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أعضاء مجلس ا�دارة و المديرين

ممثال عنأعضاء مجلس ا�دارة
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مؤسسة الزبير ش.م.مالفاضل/ سي.اس. بادريناتعضو مجلس ا�دارة

صندوق تقاعد وزارة الدفاع الفاضل/ عاطف بن عبدالحميد بن أحمد الرئيسيعضو مجلس ا�دارة

كهربل م م ح ( جي دي اف سويز )  الفاضل/ برنارد اسيالنكس عضو مجلس االدارة

-الفاضل/ نفنيت كاسبيكارعضو مجلس ا�دارة

-الفاضل/ كارل بريداعضو مجلس ا�دارة

- الفاضل / مالكولم ريغليعضو مجلس ا�دارة

-الفاضل/ مارك فان هافرعضو مجلس ا�دارة

- الفاضل/ كمال تاراجيعضو مجلس ا�دارة

 قلهات للغاز الطبيعي المسال ش م ع مالفاضل/ سيف بن عبداf الحارثيعضو مجلس ا�دارة

- الفاضل/ سامي بن عبداf بن خميس الزدجالي عضو مجلس ا�دارة

ا�دارة التنفيذية:

الفاضل/ آرنودي لمبرغالرئيس التنفيذي

الفاضل/ زهير كراتشي واالأمين عام الشركة

الفاضل/ اس. ام. طارقالمدير المالي

الفاضل/ سرينات هيبرالمدير الفني

الفاضل/ جمال بن صالح البلوشيالمدير ا�داري
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تقرير مجلس ا�دارة 

حضرات المساهمين الكرام،،،
ش.م.ع.ع   للطاقة  صحار  شركة  إدارة  مجلس  أعضاء  عن  نيابة 
السنة  عن  للشركة  الثامن  السنوي  التقرير  لكم  اقدم  أن  يسرني 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

تأسست شركة صحار للطاقة في عام ٢٠٠٤ بعد إرسائها مناقصة 
المستقلة.  والمياه  للكهرباء  صحار  محطة  مشروع  على  تنافسية 
ميجاواط   ٥٨٥ �نتاج  محطة  بتشغيل  وتقوم  الشركة  تمتلك 
غالون  (مليون   ٣٣ �نتاج  البحر  مياه  تحلية  ومحطة  الكهرباء  من 
إمبريالي يوميw) في منطقة ميناء صحار الصناعي. و تقوم الشركة 
والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  إلى  والمياه  الكهرباء  ببيع 
الطاقة والمياه طويلة اyمد لمدة  اتفاقية شراء  ش.م.ع.م حسب 
١٥ عامw. تم ادراج اسهم الشركة للتداول في سوق مسقط لzوراق 

المالية في أغسطس ٢٠٠٨. 

السالمة  أية حوادث فيما يخص  السنة دون وقوع  الشركة  انجزت 
  .(٢٠١٢ ٣١ ديسمبر   للوقت كما في  (٤٣٩ يومw دون حوادث مضيعة 
بأعمال  ديسمبر  شهر  في  الكهرباء  تنظيم  هيئة  قامت  وقد 
تدقيق السالمة في المحطة و ابرزت بعض المالحظات في سبيل 
مع  للطاقة  صحار  شركة  قامت  وقد  المجاالت.  بعض  تحسين 
مقاول التشغيل والصيانة شركة صحار للتشغيل والصيانة ش م م 
بالعمل على توصيات هيئة تنظيم الكهرباء حيث تعكف الشركة 
اعداد  و  التدريب  في  الشركة  سياسات  و  اجراءات  بمراجعة   wحالي
التقارير بهدف تعزيز ثقافة الصحة و السالمة و البيئة بين موظفي 
الشركة و المقاولين. وتسعى الشركة إلى تحقيق أداء متميز فيما 
مجال  في  الممارسات  أفضل  ويعكس  والسالمة  الصحة  يخص 

انتاج الكهرباء وتحلية المياه.  

مملوءة  مرحلة  في  التشغيل  من  السادسة  السنة  الشركة  بدأت 

التوربينات  لمولدات  المفاجئة  الصيانة  أعمال  حيث  بالتحدي 

القابضة  الحلقات  في  االعطال  اكتشاف  أن  كما  الثالثة.  الغازية 

استبدال  بأعمال  القيام  استدعى   ٢٠١١ نهاية  في  المّولدات  لمدّور 

بسبب  الجاهزية  في  الخسارة  و  التصليح  تكاليف  ان  الحلقات.  تلك 

التمديد في فترة االنقطاع قد اثرت سلبw في ايرادات الشركة في 

الى  بتقديم مطالباتها  الشركة  العام. وقد قامت  اyول من  الربع 

أية  إدراج  يتم  لم   .wحالي ذلك  في  النظر  يتم  حيث  التأمين  شركة 

مبالغ بذلك الخصوص في البيانات المالية.

إن االحتمال اyكبر للمسبب الجذري للعطل تم تحديده هو االهتزاز 

منذ  الشركة  قامت  وقد  الكهرباء.  شبكة  اختالل  بسبب  االلتوائي 

ثابتة لرصد االهتزازات وذلك لمنع تكرار  بتركيب أجهزة  الحين  ذلك 

نوفمبر  في  التشغيل  فريق  قام  كما  اyعطال.  تلك  مثل  حدوث 

GT1 والتوربينة  التوربينة  وديسمبر بإجراء الفحوصات على مولدات 

 wحيث وجدت المولدات في حالة جيدة. وتعمل الشركة حالي GT2

جاهدة مع هيئة تنظيم الكهرباء و الشركة العمانية لنقل الكهرباء 

والمصانع المجاورة لتحديد مصادر االختالل في شبكة الكهرباء. 

كانت   ٢٠١٢ سنة  خالل  التشغيلية  الشركة  عمليات  فان  ذلك،  عدا 

ممتازة.

أظهرت المحطة بعد االنتهاء من أعمال التصليح على المولدات   •

القسري  الفاقد  بلغ  حيث  عالييتين  وجاهزية  اعتمادية 

للكهرباء أقل من ٠,٣٢٪ و ١,٤٨٪ للمياه (عن الفترة من أبريل حتى 

ديسمبر).

لشراء  العمانية  الشركة  بتزويد  للطاقة  صحار  شركة  قامت   • 

الطاقة والمياه بسعة طاقة إضافية بلغت ١٢ ميجاواط خالل 

فترة الصيف اyمر الذي أدى إلى زيادة في ا�يرادات.  

قامت الشركة في مايو بتسوية جميع المطالبات مع الشركة   •
 .٢٠٠٦ إلى  بعضها  يعود  والتي  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية 

وقد انعكست تلك التسوية ايجابيw على نتائج الشركة المالية 

كما تبين ذلك في البيانات المالية.

خلصت صحار للطاقة إلى تسوية مع شركة صحار للتشغيل   •
الطاقة  باستهالك  يختص  قديم  دين  بخصوص  والصيانة 

خالل ٢٠٠٦ – ٢٠٠٨ اyمر الذي أدى إلى تحقيق فروق إيجابية. 

النفط  وزارة  مع  قائم  خالف  تسوية  من  االنتهاء  تم  أخير�،  و   •
والغاز بخصوص تزويد الغاز خالل التشغيل اyولي للمحطة.



لقد اسهمت النقاط المذكورة أعاله و بصورة واضحة في تخفيف 

الصدد  هذا  وفي  العام،  من  اyول  الربع  في  حدثت  التي  الخسائر 

يسر مجلس إدارة الشركة ا�عالن عن تحقيق أرباح عن السنة بلغت 

٢,٩٤٠ ألف ريال عماني (٧,٦٣٦ ألف دوالر امريكي). 

وا�طفاء  وا�هالك  والضرائب  الفوائد  قبل  الدخل  إيرادات  بلغت 

دوالر  ألف   ٥٠,٣٧٦) عماني  ريال  ألف   ١٩,٣٩٥ مبلغ   ٢٠١٢ في   EBITDA

دوالر  ألف   ٥٠,٦٠٤) عماني  ريال  ألف   ١٩,٤٨١ مع  مقارنة  أمريكي) 

أمريكي) في ٢٠١١. 

في  امريكي)  دوالر  ألف   ٧,٦٣٦) عماني  ريال  ألف   ٢,٩٤٠ اyرباح  بلغت 

٢٠١٢ مقارنة بـ ٢,٥١٩ ألف ريال عماني (٦,٥٤٢ ألف دوالر امريكي) في 

 ١,٠٩٤) عماني  ريال  ألف   ٤٢١ بمقدار  إيجابية  فروقات  يعني  مما   ٢٠١١

أرباح  لتوزيع  أرباح كافية  الشركة  لدى  أمريكي). لم يكن  ألف دوالر 

أرباح نقدية ختامية  . و يقترح مجلس ا�دارة توزيع  مرحلية في ٢٠١٢ 

وخمسة  (مائة   ٪١٢,٥٧ بنسبة  أي  عماني  ريال  مليون   ٢,٧٨٠ قدرها 

رأسمال  من  سهم)  لكل  البيسة   أعشار  وسبعة  بيسة  وعشرون 

الشركة بعد التخفيض. 

يوضح الجدول في صفحة «تقرير مناقشة و تحليل ا�دارة»  التوزيعات 

للمساهمين خالل السنوات الخمس الماضية. 

أعقاب  ففي  المال.  رأس  في  تخفيض   ٢٠١٢ في  الشركة  اقترحت 

صدور قانون ضريبة الدخل في ٢٠٠٩ قامت الشركة بإعادة مراجعة 

التزامات مخصص ضريبة الدخل و منذ ذلك الحين تحتفظ الشركة 

بسيولة نقدية تفوق حاجتها. تمت الموافقة على تخفيض رأسمال 

نوفمبر   ٢٥ في  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  في  الشركة 

٢٠١٢ و تأمل الشركة االنتهاء من تلك االجراءات خالل الربع اyول من 

هذه السنة.  

كما شهدت السنة المنصرمة ٢٠١٢ جهود حثيثة قامت بها الشركة 

ومقاول التشغيل و الصيانة لتدريب و توظيف الخريجين العمانيين 

برنامجهم  متدربين   ١٠ اكمل  حيث  الشركة  عمليات  في  الشباب 

التدريبي و التحقوا بفريق تشغيل و صيانة المحطة خالل السنة. 

تعمل الشركة على االلتزام بمعايير قواعد ونظم إدارة الشركة بما 

عن  الصادر  عامة  مساهمة  شركات  إدارة  و  تنظيم  ميثاق  يناسب 

الهيئة العامة لسوق المال. 

 تقوم الشركة في كل عام برعاية مبادرات مجتمعية مختلفة مع 

التركيز على التعليم خالل ٢٠١٢. فقد قامت الشركة في هذا الصدد 

بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم في محافظة شمال الباطنة 

وبالتبرع  المحافظة  مدارس  لبعض  مرئي  عرض  أجهزة  بتوفير 

بأجهزة أخرى لبعض مدارس التعليم اyساسي والعام القريبة من 

مركز عمليات الشركة.

لتنمية  مجتمعية  مبادرة  برعاية  العام  خالل  الشركة  قامت  كما 

مهارات الخياطة و التطريز للطالبات و النساء في مجتمعهم.  

الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  عن  وبالنيابة  الفرصة  هذه  أنتهز 

سعيد  بن  قابوس  السلطان  جاللة  إلى  والثناء  بالشكر  أتقدم  أن 

المعظم داعين المولى عّز و جّل أن يمده بالصحة والعافية والعمر 

إلى  التقدير  و  بالشكر  يتقدم  ان  ا�دارة  مجلس  يسر  كما  المديد. 

وتوفير  الخاص  للقطاع  الدائم  لتشجيعهم  الرشيدة  الحكومة 

ولو  والمساهمة  االقتصاد  نمو  في  للمشاركة  لنا  المالئم  المناخ 

بقدر متواضع في بناء عمان قوية.

مساندتهم  على  الكرام  لمساهمينا  الجزيل  بالشكر  نتقدم  كما 

الجزيل  بالشكر  نتقدم   ،wوختام الشركة.  في  وثقتهم  المتواصلة 

الشركة  وموظفو  صحار  محطة  بتشغيل  المعنيين  لجميع 

لجهودهم وتفانيهم في سبيل تحقيق غايات و أهداف الشركة. 

سائلين المولى عّز و جّل أن يحفظ الجميع..

والسالم عليكم و رحمة اf وبركاته ...

مرتضى بن أحمد بن سلطان

رئيس مجلس ا�دارة
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السعة 
الكهربائية  الطاقة  بإجمالي  للمحطة  ا�نتاجية  السعة  تعّرف 
ضمن  المحطة  من  المنتجة  يوم)  (متر٣/  المائية  و  (ميجاواط) 
سعة  تبلغ  الموقع).  مرجعية  (شروط  محددة  بيئية  اشتراطات 
التعاقدية لمحطة شركة صحار للطاقة بموجب إتفاقية  الطاقة 
شراء الطاقة و المياه  ٥٨٥ ميجاواط  و ٦٫٢٥٠ متر٣ /ساعة مستمرة 
والمياه.  الطاقة  شراء  إتفاقية  مدة  حسب   wعام  ١٥ مدى   على 

و توضح اختبارات اyداء حتى تاريخه أن اyداء يفوق المضمون (أنظر 
إلى الرسم البياني أدناه). من المتوقع إنخفاض سعة الطاقة هذه 
خالل عمر مدة اتفاقية شراء الطاقة و المياه نتيجة التآكل الطبيعي 
للمحطة غير انه من المتوقع بقاء سعة الطاقة فوق ٥٨٥ ميجاواط 
عليها  المنصوص  التعاقدية  الشروط  لمقابلة  ساعة  متر٣/   ٦٫٢٥٠ و 

في إتفاقية شراء الطاقة و المياه. 

أضواء على العمليات



مالحظة: قياس سعة المياه بإستخدام وقود الديزل بحدود تفاوت ١٪ على القيم التعاقدية المسموحة خالل اختبارات اyداء.
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الجاهزية 
 wفني جاهزة  المحطة  فيه  تبقى  الذي  الوقت  حجم  هي  الجاهزية 
�نتاج الطاقة والمياه حسب المواصفات. طبقw التفاقيات المشروع 
يجب أن تبقى جاهزية محطة شركة صحار للطاقة عند نسبة ١٠٠٪ 
 ٪٨٥ عند  تبقى  أن  يجب  الجاهزية  فإن  الشتاء  في  أما  الصيف.  في 
للكهرباء و ٨٧٪ للمياه. تم توفير مخصص انقطاع قسري بنسبة ٢٪ 

لمحطة الكهرباء و المياه في ميزانية الشركة.
 ٪١٢,٠١ الكهرباء  لمحطة   ٢٠١٢ في  القسري  االنقطاع  بلغ  لقد   
مع  مقارنة  الزيادة  لتلك  الرئيسي  والسبب  المياه.   لمحطة  و٥,٤٣٪ 
يناير  في  بالكامل  المحطة  توقف  إلى  الميزانية  في  المخصص 
المّولد  القابضة لمدّور  المتوقعة للحلقات  ٢٠١٢ بسبب اyعطال غير 
العالي  القسري  االنقطاع  معدل  استمر  الغازية.  التوربينات  لجميع 
خالل شهري فبراير و مارس ٢٠١٢ حتى تم االنتهاء من أعمال التصليح 
على التوربينة GT3. و بسبب تلك االنقطاعات القسرية فإن ٤٧,٧٪ من 
نسبة االنقطاع القسري تعود لفترة الثالث أشهر اyولى من السنة. 
بينما تمثل التسعة أشهر المتبقية من السنة نسبة ٠,٣٢٪ من نسبة 
 ٪١,٤٨ و    ٪١٧,٣١ هي  فالنسبة  للمياه  بالنسبة  اما  القسري.  االنقطاع 
على التوالي.  (لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الجزء الخاص 
 ٢٠١٢ الجاهزة خالل  الكهربائية  الطاقة  بلغ مجموع  أدناه).  بالصيانة 
عند ٤٣٣٨,٨ جيجاواط ساعة والذي يمثل نسبة جاهزية تبلغ ٨٣,٥٪.  
أما مجموع المياه الجاهزة ففي خالل ٢٠١٢ فكان عند ٤٨,٢٧٧,٥٢٨ 

متر مكعب و الذي يمثل نسبة جاهزية ٨٧,٩٤٪. 

ا�عتمادية 
إعتمادية المحطة هي قدرة المحطة في تسليم الجاهزية المعلنة 
تسليم  في  فشل  اي  إن  والمياه.  الطاقة  شراء  إتفاقية  حسب 
إن  قسري.  كإنقطاع  معه  التعامل  يتم  المعلنة  السعة  جاهزية 
القسرية  ا�نقطاعات  هذه  تقليل  هو  للطاقة  صحار  شركة  هدف 
اعتمادية  المحطة  أثبتت   ٢٠١٢ فخالل  ا�يرادات.   زيادة  بهدف  وذلك 

طوال السنة بلغت ٨٧,٩٩٪ للكهرباء و ٩٤,٥٧٪ عن المياه.   

كفاءة المحطة (معدل الحرارة)
المطلوبة  الحرارة  كمية  إلى  استناد�  المحطة  كفاءة  قياس  يتم 
في  الواضحة  الكفاءة  وتبين  الطاقة.  من  واحدة  وحدة  �نتاج 
التعاقدية  المتطلبات  من  أفضل  النتائج  أن  اyصلية  اyداء  اختبارات 
مؤشرات  ذلك  يحمل  حيث  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  حسب 

إيجابية للشركة. 
ساعة  ميجاجول/ميجاواط   ٨,٩٩٧ التعاقدي  الحرارة  معدل  يبلغ 
للغاز الطبيعي. أوضحت إختبارات اyداء المبدئية معدل حرارة ٨,٥١٢ 

ميجاجول/ميجاواط ساعة. 

 إستخدام المحطة و تسليم الطاقة و المياه 

قامت الشركة خالل فترة الصيف من ابريل حتى سبتمبر و حسب 
العمانية  للشركة  ميجاواط   ١٢ تبلغ  إضافية  طاقة  بتجهيز  االتفاق 
لشراء الطاقة و المياه. علمw أن فترة التسعة أشهر اyخيرة من ٢٠١٢ 

شهدت طلبw عاليُا على الكهرباء و المياه (أكثر من ٩٠٪). 

معامل  عند  الكهرباء  من  ساعة  جيجاواط   ٣٨٠٦,٧ تسليم  تم 
إستخدام للمحطة بنسبة ٨٧,٨٢ ٪ خالل ٢٠١٢ . أما  كمية المياه التي 
يمثل  الذي  اyمر  مكعب  متر   ٤٥,١٧٧,٨٠٥ بلغت  فقد  تسليمها  تم 

معامل إستخدام للمحطة بنسبة ٩٣,٥٨٪.  

 يوضح الرسم البياني التالي التطور ا�حصائي للمحطة  منذ تاريخ 
التشغيل التجاري. 

))تابع) ت( أضواء على العمليات 
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الصيانة 
التوربينة  مّولد  لمدّور  القابضة  الحلقات  في  شقوق  اكتشاف  تم 
خالل أعمال الفحص الشامل للتوربينتين GT1 و GT2 في ٢٠١١ . كما 
تم اكتشاف شقوق مشابهة في التوربينة GT3  في يناير ٢٠١٢. قام 
االسباب  تحليل  عملية  على  باالشراف  للمعدات  اyصلي  المصّنع 
شركة  بواسطة  تعيينهم  تم  الذين  الخبراء  إلى  إضافة  الجذرية 
الذين  االستشاريين  إلى  إضافة  البروليك،  شركة  للطاقة،  صحار 
قامت شركات التأمين بتعيينهم. وقد خلص تقرير تحليل اyسباب 
الجذرية لzعطال المقدم من شركة سيمنز في أغسطس ٢٠١٢ إلى 
أن ا�حتمال اyكبر لzعطال هو ا�هتزاز ا�لتوائي بسبب عبور تيار ذو 

جهد عالي مصدرة  أفران صعق كهربائي بجوار المحطة .

مع  الجذرية  اyسباب  تحليل  تقرير  نتائج  بمشاركة  الشركة  قامت 
هيئة تنظيم الكهرباء و مشغل الشبكة و زبائن الشركة و تعكف 

حاليw هيئة تنظيم الكهرباء بدراسة التقرير. 

وفي هذه اyثناء تقوم شركة صحار للطاقة بتنفيذ توصيات شركة 
 GT1 سيمنز حيث  تعمل على فحص الحلقات القابضة للتوربينتين
و GT2.  وقد اظهرت التقارير عدم وجود عيوب أو تلف في أي من 
 ٢٠١٣ فبراير  شهر  خالل  الشركة  ستقوم  و  القابضة.  الحلقات  تلك 

بإجراء الفحص الشامل للتوربينة GT٣ لفحص الحلقات القابضة. 

تحلية  وحدات  �حدى  الحمضي  التنظيف  بعملية  الشركة  قامت 
المياه في ٢٠١٢  والتي اتت بنتائج مشجعة. ستقوم الشركة بعملية 

التنظيف الحمضي لبقية الوحدات خالل ٢٠١٣. 
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نبذة عن المشروع

نبذة تاريخية عن المشروع
تنافسية  مناقصة  طرح  بعد  المشروع  باسناد  الحكومة  قامت 
للتجارة  الوطنية  والشركة  سويز  إف  دي  جي  المطورين:  إلى 
وشركة  الدفاع  وزارة  تقاعد  وصندوق  عمان  سوجكس  وشركة 
بتأسيس شركة  المؤسسون  الزبير. قام  تاول ومؤسسة  دبليو جي 
المشروع  إتفاقيات  في  الدخول  بهدف  م   ع  م  ش  للطاقة  صحار 

وتنفيذه. 

تم تأسيس شركة صحار للطاقة على أساس نظام البناء والتملك 
في  ا�ستمرار  من  النظام  هذا  يمّكنها  حيث   (BOO) والتشغيل 
بخمسة  المحددة  المشروع  مدة  بعد  ما  إلى  المحطة  تشغيل 
والمياه  الطاقة  شراء  إتفاقية  تمديد  خالل  من  سواء  عامُا،  عشرة 
(في حالة موافقة الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه) أو عبر 
و  مستقبًال.  وجوده  المتوقع  من  متحرر  كهرباء  سوق  في  البيع  
.wتجدر ا�شارة إلى أن العمر التشغيلي المتوقع للمحطة هو ٣٠ عام

تقع محطة صحار للطاقة التي تبلغ قدرتها ا�نتاجية ٥٨٥ ميجاواط 
تحلية  محطة  وتشمل  الطبيعي  بالغاز  المزدوجة  بالدورة  وتعمل 
ميناء  منطقة  في  متر٣/يوم   ١٥٠,٠٠٠ االنتاجية  طاقتها  تبلغ  مياه 
يقع  عمان.  سلطنة  في  الباطنة  شمال  بمحافظة  الصناعي  صحار 
الخطوط  وشبكة  الغاز  نقل  نظام  من  بالقرب   wاستراتيجي الموقع 

الكهربائية. 

المحطة  في  الكهربائية  الطاقة  بإنتاج  المعني  الجزء  يستخِدم 
ثالثة توربينات غاز طراز سيمنس SGT5-2000E (تعرف سابقw باسم 
V94.2) ُتشِغل ثالث مولدات كهربائية مثّبت على كل واحد منها 

(HRSG) تستفيد من حرارة عوادم  الحرارة  مولدات بخار استعادة 
التوربينات. يتم تزويد البخار و غاز العادم إلى توربين تكثيف �كمال 

الدورة المزدوجة. التوربين البخاري من صناعة شركة الستوم وهي 
البخار.  توربينات  تقنية  مجال  في  الرائدة  العالمية  الشركات  إحدى 
يتم تزويد البخار المتبقي المنتج من مولدات بخار استعادة الحرارة 
دورة  الحرارة  استعادة  بخار  مولدات  وتشكل  التحلية.  محطة  الى 
المولدات  بتدفق غاز أفقي. و تصّنع هذه  ضغط طبيعي مزدوجة 

  . DHI شركة دوسان هيفي انديستريز

تم تركيب أربع وحدات تحلية متعددة المراحل MSF في المحطة 
متر٣/   ٣٢,٧٥٠ منها  واحدة  لكل  ا�جمالية  ا�نتاجية  الطاقة  تصل 
يوم حسب شروط التصاميم وهي من صنع شركة دوسان هيفي 
التحلية  وحدات  تزويد  خبراء  أكبر  إحدى  تعتبر  التي   DHI انديستريز 
و٣  حرارة  استعادة  مرحلة   ١٧ وحدة  كل  في  يوجد   .MSF نوع  من 
مياه  كيلوغرام   ٨,٢ إلى  أدائها  معدل  ويصل  حرارة  طرح  محطات 
 ١٠٨ التوربين  شفرة  حرارة  درجة  عند  بخار  كيلوغرام  لكل  مقطرة 

درجة مئوية ضمن الشروط المرجعية. 

العامة   المنشآت  من  جزء  البحر  مياه  وطرح  سحب  منشآت  تعتبر 
في منطقة ميناء صحار الصناعي و تعود ملكيتها لوزارة االقتصاد 
للخدمات  مجيس  شركة  بواسطة  تشغيلها  ويتم  الوطني 
الصناعية.  يتم تصدير مياه الشرب عبر وصلة عند حدود الموقع إلى 
شبكات نقل المياه التابعة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.  

يوضح الرسم التالي سير العملية: 



النقل  بوزارة  (ممثلة  الحكومة  إلى  المحطة  أرض  ملكية  تعود 
واالتصاالت) و التي دخلت في اتفاقية حق إنتفاع مع شركة ميناء 
الصناعي  صحار  ميناء  شركة  ودخلت  ش.م.ع.م.  الصناعي  صحار 
ش.م.ع.م في إتفاقية حق إنتفاع فرعية مع شركة صحار للطاقة 
لمدة ١٥ عامw (قابلة للتجديد).  إضافة إلى ذلك، تعهدت وزارة النقل 
من  سنة   ٣٠ حتى  ا�يجار  بتمديد  للطاقة  صحار  لشركة  وا�تصاالت 

خالل إتفاقية مباشرة لحق ا�نتفاع الفرعي. 

وتقوم وزارة النفط والغاز بتزويد الغاز الطبيعي إلى محطة تخفيض 
الضغط لتزويد المستهلكين في منطقة ميناء صحار الصناعي. يتم 
تزويد الكهرباء من مولدات التوربينات الغازية إلى المحطة ا�ضافية 
 ٢٢٠ بقدرة  فرعية  محطة  عبر  الشبكة  إلى  تصديرها  يتم  ثم  ومن 

كيلو فولت مملوكة من قبل الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

ا�طار التعاقدي

المشتري 
طويل  واحد  عقد  عبر  المحطة  سعة  مخرجات  كل  بيع  يتم 
اyجل مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م حتى                        
عقد  بتمديد  إما  الشركة  ستقوم  التاريخ  ذلك  بعد   .  ٢٠٢٢ مارس   ٣١
والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  مع  والمياه  الطاقة  شراء 
إلى  أو  متحررة  كهرباء  سوق  إلى  انتاجها  كل  ببيع  تقوم  أن  أو 
الهيئة  ستضعها  التي  السوق  قوانين  تطور  حسب  معينين  زبائن 

التنظيمية. 

الوقود
(تبدأ  سنة   ١٥ لمدة  والغاز  النفط  وزارة  من  الطبيعي  الغاز  توريد  يتم 
الغاز  بيع  الطاقة والمياه) وطبقw التفاقية  اتفاقية شراء  وتنتهي مع 
في  الغاز  تسليم  نقطة  إلى  الطبيعي  الغاز  تزويد  سيتم  الطبيعي 

شركة  فإن  للمواصفات   wطبق الغاز  توفر  عدم  حال  وفي  المحطة. 
 ٣ لمدة  الديزل  بوقود  المحطة  تشغيل  إلى  مضطرة  للطاقة  صحار 
اتفاقية  و  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  لشروط   wطبق متواصلة  أيام 
بيع الغاز الطبيعي .  سيتم تعويض شركة صحار للطاقة عن التكاليف 
ا�ضافية التي تترتب عن تشغيل المحطة بوقود الديزل وأي تدني في 

معدل السعة المحددة سلفw الذي قد ينشأ بسبب ذلك.  

مياه البحر
 ١٥ لمدة  الوطني  االقتصاد  وزارة  عبر  الخام  البحر  مياه  توفير  يتم 
وحسب  المياه).  و  الطاقة  شراء  اتفاقية  مع  تنتهي  و  (تبدأ   wعام
اتفاقية سحب مياه البحر فان مسؤولية شركة مجيس للخدمات 
مياه  وطرح  سحب  مرافق  وتوفير  وصيانة  تشغيل  هي  الصناعية 
مقابل  للطاقة  صحار  شركة  إلى  مكلورة  بحر  مياه  وتوفير  البحر 
مجيس  شركة  إلى   wشهري بالدفع  للطاقة  صحار  شركة  تقوم  أن 

للخدمات الصناعية. 

الربط الكهربائي
المحطة  في  التوصيل  نقطة  إلى  المنتجة  الطاقة  تصدير  يتم 
الشركة  قبل  من  المملوكة  الشبكة  في  كيلوفولت   ٢٢٠ الفرعية 
تم  الكهربائي.  الربط  إتفاقية  حسب  الكهرباء  لنقل  العمانية 
سارية  هي  و   ٢٠١١ يونيو  في  الكهربائي  الربط  إتفاقية  في  الدخول 
إتفاقية  ناتجة عن  أية رسوم  إن  الطاقة.  اتفاقية شراء  انتهاء  حتى 
إلى  تمريرها  يتم  الطاقة  شراء  إتفاقية  حسب  الكهربائي  الربط 
على  الشركة  يبقي  مما  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة 

حياد.

١٣
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الربط المائي
حسب اتفاقية شراء الطاقة و المياه فإن مياه الشرب يتم تصديرها 
إلى مرافق التخزين والشبكة التالية التابعة للهيئة العامة للكهرباء 
(تبدأ   wعام  ١٥ لمدة  والسارية  المائي  الربط  اتفاقية  حسب  والمياه 

وتنتهي مع اتفاقية شراء الطاقة و المياه).
مجيس  شركة  و  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  قامت 
المياه  لمحطة  المبدئي  التشغيل  فترة  خالل  الصناعية  للخدمات 
ناتجة  بالطلب من شركة صحار للطاقة توفير مياه مقطرة (مياه 
التحلية) وذلك لمقابلة الطلب في منطقة صحار  التبخير قبل  عن 
مع  اyمد  طويل  عقد  في  الدخول  تم    ٢٠٠٩ يوليو  في  الصناعية. 
الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. تمت دراسة مسألة التزويد 
طويلة اyمد وتبين عدم وجود مخاطر للتصاميم اyصلية للمشروع 
بل إنها ستضيف مزيد من ا�يرادات إلى إيرادات إتفاقية شراء الطاقة 

والمياه االصلية.

مقاول الهندسة و الشراء و البناء
قامت الشركة بالدخول في عقد مقاول الهندسة و الشراء والبناء 
عقد  وفي  والبناء  للمقاوالت  العالمية  صحار  شركة  مع   EPC

بالباطن مع شركة دوسان هيفي اندستريز. تم االنتهاء من اعمال 
ا�نشاءات في ٢٠٠٧ وتم تسوية بعض المطالبات المتبقية في مارس 
الهندسة  مقاول  ضمان  فترة  انتهت  تسوية.  اتفاقية  على  بناء   ٢٠٠٨
والشراء  والبناء في ٢٨ مايو ٢٠٠٨ وتم ا�نتهاء من تسوية المسائل 

القليلة المتبقية في ٢٠٠٩ .

التشغيل والصيانة
التشغيل  بأعمال  ش.م.م  والصيانة  للتشغيل  صحار  شركة  تقوم 
للتشغيل                                تراكتيبيل  سويز  لشركة  تابعة  للمحطة  والصيانة 
والصيانة – عمان ش.م. م (ستومو) وهي شركة ذات خبرة تشغيلية 

في المنطقة. يشمل العقد بصورة عامة التالي:

المتابعة اليومية لعمليات المحطة و شراء قطع الغيار وأعمال   •
الصيانة الضرورية و أعمال الصيانة الدورية.

التدريب والموارد البشرية و مقابلة متطلبات التعمين  •
سياسات واجراءات الصحة والسالمة  •

إصدار وتسجيل الفواتير  بناء على برنامج طلب الوقود ونظام   •
السداد

إجراء إختبارات اyداء وإصدار التقارير الشهرية  •
إدارة المخزون والنفايات  •

الطاقة  شراء  اتفاقية  انتهاء  بتاريخ  والصيانة  التشغيل  عقد  ينتهي 
والمياه. إن ا�لتزامات القائمة على شركة صحار للتشغيل والصيانة 

بخصوص اyداء و الدفع مضمونة التعويض عبر عدد من المؤسسات 
من قبل كل من شركة جي دي اف سويز و مجموعة سهيل بهوان 

القابضة.  

تفاصيل ا�يرادات 
تتألف إيرادات التشغيل من رسوم السعة ورسوم الطاقة و رسوم 
الريال  صرف  سعر  لمؤشر  العوائد  هذه  تخضع  المياه.  مخرجات 
اyمريكي ومؤشر  الشراء  اyمريكي ومؤشر قوة  – الدوالر  العماني 

أسعار المستهلكين العماني. 

رسوم السعة 
يتم دفع رسوم السعة عن كل ساعة تبقى فيها المحطة جاهزة 
والمياه.  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  قبل  من  وتدفع  ل�نتاج 

تتكون رسوم السعة من مجموع الرسوم التالية:
رسوم ا�ستثمار: تغطي تكاليف رأس المال و التكاليف اyخرى   •
المرتبطة بالمشروع مثل سداد الضرائب وخدمة الدين والعائد 

على رأس المال.                  
التشغيل  تكاليف  تغطي  الثابتة:  والصيانة  التشغيل  رسوم   •
المرتبطة  اyخرى  والتكاليف  للمحطة  الثابتة  والصيانة 

بالمحطة.
حسب  الترخيص  رسوم  تغطي  الجديد:  القطاع  رسوم   •
لنقل  العمانية  للشركة  المستحقة  الرسوم  و  القطاع  قانون 

الكهرباء حسب اتفاقية الربط الكهربائي.

حوادث القوة القاهرة 
القيام  من  للطاقة  صحار  شركة  إعاقة  أو  منع  تم  حالة  في 
فإن  للطاقة  صحار  شركة  سيطرة  عن  خارجة  yسباب  بإلتزاماتها 
ذلك يمثل حادثة قوة قاهرة.  وبحسب اتفاقية شراء الطاقة والمياه 
االتفاقية  فترة  تمديد  عنه  ينتج  القاهرة  القوة  حادثة  إعالن  فإن 
ا�يرادات خالل  تأخير  القاهرة. يتم  القوة  بنفس مقدار مدة حادثة 

حوادث القوة القاهرة و تدفع خالل فترة التمديد.  

))تابع) ت( نبذة عن المشروع 
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رسوم الطاقة و مخرجات المياه 
قصيرة  الهامشية  الكلفة  هي  المياه  ومخرجات  الطاقة  رسوم 
المدى للكهرباء والمياه المنتجة إلى والمدفوعة من قبل الشركة 

العمانية لشراء الطاقة والمياه وهي مجموع التالي:

تكاليف التشغيل المتغيرة  • 
تكاليف بدء التشغيل: تدفع لشركة صحار للطاقة كتكاليف   •

بدء التشغيالت.  

رسوم الوقود
الكهرباء  �نتاج  الطبيعي  الغاز  استهالك  على   wنظري ذلك  يقوم 
على  الوقود  طلب  برنامج  بمساعدة  يحتسب  الذي  و  المياه  وإنتاج 

اساس معدل الحرارة التعاقدي .
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البيئة

باستخدام  المياه  وتحلية  الكهرباء  �نتاج  صحار  محطة  تقوم 
الوحدات  وتكنولوحيا  الكهرباء  �نتاج  الغازية  التوربينات  تكنولوجيا 
الوقود  هو  الطبيعي  الغاز  ويعتبر  المياه  لتحلية  المراحل  متعددة 

اyساسي للمحطة.

تفعيل الكفاءة القصوى
إن جوهر وحدات الدورة المزدوجة مثل محطة صحار �نتاج الكهرباء 
و المياه هي محاولة استخراج أقصى المخرجات الممكنة من موارد 

نادرة مثل الغاز الطبيعي. 

العالية  الحرارة  درجات  من  االستفادة  على  التكنولوجيا  وتعمل 
الضغط   عالي  بخار  �نتاج  الغازية  التوربينات  عوادم  من  الصادرة 
والذي يقوم بدوره بتشغيل التوربينات البخارية. و بعملية استعادة 
الطاقة االضافية من تلك  الحرارة تلك يمكن توليد حوالي ٥٠٪ من 

التوربينات البخارية و دون الحاجة �ستخدام أية وقود إضافي. 

تقوم مولدات استعادة الحرارة البخارية بتوليد البخار عند مستويين 
للضغظ و تكون مجهزة بشعالت نارية إضافية. إن ا�حتراق ا�ضافي 
من  الفائض  يستخدم  البخارية  الحرارة  استعادة  مولدات  في 
إضافة  وبالتالي  الغازية  التوربينات  عوادم  في  المتوفر  اyكسجين 
من  العادم  في  الفائض  اyكسجين  من  التخفيف  إن  حرارة.  سعة 
أداء  تحسين  في  تأثيره  يكون  البخارية  الحرارة  استعادة  مولدات 

مولدات استعادة الحرارة البخارية. 

الحرارة  استعادة  مولدات  وحدات  كفاءة  زيادة  إلى  وبا�ضافة 
نارية  شعالت  إضافة  طريق  عن  الحرارة  زيادة  يتم  فإنه  البخارية 
يمكن مولدات استعادة الحرارة من توليد ضغط عالي/بخار بحرارة 
من  مستويين  عند  البخار  توليد  إن  منخفض.  بضغط  بخار  و  عالية 
الضغط في محطة صحار للطاقة من تخفيض حرارة العوادم من 

مولدات استعادة الحرارة البخارية و بالتالي زيادة كفاءة الوحدة:

يسمح الضغط العالي للبخار للتوربينة البخارية من العمل عند   

مستويات كفاءة عالية ، و

يستخدم الضغط المنخفض للبخار لتوليد المياه المقطرة من   

مياه البحر.

مشترك  توليد  محطة  تعتبر  للطاقة  صحار  محطة  فإن  وعليه 
للطاقة أي محطة مزدوجة الدورة. 

الحرارة  استعادة  مولدات  من  المولد  للبخار  المنخفض  الضغط  ان 
البخارية باستخدام غازات العوادم من التوربينات الغازية يمثل القوة 
الدافعة لتوليد المياه. عالوة على ذلك تعتبر التوربينات البخارية نوع 

البخار  استخراج  يتم  أنه  يعني  مما  التكثيف  استخراج  وحدة  من 
التحلية  وحدات  في  الستخدامها  البخارية  التوربينة  من  المترسب 
أن  الجوانب.  متعدد  النظام  كفاءة  تعزيز  من  يزيد  الذي  اyمر 
الضغط  المولد في قسم  البخار  (و  المستخرج  البخار  تكثيف ذلك 
المنخفض من مولدات استعادة الحرارة البخارية) من خالل وحدات 
القصوى  المراحل يمكن من االستفادة   الومضي متعدد  التقطير 
الومضي  التقطير  وحدات  في  البحر  مياه  تبخير  في  الحرارة  من 

متعدد المراحل. 

ويمكن النظر إلى ذلك على أنه مزيج من الكفاءة والمالئمة البيئية 
التي تعزز بعضها البعض.

انبعاثات منخفضة 
النيتروجين  yكاسيد  مخففة  بمحارق  مجهزة  الغازية  التوربينات 
العمانية  البيئية  المعايير  بمطابقة  التام  ا�لتزام  لضمان  وذلك 

والدولية. 

يتم استخدام مواد كيميائية yغراض مختلفة خالل عملية التقطير 
المواد  تلك  بعض  تجفيف  يتم  البخار.  انتاج  و  التحلية  مياه  وانتاج 
طريق  عن  السائلة  النفايات  من  التخلص  يتم  كما  دورية.  بصفة 

تجميعها و معالجتها بحيث يكون التصريف غير ضار بالبيئة. 
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نبذة عن المؤسسين

كهربل م م ح (جي دي اف سويز)

كهربل م م ح هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة جي 

أنشطة جي دي اف  للطاقة والمسؤولة عن  الدولية  دي اف سويز 

سويز في ٣٠ بلد� موزعة على ستة مناطق حول العالم. تعتبر جي 

دي اف سويز الدولية للطاقة في صدارة مولدي الطاقة العالميين 

الكهرباء فإن  إلى توليد  تنافسي قوي. إضافة  حيث تتمتع بموقع 

مشاريع  تتضمن  المتصلة  اyعمال  في  ملحوظ  نشاط  للشركة 

الغاز الطبيعي المسال الثانوي ، توزيع الغاز، تحلية المياه و التجزئة. 

ويبلغ  بحضور  للطاقة  الدولية  سويز  اف  دي  جي  شركة  وتتمتع 

�ضافة  طموح  برنامج  و  جيجاواط   ٧٦,٨ للكهرباء  إنتاجها  إجمالي 

٩,٨ جيجاواط التي تحت االنشاءات كما هو في ٣٠ يونيو ٢٠١٢. 

تملك شركة جي دي اف سويز في الشرق اyوسط و تركيا و أفريقيا 

 ٤,٨ وحوالي  جيجاواط   ٢٦ تبلغ  طاقة  سعة  في  مباشرة  حصة 

مليون متر مكعب يوميw من مياه التحلية سواء في مرحلة ا�نتاج 

أو تحت ا�نشاء. وتعتبر الشركة رائدة مشاريع إنتاج الكهرباء و المياه 

 wالمستقلة في دول مجلس التعاون الخليجي مع أكثر من ١٥ عام

من الخبرة. 

مهمة  في  دؤوب  بعمل  والتصميم  والمالية  الفنية  الفرق  وتقوم 

توفير حلول الطاقة والمياه في الشرق االوسط وتركيا وافريقيا في 

جو من المنافسة والمسؤولية.  أما في تركيا فتمتلك جي دي اف 

شركة  بتشغيل  وتقوم  جيجاواط   ١,٢ إنتاج  بسعة  محطتين  سويز 

٢٠٠,٠٠٠ زبون  IZGAZ و بيعه yكثر من  الغاز الطبيعي المسال  لتوزيع 

شرق اسطنبول.  وتقوم الشركة حاليُا بمتابعة عدد من المشاريع 

في أفريقيا، خصوصw في المملكة المغربية و جنوب أفريقيا.        

دبليو. جي.  تاول وشركاه ش.م.م  
تأسست شركة دبليو.جي. تاول ش.م.م. («تاول») في عام ١٨٦٦ حيث 

الرائدة  الشركات  كإحدى  المتميز  مركزها  على  وحافظت  نمت 

من   wنوع  ٤٠ عن  مايزيد  في  مصالح  لديها  حيث  عمان  سلطنة  في 

سريعة  البضائع  توزيع  التجارية:  أنشطتها  تشمل  حيث  الصناعة 

اyصباغ،  صناعات  والتجارية،  السكنية  العقارات  تنمية  االستهالك، 

اyلبان ، المفروشات والستائر الخ... و الخدمات الخاصة بالنقل البحري 

والتأمين و ا�تصاالت.

مجاالت  في  مصالح  لديها  الشركة  فإن  أعاله،  ذكر  لما   wوخالف

السيارات، الطباعة، بيع التجزئة ، خدمات الحاسب ا�لي، مواد البناء، 

المواد الكهربائية ، الهندسة، الخ.. .

أسواق  إلى  مشهورة  تجارية  عالمات  دخول  في  السبق  وللشركة 
السلطنة مثل : يونيليفر، نستله، مارس، كولجيت، الشركة البريطانية 
كان  سواء  الخ.  جوتن   اصباغ  بريدجستون،  مازدا،  للتبغ،  اyمريكية 

ذلك بالمشاركة أو كون الشركة هي الموزع الحصري. 

يقع المكتب الرئيسي للمجموعة في سلطنة عمان ويوجد لديها 
مكاتب في دبي، الكويت و إيران. وتفخر الشركة في أنها تدار بكل 
حسين  اyفاضل:  من  يتكون  إدارة  مجلس  قبل  من  وإقتدار  كفاءة 
جواد ( رئيس مجلس ا�دارة )، توفيق بن أحمد سلطان (نائب رئيس 
سلطان،   أحمد  بن  مرتضى  سلطان،  علي  بن  أنور  ا�دارة)،  مجلس 
قمر  بن  مشتاق  سلطان،  قمر  بن  حسن   ، سلطان  علي  بن  جميل 

سلطان ، محمد بن علي عبداyمير سلطان وعماد سلطان.  

مؤسسة الزبير ش.م.م ( «الزبير»)
بشكل   ١٩٦٧ سنة  في  إنشائها  منذ  ش.م.م  الزبير  مؤسسة  نمت 
من  تتكون  اyنشطة  متعددة  مجموعة  اصبحت  حيث  مّطرد 
مع  وأخرى  تابعة  وأخرى  لها  بالكامل  مملوكة  شركة   ٦٠ حوالي 
وأوروبا  اyوسط  الشرق  وبقية  عمان  سلطنة  في  تعمل  شركاء،  
المتحدة اyمريكية.  وللمجموعة حضور قوي في سوق  والواليات 
العقار  االتصاالت،  وتقنية  المعلومات  الكهرباء،  اyثاث،  السيارات، 
ومجموعة  والتجارة  والصناعة  والسياحة،  والتمويل،  واالنشاءات، 

الخدمات والمنتجات.

وبا�عتماد على الموارد ذات الجودة العالية والخبرة التشغيلية، فإن 
المشاريع  من  العديد  في  ريادي  دور  بلعب  تقوم  الزبير  مؤسسة 
التقدم  العامة،  الخدمات  الصناعة،  مجاالت   في  المهمة  الوطنية 
في  بإنتظام  المؤسسة  وتعمل  المالية.  والخدمات  التكنولوجي 
ا�حتياجات  لتلبية  الجديدة  المشاريع  في  والمشاركة  التعرف 

ا�جتماعية وا�قتصادية في سلطنة عمان.

عالمي  عمل  فريق  قبل  من  للمؤسسة  التابعة  الشركات  تدار 
محترف. إن التأكيد على الشفافية وا�عتماد على نمط إدارة محترف 
في               والموثوقة  الالمعة  اyسماء  أهم  أحد  الزبير  مؤسسة  جعلت 

سلطنة عمان والشرق اyوسط.

صندوق تقاعد وزارة الدفاع
منظمة  عامة  قانونية  مؤسسة  هو  الدفاع  وزارة  تقاعد  صندوق 
في الصادر   ٩٣/٨٧ رقم  السلطاني  المرسوم  حسب   ومسجلة 

أكبر  أحد  الدفاع  وزارة  تقاعد  صندوق  يعتبر   .١٩٩٣ ديسمبر   ٢٩
سوق  في  رئيسي  ومستثمر  عمان  سلطنة  في  التقاعد  صناديق 
المال المحلي في مجالي رأس المال والسندات كما أنه نشط في 



في  الصندوق  ويمّثل  العقارية.  واyنشطة  االستثمارية  المشاريع 
مجالس إدارات عدة مؤسسات مرموقة في سلطنة عمان. 

شركة سوجكس (عمان) ش.م. م 
بدأت شركة سوجكس عمان ش.م.م  أعمالها كشركة مقاوالت 
صغيرة في ١٩٧١ حيث ساهمت و بصورة واضحة في عملية التنمية 
في سلطنة عمان لمقابلة النمو المتسارع. نمت شركة سوجكس 
الجنسيات  الى مجموعة شركات متعددة  عمان  في فترة وجيزة 
المتحدة  والواليات  وأوروبا  اyوسط  الشرق  في  أنشطتها  تمتد 

اyمريكية. 

واصلت سوجكس عمان و بصفتها شريك في مجموعة سوجكس 
التوريد  مشاريع  عبر  عمان  سلطنة  في  بالمساهمة  العالمية 
وفي  الكبيرة  المشاريع  من  مجموعة  في  والخدمات  وا�نشاءات 
مختلف المجاالت مثل ا�نشاءات المدنية وعقود تسليم المفاتيح  
وكمقاول التشغيل والصيانة في مشاريع الكهرباء وتحلية المياه، 
للمحطات  المصاحبة  واyعمال  الكهرباء  نقل  خطوط  إلى  إضافة 

الفرعية وفي مشاريع زيادة جهد التوصيل حتى ١٣٢ كيلوفولت.  

١٩٨٤ استحوذت مجموعة شركات بهوان على كل  ١٥ نوفمبر  في 
شركة سوجكس واعادت تسميتها باسم شركة سوجكس عمان 
شركة  مع  القانونية  ا�رتباطات  جميع  فك  ذلك  وتلى  ش.م.م  

سوجكس العالمية.  

١٩
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الشركة و المسؤولية االجتماعية

”القطاع الخاص هو أحد الركائز االساسية في التنمية سواء بمفهومها االقتصادي الذي 
يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال واالقتصاد بشكل عام أو 

بمفهومها االجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهليها وصقل 
مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجع االلتحاق 

بالعمل في هذا القطاع“.   

 قابوس بن سعيد المعظم، سلطان عمان

تقوم شركة صحار للطاقة و من منطلق  واجباتها تجاه المجتمع 

أنشطة  وترتكز  مجتمعها.  محيط  في  وبنشاط  بالمشاركة 

مشاريع  نحو  أساسية  بصفة  للشركة  االجتماعية  المسؤولية 

التعليم في محافظة شمال الباطنة قريبw من مركز عملياتها في 

والية صحار حيث يتم توجيه تلك اyنشطة إلى الطلبة والمعلمين 

والمجتمع بصفة عامة.  

المرأة  و  الفتيات  تمكين  الخياطة  تعليم  فصل  مشروع  يهدف 

الالزمة في مجال الخياطة  بالمهارات  بصفة عامة في المجتمع 

لالستفادة من تلك المهارات في مرحلة الحقة.  وتمثل منتوجات 

الفصل أحد مصادر الدخل yفراد المجتمع. 

يقوم منتدى طالب اللغة االنجليزية بدعوة طالب المدارس �ظهار 

مهاراتهم  على  الضوء  وإلقاء  االنجليزية  اللغة  في   قدراتهم 

اyخرى  والمبادرات  والكتابة  والمسرح  العرض  في   ومواهبهم 

للطالب  الملتقى  ويتيح  الحديثة.  التكنولوجيا  وباستخدام 

أفكارهم  عن  والتعبير  االنجليزية  باللغة  التحدث  ممارسة   فرصة 

وهواياتهم.  

بدعم  السابقة،  السنوات  في  الحال  هو  كما  الشركة،  قامت 

الطالب المعسرين عن طريق توفير حقائب مدرسية و القرطاسية 

الالزمة لعدد ١٤٠ طالبw من والية لوى بمحافظة شمال الباطنة. 



فهي  للتعلم.  مفيدة  أدوات  الحديثة  التكنولوجيا  أجهزة  تعتبر 

في  الحديثة  الوسائل  من  وتعتبر  التعليم  عملية  في  تساعد 

أساليب التعليم إضافة إلى خلقها بيئة مناسبة و جاذبة للطالب 

مع  بالتعاون  الشركة  قامت  المنطلق،  هذا  من  و  الفصل.  في 

بتوفير  الباطنة  شمال  محافظة  في  للتعليم  العامة  المديرية 

أجهزة عرض مرئي حديث لعدد ٣٤ مدرسة. 

٢١
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تقرير مناقشة وتحليل ا�دارة

هيكل القطاع و تطوره
المستقلة  والمياه  الطاقة  إنتاج  مشاريع  أكبر  إحدى  الشركة  تعد 

في سلطنة عمان.

تم إصدار مرسوم قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه 
القطاع  هذا  تطوير  بتنظيم  القانون  يقوم   .٢٠٠٤ في  به  المرتبطة 
وفقw لبرنامج واضح تم صياغته لتشجيع مشاركة القطاع الخاص 

على أسس طويلة اyمد.

 الفرص والمخاطر
تم إنشاء الشركة على وجه التحديد من أجل بناء، تملك وتشغيل 
عن  الصادر  التوليد  ترخيص  وحسب  صحار،  في  الواقعة  المحطة 
هيئة تنظيم الكهرباء فإنه ال يمكن للشركة الدخول في مشاريع 

أخرى جديدة. 

مضمون  مشتري  مع  اyمد  طويلة  الطاقة  شراء  اتفاقية  توفر 
بإيرادات  وتتمتع  السوق  تقلبات  من  للشركة  الحماية  (الحكومة) 

مضمونة من قبل حكومة سلطنة عمان.

 تحليل النتائج 
ريال  ألف   ٢,٩٤٠ بلغت   wأرباح  ٢٠١٢ في  للطاقة  صحار  شركة  حققت 
الشركة  أرباح  كانت   ٢٠١١ في  أمريكي).  دوالر  ألف   ٧,٦٣٦) عماني 
الفروق  إن  أمريكي).  دوالر  ألف   ٦,٥٤٢  ) عماني  ريال  ألف   ٢,٥١٩ عند 
بين  أمريكي)  دوالر  ألف   ١,٠٩٤) عماني  ريال  ألف   ٤٢١ بمقدار  ا�يجابية 

أرباح ٢٠١١ و ٢٠١٢ يرجع إلى صافي تأثير االختالفات التالية:

كانت  حيث   ٢٠١١ مع  مقارنة   ٢٠١٢ في  المقرر  االنقطاع  انخفاض   

الشركة  استطاعت  وقد  (للكهرباء)   ٪١٥ بمقدار  أعلى  النسبة 
استرداد جزء من تلك الزيادة في الربع اyول من ٢٠١٢.

بسبب   ٢٠١٢ في  اyرباح  صافي  على   wسلب القسري  االنقطاع  اّثر   

مشكلة الحلقات القابضة.

الوقود  إيرادات  بين  ايجابية  فروقات  على  الشركة  تحصلت   

وتكاليفه في ٢٠١١ بينما في ٢٠١٢ و رغم ضئالة المبلغ فقد كان 
مستويات  عند  البخارية  التوربينات  كفاءة  عدم  بسبب   wسالب
حمولة عالية.  و يتم حاليw تقصي اyمر و العمل على تحسينه 

في ٢٠١٣. 

بسبب   ٢٠١١ مع  مقارنة   ٢٠١٢ في  عالية  كانت  اyخرى  ا�يرادات    
التسويات مع الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه و شركة 
المسائل  جميع  تسوية  تم  فقد  الصيانة.  و  للتشغيل  صحار 

العالقة منذ فترة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه 
ومسألة توريد الطاقة مع شركة صحار للتشغيل والصيانة. 

اyثر ا�يجابي لضريبة الدخل المؤجلة في ٢٠١٢ حيث أنها كانت   

أعلى في ٢٠١١ بسبب تهوين مطالبة ضريبة الدخل في السنوات 
السابقة لـ ٢٠١١. 

الخسارة غير الفعالة كانت أعلى في ٢٠١٢ مقارنة مع السنوات   

التحوط  yدوات  العادلة  القيمة  في  التغيير  أن  حيث  السابقة 
كانت أعلى من التغيير في القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

المستقبلية لبند التحوط في ٢٠١٢.

تحليل الميزانية العمومية 
كانت هناك زيادة طفيفة في حساب الممتلكات وا�الت والمعدات 
بسبب  هو  الحساب  ذلك  في  ا�نخفاض  أن  حيث  السنة  خالل 
وا�الت  الممتلكات  نزع  كلفة  رسملة  الشركة  تواصل  ا�ستهالك. 
محطة  عمر  (نهاية   ٢٠٣٧ في  الشركة  ستتكبدها  التي  والمعدات  

صحار ). 

تبقت فاتورة شهر واحد غير مدفوعة في حساب المدينين بنهاية 
٢٠١١ و ٢٠١٢. ان المبلغ غير المدفوع عن ديسمبر ٢٠١٢ أكبر من المبلغ غير 

المدفوع عن ديسمبر ٢٠١١.  

بلغ عجز التحوط بعد الضريبة المؤجلة عليها في ٢٠١٢ (مع استبعاد 
على  تؤثر  ال  والتي  الثالثة  المقايضة  لقروض  بالنسبة  المستحقات) 
دوالر  ألف   ٦٨,٦٠٢) عماني  ريال  ألف   ٢٦,٢٠٤ عند   الشركة  ربحية 
عماني  ريال  ألف   ٢٦,٨٧٧ عند  نفسه  اyمر  كان   ٢٠١١ في  أمريكي). 
التقارير  من   ٣٩  IAS المعيار  وحسب  أمريكي).  دوالر  ألف    ٦٩,٨١١)
المالية الدولية فإن عجز التحوط يحتسب عند كل ميزانية عمومية 
إنهاء  ارتأت  ما  إذا  الشركة  تتكبدها  أن  يمكن  التي  الخسارة  ويمثل 
قروض المقايضة تلك في هذا التاريخ. على أية حال، فإنه و بحسب 
إنهاء  التمويل فإنه ال يحق لشركة صحار للطاقة  إتفاقيات  شروط 

عقود المقايضة وعليه فإن الخسارة نظرية فقط. 

قامت الشركة بسداد أقساط القروض طويلة اyجل حسب برنامج 
السداد المتفق عليه في إتفاقيات التمويل. 



تخفيض رأس المال
في أعقاب صدور قانون ضريبة الدخل في ٢٠٠٩ قامت الشركة بإعادة 
المراجعة كانت  تلك  أن  الدخل.  التزامات مخصص ضريبة  مراجعة 
أثر محاسبي فقط والتي أثرت على قدرة شركة صحار للطاقة في 
أو  الشركة  إيرادات  تؤثر في  أنها لم  السنة غير  تلك  ارباح عن  توزيع 
موقفها المالي.  ومنذ ذلك الحين تحتفظ الشركة بسيولة نقدية 

تفوق حاجتها. 

عليه، فقد قرر مجلس إدارة الشركة تقديم مقترح تخفيض رأسمال 
الشركة وتوزيع المبالغ الفائضة. تمت مراجعة قرار مجلس ا�دارة 
موافقة  على  الحصول  وتم  الشركة  حسابات  مدققي  قبل  من 
الهيئة العامة لسوق المال والمساهمين على المقترح. كما قامت 

لجنة التدقيق بمراجعة كفاية مقترح تخفيض رأسمال الشركة. 

حيث  أخرى  مرة  الشركة  رأسمال  تخفيض  اعادة  الشركة  تتوقع  ال 
كما   .٢٠٠٩ في  إستثنائي  محاسبي  تأثير  عن  ناتج  التخفيض  هذا  أن 

أثر على  له  الشركة هذا ذلك لن يكون  رأسمال  أن مقترح تخفيض 
سياسة الشركة المستقبلية في توزيع اyرباح.

هو   ٢٠١٣ من  اyول  الربع  في  الشركة  رأسمال  تخفيض  مقترح  أن 
الشركة  رأسمال  من   ٪٢٠,٥ بنسبة  أي  عماني  ريال   ٥,٦٩٩,٠٠٠ بمقدار 
اyصلي وسوف يتم سداد قيمة اyسهم المخفضة والموزعة على 

المساهمين على أساس قيمة السهم اyسمية.  
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المؤشرات المالية

يوضح التالي أداء الشركة خالل الخمسة أعوام الماضية:

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨ جميع المبالغ : ألف دوالر االمريكي

١٧,٦٣٦٦,٥٤٢١١,٨٤٩٨,٤٥٤١١,١٤٢صافي الربح

٢١٢١,٠٩٦١٠٩,٢٣١١١٠,٧٤٣١١٧,٤٠٥١١٤,٥٤٥مجموع ا�يرادات

٣٤٧٤,٧٨٠٤٨٦,٨١٣٥١١,٤٦٣٥٢٢,٠٩٩٥٢٨,٠١٠مجموع االصول

 مجموع صندوق المساهمين قبل عجز

٤٨٤,٥٣٥٧٦,٨٩٩٨١,٩٠٩٧٥,٨٣٧٨٣,٩٠٤التحوط

 مجموع صندوق المساهمين متضمنw عجز

٥١٦,٤٧٣٧,٠٨٨٣١,٤٦٨٣٥,٩٥٦٢٣,٥٧٥التحوط

٦٧٢,٣٠٠٧٢,٣٠٠٧٢,٣٠٠٧٢,٣٠٠٧٢,٣٠٠رأس المال المدفوع

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨

٩٫٧٣٪٧٫٢٠٪١٠٫٧٠٪٦٫٠٠٪٦٫٣٠٪١÷٢صافي الربح إلى ا�يرادات

٢٫١١٪١٫٦٢٪٢٫٣٢٪١٫٣٤٪١٫٦١٪١÷٣العائد على مجموع اyصول

١٥٫٤١٪١١٫٦٩٪١٦٫٣٩٪٩٫٠٥٪١٠٫٥٦٪١÷٦العائد على رأس المال المدفوع الحالي

١٧:٨٣١٦:٨٤١٦:٨٤١٥:٨٥١٥:٨٥دين : نسبة رأس المال

--٨٫٠٪٨٫٠٪-توزيعات أرباح مرحلية

٨٫٠٪-٨٫٠٪-١٠٫٠٪ توزيعات أرباح ختامية

النظرة المستقبلية لعام ٢٠١٣

في  رئيسي  تعديل  أي  نرى  ال  فإننا  الشركة  أعمال  لطبيعة  نظر� 
أعمالنا خالل ٢٠١٣ . وبسبب هيكل التعريفة المتناقص الذي تتضمنه 

إتفاقية شراء الطاقة و المياه سيستمر العائد في ذلك المنحى.
اثرت  والتي  المولدات  لمسألة  الحثيثة  بالمتابعة  الشركة  تقوم 
اضرار  حدوث  الشركة  تتوقع  ال  و   ٢٠١٢ و   ٢٠١١ في  الشركة  نتائج  على 
شركة  مع  مناقشات  في  الشركة  تزال  ال  المستقبل.  في  ممائلة 
التأمين فيما يتعلق بإمكانية تغطية  الخسائر التي حدثت في تلك 

اyعوام. 
تتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية و أرباح ختامية عن السنة المالية 

  .٢٠١٣

نظام الرقابة الداخلية و كفاءته
تؤمن الشركة بأنظمة رقابة داخلية قوية كأداة تساهم في حسن 

اyداء في تشغيل و إدارة الشركة.
 شرعت شركة صحار للطاقة في ٢٠٠٩ في تطبيق آلية تدقيق داخلي 
الداخلية للشركة  INCOME تستقصي مراجعة دقيقة ل�جراءات 

تم  العمل.  مسئوليات  وتحديد  المناسب  المراقبة  نظام  ووضع 
خضعت  التي  و   ٢٠١٢ خالل  ا�جراءات  من  مزيد  تطبيق  على  العمل 
المراجعة  إليها  خلصت  التي  النتائج  أن  ديسمبر.  في  للمراجعة 
الداخلية  المراقبة  �جراءات  اضافية  تحسينات  تستدعي  سوف 

لتأكيد تغطية أهم المخاطر. 
الرئيسيين يدفعون  المساهمين  الداخلية فإن  الرقابة   وإلى جانب 

نحو مواصلة الحفاظ على رقابة كفوءة وكافية. 

 إيداع اjموال المستحقة للمستثمرين
نيابة عن الشركة قامت شركة مسقط للمقاصة وااليداع بتحويل 
الغير مستلمة عن  المبالغ  ريال عماني تمثل  مبلغ وقدره ٤٩٣٢/٧٢٠ 
اyرباح المرحلية لعام ٢٠١١ إلى صندوق أمانات المستثمرين في مايو 

 .٢٠١٢
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة

ميثاق تنظيم وإدارة الشركات
تقضي توجيهات الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان بتطبيق 
لzوراق  مسقط  بسوق  المدرجة  الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق 

المالية بموجب التعميم رقم ٢٠٠٢/١١ الصادر بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٠٢.
وإدارة  تنظيم  ميثاق  أن  ش.م.ع.ع  للطاقة  صحار  شركة  تؤمن 
الشركات يعد أداة فّعالة لتطوير اyداء التشغيلي والمالي للشركات 
وضمان  الشفافية  إلى  تقود  التي  المسائلة  يضمن  حيث  المدرجة 
في  يقود  الذي  اyمر  المستثمرين،   كافة  بين  العادلة  المعاملة 

النهاية إلى زيادة ثقة المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد.
وفي هذا الصدد تؤكد الشركة التزامها وتمسكها بأعلى المقاييس 

للميثاق لتعزيز مكانتها كشركة ممتازة.        

هذا  ترفق  الشركة  فإن  المذكور،  الميثاق  من   ٢٦ بالمادة  وعمًال 
الفصل الخاص حول ميثاق التنظيم في قوائمها المالية السنوية 

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

مجلس إدارة الشركة 
رقم                            التعميم  خالل  من  المال  لسوق  العامة  الهيئة  قامت 
(خ \ ١٤ \ ٢٠١٢) بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٢ بتعديل تعريف العضو المستقل 
و االطراف ذات العالقة.  و سوف تقوم الشركة بإعادة التعريف عند 
انتخاب مجلس إدارة جديد وحتى يحين ذلك سوف تقوم الشركة 
بتعريف اyعضاء حسب التعريف السابق للهيئة العامة لسوق المال 

قبل صدور القرار المشار إليه أعاله. 

 تصنيف اjعضاء اسم عضو مجلس ا�دارة

 انعقاد اجتماع مجلس االدارة وعدد مرات
2012الحضور خالل 2012

7
 مارس

 27
مارس 

25
ابريل

18
يوليو

24
المجموعأكتوبر

حضور 
إجتماع الجمعية 
العامة العادية 

السنوية

حضور 
إجتماع الجمعية 

العامة غير 
العادية

الفاضل/ مرتضى بن أحمد 
بن سلطان (رئيس مجلس 

ا�دارة)
 مرشح غير تنفيذي

٥ومستقل

 الفاضل / فريدريك هيننغ
٤غير  تنفيذي ومستقل (نائب الرئيس)

مرشح غير تنفيذي  الفاضل/ سي. اس. بادرينات
٥ومستقل

 الفاضل/ عاطف بن عبدالحميد
 بن أحمد الرئيسي 4

 مرشح غير تنفيذي
٤ومستقل

 مرشح غير تنفيذيالفاضل/ برنارد اسيالنكس 3
١ومستقل

 عضو غير تنفيذيالفاضل/ نفنيت كاسبيكار
٥ومستقل

 عضو غير تنفيذي الفاضل/ كارل بريدا
٤ومستقل

 عضو غير تنفيذيالفاضل/ مالكولم ريغلي 2
١ومستقل

 عضو غير تنفيذيالفاضل/ مارك فان هافر
٣ومستقل

 عضو غير تنفيذيالفاضل / كمال تاراجي 2
٠ومستقل

fالفاضل/ سيف بن عبدا 
 الحارثي

 عضو غير تنفيذي
٤ومستقل

fالفاضل/ سامي عبدا 
    خميس الزدجالي  4

 عضو غير تنفيذي
٤ومستقل

فيما يلي تشكيل مجلس ا�دارة وفئات اyعضاء وسجل حضورهم وعدد إجتماعات المجلس التي عقدت خالل السنة:



 تصنيف اjعضاء اسم عضو مجلس ا�دارة

 انعقاد اجتماع مجلس االدارة وعدد مرات
 الحضور

خالل 2012
2012

المجموع251824 727

حضور 
إجتماع الجمعية 
العامة العادية 

السنوية

حضور 
إجتماع الجمعية 

العامة غير 
العادية

 مرشح غير تنفيذي  الفاضل / يوهان فان كيربروك3
٤ومستقل

 مرشح غير تنفيذيالفاضل/ عبدالرؤوف ابو دية 5
١ومستقل

 العميد الركن / محمد بن سليم
المزيدي5

 مرشح غير تنفيذي
١ومستقل

 عضو غير تنفيذي الفاضل / سنكران سوبرمانيوم 1
١ومستقل

 عضو غير تنفيذي الفاضل/ جون رابي 1
٤ومستقل

 عضو غير تنفيذيالفاضل/ جو الحلو 1
٣ومستقل

استقال خالل السنة   .١

تم تعينه كعضو مؤقت   .٢

استبدل / عين ممثل لشخص إعتباري  .٣

انتخب خالل السنة  .٤

انتهت عضويته   .٥

٢٧
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عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة في مجالس إدارات شركات مساهمة في سلطنة عمان في 31 ديسمبر 2012:

اسم الشركةالمنصباسم العضو

بن  أحمد  بن  مرتضى  الفاضل/ 

سلطان

عضو

عضو

رئيس مجلس ا�دارة

الخليج الدولية للكيماويات ش م ع ع 

المطاحن العمانية ش م ع ع 

المتحدة للطاقة ش م ع ع 

الشركة العمانية الدولية للتنمية واالستثمار ش م ع ع عضوالفاضل / سي. اس. بادرينات

شركة الكامل للطاقة ش م ع ععضوالفاضل/ كارل بريدا

مرفق في هذا الملحق نبذة عن أعضاء مجلس ا�دارة و فريق ا�دارة.

لجنة التدقيق 

أ- توصيف مختصر للجنة التدقيق:
مجلس  مساعدة  في  التدقيق  للجنة  اyساسية  المهمة  تكمن 

ا�دارة في الوفاء بمسئولياته التي قد يسهو عنها وذلك  بمراجعة:

التقارير المالية و البيانات المالية اyخرى التي تقدمها الشركة    

إلى أي جهة حكومية أو إلى الجمهور 

بالتمويل  الخاصة  للشركة  الداخلية  الرقابة  أنظمة  مراجعة     

والمحاسبة و ا�لتزام بالقانون و المبادىء التي وضعتها ا�دارة 

التنفيذية و مجلس ا�دارة 

بصفة  المالية  التقارير  وإعداد  التدقيق  تقارير  تقديم  عمليات     

عامة.

التطور  تشجع  التدقيق  لجنة  فإن  المسئوليات  هذه  منطلق  ومن 

المستمر و تراعي ا�لتزام بسياسات الشركة وا�جراءات و الممارسات 

على جميع المستويات.

الواجبات و المسئوليات الرئيسية للجنة التدقيق:

إعداد  عمليات  لمراقبة  وموضوعي  محايد  كطرف  العمل    

التقارير المالية و نظام الرقابة الداخلية.

مراجعة وتقييم أعمال التدقيق القانوني و الداخلي للشركة.    

توفير وسيلة إتصال مفتوحة بين المدقق القانوني والداخلي    

للشركة و بين ا�دارة العليا و مجلس ا�دارة.

تمتلك لجنة التدقيق السلطة لمقابلة المدقق الداخلي والخارجي 

بمراجعة  سنوية  وبصفة  التدقيق  لجنة  تقوم  ا�دارة.  حضور  دون 

أداء المدقق الخارجي قبل الشروع في تعيينهم و تحديد أتعابهم 

في الجمعية العامة السنوية العادية.

ب- لجنة التدقيق : فئات اjعضاء وسجل حضورهم:

المنصباسم عضو لجنة التدقيق
االجتماعات خالل 2012

المجموع22 أكتوبر18 يوليو25 أبريل7 مارس

٣رئيس اللجنةالفاضل/ سي اس بدرينات

٤عضوالفاضل/ يوهان فان كيربروك

٤عضوالفاضل/ كارل بريدا

))تابع) ت( تقرير تنظيم وإدارة الشركة 
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ج- أتعاب الحضور
تقوم الشركة بدفع مبلغ 200 ريال عماني لحضور أي اجتماع للعضو 

الواحد.  

د- أنشطة اللجنة خالل العام
قامت لجنة التدقيق و بالنيابة عن مجلس ا�دارة بمراجعة فاعلية 

أنظمة الرقابة الداخلية عن طريق مقابلة المدقق الداخلي للشركة 

والمدققين الخارجيين ومراجعة نتائج التدقيق و خطاب ا�دارة. 

بمراجعة  التدقيق  لجنة  خالل  ومن   2012 في  ا�دارة  مجلس  قام 

من  المقدم  التقرير  على  بناء  الداخلية  الرقابة  انظمة  وتقييم 

لجنة  مع  وبالتنسيق  الداخلي  المدقق  يقوم  الداخلي.  المدقق 

التدقيق بوضع خطة منظمة لمراجعة ا�جراءات الرئيسية والتأكيد 

الرقابية  النظم  فحص  تم  الضوابط.  تلك  وفاعلية  كفاية  على 

التالية  الرقابة  ضوابط  على  التعديالت  تطبيق  تم  حيث  الداخلية 

والتدقيق عليها من قبل فريق المدققين التابع لشركة جي دي اف 

سويز:

        تقييم االهالك

حقوق المساهمين والدين  

تفاويض السلطة والتوقيع  

ا�لتزام بالقانون واالخالق  

أوصت عملية التدقيق باyخذ ببعض التحسينات على الضوابط الحالية 

فاعلية  لتأكيد  القادمة  الفترة  في  ذلك  على  العمل  سيتم  حيث 

مراجعة  تم  لقد  المخاطر.  أهم  لتغطية  وا�جراءات  االنظمة  تلك 

ا�جراءات التالية خالل 2012 وتم تطبيق إجراءات الرقابة عليها:

السياسات و االستراتيجيات المحاسبية  

السيولة  

الولوج و أنظمة الحماية  

المقدمة  التشغيلية  التقارير  بمراجعة   wايض ا�دارة  مجلس  قام 

من إدارة الشركة والتي تقوم بمقارنة الموازنة مع النتائج الفعلية. 

أنه  الكرام  المساهمين  إبالغ  ا�دارة  ومجلس  التدقيق  لجنة  ويسر 

وفي رأيهم فإن الشركة تتمتع بنظام رقابة داخلي كاٍف و فّعال. 

عملية ترشيح اjعضاء

يخضع انتخاب المجلس yحكام النظام اyساسي للشركة (المواد 

من 19 حتى 22) . 

ثالث  لفترة    2012 مارس   27 في  ا�دارة   مجلس  أعضاء  إنتخاب  تم 

اyساسي  النظام  على  بناًء  االنتخاب  عملية  تمت  حيث  سنوات 

المعّدل للشركة. ووفقw للتعميم الصادر من الهيئة العامة لسوق 

اyعضاء.   جميع  من  ترشيح»  استمارة   » على  الشركة  تحصل  المال 

صحة  من  بالتحقق  القانوني  والمستشار  الشركة  سكرتير  ويقوم 

وقانونية االستمارات قبل إرسالها إلى الهيئة العامة لسوق المال.

 المكافآت

 أ- اjعضاء -  المكافآت و أتعاب الحضور 
حسب النظام اyساسي للشركة فأنه كان يحق للشركة أن تدفع 

مكافآت تعادل 10 ٪ من صافي اyرباح yعضاء مجلس ا�دارة.  ولكن 

تم  فقد   2005/11 رقم  المال  لسوق  العامة  الهيئة  قرار  على  وبناء 

تحديد المكافآت و بدالت الحضور حتى 5 ٪ مع وجود سقف محدد 

لذلك. تم دفع مكافآت إجمالية إلى اyعضاء كما يلي :  

ريال عماني

65,450  مجموع مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة

(14,800)بدالت الحضور

50,650  مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة

مجلس  إجتماعات  جلسات  حضور  بدالت  التالي  الجدول  يوضح 

ا�دارة خالل العام. ال تقوم الشركة بدفع أتعاب حضور اجتماعات 

أعضاء  مكافأة  احتساب  ويتم  التدقيق،  لجنة  عدا  المنبثقة  اللجان 

اجتماعات  في  العضو  مشاركات  عدد  أساس  على  ا�دارة  مجلس 

مجلس ا�دارة . 

لجنة  واجتماعات  ا�دارة  مجلس  اجتماعات  في  المشاركة  تعتبر 

بالحضور  مشاركة  الصوتية  أو  المرئية  اyجهزة  طريق  عن  التدقيق 

بينما ال يتم اyخذ بالحضور بالوكالة في احتساب المكافأة.
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اسم العضو
عدد االجتماعات 

المدفوعة 

إجمالي البدل 
المدفوع

ريال عماني 

إجمالي المكافآت
ريال عماني 

٤١,٦٠٠٥,٤٧٥الفاضل/ مرتضى بن احمد سلطان ( رئيس مجلس االدارة) 

٣١,٢٠٠٤,١٠٧الفاضل / فريدريك هيننغ ( نائب الرئيس ) 

٣١,٢٠٠٤,١٠٧الفاضل/ سي. اس. بادرينات

٣١,٢٠٠٤,١٠٧الفاضل / عاطف بن عبدالحميد بن احمد الرئيسي4

١٤٠٠١,٣٦٩الفاضل / برنارد اسيالنكس3

٣١,٢٠٠٤,١٠٧الفاضل / نفنيت كاسبيكار

٣١,٢٠٠٤,١٠٧ الفاضل/ كارل بريدا

١٤٠٠١,٣٦٩الفاضل / مالكلوم ريغلي2

٢٨٠٠٢,٧٣٧الفاضل/ مارك فان هافر

--٠الفاضل / كمال تاراجي2

٣١,٢٠٠٤,١٠٧الفاضل / سيف بن عبداf الحارثي

٣١,٢٠٠٤,١٠٧الفاضل/ سامي بن عبداf بن خميس الزدجالي4

٣١,٢٠٠٤,١٠٧الفاضل/ يوهان فان كيربروك3

١٤٠٠١,٣٦٩الفاضل / عبدالرؤوف ابو دية 5

١٤٠٠١,٣٦٩الفاضل العميد ركن/ محمد بن سلّيم المزيدي5

-٠الفاضل / سنكران سوبرمانيوم1

١٤٠٠١,٣٦٩الفاضل / جون رابي 1

٢٨٠٠٢,٧٣٧الفاضل / جو الحلو 1

١٤,٨٠٠٥٠,٦٥٠المجموع

استقال خالل السنة   .1

تم تعينه كعضو مؤقت  .2

استبدال / تعيين ممثل لشخص اعتباري  .3

انتخب خالل السنة  .4

انتهت عضويته  .5

خالل  ا�دارة  مجلس  أعضاء  حضور  بدالت  بصرف  الشركة  ستقوم 

عام 2013 بواقع 400 ريال عماني لكل عضو عن كل جلسة و 200 ريال 

عماني لكل عضو عن كل جلسة للجنة التدقيق و بحد أقصى 10,000 

ريال عماني عن كل عضو.

كبار الموظفين: 
بلغ إجمالي اyجور التي تم صرفها إلى كبار الموظفين الخمسة: 

381,192  ريال عماني . و حسب إتفاق مشاركة التكاليف يتم  

تحميل 40  ٪ فقط من تلك التكاليف على الشركة أي مبلغ 152,477 

ريال عماني.  

ا�لتزام بالقانون
لم يتم فرض أية غرامة أو مخالفة على الشركة من قبل سوق 

مسقط لzوراق المالية / الهيئة العامة لسوق المال أو أي سلطة 

قانونية في أي أمور تخص سوق المال خالل اyعوام الثالثة 

الماضية.

))تابع) ت( تقرير تنظيم وإدارة الشركة 
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وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين

الموقع  في  الفصلية  الحسابات  و  السنوية  الحسابات  نشر  يتم 

لسوق  العامة  الهيئة   / المالية  لzوراق  مسقط  لسوق  الرسمي 

العامة  للجمعيات  الدعوة  تتم  المختصين.  تعليمات  حسب  المال 

عن طريق ارسال دعوات بريدية للمساهمين. إضافة إلى ذلك قام 

مجلس ا�دارة في 25 أكتوبر 2011 بتبني إجراءات جديدة فيما يخص 

قواعد و شروط ا�فصاح و ا�تصال مع المساهمين حسب توجيهات 

الهيئة العامة لسوق المال. 

يقوم رئيس مجلس االدارة باالدالء بتصريحات صحفية عند حدوث 

سوق  موقع  على  اyخبار  تلك  نشر  ويتم  جديدة  تطورات  أو  انباء 

مسقط لzوراق المالية حسب التعليمات الواردة في ذلك الشأن.

تقوم الشركة با�فصاح عن أية اخبار أو أحداث من خالل موقعها 

كما  للمساهمين،  دورية  بصفة  ل�نترنت  العالمية  الشبكة  على 

يمكن ا�طالع على البيانات المالية و ا�دارية للشركة على الموقع:

www.soharpower.com

تبدي الشركة استعدادها الدائم لمقابلة المساهمين ومستشاريهم 

الماليين متى ما رغبوا في ذلك.

بيانات أسعار السوق
الشركة  أسهم  سعر  انخفاض  و  ارتفاع  بمتوسط  بيان  يلي  فيما   

المالية المنتهية و أداؤها مقارنة مع مؤشر الخدمات  خالل السنة 

بسوق مسقط لzوراق المالية :

الشهر
اعلى سعر

(ريال عماني)
ادنى سعر

(ريال عماني)
متوسط  السعر

(ريال عماني)
 مؤشر سوق مسقط

 قطاع الخدمات

 ٤٩٦٫١١ ١٫٦١٥١٫٦٥٥١٫٦٣٥٢يناير

٧١٣٫٩٤ ١٫٦٠٠١٫٦١٥١٫٦٠٨٢فبراير

٦٣٩٫٨١ ١٫٤٨٥١٫٥٧٥١٫٥٣٠٢مارس

 ٦٧٣٫٥٣ ١٫٤٥١١٫٥٥٠١٫٥٠١٢أبريل

٦١٩٫٦٤ ١٫٣٨٠١٫٤٦٥١٫٤٢٣٢مايو

 ٦٤٢٫١٦ ١٫٣١٣١٫٣٩٦١٫٣٥٥٢يونيو

٥٨٠٫٠٨ ١٫٣٠١١٫٤٠٠١٫٣٥١٢يوليو

٦٢١٫١٨ ١٫٣٦٠١٫٤٠٠١٫٣٨٠٢أغسطس

٧٢٤٫١٤ ١٫٣٦٩١٫٥٥٠١٫٤٦٠٢سبتمبر

 ٨١٥٫٨٧ ١٫٤٧٥١٫٥٥٠١٫٥١٣٢أكتوبر

٧٩٣٫٧٣ ١٫٥٢٠١٫٦٠٠١٫٥٦٠٢ نوفمبر

٩٤١٫٢٨ ١٫٥٨٠١٫٦٢٠١٫٦٠٠٢ديسمبر
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تصنيف حملة اjسهم
فيما يلي توضيح yنواع المساهمين كما هو في 31 ديسمبر 2011:

النسبة ٪ على رأس المالمجموع االسهمعدد المساهميننوع المساهمين 

٧٢٢,١٨٤,٧٣٧٧٩٫٨٠كبار المساهمين 

١٢٩٦,٣٨٦١٫٠٧أقل من 5 ٪ و أعلى من 1 ٪

١٠,٤٣١٥,٣١٨,٨٧٧١٩٫١٣أسهم عادية أقل من 1 ٪ 

100 ٪10,43927,800,000 المجموع

ايضاحات حول مراقب الحسابات و أدائه المهني

))تابع) ت( تقرير تنظيم وإدارة الشركة 

حضور  دون  من  الخارجي  و  الداخلي  المدقق  مقابلة  للجنة  يحق 

قبل  الخارجي  المدقق  أداء  بدراسة  عام  كل  اللجنة  تقوم  ا�دارة. 

تعيينهم  إعادة  على  الموافقة  العامة  الجمعية  من  الطلب 

ومكافآتهم. 

مع  و   ،1988 سنة  في  نشاطه  عمان  سلطنة  مورستيفنز  فرع  باشر 

مرور السنوات تطور نشاط الفرع بشكل ملحوظ ليقدم خدماته ا�ن 

لعدد من العمالء، من ضمنهم شركات مدرجة كبرى، ومجموعات، 

ومنظمات حكومية ووزارات، و يقدم إما خدمات التدقيق أو الضرائب 

في  المحلية  العاملة  القوى  عدد  ويبلغ  ا�ستشارية،  الخدمات  أو 

معتمدين  محاسبين  معظمهم  موظفا،   40 حوالي  مورستيفنز 

ومدققين داخليين ومدققين اyنظمة المعلوماتية.

توسعت شبكة مورستيفنز العالمية المحدودة منذ تأسيسها بأكثر 

المحاسبة  في  العالمية  المجموعات  أكبر  من  لتصبح  سنة    100 من 

المحاسبة  شبكات  من  العالمية  مورستيفنز  وتعتبر  وا�ستشارة، 

وا�ستشارة الرئيسية في العالم متضمنة 301 شركة مستقلة من 

636 مكتبا و أكثر من 21,197موظفا في 100 دولة.

بلغت اتعاب المدقق الخارجي خالل السنة 11,300 ريال عماني (8.500 

خدمات  عن  عماني  ريال   2.800 و  التدقيق  خدمات  عن  عماني  ريال 

اخرى).

يؤكد مجلس ا�دارة :

والقواعد   للمعايير  وفقا  المالية  البيانات  أعداد  عن  مسئوليته   

المطبقة. 

في  الداخلية  الرقابة  نظام  وكفاءة  كفاية  مدى  مراجعة   

الشركة  والزامه  بالقواعد والتوجيهات الداخلية . 

عدم وجود مسائل هامة تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها   

على متابعة عملياتها خالل السنة المالية القادمة 





٣٤

نبذة عن أعضاء مجلس ا�دارة

مرتضى بن أحمد بن سلطان -  رئيس مجلس ا�دارة  : االسم 

2004   : سنة االلتحاق 

جامعي – إدارة تسويق ومبيعات    : الشهادة الدراسية 

عضو مجلس إدارة مجموعة شركات دبليو جي تاول  : الخبرة 

شخصية بارزة في مجتمع اyعمال وله خبر ة 31 سنة في مجاالت تجارية مختلفة .    

تقلد و ال يزال يتقلد مناصب عامة و خاصة و في المؤسسات الحكومية. الفاضل/ مرتضى بن احمد بن سلطان هو    

رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة و عضو في مجالس إدارة شركة المطاحن العمانية والخليج الدولية 

للكيماويات .

فريدريك هيننغ – نائب رئيس مجلس ا�دارة  : االسم 

٢٠٠٩   : سنة االلتحاق 

ماجستير في الهندسة المدنية – جامعة ليغ  : الشهادة الدراسية 

   مملكة بلجيكا. ماجستير في علوم ا�دارة – جامعة بوسطن.

لدى الفاضل /هيننغ خبرة تمتد إلى ٣٩ سنة في اyعمال الفنية و التجارية و ا�دارية في مجموعة جي دي اف سويز.       : الخبرة 

وفي منصبه الحالي كعضو تنفيذي لشركة غالف توتال تراكتيبل للطاقة (مشروع الطويلة أ١ للكهرباء وتحلية المياه 

بأبوظبي). وهو عضو مجلس ا�دارة في شركة اس ام ان بركاء للطاقة . عمل كرئيس تنفيذي لشركة صحار للطاقة 

واشرف على تطوير و بناء و تشغيل محطة صحار للطاقة.

سي. اس.  بدرينات  : االسم 

٢٠٠٤   : سنة االلتحاق 

محاسب قانوني و محاسب إداري وتكاليف  : الشهادة الدراسية 

الفاضل/ بدرينات عضو في معهد الهند للمحاسبين القانونيين و معهد الهند للتكاليف و المحاسبة ا�دارية. يعمل   : الخبرة 

الفاضل/ بدرينات لدى مجموعة الزبير منذ ٢٩ سنة حيث تقلد وظائف مالية مختلفة و يعمل حاليw في منصب الرئيس 

التنفيذي لمجموعة شركات الزبير و عضو مجلس إدارة شركة الزبير للسيارات و يمثل مجموعة الزبير كعضو مجلس 

إدارة في العديد من الشركات العامة و المحدودة.



عاطف بن عبدالحميد الرئيسي   : االسم 

2012  : سنة االلتحاق 

:  الشهادة العامة 1970  الشهادة الدراسية 

يمتلك الفاضل / عاطف بن عبدالحميد الرئيسي خبرة  تمتد حتى 35 سنة في وزارة الدفاع في مجاالت المشتريات   : الخبرة 

والموارد البشرية التنظيم و الدراسات. يشغل حاليw منصب مدير الدراسات و التنظيم في مكتب رئاسة أركان قوات 

السلطان المسلحة. شغل منصب عضو مجلس ا�دارة منذ 6 سنوات حتى مارس 2012 في شركة اسمنت ريسوت     

ش م ع ع  و شل العالمية للتسويق ش م ع ع .

الفاضل/ برنارد ايسلينكس   : االسم 

2012  : سنة االلتحاق 

ماجستير في إدارة اyعمال – لوزان – سويسرا  : الشهادة الدراسية 

ماجستير الهندسة البيئية – جامعة ترينيتي – دبلن – ايرالند   

ماجستير الهندسة المدنية جامعة كاثوليك دو لوفين - بلجيكا   

السوادي للطاقة ش م ع م. عمل قبل ذلك لدى  ايسلينكس حاليw كرئيس تنفيذي لشركة  برنارد  الفاضل/  يعمل   : الخبرة 

انجاح  على  آخرين  مع  عمل  حيث  اyعمال  مطوري  كبير  وظيفة  في  اyوسط  الشرق  في  سويز  اف  دي  جي  شركة 

قبل  عمل  السعودية.  العربية  بالمملكة  الرياض  في  ميجاواط   1700 بسعة  الكهرباء  �نتاج  محطة  تطوير  مناقصة 

التحاقه بشركة جي دي اف سويز لدى شركات ايه سي في و مؤسسة يو ار اس و أرثر دي ليتل.  

٣٥
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نفنيت كاسبيكار   : االسم             

2011  : سنة االلتحاق 

خريج تجارة من جامعة بومباي.   : الشهادة الدراسية 

                                                     عضو معهد الهند للمحاسبين القانونيين 

تنفيذي  اyعمال منها 32 سنة في سلطنة عمان. يعمل حاليw كرئيس  إدارة  و  التمويل  تزيد عن 37 سنة في  خبرة       : الخبرة 

لشركة الكامل للطاقة ش م ع ع منذ 2000. عمل خالل الفترة من 1995 حتى 2000 كمدير عام لشركة مسقط للتنمية 

العقارية ش م ع م. و عمل كمدير عام لشركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش م ع ع من الفترة 1989 حتى 1995.  

عمل في وظيفة المدير المالي لمجموعة اليوسف الدولية من الفترة 1981 حتى 1988.

كاريل بريدا  : االسم 

2011  : سنة االلتحاق 

ماجستير في االقتصاد التطبيقي من جامعة ليوفين الكاثوليكية في بلجيكا   : الشهادة الدراسية 

و ماجستير إدارة اyعمال من جامعة شيكاغو   

يعمل الفاضل/ بريدا حاليw في وظيفة الرئيس المالي لشركة جي دي اف سويز الشرق اyوسط، تركيا و أفريقيا. عمل   : الخبرة 

الشرق  سويز  اف  دي  جي  كهربيل  شركة  في  المحاسبة  و  التمويل  و  لالستحواذ  االستشارة  وحدة  كرئيس   wسابق

اyوسط وشمال أفريقيا. يمتلك خبرة 9 سنوات في تمويل مشاريع الطاقة و االندماجات و االستحواذ حيث عمل على 

عدد من المعامالت التجارية في أوروبا (ايطاليا، بولندا،بلجيكا،و هولندا) و الشرق اyوسط. من ضمن المشاريع الكبيرة 

التي قام بإدارتها: تمويل مشروع الدر بمملكة البحرين، مشروع شويهات 2 في أبوظبي، و مشروع الرياض للطاقة 

المستقل بالمملكة العربية السعودية و مشروعي بركاء 3 و صحار 2. عمل قبل التحاقه بشركة جي دي اف سويز 

في 2002 بوظيفة مستشار استراتيجي لدى إحدى المؤسسات المتخصصة بالتجارة ا�لكترونية.

مالكولم ريغلي  : االسم  

2012  : سنة االلتحاق 

:  شهادة جامعية مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية   الشهادة الدراسية 

في  للطاقة  الدور  شركة  و  العزل  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وظيفة  في   2010 منذ  ريغلي  مالكولم  الفاضل/  يعمل   : الخبرة 

مقر  في  اyصول  إدارة  وظيفة  في  و  سنوات   3 لمدة  باور  انترناشيونال  شركة  في  مستشار�  عمل  البحرين.  مملكة 

المجموعة في اوروبا. 

))تابع) ت( نبذة عن أعضاء مجلس ا�دارة 
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:      مارك فان هافر االسم 

2011      : سنة االلتحاق 

هندسة تجارة و مشاريع اقتصادية من جامعة ليوفين الكاثوليكية في بلجيكا    : الشهادة الدراسية 

يمتلك الفاضل/ فان هافر خبرة تزيد عن 22 عامw في مجال تجارة و تشغيل و بيع و تسويق الطاقة. عمل خالل الفترة   : الخبرة 

من 2007 حتى 2010 كعضو منتدب لشركات توزيع الغاز الطبيعي بالمكسيك. يعمل حاليw في وظيفة الرئيس التنفيذي 

لشركة جي دي اف سويز الدولية للطاقة تركيا في مقر أعمال الشركة باسطنبول.

كمال تاراجي  : االسم 

2012  : سنة االلتحاق 

:  بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية – جامعة الشرق اyوسط – تركيا.   الشهادة الدراسية 

يمتلك الفاضل/ كمال تاراجي خبرة طويلة في قطاع الكهرباء التركي. عمل أساسw لدى الشركة الحكومية اي يو ايه   : الخبرة 

اس في وظيفة مدير دائرة توليد الطاقة قبل التحاقه بمجموعة جي دي اف سويز. يعمل حاليw في وظيفة الرئيس 

يشغل  أنه  كما  انقرة.  مقرها  مساهمة  شركة  وهي  للطاقة  بايمان  شركة  في  ا�دارة  مجلس  عضو  و  التنفيذي 

منصب عضو مجلس إدارة في عدة مؤسسات تابعة لشركة جي دي اف سويز. 

سيف بن محمد الحارثي  : االسم 

2011  : سنة االلتحاق 

ماجستير الهندسة الكيميائية من جامعة نوتينغهام بالمملكة المتحدة.   : الشهادة الدراسية 

بدأ الفاضل/ سيف الحارثي حياته المهنية كمهندس حقول لدى شركة تنمية نفط عمان حيث شارك في تصميم   : الخبرة 

الغاز  �دارة  المخططين  كبير  وظيفة  في   wالحق عمل  عمان.  وسط  في  الغاز  تصدير  مرافق  كبريات  إحدى  ترقية  و 

بشركة تنمية نفط عمان قبل التحاقه في سنة 2006 بشركة قلهات للغاز الطبيعي في وظيفة منسق فني. يعمل 

حاليw في شركة قلهات للغاز الطبيعي في وظيفة نائب الرئيس للقسم الفني و االستثمار.

سامي بن عبدا� بن خميس الزدجالي  : االسم 

2012  : سنة االلتحاق 

بكالوريوس في المحاسبة.  : الشهادة الدراسية 

دبلوما في إدارة أنظمة المعلومات   

دبلوم في التأمينات االجتماعية    

يعمل الفاضل/ سامي الزدجالي لدى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية منذ 14 عامw. يعمل حاليw في وظيفة   : الخبرة 

مدير االشتراكات و هو عضو في جمعية شؤون صناديق التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي. 



٣٨

نبذة عن أعضاء فريق ا�دارة للشركة

بموجب اتفاقية ا�دارة الموقعة مع شركة إدارة الطاقة ش م م في 2009 ،  تقوم شركة إدارة الطاقة بتوفير خدمات ا�دارة اليومية لشركة 

بناء على ذلك تقوم شركة إدارة الطاقة  باستالم أتعاب  صحار للطاقة و توفير ا�سناد الالزم للموارد البشرية و أعمال المساندة اyخرى. و 

سنوية و تعويض عن مصروفاتها. تقوم شركة إدارة الطاقة بتوفير التالي إلى شركة صحار للطاقة:

المجموعغير عمانيعمانيالمنصب

١٤٥مدراء

١٠٦١٦موظفين آخرين

يقوم فريق ا�دارة بأعماله بناًء على صالحيات محددة له من قبل مجلس ا�دارة . 

نبذة مختصرة عن فريق ا�دارة:

ارنود دي ليمبرج   : االسم 

2008  : سنة االلتحاق 

شهادة جامعية في القانون – جامعة لويفين، بلجيكا. شهادة تخرج في االقتصاد و العالقات الدولية –    : الشهادة الدراسة 

معهد لندن لالقتصاد، المملكة المتحدة. برنامج ا�دارة العامة  فرنسا.    

14 عامw في مجال تنمية مشاريع الطاقة في أوروبا و آسيا و الشرق اyوسط. التحق بشركة جي دي اف سويز في عام   : الخبرة 

1999 . عمل من مقر الشركة بدبي بدولة ا�مارات العربية المتحدة كمستشار قانوني لمنطقة الشرق اyوسط في 

الفترة من 2004 حتى 2008. كان له دور فّعال في تنمية أعمال مجموعة جي دي اف سويز في المنطقة. يعمل في 

وظيفة الرئيس التنفيذي مسؤوًال عن ا�دارة و عمليات الشركة.  

زهير كراتشي واال  : االسم 

منذ بدء أعمال الشركة في 2004  : سنة االلتحاق 

محاسب قانوني  : الشهادة الدراسة 

يشغل حاليا منصب أمين عام الشركة ، وكان يشغل منصب المدير المالي حتى يونيو 2009  ، يعمل أيضا أمين عام   : الخبرة 

مجموعة شركات جي دي اف سويز في عمان . يمتلك خبره تمتد  ل 35 عامw في مجال التدقيق القانوني و المحاسبة 

المتحدة للطاقة في عام 1995.  الشركة  إلى  ا�نضمام  باكستان قبل  والمالية. شريك لمكتب كي.بي.ام.جي في 

عمل كرئيس فخري للجنة التدقيق و مجلس ا�دارة �حدى الشركات المساهمة في سلطنة عمان. 



٣٩

سرينات هايبر  : االسم 

2009  : سنة االلتحاق 

بكالوريوس هندسة ( ميكانيكا ) ، جامعة مومباي .  : الشهادة الدراسة 

على  المعتمدة  الطاقة  توليد  مجال  في  البناء  و  المشتريات  و  الهندسة  وعقود  اyعمال  تطوير  في  سنة   27 خبرة   : الخبرة 

التوربينات الغازية ومحطات الكهرباء مزدوجة الدورة . تقع مسؤولياته كمدير فني للشركة في التنسيق الفني مع 

الزبون ، الجهات المنظمة ، المقاولون ، ويقوم بتوفير الدعم الفني للرئيس التنفيذي.

سيد محمد طارق  : االسم 

منذ بدء أعمال الشركة في 2004  : سنة االلتحاق 

ماجستير إدارة اyعمال ، زمالة معهد المحاسبين القانونيين (المستوى المتوسط) ، باكستان..  : الشهادة الدراسة 

وظيفة   في   wحالي يعمل   . التمويل  و  المحاسبة  و  الداخلي  التدقيق  و  الخارجي  التدقيق  في  عملية  خبرة  سنة   36    : الخبرة 

مدير مالي . عمل قبل ذلك في وظيفة مراقب مالي للشركة المتحدة للطاقة  ش م ع ع. وقبل ذلك  عمل كمدقق 

داخلي للشركة الوطنية للتجارة ش م م  و كمدقق خارجي لشركة كي بي إم جي في مسقط وكراتشي .

جمال بن صالح البلوشي  : االسم 

منذ بدء أعمال الشركة في 2004  : سنة االلتحاق 

دبلوم في علوم الحاسوب.   : الشهادة الدراسة 

خبرة تمتد حتى 18 سنة في النشاط ا�داري بما في ذلك إدارة أعمال قسم قطع الغيار و االرتباط مع المؤسسات   : الخبرة 

في  التنفيذي  الرئيس  بمساعدة  ويقوم  المحلية  التأمين  برامج  على  وا�شراف  والترجمة  والتراخيص،  الحكومية، 

االجتماعات القانونية. 





٤١

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١إيضاح

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

الموجودات

موجودات غير متداولة

٥١٦٣,٢٦٩٤٢٤,٠٧٦١٦٩,٨٦٣٤٤١,٢٠٢ممتلكات وآالت ومعدات  

موجودات متداولة

 ٤٧٤٤١,٩٣٣٧٢٨١,٨٩٠ ج)مخزون

٦٣,٩٤٦١٠,٢٥٠٣,١٠٣٨,٠٦٠ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

٧١٤,٨٣١٣٨,٥٢١١٣,٧٢٩٣٥,٦٦١أرصدة بنكية ونقد

١٩,٥٢١٥٠,٧٠٤١٧,٥٦٠٤٥,٦١١مجموع الموجودات المتداولة

١٨٢,٧٩٠٤٧٤,٧٨٠١٨٧,٤٢٣٤٨٦,٨١٣مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

٨٢٧,٨٠٠٧٢,٣٠٠٢٧,٨٠٠٧٢,٣٠٠رأس المال

٩١,٩٢٣٤,٩٩٦١,٦٢٩٤,٢٣٢احتياطي قانوني

٢,٨٢٣٧,٢٣٩١٧٧٣٦٧أرباح ُمحتجزة

٣٢,٥٤٦٨٤,٥٣٥٢٩,٦٠٦٧٦,٨٩٩أموال المساهمين

(٦٩,٨١١)(٢٦,٨٧٧)(٦٨,٠٦٢)(٢٦,٢٠٤)١١عجز التغطية

٦,٣٤٢١٦,٤٧٣٢,٧٢٩٧,٠٨٨مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

١١٣١,٦٨٥٨٢,٢٩٩٣٢,٤٦١٨٤,٣١٤عجز التغطية

١٢١٢٧,٦٠٨٣٣١,٤٤٩١٣٤,٩٧٩٣٥٠,٥٩٥الجزء غير الجاري من قروض طويلة اyجل

١٣١,٠٩٣٢,٨٣٩١,٠٢٨٢,٦٧١مخصص تكلفة إزالة الموجودات من الموقع

١٦٥,١٤٦١٣,٣٦٧٤,٦٣٢١٢,٠٣٢التزام ضريبة مؤجلة

١٦٥,٥٣٢٤٢٩,٩٥٤١٧٣,١٠٠٤٤٩,٦١٢مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

١٢٧,٧٥٥٢٠,١٤٣٧,٥٧٣١٩,٦٧٠الجزء الجاري من قروض طويلة اyجل

١٤٢,٧٠٧٧,٠٣٢٣,٣٤١٨,٦٧٧ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

١٥٤٥٤١,١٧٨٦٨٠١,٧٦٦ ج)مبالغ مستحقة yطراف ذات عالقة

١٠,٩١٦٢٨,٣٥٣١١,٥٩٤٣٠,١١٣مجموع المطلوبات المتداولة
٤٧٩,٧٢٥ ١٧٦,٤٤٨٤٥٨,٣٠٧١٨٤,٦٩٤مجموع المطلوبات

٤٨٦,٨١٣ ١٨٢,٧٩٠٤٧٤,٧٨٠١٨٧,٤٢٣مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٢١١٫١٧١٣٫٠٤١٫٠٦٥٢٫٧٧صافي الموجودات للسهم الواحد

عضو مجلس ا�دارةعضو مجلس ا�دارة

 تشكل ا�يضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية. 

بيان المركز المالي
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢



٤٢

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١إيضاح

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

دخل

٤٤٦,٦٢٢١٢١,٠٩٦٤٢,٠٥٤١٠٩,٢٣١ ك)إيرادات

(٧٦,٠٦٤)(٢٩,٢٨٥)(٨٩,٥٧٩)(٣٤,٤٨٨)١٧تكاليف مباشرة

١٢,١٣٤٣١,٥١٧١٢,٧٦٩٣٣,١٦٧إجمالي اjرباح

١٨١,٢٤٨٣,٢٤٣٦٦٤١,٧٢٥دخل آخر

(١,٧٣٩)(٦٦٩)(١,٨٣٧)(٧٠٧)١٩مصروفات عمومية وإدارية

١٢,٦٧٥٣٢,٩٢٣١٢,٧٦٤٣٣,١٥٣النتائج من العمليات

(٢٤,٢٨٩)(٩,٣٥١)(٢٤,٢٤٧)(٩,٣٣٥)٢٠تكاليف التمويل

٣,٣٤٠٨,٦٧٦٣,٤١٣٨,٨٦٤اyرباح قبل الضريبة

(٢,٣٢٢)(٨٩٤)(١,٠٤٠)(٤٠٠)١٦الضريبة

٢,٩٤٠٧,٦٣٦٢,٥١٩٦,٥٤٢أرباح السنة

دخل شامل آخر

(٢٢,٠٢٤)(٨,٤٧٩)٧٨٧٢,٠٤٤أرباح/ (خسارة) القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة

١,٠٢٢٢,٦٥٤(٢٩٥)(١١٤)١٦ضريبة تابعة

(١٩,٣٧٠)(٧,٤٥٧)٦٧٣١,٧٤٩دخل شامل آخر للسنة

(١٢,٨٢٨)(٤,٩٣٨)٣,٦١٣٩,٣٨٥إجمالي الدخل الشامل للسنة

٢٢٠٫١٠٦٠٫٢٧٠٫٠٩١٠٫٢٣العائد اjساسي للسهم الواحد

 تشكل ا�يضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية. 

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢



٤٣

رأس المال

االحتياطي 

القانوني

االحتياطي 

القانوني

مجموع 
أموال 

المساهمين
عجز 

التغطية

مجموع 

حقوق 
الملكية

مجموع 

حقوق 
الملكية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
ألف دوالر 

أمريكي

(إيضاح ١١)(إيضاح ٩)(إيضاح 8)

١٢,١١٥٣١,٤٦٨(١٩,٤٢٠)٢٧,٨٠٠١,٣٧٧٢,٣٥٨٣١,٥٣٥في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

إجمالي الدخل الشامل للسنة:

٢,٥١٩٦,٥٤٢--٢,٥١٩٢,٥١٩ -- --أرباح السنة 

(١٩,٣٧٠)(٧,٤٥٧)(٧,٤٥٧)--------دخل شامل آخر للسنة

----(١٢,٨٢٨)(٤,٩٣٨)(٧,٤٥٧)٢,٥١٩ ٢,٥١٩

-------- (٢٥٢)٢٥٢--ُمحول الى االحتياطي القانوني

(٥,٧٧٦)(٢,٢٢٤)--(٢,٢٢٤)(٢,٢٢٤)----توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة ٢٠١٠

توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة عن 
(٥,٧٧٦)(٢,٢٢٤)--(٢,٢٢٤)(٢,٢٢٤)----سنة ٢٠١١

٢,٧٢٩٧,٠٨٨(٢٦,٨٧٧)١,٦٢٩١٧٧٢٩,٦٠٦ ٢٧,٨٠٠ في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢,٧٢٩٧,٠٨٨(٢٦,٨٧٧)٢٧,٨٠٠١,٦٢٩١٧٧٢٩,٦٠٦في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

إجمالي الدخل الشامل للسنة:

٢,٩٤٠٧,٦٣٦--٢,٩٤٠٢,٩٤٠----أرباح السنة 

٦٧٣٦٧٣١,٧٤٩--------دخل شامل آخر للسنة

----٢,٩٤٠٢,٩٤٠٦٧٣٣,٦١٣٩,٣٨٥

--------(٢٩٤)٢٩٤--ُمحول الى االحتياطي القانوني

٦,٣٤٢١٦,٤٧٣(٢٦,٢٠٤)٢٧,٨٠٠١,٩٢٣٢,٨٢٣٣٢,٥٤٦في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

 تشكل ا�يضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية. 

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢



٤٤

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

دوالر ألف ر.ع ألف 
أمريكي

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

٤٦,٦٠٥١٢١,٠٥١٤٣,٣٥٥١١٢,٦١٠مقبوضات نقدية من العمالء

(٦٣,٣٢٣)(٢٤,٣٧٩)(٧٧,٠٨٥)(٢٩,٦٧٩)مدفوعات نقدية الى الموردين والموظفين

١٦,٩٢٦٤٣,٩٦٦١٨,٩٧٦٤٩,٢٨٧النقد الناتج من العمليات

(٢٢,٨٥٥)(٨,٧٩٩)(٢١,١١٤)(٨,١٢٨)فائدة مدفوعة

٨,٧٩٨٢٢,٨٥٢١٠,١٧٧٢٦,٤٣٢صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

----٣٥حصيلة استبعاد آالت ومعدات

----(٣٢٧)(١٢٦)إضافة الى ا�الت والمعدات

----(٣٢٢)(١٢٣)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(١١,٥٥٢)(٤,٤٤٨)----توزيعات أرباح مدفوعة

(١٨,٦١٧)(٧,١٦٨)(١٩,٦٧٠)(٧,٥٧٣)سداد قروض طويلة اyجل

(٣٠,١٦٩)     (١١,٦١٦)(١٩,٦٧٠)(٧,٥٧٣)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

صافي الزيادة/ (االنخفاض) في النقد والنقد المعادل خالل السنة
١,١٠٢٢,٨٦٠

 
(١,٤٣٩)      (٣,٧٣٧)       

      ٣٩,٣٩٨      ١٥,١٦٨ ١٣,٧٢٩٣٥,٦٦١النقد والنقد المعادل في بداية السنة

      ٣٥,٦٦١ ١٣,٧٢٩ ١٤,٨٣١٣٨,٥٢١النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (إيضاح ٤/هـ و٧)

 تشكل ا�يضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية. 

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢



٤٥

١-  الشكل القانوني واjنشطة الرئيسية
شركة صحار للطاقة ش. م. ع. ع («الشركة») ُسجلت كشركة مساهمة مقفلة في سلطنة عمان بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٠٤.  تأسست الشركة في 
٢٢ يونيو ٢٠٠٤ �قامة وتشغيل محطة توليد كهرباء بطاقة ٥٨٥ ميجاواط ومحطة تحلية مياه بطاقة ٣٣ جالون امبريالي في اليوم في صحار. 

وقد تحدد أن تاريخ التشغيل التجاري هو ٢٨ مايو ٢٠٠٧.

في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٣ مارس ٢٠٠٨، قرر المساهمون تحويل الشركة من شركة مساهمة مقفلة الى شركة 
مساهمة عامة.

٢-   اتفاقيات هامة
أبرمت الشركة االتفاقيات الهامة التالية:

اتفاقية شراء الطاقة والمياه مع حكومة سلطنة عمان («الحكومة») تمنح الشركة الحق في توليد الطاقة وتوفير المياه في صحار و  أ)  
(١) أن توفر للحكومة سعة الطاقة المتعاقد عليها المضمونة وسعة المياه المتعاقد عليها المضمونة (٢) أن تبيع للحكومة الطاقة 
المضمونة.   عليها  المتعاقد  المياه  وسعة  المضمونة  عليها  المتعاقد  الطاقة  لسعة  المصاحبة  للشرب  الصالحة  والمياه  الكهربائية 
الُمقرر  التاريخ  ابتداء من  الطاقة والمياه مع وزارة ا�سكان والكهرباء والمياه لمدة ١٥ سنة  لتوريد  اتفاقية طويلة اyجل  أبرمت الشركة 
للتسغيل التجاري وهو ٢٨ مايو ٢٠٠٧.  وفي ١ مايو ٢٠٠٥، تم التنازل عن االتفاقية لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م 
وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة لحكومة سلطنة عمان.  وتتولى حكومة سلطنة عمان ضمان كافة مطلوبات الشركة العمانية 

لشراء الطاقة والمياه (انظر أيضا إيضاح ٤).

اتفاقية بيع غاز طبيعي مع وزارة النفط والغاز لشراء الغاز الطبيعي من وزارة النفط والغاز.  وتنتهي اتفاقية بيع الغاز الطبيعي مع انتهاء  ب)  
اتفاقية شراء الطاقة والمياه.

اتفاقية حق االنتفاع الفرعية مع شركة ميناء صحار الصناعي ش.م.ع.م تمنح الشركة حقوق االنتفاع بموقع المشروع لمدة ١٥ سنة، مع  ج)  
إمكانية التمديد لفترة ١٥ سنة.

اتفاقية استخراج مياه البحر مع وزارة االقتصاد الوطني لتوفير تسهيالت شفط وطرد مياه البحر للمحطة.  تنتهي اتفاقية استخراج مياه  د)   
البحر مع انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه.

اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة صحار للتشغيل والصيانة ش.م.م، طرف ذي عالقة، لتشغيل وصيانة المحطة لمدة ١٥ سنة من تاريخ  هـ)  
التشغيل التجاري أو تاريخ انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه، أيهما يأتي أوال، و

اتفاقيات تمويل مع ُمقرضين لتسهيالت قروض طويلة اyجل (انظر أيضا إيضاح ١٢). و)  

٣- أساس ا�عداد واعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والُمعدلة

أساس ا�عداد  ٣-١
تم إعداد البيانات المالية طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات الحد اyدنى من ا�فصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق   

المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ وتعديالته في سلطنة عمان.

تم إعداد البيانات المالية بالريال العماني والدوالر اyمريكي ُمقربة الى أقرب ألف.  

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والُمعدلة التي اعتمدتها الشركة  ٣-٢
قامت الشركة باعتماد المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسيرات   

التقارير المالية الدولية والسارية على الفترة المحاسبية الحالية:

اyصول  لقياس  عملية  طريقة  يقدم   ٢٠١٠ ديسمبر  في  الصادر  المؤجلة»  «الضرائب   (١٢) رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  تعديل   •
وااللتزامات الضربيبة المؤجلة عند قياس االستثمار العقاري باستخدام نموذج القيمة العادلة بموجب المعيار المحاسبي الدولي 
البيع.   طريق  عن  بالكامل  العقاري  االستثمار  قيمة  استرداد  يتم  بأن  افتراضا  التعديل  ويقدم  العقارية».   «االستثمارات   ٤٠ رقم 
ولكن هذا االفتراض غير صحيح في حالة االحتفاظ باالستثمار العقاري ضمن نموذج أعمال يهدف الى استهالك جميع المنافع 

االقتصادية الكامنة في االستثمار العقاري على مدى الوقت، بدال من أن يتم بيعه.

تعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم (٧) «اyدوات المالية» الصادر في أكتوبر ٢٠١٠ يساعد مستخدمي البيانات المالية على تقييم   •
نطاق المخاطر المتعلقة بتحويل اyصول المالية وأثر تلك المخاطر على المركز المالي للشركة، كما أنه سيدعم الشفافية في 

قيد تعامالت التحويل، وخاصة تلك التي تتضمن تسنيد اyصول المالية.

ترى ا�دارة أن اعتماد التعديالت لم يكن له أي تأثير جوهري على بنود العرض وا�فصاح الواردة في البيانات المالية للفترة الحالية.  

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢



٤٦

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٣- أساس ا�عداد واعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والُمعدلة (تابع)

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير نافذة المفعول بعُد  ٣-٣
في نهاية فترة ا�قرار، كانت المعايير الجديدة والمعدلة التالية قد تم إصدارها، ولكنها لم تكن نافذة بعُد:  

معيار التقارير المالية الدولية رقم (٩) «اyدوات المالية» نافذ على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٥.  تم إصدار المعيار   •
في نوفمبر ٢٠٠٩، وتمت ا�ضافة في أكتوبر ٢٠١٠، وتم تعديله في ديسمبر ٢٠١١ حيث تم تغيير التاريخ الفعلي من ١ يناير ٢٠١٣ الى ١ يناير 
٢٠١٥.   في الوقت الحالي، يرسم معيار التقارير المالية  الدولية رقم (٩) الخطوط العريضة لكيفية ا�قرار وقياس اyصول المالية 
وااللتزامات المالية ومعايير شطب اyصول المالية.   يتم قياس اyصول المالية بالتكلفة الُمطفأة أو القيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة، مع وجود خيار ال رجعة فيه عند ا�قرار المبدئي بشأن قيد بعض أصول اyسهم المالية بالقيمة العادلة من خالل 
االحتفاظ  الى  يهدف  أعمال  نموذج  للمنشأة  كان  إذا  إال  الُمطفأة  بالتكلفة  المالي  اyصل  قياس  ُيمكن  ال  ا�خر.  الشامل  الدخل 
باyصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، وهذه التدفقات النقدية تنشأ في تواريخ ُمعينة وهي فقط لغرض دفع أصل المبلغ 

والفائدة المستحقة عنه.  

تعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم (١) ”عرض البيانات المالية» الصادر في يونيو ٢٠١١ ُيحسن التناسق والوضوح في عرض بنود   •
مدى  أساس  على  ا�خر  الشامل  الدخل  في  الُمقدمة  البنود  بجمع  المنشأة  تقوم  أن  التعديل  يتطلب  ا�خر.   الشامل  الدخل 
قابليتها �عادة التصنيف الحقا ضمن اyرباح والخسائر (تعديالت إعادة التصنيف).  يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 

في أو بعد ١ يوليو٢٠١٢.

إلغاء  الى  أخرى،  تعديالت  ضمن  من  أدى،   ٢٠١١ يونيو  في  الصادر  الموظفين“  ”منافع   ١٩ رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  تعديل   •
”طريقة ا�طفاء“ لتأجيل بعض اyرباح والخسائر الناشئة عن خطط المنافع المحددة.  يسري المعيار المحاسبي الدولي المعدل 

على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٣.

٢٠١١ أساسا للتعامل مع االختالف العملي  الُمجمعة» في مايو  المالية  «البيانات   (١٠) الدولية رقم  المالية   التقارير  تم إصدار معيار   •
في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٧ «البيانات المالية الُمجمعة والمنفصلة» والتصنيف الصناعي الموحد ١٢ «التجميع- 
المالية  «البيانات  الدولي رقم ٢٧  المحاسبي  (١٠) والمعيار  الدولية رقم  المالية   التقارير  الخاصة».  كما أن معيار  شركات اyغراض 
المنفصلة» يلغيان ويحالن محل المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٧ الحالي «البيانات المالية الُمجمعة والمنفصلة».  يسري المعيار 

على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٣.

تم إصدار معيار التقارير المالية  الدولية رقم (١١) «الترتيبات المشتركة» في مايو ٢٠١١ وهو يقدم تحسينا للمعيار المحاسبي الدولي   •
رقم ٣١ «المشاريع المشتركة» عن طريق وضع مبادئ محاسبة لكافة الترتيبات المشتركة.  كما أن معيار التقارير المالية  الدولية 
رقم (١١) يستبعد الخيار المتوفر لمحاسبة المشاريع المشتركة باستخدام طريقة التجميع النسبي.  يسري المعيار على الفترات 

السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٣.  

الشركة  ُيلزُم  وهو   ٢٠١١ مايو  في  أخرى“  شركات  في  المصلحة  عن  ”ا�فصاح   (١٢) رقم  الدولية  المالية   التقارير  معيار  إصدار  تم   •
با�فصاح عن معلومات لتقييم طبيعة مصالحها في الشركات اyخرى والمخاطر المصاحبة لهذه المصالح وأثرها على مركزها 

المالي وأدائها وتدفقاتها النقدية.  يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٣.

تم إصدار معيار التقارير المالية  الدولية رقم (١٣) ”قياس القيمة العادلة“ في مايو ٢٠١١ وهو ُيقدم إطار عمل موحد لقياس القيمة   •
العادلة وا�فصاح عنها في معيار واحد للتقارير المالية الدولية.  يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٣.

تم إصدار معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (٢٠) «إزالة النفايات في مرحلة ا�نتاج بالمنجم السطحي» في أكتوبر   •
الفترات  المعيار على  بالمنجم.  يسري  ا�نتاج  النفايات» خالل مرحلة  إزالة  الناشئة عن «نشاط  المنافع  ٢٠١١ وهو يتعرض لمحاسبة 

السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٣.

٢٠١١، وقد عدل ا�فصاحات المطلوبة  التقارير المالية الدولية رقم (٧) «اyدوات المالية: ا�فصاحات» في ديسمبر  تم إصدار معيار   •
لتشمل المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية الخاصة بالمنشأة من تقييم اyثر، أو اyثر الُمحتمل، لترتيبات الُمعاوضة، 
بما في ذلك حقوق المقاصة المرتبطة باyصول المالية وااللتزامات المالية الُمقيدة التابعة للمنشأة، في المركز المالي للمنشأة.  

تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٣.

التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية الصادرة في مايو ٢٠١٢ (تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١   •
يناير ٢٠١٣) أدت، من بين ضمن تعديالت أخرى، الى إدخال تغييرات على المعايير التالية:

المعيار المحاسبي الدولي رقم (١) «عرض البيانات المالية» يوضح بعض متطلبات معلومات المقارنة.  -



٤٧

٣- أساس ا�عداد واعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والُمعدلة (تابع)

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير نافذة المفعول بعُد (تابع)  ٣-٣

البديلة  والمعدات  الغيار  قطع  مثل  البنود  أن  يوضح  والمعدات»  وا�الت  «الممتلكات   (١٦) رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار   -
ومعدات الصيانة يجب قيدها كممتلكات وآالت ومعدات عندما ُتلبي تعريف الممتلكات وا�الت والمعدات.  وإن كانت ال ُتلبي 

هذا التعريف، يجب تصنيفها كمخزون.

رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  بين  التناقض  لحاالت  يتعرض  المالية“  البيانات  عرض   “(٣٢) رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار   -
المتعلقة  الدخل  ضريبة  عن  المترتبة  بالنتائج  ا�قرار  يخص  فيما   “(٣٢) رقم  الدولي  المحاسبي  والمعيار  الدخل“  ”ضريبة   (١٢)

بالتوزيعات على مالكي أداة حقوق الملكية وتكاليف معاملة اyسهم. 

تعديالت معايير التقارير المالية  الدولية رقم (١٠) و(١١) و(١٢) الصادرة في يونيو ٢٠١٢ توفر المزيد من الراحة االنتقالية من خالل جعل   •
متطلبات تقديم معلومات المقارنة المعدلة تقتصر فقط على الفترة التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق اyولي.  تسري التعديالت 

على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٣.

تعرف   ٢٠١٢ أكتوبر  في  الصادرة   (٢٧) رقم  الدولي  المحاسبي  والمعيار  و(١٢)   (١٠) رقم  الدولية  المالية  التقارير  معياري  تعديالت   •
المؤسسة االستثمارية، وهي تستثني المؤسسات االستثمارية من تجميع شركات تابعة معينة.  وهذه التعديالت ُتلزم المؤسسة 
االستثمارية بقياس تلك الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة طبقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم (٩) 
بالنسبة للمؤسسات االستثمارية في  التعديالت بمتطلبات إفصاح جديدة  تأتي  المالية المجمعة والمنفصلة.  كما  بياناتها  في 
معيار التقارير المالية الدولية رقم (١٢) والمعيار المحاسبي الدولي رقم (٢٧).  تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

أو بعد ١ يناير ٢٠١٤.

في  الواردة  وا�فصاح  العرض  بنود  على  جوهري  تأثير  أي  أعاله  الواردة  التعديالت  العتماد  يكون  أن  المحتمل  غير  من  أنه  ا�دارة  ترى   
البيانات المالية لفترات مستقبلية.

٤- السياسات المحاسبية الرئيسية 

اتفاقية شراء الطاقة والمياه
تم هيكلة معدل رسوم استثمار سعة الطاقة ومعدل رسوم استثمار سعة المياه في اتفاقية شراء الطاقة والمياه بشكل يجعل معدالت 

تعريفة االستثمار تنخفض بنسبة ثابتة كل سنة على مدى فترة االتفاقية.

في سنة ٢٠٠٥، صدر معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ٤ («تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار») وأصبح ساري المفعول 
في ١ يناير ٢٠٠٦.  وقد درست الشركة في ذلك الوقت إمكانية تطبيق معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ٤ الذي يوفر توجيهات 
لتحديد ما إذا كان ترتيب معين يمثل، أو يحتوي على، إيجار وينبغي المحاسبة عنه طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧.  فإن تبين بناء على 
هذا التقييم وجود إيجار تشغيلي، فإنه يجب إدراج دخل ا�يجار الناتج من ا�يجار التشغيلي ضمن دخل الشركة على أساس القسط الثابت 
على مدى فترة ا�يجار، وذلك ما لم تكن هناك أساس منتظم أقرب تعبيرا عن النمط الزمني الستخدام اyصل واالنتفاع منه.  وقد راجعت 
ا�دارة إمكانية تطبيق معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ٤ وخلصت الى أنه بالرغم من أن اتفاقية شراء الطاقة والمياه تمنح 
حق استخدام محطة الشركة طبقا لترتيب ا�يجار التشغيلي، فإن الدخل الناتج عن هذا الحق يمثل عنصرا واحدا فقط من ترتيبات الفواتير.  
ا�يرادات  الدولي رقم ١٧ على إجمالي  المحاسبي  الدولية رقم ٤ والمعيار  المالية  التقارير  أن تطبيق معيار لجنة تفسيرات  ا�دارة  ترى  لذلك، 
التعاقدية سينتج عنه عرض غير عادل للواقع االقتصادي ولن يعكس القيمة العادلة للمبالغ المكتسبة في أي فترة من فترات ا�قرار.  وهذه 

النظرة مدعومة بما يلي:

أي تغيير في طريقة إدراج ا�يرادات عن نمط الفواتير لن يكون متفقا مع أغراض اتفاقية شراء الطاقة والمياه وترتيبات المشروع اyخرى.   •

ا�قرار بالدخل على أساس القسط الثابت دون اعتبار نمط التكاليف التابعة (مثل مصروفات التمويل التي هي أعلى بكثير في السنوات   •
السابقة مقارنة مع السنوات الالحقة) سيؤدي الى توزيع غير متساو لنتائج العمليات على مدى فترة العقد، بحيث تكون هناك أرباح أقل 

في السنوات السابقة.

ا�قرار با�يرادات المؤجلة ضمن المطلوبات نتيجة لتطبيق معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ٤ لن يكون متفقا مع المبدأ   •
القائل إن المطلوبات يتم ا�قرار بها فقط في حالة وقوع حدث ينطوي على «التزام حالي»

الطاقة  توليد  لسعة  الشركة  إتاحة  نظير  المدفوع  للمبلغ  العادلة  القيمة  تعكس  تدريجيا  المنخفضة  ا�يجار  مدفوعات  أن  ا�دارة  تعتقد 
الكهربائية وسعة تحلية مخرجات المياه للسنوات ذات الصلة، وهذا ُمؤيد بما يلي: 
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٤- السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)

اتفاقية شراء الطاقة والمياه (تابع)

قبول المتلقي للتعريفة المتناقصة إدراكا منه أن المصروفات التي تتحملها الشركة لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج مياه التحلية تتبع   •
أيضا نمطا متناقصا.  وهذا النمط ناتج عن أهمية تكاليف خدمة الديون.

تذكر اتفاقية شراء الطاقة والمياه صراحة أن مدفوعات ا�يجار المحملة أماميا هي تعويض عن تكاليف خدمة ديون الشركة التي هي   •
أعلى بكثير في السنوات السابقة مقارنة مع السنوات الالحقة، و

إخالل  حالة  في  اyول،  في  أعلى  كانت  التي  المدفوعة،  االستثمار  رسوم  لمبالغ  المتلقي  استرداد  على  تنص  صريحة  نصوص  أي  غياب   •
الشركة ببنود العقد. 

تم تطبيـق السياسـات المحاسبية التاليـة بثبات عند التعامل مع البنود التي تعتبـر جوهريـة بالنسبة للبيانات المالية للشركة.

أ)  اjساس المحاسبي 
تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية كما هي معدلة من خالل قياس القيمة العادلة لبعض الموجودات المالية.

ب) ممتلكات وآالت ومعدات 
بالتكلفة، تتم رسملة  بالتكلفة ناقصااالستهالك المتراكم وخسارة انخفاض القيمة. بعد ا�قرار اyولي  الممتلكات وا�الت والمعدات  تدرج 
المستقبلية  المنافع االقتصادية  زيادة  إلى  الممتلكات وا�الت والمعدات  والتي تؤدي  بنود  المتكبدة الستبدال أي من  الالحقة  المصروفات 

الكامنة في هذه البنود. يتم ا�قرار بجميع المصروفات اyخرى في بيان الدخل الشامل كونها مصروفا عند تكبدها.

من  مستقبلية  اقتصادية  منافع  حصول  احتمال  وجود  عدم  حالة  في  أو  استبعادها  عند  والمعدات   وا�الت  الممتلكات  بنود  شطب  يتم 
االستمرار في استخدام هذه الموجودات. ويتم قيد أي أرباح أو خسارة ناتجة عن شطب هذه الموجودات في بيان الدخل الشامل في السنة 

التي يتم فيها شطب البنود المعنية.

الممتلكات  لبنود  التقديرية ا�نتاجية  الثابت على مدى اyعمار  بيان الدخل الشامل على أساس طريقة القسط  يتم تحميل االستهالك على 
وا�الت والمعدات.اyعمار ا�نتاجية التقديرية هي كالتالي:

سنوات

٣٠المباني 

٣٠معدات وماكينات

٣٠قطع غيار فنية

٤موجودات أخرى

٣٠إزالة موجودات

ج)  المخزون
يتكون المخزون من زيت الوقود وهو مدرج بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقيق هي أسعار 
البيع التقديرية في سياق اyعمال العادية، ناقصا التكاليف التقديرية �نجاز العمل ومصروفات البيع. يتم تحديد التكلفة على أساس الوارد 

أوال صادر أوال، وتشمل المصروفات المتكبدة للحصول على المخزون وكذلك حصة مناسبة من المصروفات المباشرة الثابتة والمتغيرة.

د)  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
الذممالمدينة واyرصدة المدينة اyخرى الناتجة عن الشركة تقاس بالتكلفة.يتم تكوين مخصص لخسارة الديون عن الذمم المدينة واyرصدة 
المدينة اyخرىعند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل المبالغ المستحقة.في حالة عدم إمكانية تحصيل ذمم 

مدينة وأرصدة مدينة أخرى، يتم شطبها مقابل مخصص خسارة الديون. 

القيمة الدفترية للذمم المدينة واyرصدة المدينة اyخرى تقارب قيمتها العادلة بالنظر الى طبيعتها التي تتسم بأنها قصيرة اyجل.

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
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٤- السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)

هـ)  النقد والنقد المعادل 
لغرض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المعادل  من أرصدة بنكية ونقد وودائع قصيرة اyجل بفترات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل 

من تاريخ ا�يداع.

و) انخفاض قيمة الموجودات
موجودات مالية

في نهاية كل فترة إقرار، تقوماالدارة بتقييم وجود دليل فعلي يشير إلى انخفاضقيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة أو عدم إمكانية 
وهي  للتحصيل  القابلة  والمبالغ  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  أنها  وجدت،على  إن  القيمة،  انخفاض  خسارة  تحديد  المستحقات.يتم  تحصيل 
على  مخصومة  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للسيولة  الحالية  القيمة  تمثل  للتحصيل  القابلة  المبالغ  الشامل.  الدخل  بيان  في  مدرجة 

المعدل اyصلي النافذ للفائدة.  وال تخصم التدفقات النقدية المرتبطة بمستحقات قصيرة اyجل.

موجودات غير مالية
في نهاية كل فترة إقرار، تقوم ا�دارة بتقييم وجود أي مؤشرات على انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. في حالة وجود مؤشر، تقوم 
االدارة بتقييم المبلغ القابل للتحصيل للموجودات وتقر بخسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الشامل. كما  تقوماالدارة أيضا بتقييم وجود 
أي مؤشرات على انخفاض القيمة تم ا�قرار بها في سنوات سابقة قد زالت أو قل تأثيرها. ويتم على الفور ا�قرار بخسارة انخفاض القيمة أو 

الخسارة الُمستردة في بيان الدخل الشامل.

ز)  توزيعات اjرباح
يتم قيد توزيعات اyرباح كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها ا�عالن عنها.

التوصية، يأخد مجلس ا�دارة في االعتبار  القيام بهذه  أرباح الشركة.  وعند  يقترح مجلس ا�دارة على المساهمين دفع توزيعات من ضمن 
بعض المعايير المناسبة بما فيها متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٧٤.

ح) مكافآت نهاية خدمة الموظفين 
يتم السداد إلى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١/٧٢ وتعديالته بالنسبة للموظفين العمانيين. ويتم 
السلطاني رقم ٢٠٠٣/٣٥ وتعديالته على فترات  بالمرسوم  العمانيالصادر  العمل  السداد بموجب قانون  للمبالغ مستحقة  تكوين مخصص 

العمل المتراكمة للموظفين اyجانبفي نهاية فترة ا�قرار.

ط) المخصصات
يتم قيد المخصص في بيان المركز المالي عندما يكون على الشركة التزام قانوني أو حكمي نتيجة أحداث سابقـة ومن المحتمل أن يكون 

هنالك تدفق خارجي للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام.  

مخصص تكاليف إزالة الموجودات
يتم إدراج مخصص إزالة موجودات الموقع مساقبال إن كان هناك التزام حالي نتيجة لzنشطة التي تم القيام بها، ومن المحتمل أن تكون 
هناك ضرورة لتدفقات نقدية من منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ومن الممكن قياس المبلغ المخصص بشكل موثوق.  تتضمن االلتزامات 

المستقبلية تكاليف إزالة التجهيزات وترميم المناطق المتأثرة. 

يمثل مخصص إزالة موجودات الموقع مستقبال أفضل التقديرات للقيمة الحالية للنفقات الالزمة لتسوية مطلوبات إزالة موجودات الموقع 
في تاريخ ا�قرار بناء على المتطلبات الحالية طبقا التفاقية حق االنتفاع الفرعية.  يتم مراجعة التكلفة المستقبلية �زالة موجودات الموقع 

بشكل سنوي، وأي تغييرات في التقدير تنعكس في القيمة الحالية لمخصص إزالة موجودات الموقع في كل تاريخ ا�قرار.

يتم رسملة التقدير المبدئي لمخصص إزالة موجودات الموقع في تكلفة الموجودات وتستهلك وفقا لنفس أسس الموجودات ذات الصلة.  
يتم معاملة التغييرات في تقدير مخصص إزالة موجودات الموقع بنفس اyسلوب، فيما عدا بالنسبة لفروقات المبالغ المخصومة والتي يتم 

إدراجها في تكاليف التمويل بدال من رسملتها في تكاليف الموجودات ذات الصلة.

ي) ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
يتم ا�قرار بالمطلوبات بالنسبة للمبالغ التي سيتم تسديدها مقابل بضاعة أوخدمات مستلمة، سواء صدرت بها فواتير الى الشركةأم لم 

تصدر.
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٤- السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)

ك) ا�يرادات
التعريفة طبقا التفاقية  المياه.  يتم احتساب  المياه ورسوم مخرجات  الكهربائية وسعة  الطاقة والطاقة  ا�يرادات تشمل تعريفات سعة 
شراء الطاقة والمياه.  ُتدرج الشركة إيرادات التشغيل على أساس طريقة االستحقاق في المحاسبة.  ال يتم ا�قرار بأي إيرادات في حالة وجود 

شكوك كبيرة حول تحصيل المبالغ المستحقةأو التكاليف المصاحبة.

ل) دفعات إيجارات التشغيل
يتم ا�قرار بدفعات إيجارات التشغيل في بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت، وذلك ما لم يكن هناك أساس ُمنتظم آخر يعكس 

النموذج الزمني للمنفعة.

م)  تكاليف االقتراض
موجودات  إنتاج  أو  إنشاء  أو  اقتناء  الى  مباشرة  المنسوبة  االقتراض  تكاليف  االقتراضات.   على  المستحقة  الفائدة  تشمل  االقتراض  تكاليف 
مؤهلة (وهي الموجودات التي تحتاج بالضرورة الى فترة طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام لغرضها المحدد أو للبيع) يتم إضافتها الى تكلفة 
من  المكتسب  االستثمار  دخل  للبيع.   أو  المحدد  لغرضها  لالستخدام  جوهري  بشكل  جاهزة  الموجودات  هذه  تصبح  أن  الموجودات،الى 
االستثمار المؤقت القتراضات معينة في انتظار تحميل مصروفاتها على الموجودات المؤهلة يتم خصمها من تكاليف تلك الموجودات.  أي 

تكاليف اقتراض أخرى يتم ا�قرار بها كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

ن)  التعامالت بالعمالت اjجنبية 
التعامالت التي تمت بالعمالت اyجنبية يتم تحويلها إلى الريال العماني بمعدل الصرف السائد في تاريخ المعاملة. الموجودات والمطلوبات 
المالية المقومة بالعمالت اyجنبية في نهاية فترة ا�قرار يتم تحويلها بمعدل الصرف السائد في ذلك التاريخ. الفرق الناتج عن صرف العمالت 

مدرج في بيان الدخل الشامل.

س)  الضريبة
ضريبة السنة تتكون من ضريبة حالية وضريبة مؤجلة.

أو  المطبقة  الضريبة  معدالت  باستخدام  محسوبة  للسنة،  للضريبة  الخاضع  الدخل  على  سدادها  المتوقع  الضريبة  هي  الحالية  الضريبة 
المعمول بها بشكل واسع في نهاية فترة ا�قرار.

المثبتة yغراض  الدفترية لzصول وااللتزامات  القيمة  بين  المؤقتة  الفروق  االلتزام لجميع  باستخدام طريقة  المؤجلة  الضريبة  يتم احتساب 
التقارير المالية والمبالغ المستخدمة yغراض ضريبية. يستند احتساب المبلغ المخصص للضريبة المؤجلة الى النسق المتوقع لتحقق أو سداد 

القيمة الدفترية لzصول وااللتزامات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو المعمول بها بشكل واسع في نهاية فترة ا�قرار.

يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي تتوافر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغالل اyرصدة الضريبية في مقابلها. يتم 
تخفيض اyصول الضريبية المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

يتم إدراج الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة كمصروف أو دخل في بيان الدخل الشامل، إال إذا كانتا تتعلقان ببنود مدرجة في بيان الدخل 
الشامل ا�خر، وفي هذه الحالة يتم إدراج الضريبة أيضا في بيان الدخل الشامل ا�خر.

ش)  تكاليف تمويل مؤجلة
تكاليف الخحصول على تمويل طويل اyجل ُتؤجل وُتستهلك على مدى فترة القرض طويل اyجل باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي.  
يتم  اyجل.   طويلة  القروض  من  المسحوبة  المبالغ  وبين  المتراكمة  االستهالكات  ناقصا  المؤجلة  التمويل  تكاليف  بين  مقاصة  إجراء  يتم 
رسملة تكاليف التمويل المؤجلة كجزء من تكلفة المحطة أثناء فترة ا�نشاء.  بعد إتمام المحطة، يتم تحميل عنصر االستهالك المنسوب 

لتكاليف التمويل المؤجلة على بيان الدخل الشامل.

ع)  المطلوبات المالية
يتم قياس كافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

غ)  اjدوات المالية المشتقة
تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لتغطية جزء معين من تعرضها لمخاطر سعر الفائدة.  ُتدرج اyدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة 
في تاريخ إبرام عقد االشتقاق وُيعاد قياسها الحقا بقيمتها العادلة في نهاية كل فترة إقرار.  ُتدرج اyرباح والخسائر الناتجة في بيان الدخل 
الشامل مباشرة، ما لم تكن اyداة المشتقة مصنفة كأداة تغطية، وعندئذ يتوقف وقت إدراجها في بيان الدخل الشامل على طبيعة عالقة 

التحوط.   

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
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ُتدرج اyدوات المالية المشتقة ذات القيمة العادلة ا�يجابية على أنها موجودات مالية.  وُتدرج اyدوات المالية المشتقة ذات القيمة العادلة 
فترة  كانت  إن  متداولة  غير  مطلوبات  أو  متداولة  غير  كموجودات  المشتقة  المالية  اyدوات  ُتعرض  مالية.   مطلوبات  أنها  على  السلبية 
المشتقات اyخرى كموجودات  أو تسويتها خالل ١٢ شهرا.  تظهر  أن يتم تحقيقها  ُيتوقع  تزيد عن ١٢ شهرا وال  المتبقية لzداة  االستحقاق 

متداولة أو مطلوبات متداولة.

محاسبة التحوط
ُتصنف الشركة أداة التحوط على أنها تحوط تدفقات نقدية.  في بداية عالقة التحوط، تقوم الشركة بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط وبنود 
التحوط وكذلك أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيتها في القيام بعدة تعامالت تحوط.  با�ضافة الى ذلك، في بداية التحوط وعلى أساس 
مبدأ االستمرارية، تقوم الشركة بتوثيق ما إذا كانت أداة التحوط ذات فعالية كبيرة في موازنة تغيرات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

لبند التحوط.  

تحوطات التدفقات النقدية
الدخل  بيان  في  به  ا�قرار  يتم  نقدية  تدفقات  كتحوطات  والمؤهلة  المصنفة  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  الفعال  الجزء 

الشامل ا�خر.   اyرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال يتم قيدها مباشرة في بيان الدخل الشامل.

المبالغ المدرجة سابقا والمتراكمة في بيان الدخل الشامل ا�خر ُيعاد تصنيفها الى بيان الدخل الشامل في الفترات التي يتم فيها إدراج بند 
التحوط في بيان الدخل الشامل.

يتم التوقف عن محاسبة التحوط عند قيام الشركة بفسخ عالقة التحوط أو عند انتهاء مدة أدوات التحوط أو بيعها أو إنهائها أو إذا لم تعد 
تستوفي مبادئ محاسبة التحوط.

ف)  مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة
تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٧٤ وتعديالته، وأحدث التوجيهات المعنية اyخرى الصادرة عن الهيئة العامة لسوق 
المال بخصوص تحديد مبالغ مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة.  يتم حساب مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة على بيان الدخل الشامل في السنة 

التي تتعلق بها.

ق)  تقديرات وأحكام
والموجودات،  والمصروفات،  الدخل،  على  التأثير  شأنها  من  وتقديرات  افتراضات  لتقديم  ا�دارة  مجلس  المالية،يضطر  البيانات  إعداد  عند 
والمواضيع  السابقة  الخبرة  أساس  على  المنطق  واستخدام  المتوفرة  المعلومات  استخدام  المعنية.  ا�فصاح  ومتطلبات  والمطلوبات 
المصاحبة اyخرى هي من العوامل الكامنة عند تكوين التقديرات.  علما بأن النتائج الفعلية في المستقبل يمكن أن تختلف عن مثل هذه 

التقديرات.

التقديرات واالفتراضات التي ترى اyدارة أن لها تأثيرا كبيرا من حيث ضرورة إجراء تعديالت جوهرية في سنوات الحقة، هي أساسا كالتالي:

تقدير الدخل الخاضع للضربية في المستقبل والذي سيتم مقابله استخدام الخسائر المرحلة لغرض المقاصة  •

تقدير اyعمار ا�نتاجية للموجودات بناء على تقييم ا�دارة لعدة عوامل مثل الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين   •
باستخدام أفضل التقديرات.

تكاليف إزالة موجودات الموقع التي هي على أساس التقييم الفني ل�دارة للتكاليف المستقبلية المحتملة فيما يتعلق بإزالة مرافق   •
المحطة.

هناك عملية تقدير في تحديد القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة وبالتالي مبلغ عجز التغطية في نهاية فترة ا�قرار، و  •

مخصص خسارة الديون الذي هو على أساس تقديرات ا�دارة �مكانية تحصيل المبالغ المستحقة استنادا الى الخبرة السابقة.  •

٥-  ممتلكات وآالت ومعدات

جدول حركة الممتلكات وا�الت والمعدات لسنتي ٢٠١٢ و٢٠١١ وارد على الصفحتين ٦٣ و ٦٤  على التوالي.  (١

اyرض التي أنشأت عليها محطة الكهرباء والمباني والمرافق تم استئجارها من الباطن من شركة ميناء صحار الصناعي ش.م.ع.م لمدة   (٢
دوالر   ١٤٠,٠٠٠ بواقع  ا�يجار  قيمة  سداد  يتم    .(٢٣ إيضاح  (انظر  أخرى  سنوات   ١٥ لفترة  للتجديد  قابلة  التجاري  التشغيل  تاريخ  من  سنة   ١٥

أمريكي تقريبا في السنة.

الممتلكات وا�الت والمعدات مرهونة مقابل تسهيالت القروض طويلة اyجل الممنوحة الى الشركة (إيضاح ١٢). ج) 
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٦- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١
ألف دوالر ألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر ألف ر.ع

أمريكي
٤,٩٧٣١٢,٩١٧٤,٣٥٠١١,٢٩٨ذمم مدينة

(٤,١٣٧)(١,٥٩٣)(٣,٦١٦)(١,٣٩٢)ُيطرح: مخصص خسارة ديون (إيضاح ٦/ج)
٣,٥٨١٩,٣٠١٢,٧٥٧٧,١٦١

١٧٤٤٥٢١٦٧٤٣٣سلفيات ومدفوعات مقدمة
١٩١٤٩٧١٧٩٤٦٦ذمم مدينة أخرى

٣,٩٤٦١٠,٢٥٠٣,١٠٣٨,٠٦٠

تنطبق ا�يضاحات التالية:

كامل الذمم المدينة مستحقة من عميل محلي واحد (٣١ ديسمبر ٢٠١١: عميل محلي واحد).  (١

فيما يلي التحليل الزمني للذمم المدينة:  (٢

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١
مخصص ذمم مدينة

خسارة 
الديون

مخصص ذمم مدينة
خسارة الديون

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

--١,٩٨٥--٣,٥٨١غير متأخرة عن السداد (٠-٢٦ يوما)
١,٣٩٢١,٣٩٢٢,٣٦٥١,٥٩٣أكثر من سنة

٤,٩٧٣١,٣٩٢٤,٣٥٠١,٥٩٣

ب) تابع

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١
مخصص ذمم مدينة

خسارة 
الديون

مخصص ذمم مدينة
خسارة الديون

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

--٥,١٥٤--٩,٣٠١غير متأخرة عن السداد (٠-٢٦ يوما)
٣,٦١٦٣,٦١٦٦,١٤٤٤,١٣٧أكثر من سنة

١٢,٩١٧٣,٦١٦١١,٢٩٨٤,١٣٧

ج) فيما يلي حركة مخصص خسارة الديون خالل السنة:

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
١,٥٩٣٤,١٣٧١,٥٧٥٤,٠٩١ في بداية السنة

١٨٤٦---- ُيضاف: مخصص خالل السنة
----(٥٢١)(٢٠١) ُيطرح: ُمسترد خالل السنة

١,٣٩٢٣,٦١٦١,٥٩٣٤,١٣٧في نهاية السنة

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
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٧- أرصدة بنكية ونقد

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

      ٣٥,٦٦١      ٢,٨٣١٧,٣٥٢١٣,٧٢٩أرصدة بنكية ونقد

----١٢,٠٠٠٣١,١٦٩ودائع قصيرة اyجل (انظر ا�يضاح أدناه)

٣٥,٦٦١      ١٤,٨٣١٣٨,٥٢١١٣,٧٢٩      

ينطبق ا�يضاح التالي:

الودائع قصيرة اyجل مودعة لدى بنك تجاري محلي بمعدالت فائدة تجارية، وهي ذات فترة استحقاق أصلية ٣ أشهر من تاريخ ا�يداع.

٨-  رأس المال

في نهاية فترة ا�قرار، رأسمال الشركة المصرح به والمصدر/ المدفوعكما يلي: أ) 

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف ر.ع
ألف دوالر 

ألف ر.عأمريكي
ألف دوالر 

أمريكي

٦٠,٠٠٠١٥٦,٠٠٠٦٠,٠٠٠١٥٦,٠٠٠رأس المال المصرح به بقيمة ١ ر.ع للسهم الواحد

للسهم  ر.ع   ١ بقيمة  بالكامل  المصدروالمدفوع  المال  رأس 
٢٧,٨٠٠٧٢,٣٠٠٢٧,٨٠٠٧٢,٣٠٠الواحد

في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٢، قرر المساهمون خفض رأس المال الشركة الُمصدر والمدفوع  ب) 
بالكامل من ٢٧٫٨٠ مليون ريال عماني (٧٢٫٣ مليون دوالر أمريكي) الى ٢٢٫١٠ مليون ريال عماني  (٥٧٫٤٨ مليون دوالر أمريكي).  في نهاية 

فترة ا�قرار، كانت ا�دارة بصدد تنفيذ ا�جراءات الرسمية المتعلقة بخفض رأس المال.

في نهاية فترة ا�قرار، تفاصيل المساهمين المالكين لنسبة ١٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة وعدد اyسهم التي يملكونها كالتالي: ج)  

٢٠١٢٢٠١١

عدد اjسهم 
٪المملوكة

عدد اyسهم 
٪المملوكة

١٢,٥١٠,٠٠٠٤٥١٢,٥١٠,٠٠٠٤٥كهرابيل فريزون

٩-  االحتياطي القانوني
احتياطي  إلى  الشركة  أرباح  صافي  من   ٪١٠ تحويل  تم  وتعديالته،   ١٩٧٤ لسنة  العماني  التجارية  الشركات  قانون  من   ١٠٦ المادة  yحكام  طبقا 

قانوني غير قابل للتوزيع الى حين يصبح مبلغ االحتياطي القانوني مساويا لثلث رأسمال الشركة المصدر.

١٠-  توزيعات اjرباح
اقترح مجلس ا�دارة دفع توزيعات أرباح نقديةنهائية بواقع ٠/١٠٠ ر.ع للسهم الواحد عن سنة ٢٠١٢ بقيمة ٢/٧٨ مليون ريال عماني (٢٠١١: تم إعالن 
ودفع توزيعات أرباح مرحلية بواقع ٠/٠٨٠ ر.ع للسهم الواحد بقيمة٢/٢٠ مليون ريال عماني)، وذلك بشرط الحصول على موافقة المساهمين 

في اجتماع الجمعية العامة السنوية القادمة.



٥٤

١١-  عجز التغطية 

مقايضة سعر الفائدة 
تسهيالت القروض طويلة اyجل الممنوحة الى الشركة تحمل فائدة بمعدل ليبور بالدوالر اyمريكي زائد الهوامش المالئمة (انظر إيضاح ١٢).  
ليبور  للتحوط من تغير معدل  الفائدة  اتفاقيات مقايضة أسعار  الفائدة من خالل  بتثبيت سعر  القرض yجل، قامت الشركة  طبقا التفاقية 
بالدوالر اyمريكي بنسبة ٩٥٪ من تسهيالت القرض لكامل فترة االتفاقية.  أقصى مبلغ تقديري مقابل يتم تغطيته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ هو 
حوالي ١٣٨ مليون ريال عماني (٣٥٩ مليون دوالر أمريكي) (٣١ ديسمبر ٢٠١١: حوالي ١٤٦ مليون ريال عماني (٣٧٨ مليون دوالر أمريكي) بمعدالت 

فائدة ثابتة قدرها٧٫٨٧٪ و٤٫٣٦٪ و٥٫٧٠٪ في السنة (٣١ ديسمبر ٢٠١١: ٥٫٧٥٪ و٤٫٣٦٪ و٥٫٧٠٪ في السنة) دون اعتبار الهوامش.

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، كان سعر ليبور بالدوالر اyمريكي حوالي ٠٫٦٥٪ في السنة (٣١ ديسمبر ٢٠١١: ٠٫٥٥٪ في السنة) في حين قامت الشركة بتثبيت 
سعر الفائدة على قروضها كما هو موضح أعاله.

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

تغطية التدفقات النقدية

٢٦,٢٠٤٦٨,٠٦٢٢٦,٨٧٧٦٩,٨١١عجز التغطية (حقوق الملكية)

٣,٥٧٣٩,٢٨١٣,٦٨٧٩,٥٧٦ضريبة تابعة

٣٣٩٨٨٠١٥٩٤١٤الجزء غير الفعال من تكلفة التغطية 

٣٠,١١٦٧٨,٢٢٣٣٠,٧٢٣٧٩,٨٠١القيمة العادلة للمطلوبات المالية المشتقة

١,٥٦٩٤,٠٧٦١,٧٣٨٤,٥١٣فائدة مستحقة على أدوات التغطية 

٣١,٦٨٥٨٢,٢٩٩٣٢,٤٦١٨٤,٣١٤عجز التغطية (مطلوبات)

في حالة قيام الشركة بإنهاء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، فإنها قد تتكبد خسائر في حدود ٣١٫٦٩ مليون ريال عماني 
(٨٢٫٣٠ مليون دوالر أمريكي) (٣١ ديسمبر ٢٠١١: ٣٢٫٤٦ مليون ريال عماني (٨٤٫٣١ مليون دوالر أمريكي).  إال أنه طبقا لبنود اتفاقيات القروض، ال يجوز 

للشركة إنهاء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة.

طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩: اyدوات المالية: ا�قرار والقياس“، يجب اختبار تغطية التحوط سنويا على اyقل للتأكد من فاعليتها 
وبالتالي يتم قيد اyجزاء الفعالة وغير الفعالة في حقوق الملكية وبيان الدخل الشامل على التوالي.

١٢-  قروض طويلة اjجل

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

  ٣١٧,٣١٩ ١١٥,٨١٦٣٠٠,٨٢١١٢٢,١٦٨التسهيل اyساسي

    ٦١,٠٣١   ٢٢,٢٧٦٥٧,٨٥٩٢٣,٤٩٧تسهيالت السداد

   (١٩,٦٧٠)    (٧,٥٧٣)(٢٠,١٤٣)(٧,٧٥٥)ُيطرح: الجزء الجاري من القروض

١٣٠,٣٣٧٣٣٨,٥٣٧١٣٨,٠٩٢٣٥٨,٦٨٠

    (٨,٠٨٥)    (٣,١١٣)(٧,٠٨٨)(٢,٧٢٩)ُيطرح: تكاليف تمويل مؤجلة

٣٥٠,٥٩٥ ١٢٧,٦٠٨٣٣١,٤٤٩١٣٤,٩٧٩  

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢



٥٥

١٢-  قروض طويلة اjجل (تابع)

تنطبق ا�يضاحات التالية:

أ)  تسهيالت مصرفية ُمجمعة 
حصلت الشركة على تسهيالت قرض طويل اyجل مجمع (تسهيالت مجمعة) بحد أقصى قدره ٥٥٠ مليون دوالر أمريكي.  يقوم بنك اتش 
اس بي سي –بي ال سي- بدور وكيل التسهيالت (”وكيل التسهيالت“) بحيُث يتولى إدارة ومراقبة مجمل تسهيالت القروض.  وقد تم تعيين 
بنك اتش اس بي سي – الواليات المتحدة اyمريكية- والجمعية اyهلية وبنك مسقط على التوالي كأمناء على الضمان في الخارج والداخل 

أمام اyطراف الممولة المضمونة.

ب)  التسهيل اEساسي
التسهيل  مبلغ  إجمالي  أمريكي.   دوالر  مليون   ٣٨٢٫٥٠ قدره  إجمالي  بمبلغ  yجل  قرض  على  اyساسي،  التسهيل  بموجب  الشركة،  حصلت 
اyساسي يستحق السداد على ٣٤ (أربعة وثالثين) قسطا نصف سنوي، منها ٢٨ قسطا تتراوح بين ٦٫٥ مليون دوالر أمريكي و١٣٫٢ مليون دوالر 
أمريكي.  وتبلغ اyقساط الستة، بعد التنازل،٢٠٫٣٥ مليون دوالر أمريكي للقسط الواحد.علما بأن السداد بموجب التسهيل اyساسي الُمعدل بدأ 

منذ ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧.  

ج)  تسهيالت السداد
السداد  تسهيل  مبلغ  إجمالي  أمريكي.   دوالر  مليون   ٧٢ قدره  إجمالي  بمبلغ  yجل  قرض  على  تسهيالتالسداد،  بموجب  الشركة،  حصلت 
(أربعة وثالثين) قسطا نصف سنوي، منها ٢٨ قسطا تتراوح بين ١٫٢ مليون دوالر أمريكي و٢٫٥ مليون دوالر أمريكي.   يستحق السداد على ٣٤ 

وتبلغ اyقساط الستة، بعد التنازل،٣٫٩١ مليون دوالر أمريكي للقسط الواحد.  علما بأن السداد بموجب تسهيل السداد بدأ منذ ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨.  

د)  الفائدة
التسهيالت تحمل فائدة بمعدالت ليبور بالدوالر اyمريكي زائد الهوامش المالئمة.  وتختلف الهوامش وفقا للتسهيالت غير الُمسددة.

هـ)  عموالت االرتباط وأتعاب أخرى
طبقا لشروط تسهيالت القروض، يجب على الشركة أن تدفع عمولة ارتباط ورسوم ضمان حسن التنفيذ وأتعاب الواجهة اyخيرة للتسهيالت 

وعمولة وكالة وكافة عموالت البنوك.

و)  الضمان
التسهيالت مضمونة بواسطة رهون قانونية وتجارية شاملة على كافة موجودات الشركة.

ز)  تعهدات
اتفاقيات التسهيالت تشمل بعض التعهدات المتعلقة، من بين أمور أخرى، بنسب تمويل المشروع وإبرام اتفاقيات جوهرية جديدة والرهونات 

السلبية والتغيرات في النشاط والقروض والضمانات... الخ.

١٣-  مخصص تكاليف إزالة الموجودات من الموقع
مخصص تكاليف إزالة الموجودات من الموقع يمثل القيمة الحالية yفضل تقديرات ا�دارة لخسارة منافع اقتصادية مستقبلية تكون الزمة 

�زالة التجهيزات والمرافق وترميم المناطق المتأثرة في مواقع الشركة.  فيما يلي حركة مخصص تكاليف إزالة الموجودات من الموقع:

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

١,٠٢٨٢,٦٧١٩٦٧٢,٥١٢في بداية السنة

٦٥١٦٨٦١١٥٩مخصص تكلفة إزالة الموجودات من الموقع

١,٠٩٣٢,٨٣٩١,٠٢٨٢,٦٧١في نهاية السنة



٥٦

١٤-  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

      ١,٨٥١         ٧١٣----ذمم دائنة

      ٦,٨٢٦      ٢,٧٠٧٧,٠٣٢٢,٦٢٨مستحقات وذمم دائنة أخرى

٨,٦٧٧      ٢,٧٠٧٧,٠٣٢٣,٣٤١      

 

١٥-  تعامالت أطراف ذات عالقة
الشركة تعامالت مع شركات ذات عالقة  أبرمت  الشركة.كما  الشركة تعامالت مع شركات ومساهمين يملكون نفوذا كبيرا على  أبرمت 
بهؤالء المساهمين الكبار أو أعضاء مجلس ا�دارة («أطراف أخرى ذات عالقة).  وتتم هذه التعامالت بموجب بنود وشروط موافق عليها من 

قبل ا�دارة.

أ)  فيما يلي ملخص أهم تعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة:

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

خدمات مقدمة من شركة صحار 
٦,٥١٣١٦,٩١٨٥,٧٧٨١٥,٠٠٧للتشغيل والصيانة ش.م.م

دخل آخر من شركة صحار 
----٤٣٧١,١٣٥للتشغيل والصيانة ش.م.م

خدمات مقدمة من شركة إدارة الطاقة ش.م.م

١٥٤٤٠٠١٥٤٤٠٠             - أتعاب إدارة

٢٧٥٧١٤٢٦٤٦٤٠             - مصروفات إدارية أخرى

٤٢١١٠٤٨١٢٥خدمات مقدمة من شركة سويز تراكتبل اس أيه

٥١١٣٢٣٢٨٣مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة 

١٥٣٨١٤٣٦بدل حضور جلسات مجلس ا�دارة 

المبالغ المستحقة yطراف ذات عالقة هي دون فائدة وتستحق السداد عند الطلب. ب)  

فيما يلي تفاصيل المبالغ المستحقة yطراف ذات عالقة: ج)  

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

مستحق yطراف ذات عالقة

٤٥٤١,١٧٨٦٨٠١,٧٦٦شركة صحار للتشغيل والصيانة ش.م.م

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢



٥٧

١٦-  الضريبة 

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف ر.ع
ألف دوالر 

ألف ر.عأمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
بيان الدخل الشامل

مبلغ ضريبة مؤجلة (الصافي)
(١,٢٦٢)(٤٨٦)(١,٠٤٠)(٤٠٠)- السنة الحالية

(١,٠٦٠)(٤٠٨)----- السنة السابقة
(٤٠٠)(١,٠٤٠)(٨٩٤)(٢,٣٢٢)

بيان الدخل الشامل ا�خر
(مبلغ)/ رصيد ضريبي متعلق بمقايضة 

١,٠٢٢٢,٦٥٤(٢٩٥)(١١٤)سعر الفائدة
بيان المركز المالي

٥,١٤٦١٣,٣٦٧٤,٦٣٢١٢,٠٣٢التزام ضريبة مؤجلة

تنطبق ا�يضاحات التالية:

تخضع الشركة لضريبة الدخل طبقا yحكام قانون ضريبة الدخل في سلطنة عمان بواقع ١٢٪ من اyرباح الخاضعة للضريبة التي تزيد عن  أ) 
٣٠٫٠٠٠ ر.ع.

خالل السنة، أنجزت اyمانة العامة للضرائب الربط الضريبي للشركة لسنتي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ دون فرض أي ضريبة إضافية. ب) 

لم تنجز اyمانة العامة للضرائب الربط الضريبي للشركة للسنوات من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١١. وترى ا�دارة أن مبالغ الضرائب حسب الربط الضريبي، إن  ج) 
وجدت، بالنسبة للسنوات الضريبية المشار إليها أعاله، لن تكون كبيرة بالنسبة للمركز المالي للشركة في نهاية فترة ا�قرار.

التزام الضريبة المؤجلة ومبلغ الضريبة المؤجلة في بيان الدخل الشامل وبيان الدخل الشامل ا�خر ُينسب الى البنود التالية: د) 

في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١١

مدرج في بيان
الدخل الشامل

مدرج في بيان 
الشامل  الدخل 

ا�خر
في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٢
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١٨٧--(٢٢)٢٠٩فائدة مستحقة على أدوات التحوط
٢٠٦--(١٥)٢٢١مخصصات 

١,٣٦٤--١,٠٠٥٣٥٩خسائر ضريبية
٣,٥٧٣(١١٤)--٣,٦٨٧القيمة العادلة yدوات التحوط

(١٠,٤٧٦)--(٧٢٢)(٩,٧٥٤)استهالك
(٤,٦٣٢)(٤٠٠)(١١٤)(٥,١٤٦)

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي
٤٨٩--(٥٥)٥٤٤فائدة مستحقة على أدوات التحوط

٥٣٣--(٤٠)٥٧٣مخصصات 
٣,٥٤٢--٢,٦١٠٩٣٢خسائر ضريبية

٩,٢٨١(٢٩٥)--٩,٥٧٦القيمة العادلة yدوات التحوط
(٢٧,٢١٢)--(١,٨٧٧)(٢٥,٣٣٥)استهالك

(١٢,٠٣٢)(١,٠٤٠)(٢٩٥)(١٣,٣٦٧)
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١٧-  تكاليف مباشرة

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

٣٧,٣١٤  ١٩,٢٣٣٤٩,٩٥٦١٤,٣٦٦غاز وقود

١٤,٣٦٦   ٦,٢٢٢١٦,١٦١٥,٥٣١رسوم تشغيل وصيانة

١٧,٤٤١   ٦,٧١٧١٧,٤٤٦٦,٧١٥استهالك

  ١,٧٢١      ٦٩٨١,٨١٣٦٦٣استخراج مياه البحر

  ٥,٢٢٢   ١,٦١٨٤,٢٠٣٢,٠١٠مصروفات تشغيل أخرى

٣٤,٤٨٨٨٩,٥٧٩٢٩,٢٨٥٧٦,٠٦٤

١٨-  دخل آخر

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف ر.ع
ألف دوالر 

ألف ر.عأمريكي
ألف دوالر 

أمريكي

      ١,٧٢٥        ١,٠٢٥٢,٦٦٢٦٦٤استرداد فائض مخصصات

----٣٥أرباح من استبعاد آالت ومعدات

----٢٢٠٥٧٦أخرى

١,٧٢٥        ١,٢٤٨٣,٢٤٣٦٦٤      

١٩-  مصروفات عمومية وإدارية 

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

١٥٤٤٠٠١٥٤٤٠٠أتعاب إدارة

٣٧٢٦استهالك

٦٦١٧٢٧٠١٨١أتعاب مهنية وقانونية

١٦٤٢١٨٤٦تكاليف الموظفين

بدل حضور جلسات مجلس ا�دارة ومكافأة أعضاء مجلس 
٦٦١٧٠٤٦١١٩ا�دارة

٤٠٢١,٠٤٦٣٧٩٩٨٧مصروفات إدارية أخرى

٧٠٧١,٨٣٧٦٦٩١,٧٣٩

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
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٢٠-  تكاليف التمويل

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

١,٧٨٧٤,٦٤٤١,٦٢٠٤,٢٠٩فائدة على التسهيل اyساسي

٣٤٤٨٩٣٣١٢٨١٠فائدة على تسهيالت السداد

٣٨٤٩٩٧٣٩٩١,٠٣٧إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة

٦,٣٥٥١٦,٥٠٦٦,٧٨٨١٧,٦٣٠فائدة على صافي تسوية المقايضة

٢٢١٥٧٣١٣٩٣٥٩مصروفات تمويل أخرى

١٧٩٤٦٦٣٢٨٥الجزء غير الفعال من تكلفة التحوط

٦٥١٦٨٦١١٥٩مخصص تكلفة إزالة الموجودات (إيضاح ١٣)

٩,٣٣٥٢٤,٢٤٧٩,٣٥١٢٤,٢٨٩

٢١-  صافي الموجودات للسهم الواحد
يتم حساب صافي الموجودات للسهم الواحد من خالل تقسيم أموال المساهمين على عدد اyسهم القائمة في نهاية فترة ا�قرار.

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

دوالر أمريكير.عدوالر أمريكير.ع

     ٧٦,٨٩٩    ٣٢,٥٤٦٨٤,٥٣٥٢٩,٦٠٦أموال المساهمين(ألف)

٢٧,٨٠٠٢٧,٨٠٠٢٧,٨٠٠٢٧,٨٠٠عدد اyسهم القائمة في نهاية سنة ا�قرار (ألف)

         ٧٧/٢      ١٧١/١٠٤/٣٠٦٥/١صافي الموجودات للسهم الواحد 

تعتقد ا�دارة أن عجز التغطية البالغ ٢٦٫٢٠ مليون ريال عماني (٦٨٫٠٦ مليون دوالر أمريكي) (٣١ ديسمبر ٢٠١١: ٢٦٫٨٨مليون ريال عماني (٦٩٫٨١ مليون 
دوالر أمريكي) في نهاية فترة ا�قرار يمثل الخسارة التي يمكن أن تتكبدها الشركة إن اختارت إنهاء اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة في هذا 
التاريخ.  إال أنه طبقا لبنود اتفاقيات التمويل، ال يجوز للشركة إنهاء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة.  وبناء عليه، تم استبعاد عجز التغطية من 

أموال المساهمين.

٢٢-  العائد اjساسي للسهم الواحد
يتم حساب العائد اyساسي للسهم الواحد من خالل تقسيم أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد اyسهم القائمة خالل السنة كالتالي:

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

دوالر أمريكير.عدوالر أمريكير.ع

٢,٩٤٠٧,٦٣٦٢,٥١٩٦,٥٤٢أرباح السنة(ألف)

المتوسط المرجح لعدد اyسهم 
القائمة في نهاية سنة ا�قرار (ألف)

٢٧,٨٠٠٢٧,٨٠٠٢٧,٨٠٠٢٧,٨٠٠

١٠٦/٠٢٧/٠٠٩١/٠٢٣/٠العائد اyساسي للسهم الواحد

اyساسية  ا�يرادات  نفسها  هي  للسهم  المخفضة  ا�يرادات  فإن  قيمتها،  تنخفض  أن  يمكن  أسهم  الشركة  لدى  يوجد  ال  أنه  إلى  بالنظر 
للسهم.
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٢٣- ارتباطات إيجار
اyرض التي أنشأت عليها محطة صحار للكهرباء والمياه تم استئجارها من شركة ميناء صحار الصناعي ش.م.ع.م لمدة ١٥ سنة (إيضاح ٥/ ب).  

في نهاية فترة ا�قرار، كان الحد اyدنى الرتباطات ا�يجار المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيل غير قابلة ل�لغاء كالتالي:

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١١٢٠١١

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

٦٠١٥٥٥٤١٤٠خالل سنة

٢٣٩٦٢٠٢١٧٥٦٤بين سنتين و٥ سنوات

٢٥٣٦٥٨٢٨٥٧٤٠بعد ٥ سنوات

٥٥٢١,٤٣٣٥٥٦١,٤٤٤

٢٤-  أصول عرضية– مطالبات التأمين
خالل سنة ٢٠١١، تعرضت الشركة yعطال فنية غير متوقعة في مولدين من مولدات محركات الغاز الثالثة، ووقع نفس العطل خالل السنة 

في مولد محرك الغاز الثالث.  

ونتيجة لما هو مذكور أعاله، تكبدت الشركة تكاليف إصالحات وخسرت أيضا إيرادات خالل سنتي ٢٠١١ و٢٠١٢.

رغم أن الشركة لديها ترتيبات تأمين لتغطية ا�صالحات وخسارة ا�يرادات الناتجة عن أحداث ُمحددة، وبما أنه ليس من المؤكد كم ستكون 
قيمة خسائر ا�يرادات وتكاليف ا�صالحات، إن وجدت، التي سيتم استردادها من خالل مطالبات التأمين، فأنه لم يتم تحديد أي مبالغ في 

هذه البيانات المالية.  والشركة بصدد متابعة المطالبات لدى شركات التأمين في نهاية فترة ا�قرار.

٢٥-  المخاطر المالية وإدارة رأس المال
اyجنبية،  العمالت  مخاطر  فيها  (بما  السوق  مخاطر  باyساس  وهي  المالية،  المخاطر  لمختلف  تعرضها  الشركة  تزاولها  التي  اyنشطة  إن 
قبل  من  المعتمدة  للسياسات  طبقا   wداخلي المخاطر  بإدارة  الشركة  تقوم  السيولة.  ومخاطر  االئتمان  ومخاطر  الفائدة)،  أسعار  ومخاطر 
مجلس ا�دارة.يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام للتأكد من أنها تعكس أي تغييرات في أحوال السوق وأنشطة الشركة.

مخاطر السوق أ) 

مخاطر العمالت اEجنبية  

الشركة معرضة لمخاطر العمالت اyجنبية على القروض بعمالت غير عملة التشغيل لدى الشركة.  العملة التي ُتقوُم بها تلك التعامالت   
هي الدوالر اyمريكي.  فيما يخص تعامالت الشركة بالدوالر اyمريكي، تعتقد ا�دارة أن الشركة ليست معرضة لمخاطر العملة نظرا yن 
الريال العماني مثبت مقابل الدوالر اyمريكي.  في نهاية فترة ا�قرار، كان لدى الشركة أرصدة بنكية ُمقومة بالدوالر اyمريكي قدرها 

١٫٥مليون ريال عماني (٣١ ديسمبر ٢٠١١: ١٫٦مليون ريال عماني)

مخاطر أسعار الفائدة  

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عن القروض طويلة اyجل الممنوحة الى الشركة.  تعاقدت الشركة على مقايضة أسعار الفائدة من أجل   
التحوط من مخاطر أسعار الفائدة.  بموجب عقود مقايضة اسعار الفائدة، وافقت الشركة على تبادل مبلغ الفرق بين أسعار الفائدة 
أسعار  تغير  مخاطر  تقليل  من  الشركة  العقود  هذه  وتمكن  عليها.   المتفق  االفتراضية  المبالغ  أصل  على  المحتسبة  والعائمة  الثابتة 
الفائدة على القيمة العادلة للديون الصادرة بأسعار فائدة ثابتة ومخاطر التدفقات النقدية على الديون الصادرة بأسعار فائدة متغيرة.  
تحوط  عقود  أنها  على  ثابتة  فائدة  بمعدالت  العائمة  الفائدة  معدالت  ُتعوض  التي  الفائدة  أسعار  مقايضة  عقود  كافة  تصنيف  يتم 
من التدفقات النقدية من أجل التقليل من تعرض الشركة لمخاطر التفقات النقدية الناتجة عن تغير أسعار الفائدة على االقتراضات.  

مقايضة أسعار الفائدة ومدفوعات االفائدة على القرض تتم في نفس الوقت.

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
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٢٣- ارتباطات إيجار (تابع)

مخاطر االئتمان ب) 

بالتزاماته  الوفاء  في  المالية  اyداة  في  ا�خر  الطرف  أو  العميل  فشل  حالة  في  للشركة  المالية  الخسائر  مخاطر  هي  االئتمان  مخاطر   
التعاقدية، وتنشأ أساسا من الذمم المدينة للشركة.  في نهاية فترة ا�قرار، كان مجمل الذمم المدينة مستحقا من شركة مملوكة 
للحكومة (الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه).  ترى ا�دارة أن مخاطر االئتمان عن الذمم المدينة ضئيلة جدا نظرا yن الذمم المدينة 
مستحقة من الحكومة.  كذلك، فإن النقد والودائع قصيرة اyجل موجودة لدى بنوك ذات سمعة طيبة، مما يقلل من مخاطر االئتمان.

مخاطر السيولة ج) 

مخاطر السيولة هي عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها المالية عند استحقاقها. تحتفظ الشركة بأرصدة بنكية ونقد كاف للوفاء   
بالتزامتها عند استحقاقها.

يقدم الجدول التالي تحليال لالستحقاقات التعاقدية المتوقعة للمطلوبات المالية في نهاية سنة ا�قرار:  

٣١ ديسمبر ٢٠١٢  

القيمة 
الدفترية

 التدفقاتالنقدية 
التعاقدية

٦ أشهر 
أو أقل

 ٦-١٢
١-٢ سنةشهرا

 ٢-٥
سنوات

أكثر من
٥ سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
 مطلوبات مالية غير 

مشتقة (أ)
١٣٥,٣٦٣١٣٨,٠٩٢٣,٠٨٦٤,٦٦٩٧,٩٧٥٢٥,٨٩٨٩٦,٤٦٤قروض بنكية مضمونة

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
--------y٣,١٦١٣,١٦١٣,١٦١طراف ذات عالقة

مطلوبات مالية مشتقة (ب)
مقايضات أسعار فائدة 

٢٦,٢٠٤٣١,٦٨٥٣,٠٥٨٢,٨٠٥٥,٨٣١١٣,٣٦٠٦,٦٣١مستعملة في التغطية
١٦٤,٧٢٨١٧٢,٩٣٨٩,٣٠٥٧,٤٧٤١٣,٨٠٦٣٩,٢٥٨١٠٣,٠٩٥المجموع (أ + ب)

ألف دوالر
 أمريكي

ألف دوالر
 أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر
 أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر
 أمريكي

مطلوبات مالية غير مشتقة (أ)
٣٥١,٥٩٢٣٥٨,٦٨٠٨,٠١٤١٢,١٢٩٢٠,٧١٢٦٧,٢٦٥٢٥٠,٥٦٠قروض بنكية مضمونة

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
--------y٨,٢١٠٨,٢١٠٨,٢١٠طراف ذات عالقة

مطلوبات مالية مشتقة (ب)
مقايضات أسعار فائدة 

٦٨,٠٦٢٨٢,٢٩٩٧,٩٤١٧,٢٨٤١٥,١٤٥٣٤,٦٩٩١٧,٢٣٠مستعملة في التغطية
٤٢٧,٨٦٤٤٤٩,١٨٩٢٤,١٦٥١٩,٤١٣٣٥,٨٥٧١٠١,٩٦٤٢٦٧,٧٩٠المجموع (أ + ب)
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٣١ ديسمبر ٢٠١١
القيمة 

الدفترية
التدفقاتالنقدية 

التعاقدية
٦ أشهر 

١-٢ سنة٦-١٢ شهراأو أقل
 ٢-٥

سنوات
أكثر من
٥سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
 مطلوبات مالية غير 

مشتقة (أ)
١٤٢,٥٥٢١٤٥,٦٦٥٢,٩٧٣٤,٦٠٠٧,٧٥٤٢٤,٨٦٤١٠٥,٤٧٤قروض بنكية مضمونة

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
--------٤,٠٢١   y٤,٠٢١٤,٠٢١طراف ذات عالقة

مطلوبات مالية مشتقة (ب)
مقايضات أسعار فائدة 

٢٦,٨٧٧٣٢,٤٦١٣,٤٠١٢,٨٤١٥,٩٤٦١٢,٦٨٥٧,٥٨٨مستعملة في التغطية
١٧٣,٤٥٠١٨٢,١٤٧١٠,٣٩٥٧,٤٤١١٣,٧٠٠٣٧,٥٤٩١١٣,٠٦٢المجموع (أ + ب)

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر
 أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر
أمريكي

مطلوبات مالية غير مشتقة (أ)
٣٧٠,٢٦٥٣٧٨,٣٥٠٧,٧٢١١١,٩٤٩٢٠,١٣٩٦٤,٥٨٢٢٧٣,٩٥٩ قروض بنكية مضمونة

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
--------١٠,٤٤٣١٠,٤٤٣١٠,٤٤٣ yطراف ذات عالقة

مطلوبات مالية مشتقة (ب)
مقايضات أسعار فائدة 

٦٩,٨١١٨٤,٣١٤٨,٨٣٣٧,٣٨٠١٥,٤٤٤٣٢,٩٤٨١٩,٧٠٩ مستعملة في التغطية
٤٥٠,٥١٩٤٧٣,١٠٧٢٦,٩٩٧١٩,٣٢٩٣٥,٥٨٣٩٧,٥٣٠٢٩٣,٦٦٨المجموع (أ + ب)

إدارة رأس المال د) 

إن أهداف الشركة من إدارة رأس المال هي:  

المصالح  yصحاب  ومنافع  للمساهمين  عائدات  تحقيق  مواصلة  يمكنها  بحيث  التجارية،  باyعمال  االستمرار  من  الشركة  تمكين   -
ا�خرين، و 

توفير عائداتكافية للمساهمين وضمان النمو المستقبلي لzعمال.  -

التجارية لسنة ١٩٧٤  المفروضة عليها من جهات خارجية طبقا yحكام قانون الشركات  الرأسمالية  المتطلبات  بتنفيذ  التزمت الشركة   
وتعديالته وتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال (انظر أيضا إيضاح ٨/ب المتعلق بخفض رأس المال).

٢٦-  قياس القيمة العادلة
تعتقد ا�دارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف اختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية في نهاية فترة ا�قرار.   يشمل 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:

اyسعار المعروضة (غير المعدلة) في اyسواق النشطة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات المماثلة  (المستوى ١)؛  -

بنود غير اyسعار المعروضة والمشمولة ضمن المستوى ١ قابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواء بشكل مباشر   -
(أي كأسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من اyسعار) (المستوى ٢) و

بنود للموجودات أو المطلوبات وغير المبنية على بيانات السوق القابلة للمالحظة (معطيات غير قابلة للمالحظة) (المستوى ٣).  -

تم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات المالية المشتقة بقيمة دفترية قدرها ٣٠٫١ مليون ريال عماني (٧٨٫٢ مليون دوالر أمريكي) (٣١ ديسمبر 
٢٠١١: ٣٠٫٧ مليون ريال عماني (٧٩٫٨ مليون دوالر أمريكي) بموجب المستوى ٢ من التسلسل الهرمي.  ولم يكن هناك أي تحويل بين المستوى ١ 

والمستوى ٢ في الفترة الحالية.

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢



٦٣

٥-  ممتلكات وآالت ومعدات  (تابع)

المباني 
معدات 

وماكينات
قطع غيار 

فنية
موجودات 

أخرى
إزالة 

المجموعالمجموعموجودات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع٣١ ديسمبر ٢٠١٢
ألف دوالر 

أمريكي

التكلفة

٣١٧,٠٠٩١٨٩,٠٣١٤,٥٢٢٢٧٧٧٧٢٠١,٣٦٦٥٢٣,٠٢٧ ديسمبر ٢٠١١

١٢٦٣٢٧--١٢٢٤----إضافات خالل السنة

(٢٦)(١٠)--(١٠)------استبعادات خالل السنة

٣١٧,٠٠٩١٨٩,٠٣١٤,٦٤٤٢١٧٧٧٢٠١,٤٨٢٥٢٣,٣٢٨ ديسمبر ٢٠١٢

االستهالك

٣١١,١٢٠٢٩,٥٤٠٦٩٩٢٤١٢٠٣١,٥٠٣٨١,٨٢٥ ديسمبر ٢٠١١

٢٣٤٦,٣٠٢١٥٥٣٢٦٦,٧٢٠١٧,٤٥٣استهالك السنة

(٢٦)(١٠)--(١٠)------متعلق باالستبعادات

٣١١,٣٥٤٣٥,٨٤٢٨٥٤١٧١٤٦٣٨,٢١٣٩٩,٢٥٢ ديسمبر ٢٠١٢

صافي القيمة الدفترية

٣١٥,٦٥٥١٥٣,١٨٩٣,٧٩٠٤٦٣١١٦٣,٢٦٩٤٢٤,٠٧٦ ديسمبر ٢٠١٢

٣١٥,٨٨٩١٥٩,٤٩١٣,٨٢٣٣٦٥٧١٦٩,٨٦٣٤٤١,٢٠٢ ديسمبر ٢٠١١



٦٤

٥-  ممتلكات وآالت ومعدات  (تابع)

المباني 
معدات 

وماكينات
قطع غيار 

فنية
موجودات 

أخرى
إزالة 

المجموعالمجموعموجودات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع٣١ ديسمبر ٢٠١١
ألف دوالر 

أمريكي

التكلفة

٣١٧,٠٠٩١٨٩,٠٣١٤,٥٢٢٢٩٧٧٧٢٠١,٣٦٨٥٢٣,٠٣٣ ديسمبر ٢٠١٠ 

(٦)(٢)--(٢)------استبعادات خالل السنة

٣١٧,٠٠٩١٨٩,٠٣١٤,٥٢٢٢٧٧٧٧٢٠١,٣٦٦٥٢٣,٠٢٧ ديسمبر ٢٠١١

االستهالك

٣١٨٨٥٢٣,٢٣٨٥٤٨٢٤٩٣٢٤,٧٨٨٦٤,٣٨٣ ديسمبر ٢٠١٠

٢٣٥٦,٣٠٢١٥١٢٢٧٦,٧١٧١٧,٤٤٧استهالك السنة

(٥)(٢)--(٢)------متعلق باالستبعادات

٣١١,١٢٠٢٩,٥٤٠٦٩٩٢٤١٢٠٣١,٥٠٣٨١,٨٢٥ ديسمبر ٢٠١١

صافي القيمة الدفترية

٣١٥,٨٨٩١٥٩,٤٩١٣,٨٢٣٣٦٥٧١٦٩,٨٦٣٤٤١,٢٠٢ ديسمبر ٢٠١١

٣١٦,١٢٤١٦٥,٧٩٣٣,٩٧٤٥٦٨٤١٧٦,٥٨٠٤٥٨,٦٥٠ ديسمبر ٢٠١٠

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢






