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تقريـــــــــــــر
مجلس اإلدارة

تنظيم وإدارة الشركة

لقــد قامــت الشــركة خــالل العــام بإجــراء مراجعــة علــى نطــاق واســع لكافــة السياســات واإلجــراءات الداخليــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان وجــود 
أعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات وااللتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة المحليــة، إلــى جانــب المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات المتبعــة فــي 
هــذا القطــاع. وقــد أثمــرت هــذه العمليــة عــن تنقيــح تلــك السياســات واإلجــراءات القائمــة، إلــى جانــب تطويــر عــدد آخــر منهــا. حيــث تأمــل 

الشــركة فــي أن يــؤدي هــذا اإلجــراء لتعزيــز الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.

النتائج التشغيلية

تمتلــك الشــركة وتقــوم بتشــغيل محطــة توليــد الطاقــة فــي بــركاء )»المحطــة«( بســعة 744 ميجــاواط، وتقــوم ببيــع الطاقــة الكهربائيــة 
للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م بموجــب اتفاقيــة لشــراء الطاقــة لمــدة خمســة عشــر عاًمــا. وقــد أســندت عمليــات 
التشــغيل والصيانــة فــي محطــة توليــد الطاقــة إلــى شــركة ســويز تراكتبــل للعمليــات والصيانة)ســتومو( بموجــب اتفاقيــة تشــغيل 

وصيانــة مدتهــا خمســة عشــر عامــً.

وقــد تميــز أداء المحطــة بالسالســة والكفــاءة، حيــث بلــغ التوافــر التجــاري  99.5٪ ، كمــا بلــغ حجــم الطاقــة الناتجــة عــن المحطــة إلــى الشــبكة 
العمانيــة 3،834 جيجــاوات فــي الســاعة. كمــا كانــت مســتويات الفعاليــة الحراريــة، والتــي تحــدد مــدى الكفــاءة فــي اســتخدام الغــاز، رائعــة 
هــي األخــرى حيــث بلغــت 100.9٪. ويجــدر التذكيــر بــأن هــذا األداء المثيــر لإلعجــاب قــد تحقــق دون وقــوع أي حــوادث مضيعــة للوقــت ألي مــن 
موظفــي الشــركة، وبالتالــي فقــد أكملــت الشــركة  1.643 يوًمــا دون تســجيل أي حــوادث مضيعــة للوقــت منــذ إنشــائها، األمــر الــذي يعكــس 
تركيزنــا المســتمر فــي الشــركة علــى جوانــب الصحــة والســالمة والبيئــة وإدارة الجــودة. وفــي هــذا الصــدد فإننــا نقــّدر عالًيــا األداء المتميــز 

لفريــق التشــغيل والصيانــة المخلــص والمتفانــي فــي عملــه.

فــي حيــن ال تــزال أعلــى معاييــر الصحــة والســالمة والبيئــة وإدارة الجــودة تشــكل الســمة األساســية ضمــن عمليــات الشــركة، فضــًلا عــن 
إجــراء عمليــات تدقيــق ومراقبــة منتظمــة بالتوافــق مــع معاييــر نظــام إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة )OHSAS 18001( و اآليــزو 14001 ، وذلــك 
لضمــان االلتــزام بأعلــى معاييــر الصحــة والســالمة والبيئــة فــي عمليــات المحطــة. ووفًقــا لتقريــر المدققيــن فــإن المحطــة متوافقــة مــع كافــة 

متطلبــات الصحــة والســالمة، مــع اقتــراح بعــض التحســينات علــى جوانــب الصحــة والســالمة، والتــي يجــري العمــل علــى تنفيذهــا حالًيــا.

النتائج المالية

لقــد ارتفعـــــت تكلفــــــة الوقـــــــود لعــام 2015 نتيجــة للزيــــــــــادة التــي طــرأت علــى ســعر الغــاز مــن قبــل وزارة النفــط والغــاز، وذلــك اعتبــارا مــن 
1 ينايــر 2015. وبمــا أن ســعر الغــاز يعتبــر عنصــًرا عابــًرا بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة، فقــد تــم رفــع قيمــة فواتيــر الشــركة الصــادرة للشــركة 

العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى ذلــك األســاس.

وتبيــن الرســوم البيانيــة التاليــة بشــكل واضــح مــدى التحســين الــذي تــم تحقيقــه علــى معاييــر التشــغيل فــي الشــركة علــى مــدار العــام 
الســابق. حيــث ســاهم األداء التشــغيلي الممتــاز للمحطــة واالنخفــاض فــي المصاريــف العامــة واإلداريــة، وتكلفــة التمويــل ومصروفــات 

المساهمون األعزاء،

بشــركة  اإلدارة  مجلــس  عــن  بالنيابــة  ســروري،  دواعــي  لمــن  إنــه 
التقريــر  لكــم  أقــدم  أن  )»الشــركة«(،  للطاقــة ش.م.ع.ع  الســوادي 
.2015 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الســنة  عــن  للشــركة  الســنوي 
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الضريبــة فــي تمكيــن الشــركة مــن تحقيــق أربــاح صافيــة بلغــت 7.25 مليــون ريــال ُعمانــي، أي بزيــادة قدرهــا 50.4٪ مــن 4.82 مليــون ريــال 
ُعمانــي تــم تحقيقهــا فــي عــام 2014. وبنــاء عليــه، فقــد شــهد صافــي الربــح تحســنا كبيــًرا.

دفعت الشركة أرباًحا بواقع 8.30 بيسة للسهم الواحد في عام 2015، مقارنة مع 7.60 بيسة للسهم في  عام 2014.
كما بلغت قيمة السهم في نهاية العام 191 بيسة.

المسؤولية االجتماعية للشركة

تؤمــن الشــركة بدورهــا االجتماعــي وتأخــذ مســؤوليات المواطنــة علــى محمــل الجــد. وفــي ســياق مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة التــي 
تقــوم بهــا، فقــد وافقــت الشــركة علــى تقديــم األلــواح االلكترونيــة الذكيــة وأجهــزة العــرض للمــدارس بواليــة بــركاء فــي عــام 2016.  

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط

يجــري العمــل علــى قــدم وســاق إلعــادة تمويــل ديــون الشــركة علــى المــدى الطويــل، والتــي مــن شــأنها فــي حــال نجاحهــا أن تســاهم فــي 
إدخــال تحســين كبيــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية للشــركة، مــع احتمــال دفــع توزيعــات أربــاح أعلــى فــي المســتقبل.

وقــد اتخــذت اإلدارة كافــة الخطــوات والتدابيــر الالزمــة للحفــاظ علــى مســتويات الموثوقيــة العاليــة فــي عــام  2016، حيــث لــن يتأثــر األداء 
المالــي للشــركة بــأي تغييــر يطــرأ علــى ســوق العــرض والطلــب علــى الطاقــة فــي الســلطنة، كــون صافــي أربــاح الشــركة مســتمد بشــكل 

أساســي مــن جاهزيــة محطتهــا ومــن الموثوقيــة العاليــة التــي تتمتــع بهــا.

وبصفتــي رئيًســا لمجلــس اإلدارة، فإنــي أود أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل  للمســاهمين الكــرام، ليــس علــى ثقتهــم العاليــة بنــا فحســب، 
وإنمــا كذلــك علــى دعمهــم المتواصــل لنــا، وكل مــا أســهموا بــه مــن خبــرات ومعــارف فــي خدمــة الشــركة، كمــا يــود مجلــس اإلدارة أن يعــرب 
عــن خالــص شــكره وامتنانــه للشــركة العمانيــة لشــراء الميــاه والطاقــة، ولهيئــة تنظيــم الكهربــاء، والهيئــة العامــة لســوق المــال، وغيرهــا 
مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة علــى توجيههــم ودعمهــم المســتمر  لنــا، والشــكر موصــول كذلــك لجميــع العامليــن فــي 
التشــغيل والصيانــة بمحطــة الطاقــة، ولبقيــة العامليــن فــي الشــركة علــى إخالصهــم وتفانيهــم فــي العمــل، فبفضــل عملهــم اليومــي 

الــدؤوب تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا.

وختاًمــا، يطيــب لــي، نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أن أتقــدم بخالــص الشــكر والعرفــان لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن 
ســعيد المعظــم -حفظــه اهلل ورعــاه- وحكومتــه الموقــرة علــى دعمهــم وتشــجيعهم المتواصــل للقطــاع الخــاص مــن خــالل خلــق البيئــة 
الالزمــة التــي تمكننــا مــن المشــاركة بدورنــا فــي دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي بالســلطنة، وتكريــس كافــة إنجازتنــا مــن أجــل رفعــة وازدهــار 

البــالد.

فيليب النجليت
رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة عن
كبار المساهمين

كهربل م.م.ح

ــاه فــي شــركة »إينجــي« )جــي دي إف  ــاء والمي ــر وإنشــاء وتشــغيل مشــاريع إنتــاج الكهرب ــل«  عمليــات إدارة وتطوي ــى شــركة  »كهرب تتول
ســويز ســابًقا( فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.  وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة »إنترناشــيونال بــاور«، والتــي هــي 

بدورهــا مملوكــة بالكامــل بشــكل غيــر مباشــر مــن قبــل شــركة »إنترناشــيونال باورليمتــد«.   

يذكــر أن شــركة »انترناشــونال بــاور ليمتــد« مملوكــة بشــكل غيــر مباشــر لمجموعــة »إينجــي«، وهــي إحــدى شــركات الطاقــة الرائــدة فــي 
العالــم، والتــي تعتبــر قــدوة فــي مجــال خدمــات الكهربــاء و الغــاز والطاقــة. وتمــارس المجموعــة نشــاطها ضمــن كامــل سلســلة القيمــة 
الخاصــة بالطاقــة، فــي مجــاالت الكهربــاء والغــاز الطبيعــي، ابتــداًء مــن مرحلــة اإلنتــاج وحتــى التســويق. ويبلــغ عــدد العامليــن بالشــركة 
حالًيــا أكثــر مــن 152.000 فــرًدا فــي كافــة أنحــاء العالــم. وتجــاوزت إيراداتهــا 74.7 مليــار يــورو عــام 2014. كمــا تــم إدراج أســهم الشــركة للتــداول 
فــي أســواق األوراق الماليــة فــي كل مــن باريــس وبروكســل ولوكســمبورج، كمــا أنهــا ممثلــة فــي أهــم مؤشــرات األســواق العالميــة، مثــل 
مؤشــر » كاك 40« ،»بيــل 20« ، »دي جيــه يــورو ســتوكس  50« ، »يورونكســت  100« ، »إف تــي اس إي يوروتــوب 100«، »إم أس ســي آي يــوروب« ، »إيــه 

إس بــي آي يــوروزون«، »يورونكســت فيجيــو يــوروزون 120«، »فيجيــو وورلــد 120«، »فيجيــو يــوروب 120«، »فيجيــو فرانــس 20«.

شركة التقنيات المتعددة ش.م.م

شــركة التقنيــات المتعــددة هــي إحــدى شــركات مجموعــة ســهيل بهــوان التــي تعتبــر إحــدى مجموعــات األعمــال التجاريــة الرائــدة فــي 
ســلطنة عمــان.

وشــركة التقنيــات المتعــددة هــي الــذراع اإلســتثماري لمجموعــة ســهيل بهــوان للمشــاركة فــي مشــاريع خصخصــة الكهربــاء والميــاه فــي 
ســلطنة عمــان

وتعتبر التقنيات المتعددة مساهم مؤسس في الشركات التالية:
• شركة اكوا للطاقة بركاء ش م ع ع )محطة بركاء1- مشروع مستقل للمياه والطاقة(

• شركة السوادي للطاقة ش م ع ع )بركاء3 – مشروع مستقل للطاقة(
• شركة الباطنة للطاقة ش م ع ع )صحار 2– مشروع مستقل للطاقة(

• شركة العنقاء للطاقة ش م ع ع )مشروع صور المستقل للطاقة(

وتشــارك شــركة التقنيــات المتعــددة أيضــا فــي تجــارة منتجــات اللحــام والمنتجــات الكهربائيــة ومعالجــة الميــاه والمــواد الكيميائيــة لحقــول 
النفــط والرافعات. 

وتــدار الشــؤون اليوميــة لشــركة التقنيــات المتعــددة مــن قبــل شــركة بهــوان الهندســية ش.م.م والتــي تعتبــر الشــركة الرائــدة ضمــن 
مجموعــة ســهيل بهــوان

www.suhailbahwangroup.com and www.bahwanengineering.com :للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني

بلو هورايزون بركاء باور بي. في.

إن شــركة »بلــو هورايــزون بــركاء بــاور بــي. فــي.« هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة »ســوجيتز« لالســتثمار فــي مشــروع الطاقــة 
المســتقل »بــركاء -3«. حيــث أن »ســوجيتز«  )ســوجتيو كابوشيكي-جايشــا، ســوجيتز( هــي شــركة تعمــل فــي مجــال االســتثمار والتجــارة 

مقرهــا فــي طوكيــو باليابــان، وهــي شــركة مدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة فــي طوكيــو.   
ويعمــل فــي شــركة ســوجيتز أكثــر مــن 15.936 فــرًدا حــول العالــم كمــا تجــاوزت إيراداتهــا 15.1 مليــار دوالر فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

مــارس 2015.
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ــواي«  ــم إنشــاء شــركة ســوجيتز مــن خــالل االندمــاج بيــن شــركة »نيتشــيمن  )تأسســت عــام 1892( وشــركة »نيسشــو إي ــه قــد ت يذكــر أن
)تأسســت عــام  1896( فــي عــام  2004. وتمــارس شــركة  ســوجيتز أعمالهــا فــي حوالــي 50 بلــدا مــن خــالل أكثــر مــن 400 شــركة تابعــة وفرعيــة 
موحــدة فــي اليابــان ومختلــف أنحــاء العالــم، وتتنــوع األنشــطة التجاريــة لشــركة ســوجيتز لتشــمل مجــاالت  اآلالت والطاقــة والمعــادن والمواد 
الكيميائيــة والمــواد االســتهالكية. وال تكمــن قــوة شــركة »ســوجيتز« فقــط فــي تطويــر المشــاريع الماليــة فحســب، وإنمــا أيضــا فــي إجــراء 
التحليــالت الدقيقــة لألســواق مــن خــالل شــبكاتها فــي الخــارج، وتحديــد الجــدوى التجاريــة لألعمــال التجاريــة باســتخدام الخبــرات المتراكمــة 
التــي تتمتــع بهــا فــي شــتى المجــاالت. وقــد اســتفادت شــركة ســوجيتز مــن هــذه المهــارات فــي اقتنــاص الفــرص المتاحــة فــي مجــال 
المشــروعات المســتقلة إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة كمطــور أو مســتثمر، أو ممــول أو منســق للمشــاريع، وشــاركت شــركة ســوجيتز فــي 
مشــاريع الطاقــة المســتقلة فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك ســلطنة ُعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية وفيتنــام والمكســيك 

والصيــن وترينيــداد وتوباغــو وســريالنكا واليابــان. 

وشــركة »ســوجيتز« هــي  مســاهم رئيســي فــي شــركة »بلــو هورايــزون بــركاء بــاور«، وهــي شــركة عالميــة لالســتثمار والتجــارة ، وتنشــط 
فــي تطويــر المشــاريع فــي مجــاالت الكهربــاء والطاقــة  فــي جميــع أنحــاء العالــم.  وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة اإلجماليــة لشــركة ســوجيتز 
حوالــى 6.000 ميجــاواط لتوليــد الكهربــاء، وحوالــي 13.2  مليــون جالــون امبريالــي فــي اليــوم لتحليــة ميــاه البحــر قيــد التشــغيل حالًيــا. 
وفــي منطقــة الخليــج علــى وجــه الخصــوص، تعمــل شــركة ســوجيتز منــذ فتــرة طويلــة فــي مشــاريع الطاقــة والميــاه، بمــا فــي ذلــك عقــود 
ــاه، مثــل مشــروع الغبــرة )المراحــل 1، 2، 3، 4، 5( ومحــوت ومشــاريع الطاقــة  الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات فــي مشــاريع تحليــة المي
المســتقلة، مثــل مشــروع الطاقــة المســتقل »بــي بــي 11« فــي المملكــة العربيــة الســعودية )1.729 ميجــاواط(، ومحطــة بــركاء 3 )744 
ميجــاواط، بتقنيــة دورة توربينــات الغــاز المزدوجــة( ومحطــة صحــار 2 )744 ميجــاواط، تعمــل بتقنيــة دورة توربينــات الغــاز المزدوجــة( فــي 

ســلطنة ُعمــان.

http://www.sojitz.com/en/ :لمزيد من المعلومات حول شركة سوجيتز، يرجى زيارة الموقع االلكتروني

»إس إي بي انترناشيونال نيذرالندس بي. في.

إن شــركة »إس إي بــي آي« هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة »يونــدن« لالســتثمار فــي وإدارة المشــاريع المســتقلة للطاقــة 
والمشــاريع المســتقلة للميــاه والطاقــة خــارج اليابــان، وتمتلــك الشــركة أســهًما فــي مشــروع الطاقــة المســتقل »بــركاء -3«)744 ميجــاواط، 
بتقنيــة دورة توربينــات الغــاز المزدوجــة(و مشــروع الطاقــة المســتقل »صحــار-2«  )744 ميجــاواط، بتقنيــة  توربينــات الغــاز ذات الــدورة 
المركبــة( فــي ســلطنة عمــان، و مشــروع الميــاه والطاقــة المســتقل فــي »راس لفــان«  )2.730 ميجــاواط، بتقنيــة توربينــات الغــاز ذات الــدورة 

المركبــة / 63 مليــون جالــون امبريالــي يوميــا(  فــي دولــة قطــر.

ويعتبــر مشــروع »راس لفــان« المســتقل إلنتــاج الميــاه والطاقــة أحــد أكبــر وأحــدث مشــاريع الميــاه والطاقــة المســتقلة فــي العالــم، والــذي 
اســتطاع تحقيــق تاريــخ التشــغيل التجــاري فــي الوقــت المحــدد فــي عــام 2011،  وظــل يعمــل بثبــات منــذ ذلــك الحيــن. 

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن شــركتها األم المملوكــة بالكامــل )يونــدن( المدرجــة فــي بورصــة طوكيــو لــألوراق الماليــة، هــي منشــأة  للطاقــة 
الكهربائيــة وتعمــل علــى تنفيــذ عمليــة متكاملــة لتوليــد ونقــل وتوزيــع وبيــع الطاقــة الكهربائيــة ألكثــر مــن 4 مالييــن شــخص فــي منطقــة 
»شــيكوكو« فــي اليابــان. ويعمــل بشــركة »يونــدن« أكثــر مــن 4.700 فــرد، وقــد اســتطاعت أن تحقــق إيــرادات تشــغيلية موحــدة بلغــت 5.5  
مليــار دوالر أمريكــي مــن مبيعــات كهربــاء بلغــت  27.5 مليــار كيلــوواط/ ســاعة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2015. ومنــذ 
إنشــائها فــي العــام 1951، ســاهمت شــركة« يونــدن« فــي التنميــة اإلقليميــة مــن خــالل توفيــر إمــدادات الكهربــاء المســتقرة ذات جــودة 
ــة والفحــم والنفــط والغــاز والطاقــة  ــج متــوازن مــن الطاقــة، يجمــع بيــن الطاقــة النووي العاليــة وبأســعار منخفضــة، مــن خــالل إنشــاء مزي

المائيــة والطاقــة الشمســية،و بلغــت قدرتهــا اإلنتاجيــة اإلجماليــة حوالــي  7000 ميجــاواط  (صافــي وإجمالــي فــي 64 محطــة للطاقــة. 

وفــي مجــال الطاقــة الحراريــة علــى وجــه الخصــوص، يعمــل بشــركة »يونــدن« أكثــر مــن 400 مهنــدس فــي مجــال هندســة وبنــاء وتشــغيل 
ــة التــي تقــدر طاقتهــا اإلنتاجيــة بحوالــي 3.800 ميجــاواط، حيــث تتمتــع شــركة »يونــدن« بخبــرات واســعة  ــة محطــات الطاقــة الحراري وصيان
ومهــارات ودرايــة اكتســبتها خــالل أكثــر مــن 60 عامــا مــن العمــل فــي هــذه المجــاالت. وتمتلــك شــركة »يونــدن« وحــدة تعمــل بتقنيــة 
توربينــات الغــاز ذات الــدورة المركبــة  بقــدرة 296 ميجــاواط فــي محطــة »ســاكايد« لتوليــد الطاقــة، كمــا تقــوم حاليــً ببنــاء وحــدة أخــرى تعمــل 

بتقنيــة توربينــات الغــاز ذات الــدورة المركبــة  بقــدرة 289 ميجــاواط  لتكــون جاهــزة للعمــل فــي عــام 2016. 

www.yonden.co.jp/english/index.html :لمزيد من المعلومات حول شركة »يوندن« يرجى زيارة الموقع االلكتروني
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الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية

الهيئــة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة هــي هيئــة عامــة أنشــئت فــي ســلطنة ُعمــان، وتتمتــع باالســتقالل اإلداري والمالــي بموجــب المرســوم 
الســلطاني رقــم 91/72 الصــادر بتاريــخ 2 يوليــو 1991. وتتولــى الهيئةبــإدارة نظــام محــدد للتقاعــد مخصــص للمواطنيــن الُعمانييــن 
العامليــن فــي القطــاع الخــاص، وذلــك مــن خــالل اســتراتيجيات اســتثمارية حكيمــة وحصيفــة وطويلــة األمــد. وحاليــا، يتجــاوز عــدد منســوبي 
ــره الهيئــة 203.000 مشــارك فاعــل. وتســتثمر الهيئــة بشــكل نشــط فــي أســواق رأس المــال المحليــة والدوليــة.  ــذي تدي نظــام التقاعــد ال
وعلــى الصعيــد المحلــي، كانــت الهيئــة رائــدة علــى الــدوام فــي المشــاركة فــي مشــاريع الطاقــة وشــركات الخدمــات والمشــاريع العقاريــة 
الكبــر. أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فتســتثمر الهيئــة فــي األصــول، ســواء بشــكلها التقليــدي  )مثــل الســندات واألســهم )أو البديــل( مثــل 

األســهم الخاصــة والبنيــة التحتيــة والعقــارات(.

http://www.taminat.com :للمزيد من المعلومات حول الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية، يرجى زيارة الموقع االلكتروني

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

تأســس صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة تزامنــً مــع صــدور قانــون المعاشــات التقاعديــة ومكافــآت نهايــة الخدمــة للمواطنيــن 
الُعمانييــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي فــي بدايــة عــام 1986.

والصندوق عبارة عن هيئة حكومية مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقاللية المالية واإلدارية.
www.civilpension.gov.om :للمزيد من المعلومات حول صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية يرجى زيارة الموقع االلكتروني

صندوق تقاعد وزارة الدفاع

صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع هــو عبــارة عــن مؤسســة قانونيــة عامــة فــي ســلطنة ُعمــان تــم تأسيســها وتســجيلها بموجــب المرســوم 
الســلطاني رقــم  93/87 الصــادر بتاريــخ 29 ديســمبر 1993. ويعــد صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع واحــًدا مــن أكبــر صناديــق التقاعــد فــي 
الســلطنة، ومســتثمرًا رئيســيً فــي أســواق رأس المــال المحليــة فــي كل مــن األســهم والســندات، كمــا أن الصنــدوق هــو مشــارك رئيســي 
فــي اســتثمارات المشــاريع واالســتثمارات العقاريــة. كمــا يوجــد للصنــدوق ممثلــون فــي مجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات التجاريــة البــارزة 

فــي الســلطنة.
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تقريـــــــــــــر
مناقشات وتحليـــالت اإلدارة

تقريـــــــــــر
مناقشات 

وتحليالت اإلدارة
يســر إدارة شــركة الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع )»الشــركة«( أن تقــدم تقريرهــا حــول هيــكل أعمــال الشــركة، والفــرص والتهديــدات، واألداء 

التشــغيلي والمالــي، والمخاطــر والمخــاوف، إضافــة إلــى النظــرة المســتقبلية والمســائل األخــرى التــي تهــم المســاهمين.

هيكل القطاع وتطوره

فــي عــام 2004 صــدر »قانــون القطــاع«، لتوفيــر إطــار العمــل الــالزم لهيكليــة قطــاع الكهربــاء وقطــاع الميــاه المرتبــط بــه فــي الســلطنة، وأدى 
ــاء، وشــركة منفــردة للشــراء، وهــي الشــركة العمانيــة  هــذا األمــر إلــى تشــكيل هيئــة تنظيميــة مســتقلة، وهــي هيئــة تنظيــم الكهرب

لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، باإلضافــة إلــى شــركة قابضــة ، وهــي شــركة الكهربــاء القابضــة ش.م.ع.م. 

حيــث تعمــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى التأكــد مــن توفــر طاقــة إنتاجيــة كافيــة مــن الكهربــاء والميــاه وبأقــل التكاليــف 
لمواكبــة الطلــب المتزايــد عليهــا فــي الســلطنة، كمــا تتكفــل الشــركه العمانيــه لشــراء الطاقــه والميــاه بخطــط توليــد الكهربــاء علــى 
المــدى الطويــل، وتحديــد المشــاريع الجديــدة القابلــة للتطويــر مــن قبــل مؤسســات القطــاع الخــاص، وذلــك لتلبيــة متطلبــات توليــد الطاقــة 

وتحليــة الميــاه المســتقبلية فــي الســلطنة.

ُيذكــر أن قطــاع الكهربــاء والميــاه فــي عمــان مملــوك بشــكل جزئــي للحكومــة، أمــا الجــزء اآلخــر فيتبــع للقطــاع الخــاص، و تتضمــن حقيبــة 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، فيمــا يخــص الســعة المتعاقــد عليهــا، عقــودا طويلــة األمــد مــع 11 محطــة قيــد التشــغيل.

وتعتــزم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تنفيــذ إجــراءات »ســوق الصفقــات الفوريــة« لشــراء الطاقــة مســتقبال مــن منتجيــن 
مســتقلين للطاقــة، وذلــك بغيــة زيــادة إمكانيــة المنافســة فــي قطــاع توليــد الطاقــة. وبالتالــي فبــدال مــن إبــرام اتفاقيــات طويلــة األجــل 
لشــراء الطاقــة ، ســيصبح بإمــكان منتجــي الطاقــة المؤهليــن )ممــن لــم يتــم إبــرام اتفاقيــات شــراء طاقــة معهــم، أو أولئــك الذيــن انتهــت 
صالحيــة اتفاقيــات شــراء طاقــة المبرمــة ســابًقا معهــم (  المشــاركة فــي تعامــالت الســوق الفــوري المذكــور وفــق األســعار التي يتــم تحديدها 
بشــكل يومــي طبقــا للقواعــد الســائدة فــي الســوق. أمــا حاليــا، فتــرى الشــركة أنهــا ســتبقى المشــتري الوحيــد طبًقــا للواجبــات القانونيــة 

الملقــاة علــى عاتقهــا.
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اتفاقية التشغيل والصيانة

اتفاقية إمداد
الغاز الطبيعي

الوثائق الماليه

اتفاقية شراء
الطاقة

المقرضين

Ministry of Oil & Gas

ــة  ــة حتــى  عــام 2028، باإلضاف ــى الطاق ــة فــي أســعار الغــاز  أو الطلــب عل ــة تجــاه الصدمــات المحتمل ــة بالمرون ــة شــراء الطاق ــز اتفاقي تتمي
إلــى توفيــر الحمايــة ضــد أي مخاطــر سياســية. كمــا أن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه هــي المشــتري الوحيــد لجميــع الكهربــاء 
المنتجــة مــن محطــة الطاقــة، وتعتمــد الشــركة اعتمــاًدا كلًيــا علــى الدفعــات التــي تقدمهــا الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي 
مواعيدهــا المحــددة، حيــث تتمتــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتصنيــف ائتمانــي مرتفــع وســجل جيــد فــي الدفــع حســب 
المواعيــد المحــددة، كمــا تتلقــى الشــركه العمانيــه لشــراء الطاقــه والميــاه دعمــا مالًيــا مــن شــركة الكهربــاء القابضــة والحكومــة مــن وقــت 

آلخــر.
ــم إبرامهــا مــع وزارة النفــط  والغــاز تضمــن  توفيــر الوقــود )الغــاز الطبيعــي(  بالتوافــق مــع  كمــا أن اتفاقيــة بيــع الغــاز الطبيعــي التــي ت
ــواردة فــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة. واعتبــارا مــن شــهر ينايــر عــام 2015، فقــد زادت وزارة النفــط  والغــاز ســعر الغــاز مــن 1،5 دوالر  الشــروط ال
أمريكــي/ مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة إلــى 3 دوالر أمريكــي/ مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة . والحًقــا فــي المســتقبل، مــن المقــرر أن 
ــادة الفعليــة فــي مؤشــر أســعار المســتهلكين األمريكــي، أيهمــا  ــادة ســعر الغــاز بنســبة 3٪ أو حســب الزي تقــوم وزارة النفــط والغــاز بزي
أعلــى. ومــع ذلــك، وبمــا أن تكلفــة الغــاز هــي عبــارة عــن عنصــر عابــر فــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة، فــإن الشــركة ســتكون بمنــأى عــن أي تأثيــر 

نتيجــة الزيــادة فــي ســعر الغــاز.
ــة، وتمــت تغطيــة  ــل مــع مجموعــة مــن البنــوك الدوليــة، ووكاالت ائتمــان الصــادرات والبنــوك المحلي كمــا أبرمــت الشــركة اتفاقيــات تموي
ــي تحســين إمكانيــة توقــع  ــدة، وبالتال ــرام اتفاقيــات مقايضــة لمعــدالت الفائ ــدة بشــكل مناســب مــن خــالل إب التقلــب فــي معــدالت الفائ

التدفقــات النقديــة المتاحــة للمســاهمين.

وتعــد المخاطــر التكنولوجيــة منخفضــة نظــرا ألن المحطــة تســتخدم أحــدث التقنيــات الموثوقــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن المورديــن 
الدولييــن ذوي الســمعة الطيبــة )شــركة »ســيمنز« بشــكل رئيســي(.

ــة المحطــة. حيــث تملــك  ــة )ُعمــان( ش.م.م )ســتومو( لتشــغيل وصيان ــم التعاقــد مــع شــركة ســويز تراكتبــل للتشــغيل والصيان وقــد ت
شــركة »ســتومو« الخبــرات والمهــارات التشــغيلية الالزمــة، وتتمتــع بأوســع خبــرة فــي مجــال التشــغيل والصيانــة فــي الســلطنة، األمــر الــذي 
يســاهم فــي التخفيــف إلــى حــد كبيــر مــن المخاطــر التشــغيلية. كمــا تســتند معاييــر تشــغيل وصيانــة المحطــة إلــى أفضــل الممارســات 
الدوليــة المتبعــة فــي هــذا المجــال، بالتوافــق مــع السياســات والمبــادئ المعتمــدة مــن قبــل مجموعــة »إينجــي« الدوليــة، والتــي اســتمدتها 

بدورهــا مــن باعهــا الطويــل فــي تشــغيل العديــد مــن محطــات توليــد الطاقــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

وفــي الختــام، فــإن الشــركة تواصــل الســعي لالســتفادة مــن الخبــرات الواســعة للمســاهمين الرئيســيين فــي تملــك وتشــغيل مشــاريع 
الطاقــة، ســواء فــي الســلطنة أو فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

الفرص والتهديدات

تمتلك الشركة أساسً تعاقديا راسخً، بما يضمن لها تدفقات نقدية ثابتة يمكن التنبؤ بها.

اإلطار التعاقدي
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مناقشة األداء التشغيلي والمالي

أهم النقاط المتعلقة بالتشغيل

الصحة والسالمة
يحظــى أداء الصحــه والســالمه بأهميــه قصــوى فــي شــركه الســوادي للطاقــه، و يشــمل أيًضــا شــركة »ســتومو«، ومختلــف المقاوليــن 

والمقاوليــن الفرعييــن، وذلــك بغيــة تحقيــق الهــدف الــذي رســمته اإلدارة العليــا: تجنــب وقــوع أي أضــرار أو حــوادث بيئيــة.
وقــد كان أداء الصحــة والســالمة ممتــاًزا بشــكل عــام فــي 2015 إذ لــم يســجل وقــوع أي إصابــات مضيعــة للوقــت. وتفخــر الشــركة بــأن تعلــن 

بــأن المحطــة قــد أكملــت أكثــر مــن 1.643 يومــا دون وقــوع أي حــوداث مضيعــة للوقــت.

كمــا تــم إجــراء عمليــات تدقيــق ومراقبــة علــى معاييــر نظــام إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة ) OHSAS 18001( و اآليــزو 14001 بالنســبة لعمليــات 
المحطــة دون تســجيل أي مالحظــات جديــرة بالذكــر. فضــًلا عــن العديــد مــن اإلجــراءات االســتباقية األخــرى التــي تقــوم بهــا الشــركة بالتعــاون 

مــع شــركة »ســتومو« والتــي أدت إلــى بشــكل ممتــاز إلــى تحقيــق أهــداف الســالمة والبيئــة:

• إجراء المراجعات المنتظمة من قبل اإلدارة وتقديم المحاضرات حول السالمة. 
• إدخال مؤشرات األداء الرئيسية االستباقية.

• إدخــــال البرامـــــج القائمة على السلوك والتي تسمى »فريش آيز«
• تطبيق برنامج »إنتيليكس«، وهو عبارة عن نظام إلدارة حوادث السالمة. 

كمــا يتــم التعامــل مــع أي حادثــة صغيــرة أو كادت أن تقــع علــى محمــل الجــد، ويتــم تحليلهــا ومــن ثــم اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة 
وبحثهــا مــع الموظفيــن ومــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلــك لإلســتفادة مــن خبراتهــم وتعاونهــم لضمــان االلتــزام بأفضــل الممارســات 

المتبعــة فــي هــذا المجــال.

الموارد البشرية-التدريب والتطوير الوظيفي

تعتبــر القيــم التدريبيــة راســخة لــدى شــركة »ســتومو«. وهــي تهــدف فــي المقــام األول لضمــان قيــام جميــع الموظفيــن بــأداء مهامهــم 
بطريقــة فعالــة وآمنــة. وتلتــزم شــركة الســوادي وكذلــك شــركة ســتومو بتمكيــن المواطنيــن العمانييــن المؤهليــن من تطويــر مهاراتهم 
الهندســية وغيرهــا مــن المهــارات، بمــا يمكنهــم مــن تولــي مســؤوليات أكبــر فــي تشــغيل وصيانــة المحطــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، فقــد 
كانــت اســتراتيجية الشــركة وكذلــك ســتومو منــذ إنشــائها هــي تدريــب وتطويــر الموظفيــن الُعمانييــن المؤهليــن لتولــي مســؤوليات 

إضافيــة فــي الوقــت المناســب. وتتضمــن مراجعــة األداء الســنوية لــكل موظــف إجــراء تقييــم لتطورهــم الوظيفــي.

صافي تصدير الطاقة ومعامل الحمولة
شهد صافي الطاقة المصدرة ومعامل الحمولة زيادة عام 2015 مقارنة مع 2014. 
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الطاقة اإلنتاجية
تعــّرف الطاقــة االنتاجيــة للمحطــة بأنهــا إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة )ميجــاواط( والتــي يمكــن تســليمها مــن قبــل المحطــة فــي شــروط 
الموقــع المرجعيــة. ويبيــن الرســم البيانــي التالــي القــدرة التعاقديــة لشــركة الســوادي  والمضمونــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة والقــدرة 

المحققــة للســنوات 2015-2013 :

الموثوقية
ــاء. حيــث كانــت موثوقيــة المحطــة  ــا التفاقيــة شــراء الكهرب ُيقصــد بموثوقيــة المحطــة قدرتهــا علــى تقديــم القــدرة الُمعلــن عنهــا طبًق

ــي للشــركة.  ــة فــي األداء المال ــة الماضيــة ممتــازة وفــق معاييــر القطــاع، وســاهمت بصــورة جوهري التشــغيلية علــى مــدى األعــوام الثالث

الكفاءة الحرارية )معدل الحرارة(
ُتقــاس كفــاءة المحطــة بمقــدار الحــرارة المطلوبــة إلنتــاج وحــدة واحــدة مــن الطاقــة الكهربائيــة. وخــالل العــام، نجحــت الشــركة فــي التفــاوض 
علــى زيــادة ضغــط الغــاز المــورد إلــى المحطــة مــن قبــل شــركة الغــاز العمانيــة، وبالتالــي كان هنــاك انخفــاض فــي اســتهالك الغــاز وتحســين 

فــي الكفــاءة الحراريــة األمــر الــذي ســاهم بشــكل إيجابــي فــي زيــادة صافــي األربــاح.

الصيانة
ــات  ــات الغــاز لعملي ــة المعتمــدة. حيــث خضعــت توربين ــات التشــغيل والصيان ــى المحطــة وفقــا كتيب ــة عل ــم خــالل العــام إجــراء الصيان ت
التفتيــش البســيطة المجدولــة وفقــا التفاقيــة الصيانــة طويلــة األمــد المبرمــة مــع الشــركة المصنعــة للمعــدات األصليــة )ســيمنز(. كمــا أنــه 
مــن المقــرر إجــراء فحــص علــى مســار الغــاز الســاخن، والــذي يمــر الغــاز مــن خاللــه فــي توربينــات الغــاز فــي عامــي 2016 و 2017. وســوف يشــمل 

هــذا النشــاط الرئيســي أيضــا إجــراء إصــالح / اســتبدال لقطــع التوربينــات حســب الضــرورة.

الضمان
انتهــت صالحيــة الضمــان علــى المعــدات الرئيســية وعلــى بقيــة أجــزاء المحطــة بموجــب عقــد الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات فــي 
ــى مــا بعــد  ــرة الضمــان إل ــي. وكان مقــاول الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات  قــد مــدد فت ــل 2015، علــى التوال شــهري يونيــو 2014 وأبري
تواريــخ انتهــاء الصالحيــة. وقــد رصــدت اإلدارة عــن كثــب تســوية مطالبــات الضمــان مــن قبــل مقاوليــن الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات، 

ويتــم الســعي فــي الوقــت الراهــن لتمديــد ســندات الضمــان حتــى يتــم تســوية أو تنفيــذ جميــع مطالبــات الضمــان حســب األصــول.
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تحليل األرباح والخسائر
قامــت وزارة النفــط والغــاز بزيــادة ســعر الغــاز اعتبــاًرا مــن تاريــخ 1 ينايــر 2015. وبمــا أن ســعر الغــاز عبــارة عــن عنصــر عابــر بموجــب اتفاقيــة شــراء 

الطاقــة، فــإن إيــرادات الشــركة قــد ازدادت بالمقابــل علــى ذلــك األســاس.
ــة؛  ــى: )أ( تحســين الكفــاءة الحراري ــال ُعمانــي بشــكل أساســي إل ــى  7.25 مليــون ري ــح لعــام 2015 ليصــل إل ــادة فــي صافــي الرب وترجــع الزي
)ب( انخفــاض المصروفــات العموميــة واإلداريــة مقارنــة مــع عــام 2014 حيــن تــم تكبــد التكاليــف  التــي تدفــع لمــرة واحــدة لتدشــين المحطــة 
وتغطيــة تكاليــف االكتتــاب العــام األولــي ؛ )ج( انخفــاض تكاليــف التمويــل كنتيجــة النخفــاض الديــون غيــر المســددة بعــد تســديد الديــون 

المجدولــة؛ )د( انخفــاض مصــروف الضريبــة - تأثيــر احتســاب الضريبــة المؤجلــة.

وختاًمــا، فــإن أربــاح الســهم الواحــد  هــي مقيــاس الربحيــة اإلجماليــة للشــركة. وهــي تعــّرف بأنهــا الربــح المقــدر بالبيســة والــذي يعــزي إلــى 
كل ســهم فــي الشــركة، علــى أســاس صافــي ربــح الســنة بعــد خصــم الضرائــب. ونتيجــة لذلــك، فقــد ارتفــع العائــد علــى الســهم إلــى 10.14 

بيســة للســنة مقارنــة مــع 6.74 بيســة فــي عــام 2014.

أبرز النقاط المالية

نسبة التغير )%(20152014األرقام  مقدرة بـ )مليون ريال ُعماني(

30.7%166.7151.06العائدات

50.4%27.254.82صافي الربح

13.3%320.6418.22صافي الربح قبل التكاليف المالية

-2.5%4305.46313.14إجمالي األصول

0.0%571.4471.44رأس المال )المدفوع(

1.6%685.7784.45أموال المساهمين )صافي األصول(

-6.1%7213.29227.08القروض ألجل^

0.0%8714.41714.41المتوسط المرجح لعدد األسهم

0.0%9714.41714.41العدد الفعلي لألسهم الحالية

9.2%105.395.43أرباح االسهم العادية

المؤشرات المالية الرئيسية

-9.4%10.9%1/2هامش صافي الربح

-6.7%10.1%5/2عائدات رأس المال )المدفوع(

-5.8%6.9%3/)6+7(عائدات رأس المال المستثمر

-6:728.7:71.327.1:72.9نسبة الديون إلى رأس المال

1.6%8/6120.06118.22صافي األصول لكل سهم )بيسة(

50.4%8/210.146.74الربح األساسي للسهم )بيسة(

9.2%9/108.307.60ربح السهم )بيسة(

^باستثناء تكلفة المعامالت غير المطفأة.
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تحليل الميزانية العمومية
بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة  305.46 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، مقارنــة مــع 313.14 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام 

المنصــرم، وذلــك يعــود أساًســا إلــى رســوم اإلســتهالك للعــام.

تعكــس الذمــم التجاريــة المدينــة شــهرا واحــدا مــن الفواتيــر التــي ســيتم تســويتها مــن قبــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
طبقــا لشــروط اتفاقيــة شــراء الطاقــة.

ــي كمــا فــي 31  ــال عمان ــرة األجــل 2.58 مليــون ري ــرة األجــل بعــد اقتطــاع القــروض قصي ــع قصي ــا فــي حكــم النقــد والودائ ــغ النقــد وم وبل
ديســمبر 2015 مقارنــة مــع 2.94 ريــال ُعمانــي فــي العــام الماضــي.

وتحســنت أمــوال المســاهمين )صافــي األصــول( لتصــل إلــى 85.77 مليــون ريــال ُعمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى 
ارتفــاع صافــي ربــح خــالل عــام 2015.

وشــهدت القــروض ألجــل )والتــي تشــمل األرصــدة المتداولــة وغيــر المتداولــة) انخفاًضــا لتصبــح 213.29 مليــون ريــال ُعمانــي نتيجــة للدفعــات 
المجدولــة طبقــا التفاقيــات التمويــل.

وتواصــل الشــركة تكويــن مخصصــات كافيــة اللتزامــات اســتبعاد األصــول لتتمكــن مــن اإليفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة بإزالــة المحطــة فــي 
نهايــة عمرهــا اإلنتاجــي واســتعادة األرض.

توزيعات األرباح
إن سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح مــن النقــد المتــاح تتوقــف علــى الوفــاء بالتعهــدات وتكويــن مخصصــات كافيــة  لتســديد القــروض 
المتوقعــة والنفقــات التشــغيلية وفقــا لوثائــق التمويــل. وتماشــيا مــع سياســة الشــركة ومــع اللوائــح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق 
الماليــة، فقــد أعلنــت الشــركة عــن توزيعــات أربــاح نقديــة بقيمــة 5.93 مليــون ريــال ُعمانــي )بواقــع 8.30 بيســة للســهم الواحــد( فــي عــام 
2015 )ُتدفــع مــن األربــاح المحتجــزة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014 (. حيــث كان توزيــع األربــاح عــن عــام 2015 أعلــى بنســبة 

9.2٪ مقارنــة بعــام 2014.
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المخاطر والمخاوف

فقدان التوفر بسبب عطل ميكانيكي

إن الخطــر الرئيســي الــذي يواجــه شــركة الســوادي هــو احتمــال أن تصبــح محطتهــا غيــر متوفــرة بســبب عطــل ميكانيكــي. ومــن أجــل 
التخفيــف مــن هــذا الخطــر، فــإن الشــركة تحــرص علــى أن تقــوم شــركة ســتومو بتشــغيل وصيانــة المحطــة بالتوافــق مــع السياســات 

ــب المبــادئ والتوجيهــات وأفضــل الممارســات المتبعــة فــي هــذا القطــاع. ــى جان المعتمــدة مــن قبــل شــركة الســوادي، إل

فقدان التوفر بسبب التلف العرضي

وفقــا ألفضــل الممارســات المتبعــة فــي هــذا المجــال، تحــرص شــركة الســوادي علــى توفيــر وثائــق التأميــن الكافيــة لحمايــة األعمــال ضــد أي 
خســارة فــي الممتلــكات، أو فقــدان للدخــل قــد ينجــم عــن األضــرار الناتجــة عــن الحــوادث.

مدفوعات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

قامت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتسديد فواتيرها كاملة خالل فترة االئتمان المتفق عليها.

النظرة المستقبلية

ُتبــذل الكثيــر مــن الجهــود حالًيــا إلعــادة تمويــل ديــون الشــركة ألجــل. فــإذا وجــدت الشــركة فائــدة مقبولــة مــن مثــل هــذه اإلجراءات، فســيتم 
اســتكمال عمليــة إعــادة التمويــل، حيــث مــن المتوقــع أن تســهم النتيجــة فــي إدخــال تحســين علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

للشــركة، يزيــد معــه احتمــال دفــع توزيعــات أربــاح أعلــى فــي المســتقبل.

كمــا أن اإلدارة متفائلــة بشــأن مســتقبل الشــركة. ومــع التســليم بــأن اســتدامة النتائــج الماليــة للشــركة علــى المــدى الطويــل تعتمــد علــى 
قاعدتهــا التشــغيلية الفعالــة، فــإن اإلدارة ســوف تســتمر فــي التركيــز علــى ضمــان وجــود مســتويات عاليــة مــن التوافــر للمحطــة، بالتزامــن 

مــع مراقبــة التكاليــف العامــة بشــكل وثيــق.

يجدر التنويه إلى أن الشركة ال تمارس أي أعمال أخرى في سلطنة ُعمان أو خارجها، وليس لديها أي شركات تابعة.

أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها

تحــرص اإلدارة  علــى أهميــة وجــود نظــام رقابــة داخلــي قــوي. وعقــب تحويــل وضــع الشــركة مــن شــركة مســاهمة مقفلــة إلــى شــركة 
مســاهمة عامــة  عــام 2014 ، فقــد تــم تعييــن مدقــق داخلــي فــي الشــركة بــدوام كامــل، إلــى جانــب االســتعانة بشــركة مراجعــة حســابات ذات 
ســمعة طيبــة لدعــم المدقــق الداخلــي فــي الشــركة فــي تطويــر خطــة التدقيــق الداخلــي، وتنفيــذ المراجعــة، وتوفيــر البرامــج التدريبيــة 

المناســبة لتطويــر األداء الذاتــي.

وتواصــل إدارة الشــركة تقييــم جميــع العمليــات التجاريــة، جنبــا إلــى جنــب مــع كافــة السياســات واإلجــراءات ذات الصلــة، كمــا أن اإلدارة 
ملتزمــة تماًمــا بتنفيــذ توصيــات المدقــق الداخلــي بهــدف تعزيــز بيئــة الرقابــة الداخليــة الشــاملة للشــركة.

شكر وخاتمة

إن إدارة الشــركة تقــّدر عالًيــا جميــع الجهــود المخلصــة والمتفانيــة المبذولــة مــن قبــل جميــع العامليــن فــي الشــركة، وتؤكــد علــى حرصهــا 
علــى رفاهيتهــم وتقدمهــم الوظيفــي.
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تقريـــــــــــــر
تنظيم وإدارة الشركة تقرير

تنظيم
وإدارة الشركة

طبقــا للتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بموجــب التعميــم رقــم 2003/1 م ) »ميثــاق تنظيــم وإدارة الشــركات » أو 
»الميثــاق« ( ، فإنــه يســر مجلــس اإلدارة وإدارة شــركة الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع )»الشــركة«( أن يقــدم لكــم تقريــر حوكمــة الشــركة للســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015.

فلسفة الشركة

تلتــزم شــركة الســوادي للطاقــة باتبــاع الممارســات الفضلــى لحوكمــة الشــركات وبتنفيــذ جميــع المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن الهيئــة 
العامــة لســوق المــال. حيــث تضمــن حوكمــة الشــركات الفعالــة للمســاهمين وجــود إدارة علــى قــدٍر عــاٍل مــن األداء، األمــر الــذي يدعــم 
ــة  ــر األخالقي ــى المعايي ــم أعل ــة، واإلفصــاح، وتقدي ــات التجاري ــر المتواصــل والمســتمر للعملي ــر الشــفافية والمســاءلة، التطوي أعلــى معايي
فــي جميــع مســتويات الشــركة، والمحافظــة علــى اإللتــزام  بالقوانيــن والتراخيــص واللوائــح والقوانيــن والملكيــة التجاريــة، وذلــك بهــدف 
تعزيــز القيمــة للمســاهمين علــى المــدى الطويــل والمنفعــه العامــة العــام لجميــع أصحــاب المصلحــة. وتحقيقــا لتلــك الغايــة، فقــد حرصــت 
الشــركة علــى وضــع السياســات واإلجــراءات والنظــم الفعالــة لضمــان اإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة عــن الشــركة بصــورة عادلــة وفــي 

الوقــت المناســب إلــى األطــراف المعنيــة.
ــر تنفيذييــن يتمتعــون بمســتوًى عــاٍل مــن الخبــرة فــي المســائل الماليــة تمــارس  ــة مــدراء غي ويوجــد بالشــركة لجنــة تدقيــق تضــم ثالث
عملهــا علــى أكمــل وجــه وفــق بنــود الميثــاق. كمــا تتــم إدارة الشــركة بالعنايــة والرعايــة الالزمــة لتحقيــق الصالــح العــام لجميــع المســاهمين.

ووفًقــا لقواعــد ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، أصــدرت شــركة »كــي بــي إم جــي«، وهــي مدقــق الحســابات 
المســتقل، تقريــًرا منفصــًلا حــول تقريــر تنظيــم وإدارة الشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015.

مجلس اإلدارة

ــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة  ــم تعييــن اإلدارة التنفيذي ــة للمســاهمين، وت ــة العمومي ــم انتخــاب مجلــس إدارة الشــركة مــن قبــل الجمعي ت
بالشــركة. حيــث جــرى انتخــاب مجلــس اإلدارة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي للمســاهمين بالشــركة المنعقــد بتاريــخ 27 مــارس 
2013 لفتــرة ثــالث ســنوات. وتنتهــي الفتــرة الحاليــة للمجلــس بتاريــخ الجمعيــة العموميــة الســنوي للمســاهمين بالشــركة المقــررة بتاريــخ 

14 مــارس 2016.
ولتســهيل عمليــة التنظيــم واإلدارة الســليمة، فــإن إدارة الشــركة تضــع تحــت تصــرف مجلــس اإلدارة الحــد األدنــى علــى األقل مــن المعلومات 

المطلوبــة بموجــب المــادة الرابعــة مــن ميثــاق حوكمة الشــركات.

أ0 تشكيل المجلس وفئات المدراء والحضور في عام 2015
طبقا للنظام األساسي الجديد للشركة، فإن مجلس اإلدارة يتكون من 11 عضًوا منذ ديسمبر 2014.
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فئات المدراءأسماء المدراء

الحضور

اجتماعات المجلس
الجمعية 

العمومية 
السنوية

٢3 ١8 فبراير
٢١ ٢8 يوليوأبريل

٢9 مارساإلجماليأكتوبر

٢٠
١٥

ر 
مب

س
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 3
ي ١

ا ف
كم

ب 
ص

من
 ال

ي
ف

الفاضل/ فيليب النجليت 

)رئيس المجلس(
-4√مفوضمفوض√غير تنفيذي ومستقل

الفاضل/ راهول كار

)نائب الرئيس(

غير تنفيذي ومستقل

عضو مجلس اإلدارة 
المرشح

√√x3مفوض√

الفاضل/ عدنان محمد 
-4√√√√غير تنفيذي ومستقلسالم البلوشي

الفاضل/ علي تقي اللواتي
غير تنفيذي ومستقل

وعضو مجلس اإلدارة 
المرشح

√4√√مفوض√

الفاضلة/ آسيا يعرب ماجد 
السيفية*

غير تنفيذي ومستقل 
وعضو مجلس اإلدارة 

المرشح
------

الفاضل/ جيليان ألكسندر 
هآرت

غير تنفيذي ومستقل

عضو مجلس اإلدارة 
المرشح

√√√√4-

غير تنفيذي وغير الفاضل/ جان ستيرك
-4مفوض√√√مستقل

الفاضل/ كازويتشي إكيدا
غير تنفيذي ومستقل

عضو مجلس اإلدارة 
المرشح

√4√مفوضمفوض√

الفاضل/ميتسو ناكاموتو ^
غير تنفيذي ومستقل

عضو مجلس اإلدارة 
المرشح

--√√2-

-4مفوضمفوض√√غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ سانتوش ناير

الفاضل/ يعقوب حربي 
√4√√√√غير تنفيذي ومستقلسالم الحارثي

ل
قي

ست
م

الفاضل/ ريوجي 
كيكوتشي

غير تنفيذي ومستقل

عضو مجلس اإلدارة 
المرشح

-2--مفوضمفوض

الفاضل/ صالح ناصر عبود 
الحبسي

غير تنفيذي ومستقل

عضو مجلس اإلدارة 
المرشح

-4مفوض√مفوض√

√: حاضر، x: غائب ، - : ليس في مكانه
*: تم تعيينها بتاريخ 8 ديسمبر 2015

^: تم تعيينه بتاريخ 7 يوليو 2015

وخالل العام، استقال أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم: 
• الفاضل/ ريوجي كيكوشي كممّثل لشركة »بلو هورايزون بركاء باور بي في« وحل محله الفاضل/ميتسو ناكاموتو

• الفاضل/ صالح بن ناصر بن عبود الحبسي كممّثل لصندوق تقاعد وزارة الدفاع وحلت محله الفاضلة/آسيا بنت يعرب بن ماجد السيفية. 
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ب0 المـــدراء الذيــــن يتولون مناصــــب إدارية/ رئاسيـــــة في شركات مساهمة عامــــة أخــــرى في عمان كما في 31 ديسمبر 2015:

أسماء الشركاتالمنصب الذي يشغلهاسم المدير

مــزون مديرالفاضل/ علي بن تقي اللواتي .ع.م،  الوطنيــة لإلســكان ش.م  الشــركة  األول،  مــزون  صنــدوق 
ش.م.ع.م للتطويــر 

شركة عمان للسيراميك ش م ع ع، الوطنية للصناعاتمديرالفاضل/ راهول كار
الدوائية ش.م .ع.ع ، العمانية المتحدة للتأمين ش.م .ع.ع

وقد تم إرفاق لمحة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا بالشركة ضمن ملحق تقرير تنظيم وإدارة الشركة.

لجنة التدقيق

أ.  وصف موجز لمهام اللجنة

تتمثــل المهمــة الرئيســية للجنــة التدقيــق فــي تقديــم مســاعدة مســتقلة لمجلــس اإلدارة لإليفــاء بالمســؤولية اإلشــرافية والرقابيــة 
الملقــاة علــى عاتقــه تجــاه المســاهمين، والمســاهمين المحتمليــن، ولجنــة االســتثمار، واألطــراف المعنيــة األخــرى فــي مــا يتعلــق بمــا 

: يلي
1 ( سالمة ونزاهة البيانات المالية للشركة وعمليات إعداد التقارير المحاسبية والمالية.

2 ( فعالية أنظمة ضبط المخاطر والضبط الداخلي للشركة.
3 ( أداء مهام التدقيق الداخلي للشركة.

4 ( مؤهالت واستقاللية المدققين الخارجين.
5 ( التزام الشركة بالمتطلبات األخالقية والقانونية والتنظيمية.

وانســجاما مــع هــذه المهمــة، يجــب علــى لجنــة التدقيــق تشــجيع التطويــر المســتمر، وتعزيــز االلتــزام بسياســات الشــركة وإجراءاتهــا 
وممارســات المســؤولية التجاريــة، والشــفافية والنزاهة.

ولإليفــاء بالــدور المنــوط بهــا، يجــب علــى لجنــة التدقيــق المحافظــة علــى التواصــل الحــر والمفتــوح بيــن لجنــة التدقيــق، والمحاســب 
ــب التأكــد مــن إلمــام جميــع األطــراف بالمســؤوليات  ــى جان المســتقل العــام المســجل، والمدققيــن الداخلييــن، وإدارة الشــركة، إل

الملقــاة علــى عاتقهــم.

ب. التشكيل، والمنصب والحضور في 2015

المنصبأسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي٢١ أكتوبر٢8 يوليو٢٢ أبريل١7 فبراير

4√√√√رئيس المجلسالفاضل/ جيليان ألكسندر هآرت

4√√√√عضوالفاضل/ كازويتشي إكيدا

4مفوضمفوض√√عضوالفاضل/ راهول كار
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عملية ترشيح المدراء

يتــم اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة طبًقــا للنظــام األساســي للشــركة. وتعمــل الشــركة علــى ضمــان أن يتــم إجــراء االنتخابــات لمجلس 
اإلدارة وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة والقواعــد الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المال.

ويتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن بيــن المســاهمين أو مــن غيــر المســاهمين. ويجــب علــى المرشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة، 
إذا كان مــن المســاهمين، امتــالك مــا ال يقــل عــن 5٪ مــن رأس المــال المصــدر للشــركة.

وتنص المادة 22 من النظام األساسي للشركة للجمعية على مراعاة ما يلي في تشكيل مجلس اإلدارة:

ــح الشــركة، وال يحصلــون علــى راتــب شــهري أو ســنوي  • يجــب أن يكــون أغلبيــة أعضــاء المجلــس مــن أولئــك الذيــن ال يعملــون لصال
ثابــت منهــا.

• يجــب أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل مــن األعضــاء المســتقلين الذيــن ال يتولــون هــم وال أقاربهــم مــن الدرجــة األولــى 
أي مناصــب رئيســية فــي الشــركة )مثــل الرئيــس التنفيــذي أو المديــر العــام أو مــن يتبعــون مباشــرة لهــم علــى النحــو الــذي يتطلبــه 
الهيــكل التنظيمــي للشــركة( فــي آخــر ســنتين، وأال تكــون لديهــم أي معامــالت ماليــة مــع الشــركة أو الشــركة األم أو الشــركات 

التابعــة أو الزميلــة.
• ال يسمح تمثيل الشخص االعتباري من قبل أكثر من ممثل واحد في مجلس اإلدارة. 

• ال يسمح لعضو مجلس اإلدارة الجمع بين مناصب الرئيس التنفيذي / المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة.
• ال تتجاوز فترة تولي المنصب بالنسبة للمدراء فترة ثالثة سنوات.

المسائل المتعلقة باألتعاب والمكافآت

أ.  المدراء وأعضاء لجنة التدقيق

بنــاء علــى اعتمــاد المســاهمين، تــم دفــع رســوم اجتماعــات فرديــة بواقــع 400 ريــال عمانــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة، و 200 ريــال عمانــي 
ألعضــاء لجنــة التدقيــق، وتكــون رســوم االجتماعــات مســتحقة الدفــع ألعضــاء المجلــس وأعضــاء لجنــة التدقيــق الــذي يحضــرون 
االجتمــاع شــخصيا أو عبــر الهاتــف  أو نظــام مؤتمــرات الفيديــو. كمــا يتــم دفــع رســوم االجتماعــات أيًضــا بالنســبة للشــخص االعتبــاري 

الــذي يفــوض، فــي حــال غيــاب عضــو مجلــس اإلدارة المرشــح عنــه، ممثــًلا آخــر عنــه لحضــور اجتمــاع المجلــس.

وقــد تــم دفــع أتعــاب حضــور االجتماعــات لعــام 2015 للمــدراء الذيــن حضــروا اجتماعــات مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق، حيــث بلغــت 
الرســوم 17.200 ريــال عمانــي، ولــم يتــم دفــع أي مبالــغ أخــرى ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء لجنــة التدقيــق.

ب.  خمسة من كبار الموظفين التنفيذيين

دفعــت الشــركة لخمســة مــن كبــار الموظفيــن التنفيذييــن مبالــغ إجماليــة بلغــت 288.940 ريــال عمانــي، ومــن بينهــا رســوم اإللحــاق، 
ــم دفعهــا متناســبة مــع  ــآت التــي ت ــد، حيــث جــاءت المكاف ــاألداء، وغيرهــا مــن الفوائ ــة المرتبطــة ب ــآت التقديري ــب، والمكاف والروات

مؤهالتهــم ودورهــم ومســؤولياتهم وأدائهــم فــي العمــل.

بيانات عدم اإللتزام من قبل الشركة

لــم يتــم فــرض أي غرامــات علــى الشــركة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال، أو ســوق مســقط لــألوراق الماليــة أو أي هيئــة 
تشــريعية أخــرى فــي أي مســألة تتعلــق بأســواق المــال فــي 2015.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تتواصــل الشــركة مــع المســاهمين والمســتثمرين بشــكل رئيســي عبــر الموقــع االلكترونــي لســوق مســقط لــألوراق الماليــة، 
ــة، ويتــم اإلفصــاح عــن المعلومــات  ــة واإلنجليزي ــي للشــركة )www.alsuwadipower.com( باللغتيــن العربي والموقــع االلكترون
الجوهريــة فــورا، إلــى جانــب اإلفصــاح عــن المعلومــات الماليــة مثــل النتائــج الماليــة الفصليــة األوليــة والنتائــج الســنوية غيــر المدققــة، 
والبيانــات الماليــة المرحليــة غيــر المدققــة ، والتقريــر الســنوي المتضمــن للبيانــات الماليــة الســنوية المدققــة ضمــن المواعيــد 
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ــم االســتعداد لاللتقــاء بالمســاهمين والمحلليــن  ــى أت ــة بالشــركة عل ــة. كمــا أن اإلدارة التنفيذي المقــررة مــن قبــل الجهــات الرقابي
كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك. 

بيانات أسعار السوق

أ0 مقارنة سعر وأداء السهم المرتفع/ المنخفض خالل عام 2015: 

ب0 توزيع األسهم كما في 31 ديسمبر 2015:

الشهر
مؤشر سوق مسقط لألوراق الماليةالسعر )بيسة(

)قطاع الخدمات( متوسطمنخفضمرتفع

1811681753،542.37يناير 

1831781813،566.37فبراير

1831801823،566.37مارس

1941801873،439.78أبريل

2001891953،467.60مايو

2091952023،468.00يونيو

2301962133،525.42يوليو

2302042173،259.79أغسطس

2172082133،225.49سبتمبر

2202112163،277.94أكتوبر

2152022093،130.56نوفمبر

2041901973،055.62ديسمبر

أسهم رأس المال %عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالفئة

77.59%57554.302.040% فما فوق

7.49%1453.523.157% إلى %5 

14.92%3.233106.581.143أقل من 1 %

١٠٠.٠٠%٣.٢447١4.4٠٦.٣4٠اإلجمالي
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لمواصفات المهنية للمدقق القانوني

قــام المســاهمون فــي الشــركة بتعييــن شــركة »كــي بــي إم جــي« كمدقــق للشــركة لعــام 2015 ، حيــث تعــد شــركة »كــي بــي إم جــي« 
مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال التدقيــق والضرائــب واالستشــارات فــي الســلطنة، وهــي جــزء مــن« كــي بــي إم جــي الور جلــف« التــي 
تأسســت فــي 1974 ، يعمــل فــي شــركة »كــي بــي أم جــي« ُعمــان أكثــر مــن 180 موظًفــا، مــن بينهــم أربعــة شــركاء، و7 أعضــاء مجلــس 
ــرًا بمــا فيهــم مواطنــون عمانيــون، وتعــد« كــي بــي إم جــي« شــبكة عالميــة مــن الشــركات االحترافيــة التــي تقــدم  إدراة، و 21 مدي
خدمــات التدقيــق والضرائــب، والخدمــات االستشــارية، وتعمــل »كــي بــي إم جــي« فــي أكثــر مــن 150 دولــة، ولديهــا أكثــر مــن 174.000 
موظــف فــي مجموعــة شــركاتها حــول العالــم. وتتبــع الشــركات العضــوة المســتقلة فــي شــبكة كــي بــي إم جــي لشــركة »كــي بــي 

أم جــي الدوليــة التعاونيــة« »كــي بــي أم جــي الدوليــة«، القائمــة فــي سويســرا.

ُيذكــر أن  كــي بــي إم جــي ُعمــان معتمــدة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال لمزاولــة أعمــال التدقيــق علــى شــركات المســاهمة 
العامــة، وخــالل عــام 2015، تقاضــت كــي بــي إم جــي  مبلــغ 10.455 ريــال عمانــي لقــاء الخدمــات المهنيــة التــي قدمتهــا للشــركة )7.725 

ريــال عمانــي عــن التدقيــق و1.250 عــن الضرائــب  و 1.480 الخدمــات األخــرى(.

المدقق الداخلي

تعمــل الفاضلــة/ ســمية الشــرجي بصفــة مدقــق داخلــي بــدوام كامــل فــي الشــركة. حيــث أدت المدققــة الداخليــة واجباتهــا 
ومســؤولياتها علــى أكمــل وجــه. كمــا قامــت بإعــداد تقاريــر المراجعــة الداخليــة وتقديمهــا إلــى لجنــة التدقيــق. ولــم تــرد أي مالحظــات 

جديــرة بالذكــر فــي تقريــر المدقــق الداخلــي.

إقرار مجلس اإلدارة

• يؤكد مجلس اإلدارة على أنه قد تم إعداد البيانات المالية لعام 2015 وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
• وقد قام مجلس اإلدارة، من خالل لجنة التدقيق المنبثقة عنه، بمراجعة أنظمة التحكم الداخلية بالشركة، ويؤكد بأنه قد 

   قام بوضع الضوابط الالزمة في هذا الصدد، كما يؤكد على دقتها وفعاليتها. 
• ويؤكد المجلس بأنه ال توجد مسائل جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على التشغيل خالل السنة المالية 

   القادمة.

عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة      
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لمحة موجزة عن المدراء بالشركة

الفاضل/ فيليب كلود كريستيان النجليت:االسم

2014:سنة االنضمام

شــهادة »دي إي ســي إس« فــي المحاســبة القانونيــة مــن باريــس بفرنســا، و«ســيماليد« مــن جامعــة »جــي دي :المؤهالت العلمية
أف ســويز« فــي باريــس، فرنســا.

إلتحــق الفاضل/النجليــت بالعمــل كمديــر مالــي فــي شــركة »جــي دي أف ســويز« بمنطقــة جنــوب آســيا :الخبرات العملية
والشــرق األوســط، وأفريقيــا فــي شــهر  مايــو 2014 ، وقبــل ذلــك، كان النجليــت يشــغل منصــب مديــر الشــؤون 
ــاور جــي دي أف ســويز« بأســتراليا فــي الفتــرة مــن  الماليــة والمــوارد البشــرية فــي اشــركة »نترناشــيونال ب

فبرايــر 2011 إلــى مايــو 2014 فــي مدينــة ملبــورن.
وقبــل اإلنضمــام إلــى شــركة »انترناشــيونال بــاور جــي دي أف ســويز« بأســتراليا، حــاز الفاضــل/ النجليــت 
علــى خبــرات دوليــة واســعة، وخاصــة كمســؤول ومديــر مالــي فــي مجموعــة جــي دي أف ســويز فــي مختلــف 
مجــاالت األعمــال التجاريــة، والمشــاريع المشــتركة الضخمــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: )1( 13 عامــا فــي قطاع 
اإلنشــاءات النفطيــة البحريــة  )مــاك ديرمــوت- إي تــي بــي إم بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وماليزيــا، 
وإيــران وفرنســا، )2( 6 ســنوات مــن العمــل كمديــر مالــي فــي إدارة الميــاه والمخلفــات  )ســويز إنفايرونمنــت 
فــي الفلبيــن/ »مــاكاو« و«ســيتا أســتراليا فــي ســيدني )، إلــى جانــب 4 ســنوات مــن العمــل كمديــر مالــي فــي 

مشــروع مشــترك ضخــم لتوليــد الطاقــة فــي ُعمــان )بــركاء 2 (.

الفاضل/ راهول كار:االسم

2013:سنة االنضمام

درجة جامعية في التجارة وهو محاسب قانوني.:المؤهالت العلمية

يتمتــع الفاضــل / راهــول كار بخبــرة عمليــة تمتــد ألكثــر مــن 25 عامــا. وهــو يشــغل حاليــً منصــب المستشــار :الخبرات العملية
المالــي فــي مجموعــة ســهيل بهــوان القابضــة ش.م.م فــي مســقط، ســلطنة عمــان. وهــو يشــغل كذلــك 
عضويــة مجلــس اإلدارة وعضويــة اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة التدقيــق فــي كل مــن شــركة عمــان للســيراميك 
ش.م.ع.ع، والشــركة الوطنيــة للصناعــات الدوائيــة ش.م.ع.ع، وكذلــك عضويــة مجلــس اإلدارة وعضويــة 

اللجنــة التنفيذيــة فــي العمانيــة المتحــدة للتأميــن ش.م.ع.ع.

الفاضل/ عدنان محمد سالم البلوشي:االسم

2014:سنة االنضمام

درجة جامعية في االقتصاد وإدارة األعمال:المؤهالت العلمية

ــل التجــاري، والخزينــة، :الخبرات العملية ــة تمتــد ألكثــر مــن 25 عامــً فــي مجــال التموي ــان بخبــرة طويل يتمتــع الفاضــل/ عدن
وإدارة االســتثمار، ويعمــل حاليــً لــدى الشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال بمنصــب مديــر االســتثمار، 
ــم. وقبــل أن يشــغل  ــى المســؤولية الشــاملة عــن إدارة اســتثمارات الشــركة فــي جميــع أنحــاء العال ويتول
منصبــه الحالــي، كان الفاضل/عدنــان مســؤول الخزينــة فــي الشــركة، حيــث كان مــن مهامــه قيــادة وإدارة 
أنشــطة الخزينــة بالشــركة بمــا فــي ذلــك إدارة النقــد، والعمليــات المصرفيــة، وإدارة المخاطــر، والتأميــن، 
والتمويــل، وإدارة الديــون. وقبــل إلتحاقــه بالعمــل فــي الشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال فــي 
1997، عمــل الفاضــل /عدنــان فــي صنــدوق االحتياطــي العــام بالدولــة كمســؤول أول اســتثمار، حيــث تولــى 
ــدأ العمــل  ــب االســتثمارية ألســواق المــال، كمــا ب ــت متعــدد العمــالت، والحقائ مســؤولية إدارة الدخــل الثاب
فــي وزارة الماليــة فــي عــام 1989 ، وشــارك فــي تغطيــة عائــدات ُعمــان مــن النفــط. وفــي الفتــرة التــي كان 
الفاضــل/ عدنــان فيهــا يعمــل فــي الشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال، تــم ندبــه للعمــل بشــركة 
شــل الدوليــة بلنــدن مــن 2002 إلــى 2004 م، وبــوزارة الماليــة، مســقط مــن 2010 إلــى 2014.  حيــث عمل في شــركة 
ــم النصــح والدعــم  شــل كاستشــاري أول فــي المشــاريع المختلفــة لشــركة شــل، حيــث كان يقــوم بتقدي
فــي تمويــل المشــاريع، والرقابــة والتدقيــق، وأنشــطة بيــع االســتثمارات. وخــالل عملــه فــي وزارة الماليــة، كان 
يقــوم بتقديــم الدعــم االســتراتيجي والتوجيــه المهنــي لكبــار الموظفيــن فــي الــوزارة فــي جميــع المجــاالت 
المتعلقــة بــإدارة الخزينــة، وإدارة االســتثمار، وحوكمــة صناديــق االســتثمار الســيادية والمشــاريع المتعلقــة 
بالحكومــة ، إلــى جانــب تطويــر وتمويــل المشــاريع الرئيســية فــي قطاعــات النفــط والغــاز والطاقــة والشــحن 

واللوجســتيات والعقــارات.
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الفاضل/ علي بن تقي ابراهيم اللواتي:االسم

2014:سنة االنضمام

درجــة جامعيــة فــي مجــال العقــارات والتأميــن ودرجــة الدبلــوم فــي أســواق المــال مــع التخصــص فــي مجــال :المؤهالت العلمية
التحليــل المالــي.

يتمتــع الفاضــل / علــي اللواتــي بأكثــر مــن 18 عامــً مــن الخبــرة فــي مجــال اإلســتثمار خــالل عملــه فــي الهيئــة :الخبرات العملية
العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة وفــي مجــال إدارة اإلســتثمارات العالميــة والمحليــة لفئــات األصــول التقليديــة 
والبديلــة. كمــا يشــغل حاليــً منصــب مديــر قســم االســتثمار العقــاري بالهيئــة العامــة للتأمينــات اإلجتماعي.

الفاضل/ جان ستيرك:االسم

2013:سنة االنضمام

درجة جامعية في هندسة اإللكترونيات:المؤهالت العلمية

يتمتــع الفاضــل / جــان ســتيرك بخبــرة 32 عامــً فــي قطــاع توليــد الطاقــة، وكان قــد التحــق فــي عــام 1982 :الخبرات العملية
، بعــد إكمالــه الخدمــة العســكرية، بشــركة »الكترابيــل« البلجيكيــة، وظــل يعمــل فيهــا لمــدة 11 عامــً فــي 
أقســام التشــغيل والصيانــة فــي وحــدات الطاقــة النوويــة 3 و 4 . وفــي عــام 1993 ، التحــق بشــركة تراكتبــل 
الدوليــة  للكهربــاء و الغــاز، وحــدة األعمــال فــي شــركة »تراكتبــل إس اي« عندمــا بــدأت بأنشــطة التطويــر 
علــى المســتوى العالمــي.  ومنــذ ذلــك الوقــت، عمــل فــي عــدة مشــاريع مســتقلة لتوليــد الطاقــة علــى 
مســتوى العالــم، متقلــدا مناصــب رفيعــة فــي مجــال التشــغيل وإدارة المشــاريع.  ومــن بيــن هــذه المشــاريع، 
فــي عــام 1996 ، كانــت الشــركة المتحــدة للطاقــة ش.م.ع.ع ومشــروع »منــح« للطاقــة فــي ســلطنة ُعمــان 
باعتبــاره أول مشــروع مســتقل للطاقــة فــي منطقــة الشــرق األوســط.  وفــي عــام 2006 ، عــاد الفاضــل / 
جــان إلــى المكتــب الرئيســي فــي بروكســل ليتقلــد منصــب نائــب رئيــس تنفيــذي أول لتوليــد الطاقــة فــي 

شــركة ســويز الدوليــة للطاقــة، بمــا يشــمل تشــغيل المحطــات ودعــم تطويــر األعمــال وأنشــطة البنــاء.

وقــد احتفــظ الفاضــل / جــان ســتيرك بمنصبــه خــالل اإلندمــاج مــع شــركة »جــي دي إف« وإعــادة تنظيــم 
ــي إي إي آي(.   ــم( ب ــا والعال ــة فــي أوروب ــد الطاق ــرع »جــي دي أف ســويز« لتولي ــة فــي ف ــد الطاق أنشــطة تولي
وبمناســبة إندمــاج »انترناشــونال بــاور«، تقلــد جــان منصــب رئيــس قســم المشــاريع الجديــدة. وفــي تنظيــم 
»إنجــي« الحالــي  يتقلــد منصــب مديــر اإلشــراف والدعــم للمشــاريع الصناعيــة بالنســبة لجميــع أنشــطة 

توليــد الطاقــة علــى مســتوى المجموعــة.

الفاضل/ جيليان ألكسندر جيرمي هآرت:االسم

2014:سنة االنضمام

درجــة الماجســتير فــي هندســة األعمــال  )مدرســة »ســولفاي« لالقتصــاد واإلدارة فــي بروكســل(، ودرجــة :المؤهالت العلمية
الماجســتير فــي العلــوم السياســية )جامعــة بروكســل( ودرجــة جامعيــة فــي اإلدارة مــن كليــة  »إنســياد« 

بســنغافورة.

عــام 2002، :الخبرات العملية فــي  فــي مجموعــة »جــي دي أف ســويز«  بالعمــل  ألكســندر هــآرت  الفاضــل/ جيليــان  إلتحــق 
ــا وآســيا،  ــر خبــرات وتجــارب مختلفــة فــي مجــال الطاقــة فــي دول أوروب واســتطاع خــالل هــذه المــدة تطوي
وبعــد مــرور بضــع ســنوات علــى عملــه كاستشــاري لشــركة »أكســنتور«، تولــى ألكســندر فــي 2002 منصــب 
مدقــق داخلــي أول فــي شــركة »إلكترابيــل«، أحــد الشــركات التابعــة لمجموعــة جــي دي أف ســويز، قبــل أن 
يتولــى مســؤوليات المديــر فــي 2005 فــي قســم أبحــاث الســوق والمعلومــات التنافســية فــي وحــدة أعمــال 
المبيعــات والتســويق فــي شــركة إلكترابيــل، التــي تغطــي بلجيــكا وهولنــدا والدنمــارك واللوكســمبورج،و 
فرنســا، وإيطاليــا. وفــي عــام 2008، انتقــل إلــى مكتــب »جــي دي أف ســويز« فــي بانكــوك، بمنصــب نائــب مديــر 
ــر مــن  ــر األعمــال فــي آســيا، حيــث عمــل فــي عــدة مشــاريع فــي المنطقــة، وأنجــز بنجــاح الكثي أول لتطوي
الصفقــات فــي كل مــن ســنغافورة، وتايلنــد والوس والهنــد، وهــو يشــغل منــذ 2014 عضويــة مجلــس اإلدارة 
فــي كل مــن شــركة راس جيرتــاس للطاقــة  )قطــر(، وشــركة الســوادي للطاقــة ش م ع ع)ُعمــان(، باإلضافــة 

إلــى ترأســه للجنــة التدقيــق فــي شــركة الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع.
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الفاضل/ كازويتشي آكيدا:االسم

2013:سنة االنضمام

درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة أوساكا  )اليابان).:المؤهالت العلمية

يشــغل الفاضــل / كازوكــي آيكيــدا منصــب مديــر أول ورئيــس فريــق تطويــر مشــروع الطاقــة للطاقــة :الخبرات العملية
بشــركة »يونــدن«، وهــي الشــركة األم لـــ »أس إي بــي آي«.  ومــن خــالل تقلــده لهــذا المنصــب، يتولــى الفاضــل 
/ كازوكــي مســؤولية تطويــر وإدارة المشــاريع المســتقلة للطاقــة / المشــاريع المســتقلة للطاقــة والميــاه 
بالمحفظــة العالميــة للشــركة، وكان الفاضــل/ كازوكــي آيكيــدا قــد بــدأ حياتــه المهنيــة مــع شــركة يونــدن 
فــي عــام 1995 م كمهنــدس كهربائــي، وشــارك فــي أنشــطة البنــاء والصيانــة وإدارة األداء فــي العديــد مــن 
محطــات الطاقــة الحراريــة فــي اليابــان ألكثــر مــن 9 ســنوات، شــارك خاللهــا فــي تطويــر المشــاريع المســتقلة 
للطاقــة والمشــاريع المســتقلة للطاقــة والميــاه حــول العالــم علــى مــدى األعــوام التســعة الماضيــة، عمــل 
خاللهــا فــي محطــة »راس لفــان ســي« كمشــروع مســتقل للميــاه والطاقــة فــي دولــة قطــر ألكثــر مــن عاميــن 
ونصــف كأحــد الموظفيــن اإلدارييــن المســؤولين عــن أداء المحطــة بكاملهــا )2.730 ميجــاواط مــن الطاقــة 

و 63 مليــون جالــون يوميــا مــن الميــاه(.

الفاضل/ميتسو ناكاموتو:االسم

2015:سنة االنضمام

درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة يوكوهاما الوطنية :المؤهالت العلمية

يمتلــك الفاضــل/ ناكاموتــو أكثــر مــن 20 عامــا مــن الخبــرة فــي قطــاع البنيــة التحتيــة للطاقــة. ومنــذ :الخبرات العملية
انضمامــه لشــركة “ســوجيتز” فــي عــام 1994، فقــد شــارك فــي تطويــر  العديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة 
فــي اليابــان والخــارج. كمــا تولــى بيــن عامــي 2006 و 2010 منصــب المديــر المالــي فــي مشــروع “ فــو مــي 3” 
المســتقل للطاقــة  )يعمــل علــى الغــاز بقــدرة 715 ميجــاوات( والــذي ظــل قيــد العمــل منــذ عــام 2004 فــي 
الجــزء الجنوبــي مــن فيتنــام. وتقلــد مــن عــام 2010 وحتــى 2014 منصــب المديــر المالــي فــي شــركة الباطنــة 

للطاقــة )مشــروع صحــار-2 بســعة إنتاجيــة 744 ميغــاواط، ويعمــل علــى الغــاز(.

الفاضلة/ آسيا يعرب ماجد السيفية:االسم

2015:سنة االنضمام

شهادة الثانوية العامة في عام 1986 - ودبلوم في التأمينات االجتماعية:المؤهالت العلمية

ــك: ســنتان مــن الخدمــة فــي إدارة :الخبرات العملية ــاع بمــا فــي ذل ــرة مــع وزارة الدف ــا مــن الخب ــة آســيا 26 عاًم ــك الفاضل تمل
قســم الخدمــات الهندســية، وســنتان مــن الخدمــة فــي المؤسســة االســتهالكية العســكرية، و11 ســنة مــن 
العمــل بوظيفــة كاتــب أول فــي مكتــب وكيــل وزارة الدفــاع، إضافــة إلــى 5 ســنوات مــن العمــل كموظفــة 
فــي قســم التقاعــد بمكتــب وكيــل وزارة الدفــاع، و6 ســنوات كمســاعد لمديــر قســم التقاعــد فــي صنــدوق 

تقاعــد وزارة الدفــاع.

الفاضل/ سانتوش ناير:االسم

2014:سنة االنضمام

درجة جامعية في التجارة وهو عضو في معهد المحاسبين القانونيين في الهند.:المؤهالت العلمية

يتمتــع الفاضــل / ســانتوش نايــر بخبــرة مهنيــة تمتــد ألكثــر مــن 16 عامــً، عمــل خاللهــا علــى نحــو واســع علــى :الخبرات العملية
العديــد مــن العــروض اإلســتثمارية لمجموعــة بهــوان الهندســية فــي قطــاع الطاقــة.  وتــم ندبــه لمنصــب 
ــً  ــي فــي شــركة الشــرقية لتحليــة الميــاه ش.م.ع.ع لمــدة خمــس ســنوات، وهــو يشــغل حالي ــر المال المدي
منصــب مديــر القســم التجــاري فــي مجموعــة بهــوان الهندســية. ويتضمــن مجــال خبراتــه اتفاقيــات وتمويــل 
المشــاريع إلــى جانــب التمويــل والحســابات.  وقــد لعــب دورًا فاعــًلا فــي إنجــاز إجــراءات الطــرح العــام األولــي 

بنجــاح لشــركة الشــرقية لتحليــة الميــاه ش.م.ع.ع.
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الفاضل/ يعقوب حربي سالم الحارثي:االسم

2014:سنة االنضمام

درجة البكالوريس في الهندسة الميكانيكية من جامعة السلطان قابوس.:المؤهالت العلمية

يتمتــع الفاضــل يعقــوب الحارثــي بخبــرة تمتــد إلــى أكثــر مــن 13 عامــً فــي قطــاع  توليــد الطاقــة فــي مختلــف :الخبرات العملية
محطــات توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه. وكان الفاضــل يعقــوب قــد تقلــد العديــد مــن المناصــب الفنيــة 
واإلداريــة فــي عــدد مــن محطــات توليــد الطاقــة أو تحليــة الميــاه. وهــو يشــغل حاليــا منصــب الرئيــس 

التنفيــذي لشــركة الكامــل للطاقــة ش.م.ع.ع.

لمحة موجزة عن المسؤولين التنفيذيين

تم تفويض فريق اإلدارة العليا بالشركة من قبل مجلس اإلدارة لتسيير األعمال اليومية بالشركة.

الفاضل/نافنيت كاسبيكار:االسم

الرئيس التنفيذي:المنصب

2015:سنة االنضمام

درجة جامعية في التجارة وهو عضو في معهد المحاسبين القانونيين في الهند.:المؤهالت العلمية

أمضــى الفاضــل/ كاســبيكار أكثــر مــن 15 عاًمــا مــن العمــل فــي مجــال الطاقــة، حيــث كان قــد عمــل وقــت :الخبرات العملية
ســابق فــي شــركة الكامــل للطاقــة ش.م.ع.ع منــذ شــهر ينايــر عــام 2001. حيــث انضــم لشــركة الكامــل 
للطاقــة ش.م.ع.ع فــي منصــب المديــر المالــي، وشــارك بفعاليــة فــي إنشــاء مشــروع الطاقــة ووضــع النظــم 
واإلجــراءات الالزمــة فــي المشــروع. كمــا تمــت ترقيتــه إلــى منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي عــام 2006. كمــا 
أنــه يمتلــك خبــرة إداريــة عامــة تمتــد ألكثــر مــن 26 عاًمــا فــي العديــد مــن المجــاالت المتنوعــة مثــل العقــارات 

والضيافــة والطباعــة.

الفاضل/ محمد فؤاد أختر:االسم

المدير المالي:المنصب

2014:سنة االنضمام

عضــو زميــل فــي جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن بالمملكــة المتحــدة، ومعهــد المحاســبين :المؤهالت العلمية
القانونييــن بباكســتان، وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد.

ــا مــن شــركة »جــي دي :الخبرات العملية إلتحــق الفاضــل أختــر بشــركة الســوادي للطاقــة فــي شــهر أغســطس 2014 ، قادًم
أف ســويز إنيرجــي إنترناشــيونال«، حيــث كان يشــغل منصــب المديــر العــام للتمويــل والتخطيــط التجــاري 
ــغ«  ــد يون ــدأ العمــل فــي شــركة »إرنســت آن لشــركتين فرعيتيــن مملوكتيــن بالكامــل فــي باكســتان. وب
ــى مجموعــة »جــي دي أف ســويز« فــي عــام  2003 ، وظــل يتعامــل  ــم انتقــل إل وأمضــى فيهــا 5 ســنوات، ث
بشــكل مكثــف مــع مختلــف وثائــق المشــاريع والتمويــل، كمــا قــاد مهــام التمويــل التجــاري والمحاســبة، 

واســتطاع تحقيــق النجــاح فــي تطويــر المشــاريع الجديــدة.
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قائمة الدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

٢٠١5٢٠١520142014

دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني اإليضاحات

٦٦.7١4.٠7٦١7٣.5٠8.٦4951.062.724132.802.924األرباح

)72.280.883()27.791.999()١١٣.٢٠٦.7١5()4٣.5٢7.98٢(14التكاليف المباشرة

٢٣.١8٦.٠94٦٠.٣٠١.9٣423.270.72560.522.041إجمالي الربح 

--44.8٢5١١٦.58١الدخل اآلخر

٢٣.٢٣٠.9١9٦٠.4١8.5١523.270.72560.522.041

)2.856.520()1.098.332()١.948.448()749.١78(15مصاريف عمومية وإدارية 

٢٢.48١.74١58.47٠.٠٦722.172.39357.665.521 الربح قبل الفائدة والضرائب

)34.845.660()13.398.156()٣٢.8١8.9٠5()١٢.٦١8.87٠(16تكاليف تمويل )بالصافي( 

9.8٦٢.87١٢5.٦5١.١٦٢8.774.23722.819.861الربح قبل خصم الضريبة 

)10.289.233()3.956.210()٦.8٠5.49٦()٢.٦١٦.7١٣(11مصاريف ضرائب 

7.٢4٦.١58١8.845.٦٦٦4.818.02712.530.628صافي الربح 

العائد على السهم 

-6.74-23١٠.١4العائدات األساسية على كل سهم )بيسة( 

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 39 إلى 61 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحة 32
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قائمة الربح / الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

٢٠١5٢٠١520142014

دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني اإليضاحات

7.٢4٦.١58١8.845.٦٦٦4.818.02712.530.628صافي الربح 

)الخسارة( الشاملة األخرى بعد
خصم ضريبه الدخل:

البند الذي سيتم إعادة تصنيفه
إلى الربح والخسارة 

الجزء الفعال في التغيرات في القيمة
)20.680.218()7.951.544()4.5٠١.87٣()١.7٣٠.97٠(18العادلة لتغطية التدفقات النقدية

إجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل 
للسنة

5.5١5.١88١4.٣4٣.79٣)3.133.517()8.149.590(

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 39 إلى 61 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة الموقف المالي
كما في 31 ديسمبر

٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني اإليضاحات

األصول
األصول غير المتداولة 

5٢97.٣4٠.٣8477٣.٣١٦.99٣305.295.558794.006.653الممتلكات واآلالت والمعدات 
٢97.٣4٠.٣8477٣.٣١٦.99٣305.295.558794.006.653إجمالي األصول غير المتداولة 

األصول المتداولة 
7٣.4٣٦.7٢٦8.9٣8.١٦٦2.707.2267.040.898ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

١.8٢٣.4٢٦4.74٢.٣٣٠1.858.1934.832.753المخزون 
13٢.5٠٣.٠95٦.5١٠.٠٠٠2.768.4007.200.000الوديعة قصيرة األجل

8٣5٣.7١49١9.9٣٢508.8481.323.401النقد وما في حكم النقد 
8.١١٦.9٦١٢١.١١٠.4٢87.842.66720.397.052إجمالي األصول الجارية 

٣٠5.457.٣45794.4٢7.4٢١313.138.225814.403.705إجمالي األصول  

حقوق المساهمين وااللتزامات 
حقوق المساهمين  

97١.44٠.٦٣4١85.8٠١.٣8971.440.634185.801.389 )أ(رأس المال 
9٣.٠٠4.١7١7.8١٣.١872.279.5555.928.620)ب(االحتياطي القانوني 

١١.٣٢٦.48٦٢9.457.7٠١10.734.51727.918.117عوائد محتجزة 
85.77١.٢9١٢٢٣.٠7٢.٢7784.454.706219.648.126أموال المساهمين

)28.715.789()11.041.221()٣٣.٢١7.٦٦٢()١٢.77٢.١9١(18احتياطي التحوط
7٢.999.١٠٠١89.854.٦١573.413.485190.932.337مجموع حقوق المساهمين 

االلتزامات 
االلتزامات غير المتداولة 

6١89.٦9٠.5٣549٣.٣4٣.٣94202.888.936527.669.533القروض ألجل 
18١4.٦95.75١٣8.٢٢٠.4١912.720.36933.082.885أدوات مشتقة 

118.٦7٦.8٠9٢٢.5٦٦.4746.297.14216.377.482 )ج(التزام ضرائب مؤجلة 
1258٦.484١.5٢5.٣١5539.8151.403.941التزام تخريد األصول 

7.٦٦١١9.9٢٣5.40514.058مكافئات نهاية الخدمة
٢١٣.٦57.٢4٠555.٦75.5٢5222.451.667578.547.899مجموع االلتزامات غير المتداولة 

االلتزامات المتداولة 
6١4.٦58.٣١9٣8.١٢٣.٠٦٦13.783.99135.849.132القروض ألجل

10٣.8٦٢.٦8٦١٠.٠45.9973.149.0828.190.072الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٢8٠.٠٠٠7٢8.٢١8340.000884.265قروض قصيرة األجل 

١8.8٠١.٠٠548.897.٢8١17.273.07344.923.469مجموع االلتزامات المتداولة 
٢٣٢.458.٢45٦٠4.57٢.8٠٦239.724.740623.471.368مجموع االلتزامات 

٣٠5.457.٣45794.4٢7.4٢١313.138.225814.403.705مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات 

-118.22-22١٢٠.٠٦صافي األصول لكل سهم )بيسه(

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ 18 فبراير 2016 م. ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة      
تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 39 إلى 61 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني اإليضاحات

التدفقات النقدية من أنشطة 
التشغيل:
7.٢4٦.١58١8.845.٦٦٦4.818.02712.530.628صافي الربح

تعديالت على:
7.9٦٦.474٢٠.7١9.٠488.026.70620.875.698االستهالك

7.٣٦٦١9.١57138.468360.126الجزء غير الفعال من التغطية 
١.459.9١8٣.79٦.9٢٦1.534.8053.991.690استهالك تكاليف تمويل مؤجلة 

4٦.٦٦9١٢١.٣7442.954111.715التزام تخريد األصول - تفكيك الخصم
٢.٦١٦.7١٣٦.8٠5.49٦3.956.21010.289.233مصاريف ضرائب 

٢.٢5٦5.8٦52.3066.000مكافئات نهاية الخدمة 
١9.٣45.5545٠.٣١٣.5٣٢18.519.47648.165.090

التغيرات في:
٣4.7٦79٠.4٢٣149.564388.979المخزون

72.121187.571)١.897.٢٦8()7٢9.5٠٠(ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
)1.049.138()403.394(7١٣.٦٠4١.855.9٢5ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

١9.٣٦4.4٢55٠.٣٦٢.٦١٢18.337.76747.692.502صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

)818.241()314.614()٢9.٣88()١١.٣٠٠(شراء الممتلكات واآلالت والمعدات
)818.241()314.614()٢9.٣88()١١.٣٠٠(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
)33.239.814()12.780.708()٣5.849.١٣١()١٣.78٣.99١(سداد قروض ألجل

)3.537.061()1.360.000()١5٦.٠47()٦٠.٠٠٠(سداد قروض قصيرة األجل
52.036135.334--استرداد قسط ايرلر هرمس

٢٦5.٣٠5٦9٠.٠٠٠192.250500.000الحركة في الوديعة قصيرة األجل
)14.120.906()5.429.488()١5.4٢١.5١5()5.9٢9.57٣(توزيعات أرباح مدفوعة

)50.262.447()19.325.910()5٠.7٣٦.٦9٣()١9.5٠8.٢59(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)3.388.186()1.302.757()4٠٣.4٦9()١55.١٣4(صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

85٠8.848١.٣٢٣.4٠١1.811.6054.711.587نقد وما في حكم النقد في بداية السنة

8٣5٣.7١49١9.9٣٢508.8481.323.401نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 39 إلى 61 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحة 32



37أ السوادي للطاقة  التقرير السنوي ٢٠١٥ 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

أسهم رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

عوائد 
محتجزة

احتياطي 
تغطية

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
7٣.4١٣.485)١١.٠4١.٢٢١(7١.44٠.٦٣4٢.٢79.555١٠.7٣4.5١7الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١5 

إجمالي الدخل الشامل 
7.٢4٦.١58-7.٢4٦.١58--صافي الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة 
الدخل

تغطية التدفقات النقدية - الجزء الفعال في 
التغيرات في القيمة العادلة 

---)١.7٣٠.97١()٠.7٣٠.97٠(

5.5١5.١88)١.7٣٠.97٠(7.٢4٦.١58--مجموع الدخل الشامل 
التعامالت مع مالكي الشركة 

المساهمات والتوزيعات
--)7٢4.٦١٦(7٢4.٦١٦-تحويل إلى احتياطي قانوني

)5.9٢9.57٣(-)5.9٢9.57٣(--توزيعات األرباح
)5.9٢9.57٣(-)٦.٦54.١89(7٢4.٦١٦-إجمالي التعامالت مع مالكي الشركة
7٢.999.١٠٠)١٢.77٢.١9١(7١.44٠.٦٣4٣.٠٠4.١7١١١.٣٢٦.48٦الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١5 

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
١9٠.9٣٢.٣٣7)٢8.7١5.789(١85.8٠١.٣895.9٢8.٦٢٠٢7.9١8.١١7الرصيد كما في يناير ٢٠١5 

إجمالي الدخل الشامل 
١8.845.٦٦٦-١8.845.٦٦٦--صافي الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة 
الدخل

تغطية التدفقات النقدية-الجزء الفعال في 
التغيرات في القيمة العادلة 

---)4.5٠١.87٣()4.5٠١.87٣(

١4.٣4٣.79٣)4.5٠١.87٣(١8.845.٦٦٦--مجموع الدخل الشامل
التعامالت مع مالكي الشركة 

المساهمات والتوزيعات 
--)١.884.5٦7(١.884.5٦7-تحويل إلى احتياطي قانوني 

)١5.4٢١.5١5(-)١5.4٢١.5١5(--توزيعات األرباح
)١5.4٢١.5١5(-)١7.٣٠٦.٠8٢(١.884.5٦7-إجمالي التعامالت مع مالكي الشركة 
١89.854.٦١5)٣٣.٢١7.٦٦٢(١85.8٠١.٣897.8١٣.١87٢9.457.7٠١الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١5 
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 39 إلى 61 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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أسهم رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

احتياطي عوائد محتجزة 
تغطية 

اإلجمالي 

ريال عماني ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

81.976.490)3.089.677(71.440.6341.797.75211.827.781الرصيد كما في 1 يناير 2014
إجمالي الدخل الشامل

4.818.027-4.818.027--صافي الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة 

الدخل
تغطية التدفقات النقدية-الجزء الفعال في 

التغيرات في القيمة العادلة
---)7.951.544()7.951.544(

)3.133.517()7.951.544(4.818.027--مجموع الدخل الشامل
التعامالت مع مالكي الشركة

المساهمات والتوزيعات
--)481.803(481.803-تحويل إلى احتياطي قانوني

)5.429.488(-)5.429.488(--توزيعات أرباح
)5.429.488(-)5.911.291(481.803-مجموع التعامالت مع مالكي الشركة

73.413.485)11.041.221(71.440.6342.279.55510.734.517الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
213.202.833)8.035.571(185.801.3894.675.55730.761.458الرصيد في 1 يناير 2014

إجمالي الدخل الشامل
12.530.628-12.530.628--صافي الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة 
الدخل

تغطية التدفقات النقدية-الجزء الفعال في 
التغيرات في القيمة العادلة

---)20.680.218()20.680.218(

)8.149.590()20.680.218(12.530.628--مجموع الدخل الشامل
التعامالت مع مالكي الشركة

المساهمات والتوزيعات
--)1.253.063(1.253.063-تحويل إلى احتياطي قانوني

)14.120.906(-)14.120.906(--توزيعات أرباح
)14.120.906(-)15.373.969(1.253.063-مجموع التعامالت مع مالكي الشركة

190.932.337)28.715.789(185.801.3895.928.62027.918.117الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

١. الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

شــركة الســوادي للطاقــة )»الشــركة«( ُســجلت كشــركة مســاهمة ُعمانيــة مقفلــة )»ش م ع م«( فــي يــوم 2 أغســطس 2010 بمقتضــى قانــون 
الشــركات التجاريــة لســلطنة ُعمــان.

تتمثــل أهــداف الشــركة فــي تطويــر وتمويــل و تصميــم و بنــاء و تشــغيل و صيانــة وتأميــن وامتــالك محطــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة 
)محطــة بــركاء 3 للطاقــة بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ حوالــي 750 ميجــا واط( والمرافــق المرتبطــة بهــا والبنيــة األساســية الالزمــة؛ وتوفيــر سعــــــة 
الطاقــــــة المطلوبـــــــة؛ وبيـــــــع ناتــــــج الطاقــــــة الكهربائيــة التــي يتــم تســليمها إلــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه )ش م ع م(. 

وقد تم تحقيق التشغيل التجاري للمحطة من ِقَبل الشركة في 4 أبريل 2013 مقارنًة بالموعد المقرر أصال في 1 أبريل 2013.

٢. حدث هام

قــّرر المســاهمون المؤسســون للجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 31 مــارس 2014 تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة 
ُعمانيــة مغلقــة )»ش م ع م«( إلــى شــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة )»ش م ع ع«(، والــذي قــام بموجبــه المســاهمون المؤسســون بطــرح ٪35 

مــن األســهم لالكتتــاب العــام مــن خــالل طــرح عــام أولــي ومــن ثــم إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة )»االكتتــاب العــام األولــي«(.
تم االنتهاء من االكتتاب العام خالل شهر يونيو 2014، وتم إدراج الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية في يوم 23 يونيو 2014.

ويتم اإلشارة إلى المساهمين الرئيسيين الحاليين في اإليضاح 9 )حقوق المساهمين(.

3. اتفاقيات هامة

وثائق المشروع  
اتفاقيــة شــراء الطاقــة بتاريــخ 10 أغســطس 2010 مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمــدة 15 ســنة مــن تاريــخ التشــغيل    .1

المقــرر.  التجــاري 
اتفاقيــة مبيعــات الغــاز الطبيعــي بتاريــخ 31 أغســطس عــام 2010 مــع وزارة النفــط والغــاز لشــراء الغــاز الطبيعــي لمــدة 15 عامــا مــن تاريــخ    .2

التشــغيل التجــاري المقــرر.
اتفاقيــة حــق االنتفــاع المتعلقــة بموقــع بــركاء بتاريــخ 15 أغســطس 2010 مــع حكومــة ســلطنة ُعمــان ممثلــة فــي وزارة اإلســكان لمنــح    .3

ــه. حقــوق االنتفــاع علــى موقــع المحطــة لمــدة 25 عامــا مــن تاريــخ العمــل ب
عقــد ترنكــي الهندســة والشــراء والبنــاء بتاريــخ 15 ســبتمبر عــام 2010 مــع شــركة ســيمنز أيــه جــي وشــركة جــي إس للهندســة واإلنشــاء    .4

ألداء أعمــال الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات فــي المحطــة.
اتفــاق التشــغيل والصيانــة مــع ســويز تراكتبــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان بتاريــخ 24 ســبتمبر عــام 2010 لمــدة 15 عامــا مــن تاريــخ    .5

المقــرر. التجــاري  التشــغيل 
6.  اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء بتاريــخ ديســمبر عــام 2011 مــع الشــركة الُعمانيــة لنقــل الكهربــاء )ش م ع م( بهــدف ربــط معــدات الشــركة 

بنظــام نقــل الكهربــاء.

وثائق التمويل  
اتفاقيــة الشــروط العامــة واتفاقيــة التســهيالت بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010 مــع البنــوك الدوليــة والمحليــة للحصــول علــى قــروض طويلــة    .7

األجــل.
اتفاقية التعديل األولى التفاقية الشروط العامة واتفاقيات المنشأة مع األطراف بتاريخ 29 سبتمبر 2010.   .8

اتفاقيــات التحــّوط لمقايضــة معــدل الفائــدة مــع بنــك كريديــت أجريكــول كوربوريــت آنــد إنفســتمنت )بتاريــخ 5 أكتوبــر 2010( وبنــك كــي    .9
إف دبليــو ابيكــس جــي إم بــي آتــش )بتاريــخ 6 أكتوبــر 2010( وبنــك إتــش إس بــي ســي الشــرق األوســط المحــدود )بتاريــخ 6 أكتوبــر 2010( 

وبنــك ســتاندرد تشــارترد )بتاريــخ 7 أكتوبــر 2010 ثــم إعــادة صياغتهــا بتاريــخ 19 ديســمبر 2011(.
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10.  اتفاقيــات التحــوط لمقايضــة العمــالت الموقعــة مــع مــع بنــك ســتاندرد  تشــارترد وبنــك كريديــت أجريكــول كوربوريــت آنــد إنفســتمنت 
بتاريــخ 12 أكتوبــر 2010 و4 أغســطس 2015 علــى التوالــي.

اتفاقيــة تســهيل رأس المــال العامــل المتجــدد بتاريــخ 5 يونيــو 2012 مــع بنــك مســقط )ش م ع ع( بغــرض تقديــم قــروض قصيــرة األجــل    .11
تصــل إلــى 8.84 مليــون ريــال ُعمانــي.

وثائق األمن  
وثيقــة مديونيــة داخليــة بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010 مــع بنــك اســتيراد وتصديــر لكوريا، وبنــك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفســتمنت    .12

)بصفتــه »وكيــل التســهيل العالمــي« و«أميــن ضمــان خارجــي«(، وبنــك مســقط )ش م ع ع( )بصفتــه »حســاب بنــك داخلــي«( وآخريــن. 
ــد إنفســتمنت بصفتــه »أميــن ضمــان  ــخ 16 ســبتمبر 2010 مــع بنــك كريديــت أجريكــول كوربوريــت آن وثيقــة تنــازل ورهــن خارجــي بتاري   .13

خارجــي«. 
وثيقــة تنــازل عــن إعــادة التأميــن بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010 مــع بنــك كريديــت أجريكــول كوربوريــت آنــد إنفســتمنت بصفتــه »أميــن ضمــان    .14

خارجــي« وشــركة ُعمــان للتأميــن المتحــدة )ش م ع ع( بصفتهــا »مؤّمــن«.
اتفاقية البيع والشراء بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع بنك مسقط )ش م ع ع( بصفته »وكيل ضمان محلي«.    .15

اتفاقيــة التأميــن علــى األســهم الُعمانيــة بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010 بيــن الشــركة بصفتهــا »الشــركة«، والمســاهمين المؤسســين    .16
بصفتهــم ”تشــارجورس«، وبنــك مســقط )ش.م.ع.ع( بصفتــه »وكيــل ضمــان محلــي«، و بنــك كريديــت أجريكــول كوربوريــت آنــد 

»وكيــل تســهيالت عالمــي«. إنفســتمنت بصفتــه 
ــخ 21 ســبتمبر 2010 بيــن الشــركة بصفتهــا »الراهــن« وبنــك مســقط  الرهــن التجــاري علــى أصــول الشــركة )بمــا فيهــا االســتالم( بتاري   .17

بصفتــه »المرتِهــن«.
الرهن القانوني بتاريخ 21 سبتمبر 2010 بين الشركة بصفتها »الراِهن« وبنك مسقط )ش م ع ع( بصفته »المرتِهن«.    .18

االتفاقيــات المباشــرة المبرمــة مــن قبــل وكيــل المقرضيــن بالنســبة لــكل مــن اتفاقيــة شــراء الطاقــة، واتفاقيــة بيــع الغــاز الطبيعــي    .19
واتفاقيــة الهندســة والمشــتريات والمقــاوالت ، واتفاقيــة التشــغيل والصيانــة.

4. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

أساس اإلعداد  

بيان التوافق )أ(  
تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )»معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة«( الصــادرة عــن مجلــس معاييــر   
المحاســبة الدوليــة )»مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة«( والمتطلبــات ايــة المفعــول لقانــون الشــركات التجاريــة لعــام 1974 ُعمــان 
)بصيغتــه المعدلــة( )»قانــون الشــركات التجاريــة »( ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة ُعمــان 

)»الهيئــة العامــة لســوق المــال«(.

)ب(  أساس القياس
ــد األصــول الثابتــة وتكاليــف التمويــل  تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتثناء النــص علــى تخري  

العادلــة. بالقيمــة  يتــم قياســها  التــي  الماليــة  األدوات  المســتهلكة وبعــض  بالتكلفــة  يتــم قياســها  التــي  المؤجلــة 

)ج(  استخدام التقديرات واألحكام
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة وفقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أن تقــوم اإلدارة بإصــدار أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى   
تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن 
هــذه التقديــرات. تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات علــى نحــو مســتمر. ُتــدرج مراجعــة التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم 

فيهــا مراجعــة التقديــرات وفــي أي فتــرات مســتقبلية متأثــرة.
يتــم تضميــن المعلومــات حــول األحــكام الهامــة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية التــي لهــا أثــر جوهــري علــى المبالــغ المدرجــة فــي   

ــألدوات الماليــة المشــتقة. القوائــم الماليــة وذلــك فــي التقييــم المالــي ل

اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

3. اتفاقيات هامة )تابع(
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4. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(

تقدير القيمة العادلة  
تقيــس الشــركة القيــم العادلــة باســتخدام التسلســل الهرمــي التالــي للقيمــة العادلــة والــذي يعكــس أهميــة المدخــالت المســتخدمة   

فــي إجــراء القياســات:
•	 المستوى األول: سعر السوق المعلن )غير المعّدل( في سوق نشطة ألداة مماثلة.

•	 المســتوى الثانــي: أســاليب تقييــم تســتند إلــى مدخــالت يمكــن مالحظتهــا. وتشــمل هــذه الفئــة أدوات يتــم تقييمهــا باســتخدام 
أســعار الســوق المعلنــة فــي الســوق النشــط ألدوات مماثلــة، وأســعار الســوق المعلنــة ألدوات مماثلــة أو مشــابهة فــي األســواق التــي 
تعتبــر دون النشــطة، أو أســاليب تقييــم أخــرى حيــث تكــون جميــع المدخــالت الهامــة قابلــة للمالحظــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

مــن بيانــات الســوق.
ــة التــي يتــم  ــة األدوات المالي ــث: أســاليب تقييــم باســتخدام مدخــالت هامــة ال يمكــن مالحظتهــا. تشــمل هــذه الفئ •	 المســتوى الثال
تقييمهــا علــى أســاس األســعار المعلنــة ألدوات مماثلــة حيــث يتطلــب األمــر إدخــال تعديــالت أو افتراضــات جوهريــة غيــر قابلــة للمالحظة 

لكــي تعكــس الفــروق بيــن األدوات.

السياسات المحاسبية الهامة  

)د(  العمالت
01  العملة الوظيفية وعملة العرض

يتــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة بالــدوالر األمريكــي، وهــي العملــة الوظيفيــة للشــركة، وكذلــك بالريــال الُعمانــي )ريــال عمانــي.(. وتــم   
تحويــل المبالــغ المعروضــة بالريــال الُعمانــي فــي هــذه القوائــم الماليــة مــن الــدوالر األمريكــي علــى أســاس ســعر الصــرف التالــي: 1 دوالر 

أمريكــي= 0.3845 ريــال ُعمانــي. 

المعامالت بالعمالت األجنبية   02
خــالل إعــداد هــذه القوائــم الماليــة، تــم تســجيل المعامــالت التــي بعمــالت أخــرى غيــر العملــة التنفيذيــة للشــركة )العمــالت األجنبيــة(   

علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ المعاملــة.
وفي تاريخ كل تقرير، تم تحويل البنود النقدية المقّيمة بالعمالت األجنبية على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ التقرير.  

ــم يتــم تحويلهــا علــى  ــة فل ــة بالعمــالت األجنبي ــة التــي يتــم قياســها علــى أســاس التكلفــة التاريخي ــر النقدي وبالنســبة للبنــود غي  
التقريــر. بتاريــخ  الســائدة  الصــرف  أســعار  أســاس 

يتــم إدراج مكاســب وخســائر التحويــل المتعلقــة بالبنــود النقديــة فــي قائمــة الدخــل فــي وقــت حدوثهــا، باســتثناء تلــك المتعلقــة   
بالبنــود النقديــة التــي ترتقــي إلــى أدوات تحــّوط فــي تحــّوط تدفــق نقــدي يتــم إدراجــه مبدئًيــا فــي الربــح أو الخســارة ودخــل شــامل آخــر 

إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه التحــّوط فّعــاًلا. 

األدوات المالية )هـ(  
األدوات المالية غير المشتقة   01

تشــتمل األدوات الماليــة غيــر المشــتقة علــى الذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى، والنقــد ومــا فــي حكمــه، والقــروض   
والســلف، والتجــارة والذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى. يتكــون النقــد ومــا فــي حكــم النقــد مــن األرصــدة النقديــة 
والودائــع تحــت الطلــب والودائــع الثابتــة والودائــع ألجــل بحيــث ال يتعــدى االســتحقاق األصلــي ثالثــة أشــهر. ويتــم تضميــن الســحب علــى 
المكشــوف الــذي يتــم تســديديه عنــد الطلــب ويشــّكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن إدارة النقــد بالشــركة كأحــد مكونــات النقــد ومــا فــي حكــم 

ــة. النقــد لغــرض بيــان التدفقــات النقدي
يتــم إدراج األدوات الماليــة غيــر المشــتقة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مضاًفــا إليهــا، بالنســبة لــألدوات غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن   

خــالل الربــح أو الخســارة، أي تكاليــف معامــالت منســوبة بشــكل مباشــر.

األدوات المالية المشتقة، بما في ذلك محاسبة التحّوط   02
تملــك الشــركة أدوات ماليــة مشــتقة لتغطيــة التعــرض لمخاطــر العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة. وعنــد التعييــن األولــي للتحــّوط،   
ــك أهــداف إدارة المخاطــر  ــذي تتــم تغطيتــه، بمــا فــي ذل ــق الشــركة بشــكل رســمي للعالقــة بيــن أدوات التحــّوط وبيــن البنــد ال توّث

اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(
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واســتراتيجيتها فــي إجــراء معامــالت التحــّوط باإلضافــة إلــى األســاليب التــي ســيتم اســتخدامها لتقييــم مــدى فعاليــة عالقــة التحــّوط.
تجــري الشــركة تقييمــً عنــد بدايــة عالقــة التحــّوط وبشــكل دائــم حــول مــا إذا كان مــن المتوقــع أن تكــون أدوات التحــّوط »فعالــة للغاية«   
فــي تعويــض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــود المغطــاة خــالل فتــرة التحــّوط، وأيًضــا مــا إذا كانــت النتائــج 
الفعليــة لــكل تحــّوط فــي مــدى يتــراوح مــن 80% إلــى125%. وبالنســبة لتحــّوط التدفــق النقــدي لمعاملــة متوقعــة، يجــب أن يكــون 
احتمــال حصــول المعاملــة كبيــًرا ويجــب أن تكــون ُعْرضــة للتقلبــات فــي التدفقــات النقديــة التــي يمكــن أن تؤثــر فــي النهايــة علــى 

صافــي الدخــل.
يتــم إدراج األدوات المشــتقة مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة؛ ويتــم إدراج تكاليــف المعاملــة ذات الصلــة فــي قائمــة الدخــل حســب تكّبدهــا.   

وبعــد اإلدراج األولــي، يتــم قيــاس األدوات المشــتقة بالقيمــة العادلــة، ويتــم احتســاب أي تغييــرات عليهــا كمــا هــو مبيــن أدنــاه.
تحّوطات التدفق النقدي   03

عندمــا يتــم تعييــن أحــد المشــتقات كأداة تحــّوط عنــد إجــراء تحــّوط للتقلبــات فــي التدفقــات النقديــة المنســوبة إلــى إحــدى المخاطــر   
المرتبطــة بأصــل أو التــزام مــدرج أو معاملــة متوقعــة للغايــة يمكنهــا أن تؤثــر علــى األربــاح أو الخســائر، يتــم إدراج الجــزء الفعــال مــن 
ــح أو الخســارة ودخــل شــامل آخــر، ويتــم عرضــه فــي احتياطــي التحــّوط فــي  ــة لهــذا المشــتق فــي الرب التغيــرات فــي القيمــة العادل
حقــوق المســاهمين. ويتــم إزالــة المبالــغ المدرجــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل وإدراجهــا فــي قائمــة األربــاح والخســائر لنفــس الفتــرة ألن 
التدفقــات النقديــة المغطــاة تؤثــر علــى األربــاح أو الخســائر تحــت نفــس البنــد مــن قائمــة الدخــل الشــامل كمــا فــي البنــد المغطــى. 
ويتــم إدراج أي حصــة غيــر فعالــة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة فــي األربــاح أو الخســائر. وفــي حــال لــم تعــد أداة 
التحــّوط تلبــي معاييــر محاســبة التحــّوط، أو فــي حــال انتهــاء صالحيتهــا أو بيعهــا، أو إنهائهــا أو اســتخدامها أو إبطــال تعيينهــا، 

فيتــم إيقــاف محاســبة التحــّوط مســتقبًلا. 
وتبقــى المكاســب أو الخســائر المتراكمــة التــي تــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل وعرضهــا فــي احتياطــي التحــّوط فــي حقــوق   
المســاهمين فــي مكانهــا حتــى تؤثــر المعاملــة المســتقبلية علــى قائمــة الدخــل. وعندمــا يكــون البنــد المغطــى مــن األصــول غيــر 
الماليــة، يتــم تحويــل المبلــغ المــدرج فــي قائمــة الدخــل الشــامل إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل عنــد إلغــاء إدراج األصــل. وفــي حــال أصبــح 
مــن غيــر المتوقــع حــدوث المعاملــة المســتقبلية، يتــم إدراج الرصيــد الموجــود فــي قائمــة الدخــل الشــامل فــوًرا فــي قائمــة الدخــل. 
وفــي حــاالت أخــرى، يتــم نقــل المبلــغ المــدرج فــي قائمــة الدخــل الشــامل إلــى قائمــة األربــاح والخســائر فــي نفــس الفتــرة التــي يؤثــر فيهــا 

البنــد المغطــى علــى قائمــة الدخــل.

)و(  الممتلكات واآلالت والمعدات
اإلدراج والقياس   01

تقــاس بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بســعر التكلفــة مطروًحــا منــه االســتهالك المتراكــم وأي خســائر متراكمــة لالنخفــاض   
فــي القيمــة. وتشــتمل التكاليــف علــى النفقــات التــي ترجــع بشــكل مباشــر إلــى االســتحواذ علــى األصــل. تشــتمل تكاليــف األصــول 
المكونــة داخلًيــا علــى تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة، وأي تكاليــف أخــرى تنســب بشــكل مباشــر إلــى عمليــة جعــل األصــول صالحــة 
للعمــل للغــرض المقصــود منهــا، وتكاليــف تفكيــك وإزالــة البنــود واســتعادة الموقــع الــذي كانــت قائمــة عليــه، وتكاليــف االقتــراض 
ــح أو خســارة ناتجــة عــن تأهيــل تحّوطــات  ــالت مــن قائمــة الدخــل الشــامل ألي رب الرأســمالية. كمــا يمكــن أن تشــمل التكلفــة التحوي

التدفــق النقــدي لعمليــات شــراء الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالعمــالت األجنبيــة.
ــات  عندمــا يكــون لبنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة يتــم احتســابها علــى أســاس بنــود منفصلــة )مكون  

والمعــدات.  واآلالت  الممتلــكات  مــن  رئيســية( 
يتــم تحديــد المكاســب والخســائر مــن بيــع أحــد بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات مــن خــالل مقارنــة العائــدات الناتجــة عــن عمليــة   
البيــع مــع القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات، ويتــم إدراج الفــروق ضمــن قائمــة الدخــل. وعنــد بيع األصول المعــاد تقييمها، 

يتــم تحويــل المبالــغ المتضمنــة فــي احتياطــي إعــادة التقييــم إلــى األربــاح المحتجــزة.
المصروفات الالحقة   02

يتــم رســملة المصروفــات الالحقــة فقــط عندمــا تســاهم فــي زيــادة الفوائــد االقتصادّيــة المســتقبلّية المتضمنــة فــي األصــل المحــدد   
الــذي ترتبــط بــه. ويتــم إدراج المصروفــات الالحقــة كنفقــات فــي الفتــرة التــي يتــم تكّبدهــا فيهــا. 

03  االستهالك
يتــم إدراج االســتهالك فــي قائمــة الدخــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر االفتراضــي التقديــري لألصــل مطروًحــا منــه قيمتــه   

المتبقيــة.

اإليضاحات
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تقــوم اإلدارة بإعــادة تقييــم األعمــار االفتراضيــة والقيــم المتبقيــة وطــرق االســتهالك بالنســبة لــآالت والمعــدات بشــكل ســنوي. وتكــون   
األعمــار االفتراضيــة التقديريــة للفتــرات الحاليــة والمقارنــة علــى النحــو اآلتــي:

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ   04
ــى إحــدى فئــات األصــول  يتــم قيــاس األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بســعر التكلفــة وال يتــم اســتهالكها حتــى يتــم تحويلهــا إل  

الثابتــة، وهــو مــا يحــدث عندمــا يكــون األصــل جاهــزًا لالســتخدام المقــرر.

التزام تخريد األصول   05
يتــم إدراج التــزام تخريــد األصــول عندمــا تحــدث األنشــطة التــي تفضــي إلــى االلتــزام بتجديــد الموقــع. ويتــم قيــاس االلتــزام وفقــً للقيمــة   
الحالّيــة للتدفقــات النقديــة الخارجــة المســتقبلّية التقديريــة التــي يتــم تكّبدهــا علــى أســاس التقنّيــة الحالّيــة. ويتضّمــن االلتــزام كل 

التكاليــف المصاحبــة لتجديــد الموقــع بمــا فــي ذلــك إغــالق المحطــة وتكاليــف المراقبــة.

)ز(  المخزون
يتكون المخزون من زيت الوقود ويتم إدراجه على أساس أقل تكلفة وصافي القيمة المحققة.  

انخفاض قيمة األصول )ح(  
األصول المالية   01

ا علــى التدفقــات  ــا أو أكثــر خّلــف تأثيــًرا ســلبّيً يعتبــر األصــل المالــي منخفــض القيمــة إذا ظهــرت أدلــة موضوعيــة تشــير إلــى أن حدًث  
النقديــة المســتقبلية التقديريــة لذلــك األصــل. ويتــم احتســاب خســائر انخفــاض القيمــة بالنســبة لألصــل المالــي الــذي ُيقــاس بســعر 
التكلفــة المســتهلكة علــى أنهــا الفــارق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية 

التقديريــة مخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي.
يتــم اختبــار انخفــاض القيمــة لألصــول الماليــة الهامــة كل علــى حــدة. ويتــم تقييــم مــا تبقــى مــن أصــول ماليــة ضمــن مجموعــات تتمتــع   
بخصائــص مخاطــر ائتمــان متشــابهة. ويتــم إدراج جميــع خســائر انخفــاض القيمــة فــي قائمــة الدخــل. ويتــم إلغــاء الخســارة الناجمــة عــن 
انخفــاض القيمــة إذا كان مــن الممكــن أن تتعّلــق عمليــة اإللغــاء مــن الناحيــة الموضوعيــة بحــدث واقــع بعــد إدراج تلــك الخســارة. وفــي 

حالــة األصــول الماليــة التــي تقــاس بســعر التكلفــة المســتهلكة، يتــم إدراج عمليــة اإللغــاء فــي قائمــة الدخــل.

األصول غير المالية   02
ــر  ــخ كل تقري ــة، فــي تاري ــة المؤجل ــة للشــركة، باســتثناء المخــزون وأصــول الضريب ــر المالي ــة لألصــول غي يتــم مراجعــة القيــم الدفتري  
لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى انخفــاض قيمتهــا. وإذا وجــد مــا يشــير إلــى انخفــاض القيمــة، فيتــم تقديــر القيــم المســتردة 
لألصــول، ويتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة إذا زادت القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد التابعــة لــه عــن القيمــة 
المســتردة لهــذا األصــل. ويتــم إدراج خســائر انخفــاض القيمــة فــي قائمــة الدخــل مــا لــم تكــن تلغــي إعــادة تقييــم ســابق تــم قيــده فــي 

ــة يتــم خصمــه مــن حقــوق المســاهمين. حقــوق المســاهمين، وفــي تلــك الحال
ويتــم إلغــاء الخســائر الناتجــة عــن انخفــاض قيمــة األصــول إذا حــدث تغييــر فــي التقديــرات التــي اســُتعملت فــي تحديــد القيمــة   
المســتردة. وال يتــم إلغــاء الخســارة الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة إال فــي حــدود عــدم تجــاوز القيمــة الدفترّيــة لألصــل القيمــة 
الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا، مطروًحــا منهــا أي إهــالك أو اســتهالك، إذا لــم يتــم إدراج خســارة االنخفــاض فــي القيمــة.

السنوات
40الممتلكات واآلالت والمعدات 

40تفكيك األصول 
25قطع غيار فنية 

3أصول أخرى 
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)ط(  االلتزامات المالية
يتــم إدراج الذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى فــي البدايــة علــى أســاس القيمــة العادلــة ثــم يتــم قياســها بســعر التكلفــة   

المســتهلكة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة.
ــة. وبعــد عمليــة  ــة بالمعامل ــا منهــا التكاليــف ذات الصل ــة مطروًح ــة بالقيمــة العادل ــد فــي البداي كمــا يتــم إدراج القــروض ذات الفوائ  
اإلدراج المبدئــي، يتــم إدراج القــروض ذات الفوائــد بســعر التكلفــة المســتهلكة مــع إدراج أي فــرق بيــن التكلفــة والقيمــة االســتردادية 

ــدة الفعلــي. فــي قائمــة الدخــل طيلــة مــدة القــرض وعلــى أســاس ســعر الفائ

مكافآت نهاية الخدمة للعاملين )ي(  
يتــم إدراج االلتزامــات المتعلقــة بالمســاهمات المدفوعــة فــي إطــار برنامــج تقاعــد بمســاهمات محــّددة بالنســبة للعامليــن الُعمانييــن   
وفقــً لخطــة التأمينــات االجتماعيــة المعمــول بهــا فــي ســلطنة ُعمــان كمصروفــات فــي قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا. ويتمثــل التــزام 
الشــركة فيمــا يتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة للعامليــن غيــر الُعمانييــن فــي مبلــغ المكافــأة المســتقبلية التــي يجنيهــا هــؤالء 

ــل خدماتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة. العامليــن مقاب

)ك(  المخصصات
يتــم إدراج المخصــص إذا كان لــدى الشــركة التــزام قانونــي أو تقديــري نتيجــة لحــدث ســابق، ومــن المحتمــل أن يتطلــب األمــر تدفــق   
الفوائــد االقتصاديــة لتســوية ذلــك االلتــزام. وفــي حــال قيــاس المخصــص باســتخدام التدفــق النقــدي المّقــدر لتســوية االلتــزام الحالــي، 

تكــون قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

)ل(  تكاليف االقتراض
يتــم إدراج مصروفــات الفوائــد والنفقــات المشــابهة فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرة التــي تــم تكبدهــا فيهــا، باســتثناء القــدر الــذي تتــم   
رســملتها فيــه بصفتهــا تنســب مباشــرة إلــى عمليــات امتــالك أو إنشــاء أو إنتــاج أصــول مؤهلــة، والتــي البــد أن تســتغرق فتــرة كبيــرة 

مــن الوقــت لتكــون جاهــزة لالســتخدام أو البيــع.

)م(  تكاليف التمويل المؤجلة
يتــم تأجيــل تكلفــة الحصــول علــى تمويــل طويــل األجــل واســتهالكها علــى طــول فتــرة القــرض طويــل األجــل باســتخدام طريقــة ســعر   
الفائــدة الفعــال. ويتــم معادلــة تكاليــف التمويــل المؤجــل مطروًحــا منهــا االســتهالك المتراكــم مــع المبالــغ المســحوبة مــن القــروض 
ألجــل. وتتــم رســملة اســتهالك تكاليــف التمويــل المؤجلــة خــالل فتــرة إنشــاء المحطــات باســتثناء مرحلــة التشــغيل األولــي، حيــث يتــم 
خــالل تلــك الفتــرة إدراج مبلــغ متناســب مــن االســتهالك فــي قائمــة األربــاح والخســائر. وبعــد تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري للطاقــة، يتــم 

إدراج اســتهالك تكاليــف التمويــل المؤجلــة فــي قائمــة الدخــل.

)ن(  اإليرادات
تشــتمل هيكليــة التعرفــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة علــى رســوم القــدرة )تشــمل رســوم االســتثمار والرســوم الثابتــة للتشــغيل   
والصيانــة( والطاقــة الكهربائيــة ورســوم الوقــود. ويتــم التعامــل مــع رســوم االســتثمار فــي مكــون الســعة اإلنتاجيــة كتأجيــر تشــغيلي 
ــات التعرفــة األخــرى بموجــب اتفاقيــة شــراء  ــر، بينمــا يتــم إدراج مكون ــت طــوال مــدة التأجي ويتــم إدراجــه علــى أســاس القســط الثاب
الطاقــة ضمــن اإليــرادات علــى أســاس االســتحقاق المحاســبي. وال يتــم االعتــراف بــأي إيــرادات  إذا كانــت هنــاك أي شــكوك كبيــرة حــول 

اســترداد المقابــل المســتحق.

)ع(  ضريبة الدخل
تتكــون ضريبــة الدخــل عــن أربــاح أو خســائر الســنة مــن ضريبــة حاليــة وضريبــة مؤجلــة. وتــدرج ضريبــة الدخــل فــي قائمــة األربــاح   
ــة، يتــم إدراج ضريبــة  ــذي تتعلــق فيــه ببنــود مدرجــة مباشــرة بحقــوق المســاهمين. وفــي هــذه الحال ــى الحــد ال والخســائر مــا عــدا إل

المســاهمين. الدخــل فــي حقــوق 
يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة علــى الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ   
المســتخدمة ألغــراض الضريبــة. تســتند مبالــغ مخصصــات الضريبــة المؤجلــة إلــى األســلوب المتوقــع لتحصيــل أو تســوية القيــم 

اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(
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الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة او التــي ســيتم تطبيقهــا علــى نطــاق واســع بتاريــخ التقريــر.
يتــم إدراج أصــل ضريبــة مؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يكــون مــن المحتمــل معــه توفــر أربــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن فــي مقابلهــا   
اســتغالل الخســائر والخصومــات الضريبيــة غيــر المســتخدمة. ويتــم تخفيــض أصــول الضريبــة المؤجلــة بالقــدر الــذي يصبــح مــن غيــر 

المحتمــل معــه تحصيــل المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

توزيعات األرباح )ف(  
يأخــذ مجلــس اإلدارة عنــد التوصيــة بدفــع توزيعــات األربــاح بعيــن االعتبــار جميــع المعاييــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك متطلبــات قانــون   

التجاريــة. الشــركات 
يتم إدراج توزيعات األرباح على األسهم العادية عندما يتم اعتمادها للدفع.  

)ص(  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد 
مــا زال هنــاك عــدد مــن المعاييــر الجديــدة والتعديــالت علــى المعاييــر والتفســيرات غيــر ســارية المفعــول بعــد بالنســبة للعــام الــذي   
ينتهــي فــي 31 ديســمبر 2015 ولــم يتــم تطبيقهــا فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة. وفيمــا يلــي ســرد لبعــض منهــا ممــا قــد يكــون ذي 

صلــة بالشــركة:

المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد القوائم المالية: »األدوات المالية«  
يقــدم المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة متطلبــات جديــدة فيمــا يخــص تصنيــف وقيــاس األصــول الماليــة.   
وبموجــب هــذا المعيــار المذكــور، فــإن األصــول الماليــة يتــم تصنيفهــا وقياســها بنــاًء علــى النمــوذج التجــاري الــذي توجــد فيــه هــذه 
ــدة تتعلــق  ــة الخاصــة بهــا. يقــوم المعيــار رقــم 9 بإدخــال إضافــات جدي ــة التعاقدي ــى خصائــص التدفقــات النقدي األصــول باإلضافــة إل
بااللتزامــات الماليــة. يمتلــك مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة حالًيــا مشــروع قيــد اإلنجــاز إلجــراء تعديــالت محــدودة علــى متطلبــات 
التصنيــف والقيــاس المتعلقــة بالمعيــار رقــم 9، وإضافــة متطلبــات جديــدة لمواجهــة انخفــاض قيمــة األصــول الماليــة ومحاســبة 
التغطيــة. ويدخــل المعيــار رقــم 9 حيــز التنفيــذ كل ســنة اعتبــاًرا مــن أو بعــد 1 ينايــر 2018، مــع الســماح بتطبيقــه قبــل ذلــك التاريــخ. 

ــر المحتمــل لهــذا المعيــار، وال تنــوي تطبيقــه قبــل ذلــك. ــا بدراســة األث وتقــوم الشــركة حالًي

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٥ الخاص باإليرادات من عقود العمالء  
يضــع المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 إطــار عمــل لتحديــد مــا إذا كانــت اإليــرادات قــد تــم اإلقــرار بهــا وقيمــة تلــك اإليــرادات   
ــرادات والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 11  ومتــى تــم اإلقــرار بهــا. وهــو يحــل محــل المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 18 الخــاص باإلي
الخــاص بعقــود اإلنشــاء والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 13 الخــاص ببرامــج والء الزبائــن. يســري مفعــول المعيــار الدولــي إلعــداد 

ــر 2018. ويســمح بالتطبيــق المبكــر للمعيــار. ــخ 1 يناي ــر الماليــة رقــم 15 للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد تاري التقاري

)ق(  تحديد القيم العادلة
01  األدوات المالية المشتقة

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة لعقــود الصــرف اآلجلــة مــن خــالل خصــم الفــرق بيــن الســعر التعاقــدي اآلجــل وبيــن الســعر اآلجــل الحالــي   
بالنســبة لفتــرة االســتحقاق المتبقيــة مــن العقــد باســتخدام منحنيــات العائــد الخاصــة بالعمــالت المناظــرة.

تســتند القيمــة العادلــة لمقايضــات ســعر الفائــدة علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة بنــاء علــى شــروط وفتــرة اســتحقاق   
كل عقــد واســتخدام أســعار الفائــدة فــي الســوق.

تعكــس القيمــة العادلــة المخاطــر االئتمانيــة لــألداة وتشــمل التعديــالت الالزمــة لألخــذ فــي االعتبــار المخاطــر االئتمانيــة الخاصــة بالشــركة   
والطــرف المقابــل حيثمــا كان ذلــك مناســًبً.

02  االلتزامات المالية غير المشتقة
يتــم حســاب القيمــة العادلــة– والتــي ُتحــدد ألغــراض اإلفصــاح– بنــاًء علــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــرأس المــال   

ــر األصلــي والفوائــد، المخصومــة بســعر فائــدة الســوق فــي تاريــخ التقري
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات
تفكيك 
األصول

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
المجموعالمجموعاألخرى

ريال ُعمانيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
التكلفة

1826.633.3931.213.9693.672.222188.306831.707.890319.791.683 يناير 2014
702.65587.836818.241314.614-27.750إضافات خالل السنة

)15.376()39.990()39.990(---استبعاد خالل السنة
18٢٦.٦٦١.١4٣١.٢١٣.9٦94.٣74.877٢٣٦.١5٢8٣٢.48٦.١4١٣٢٠.٠9٠.9٢١ يناير 2015

٢4.5494.8٣9٢9.٣88١١.٣٠٠--إضافات خالل السنة
)5.١٢٢()١٣.٣٢١()١٣.٣٢١(---استبعاد خالل السنة

318٢٦.٦٦١.١4٣١.٢١٣.9٦94.٣99.4٢٦٢٢7.٦7٠8٣٢.5٠٢.٢٠8٣٢٠.٠97.٠99 ديسمبر 2015

اإلستهالك
117.337.53123.183108.804174.26217.643.7806.784.033 يناير 2014

20.617.46530.771205.70221.76020.875.6988.026.706رسوم عن السنة
)15.376()39.990()39.990(---استبعاد خالل السنة

1٣7.954.99٦5٣.954٣١4.5٠٦١5٦.٠٣٢٣8.479.488١4.795.٣٦٣ يناير 2015
٢٠.٦١7.4٦4٣٠.77٠٣7.448٣٣.٣٦٦٢٠.7١9.٠487.9٦٦.474رسوم عن السنة

)5.١٢٢()١٣.٣٢١()١٣.٣٢١(---استبعاد خالل السنة
3158.57٢.4٦٠84.7٢4٣5١.954١7٦.٠7759.١85.٢١5٢٢.75٦.7١5 ديسمبر 2015

المبلغ المرحل
٣١7٦8.٠88.٦8٣١.١٢9.٢454.٠47.47٢5١.59٣77٣.٣١٦.99٣٢97.٣4٠.٣84 ديسمبر ٢٠١5

31788.706.1471.160.0154.060.37180.120794.006.653305.295.558 ديسمبر 2014

٠٥ الممتلكات واآلالت والمعدات

6. القروض ألجل

٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

٢١٣.٢9٢.8٠8554.7٢7.7١9227.076.799590.576.850قروض ألجل
)35.849.132()13.783.991()٣8.١٢٣.٠٦٦()١4.٦58.٣١9(مطروًحا منها: الجزء المتداول

١98.٦٣4.4895١٦.٦٠4.٦5٣213.292.808554.727.718الجزء غير المتداول
)27.058.185()10.403.872()٢٣.٢٦١.٢59()8.94٣.954(مطروًحا منه: تكاليف المعاملة غير المستهلكة

١89.٦9٠.5٣549٣.٣4٣.٣94202.888.936527.669.533
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010، أبرمــت الشــركة »اتفاقيــة شــروط عامــة« حــول التســهيالت االئتمانيــة مــع كونســورتيوم مكــون مــن بنــوك دوليــة، 
ووكاالت ائتمــان للصــادرات وبنــوك محليــة، مــع بنــك كريديــت أجريكــول كوربوريــت آنــد إنفســتمنت » بصفتــه وكيــل التســهيالت العالمــي 
ــر واالســتيراد الكــوري ووكيــل التســهيالت  ــات الخارجــي وبنــك الحســاب الخارجــي، ووكيــل التســهيالت مــن بنــك التصدي وأميــن الضمان
التجاريــة وبنــك مســقط )ش.م.ع.ع( بصفتــه وكيــل الضمــان الداخلــي وبنــك الحســاب الداخلــي، وبنــك كــي اف دبليــو إيبكــس جــي إم بــي 

إتــش بصفتــه وكيــل تســهيالت »هيرميــس«.

بتاريخ 31 ديسمبر، كانت المبالغ المستحقة كما يلي:

٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

٦٢.٠58.877١٦١.4٠١.5٠٠66.842.441173.842.500تسهيالت متغيرة مغطاة من “هيرميس”
45.٦44.7٣٠١١8.7١١.9١٣46.506.229120.952.481تسهيالت تجارية

44.٢٢7.9٢9١١5.٠٢7.١٢447.637.066123.893.538تسهيالت مباشرة من بنك التصدير واالستيراد الكوري

٣8.١9٠.٠7899.٣٢4.٠٠٠41.133.810106.980.000تسهيالت ثابتة مغطاة من “هيرميس”

٢٣.١7١.١94٦٠.٢٦٣.١8٢24.957.25364.908.331تسهيالت مغطاة من بنك التصدير واالستيراد الكوري

٢١٣.٢9٢.8٠8554.7٢7.7١9227.076.799590.576.850

الّسداد
إن إجمالــي مبالــغ الســحب بموجــب التســهيالت المذكــورة أعــاله تكــون واجبــة الســداد علــى أقســاط نصــف ســنوية اعتبــاًرا مــن تاريــخ 
31 أكتوبــر 2013، علــى أن يكــون القســط النهائــي مســتحًقا بتاريــخ 31 مــارس 2027 ويســتثنى مــن ذلــك التســهيالت التجاريــة والتــي 

يوافــق تاريــخ االســتحقاق النهائــي لهــا 31 مــارس 2028.

الفوائد
01  يتم احتساب الفائدة على التسهيالت الثابتة المغطاة من »هيرميس« بمعدل ثابت يبلغ 3.60% سنوًيا، شامًلا هامش الربح.

02  يتــم احتســاب الفائــدة علــى باقــي التســهيالت علــى أســاس ســعر فائــدة عائــم لمعــدل الليبــور علــى الــدوالر األمريكــي باإلضافــة إلــى 
هامــش الربــح المالئــم. وقــد أبرمــت الشــركة عقــود مقايضــة أســعار الفائــدة لتغطيــة التزاماتهــا ضــد التغيــرات الســلبية فــي معــدل 

الليبــور علــى الــدوالر األمريكــي.

تتنوع هوامش الربح بين 1.45% و3.40% سنوًيا بناًء على نوع التسهيالت وفترة سداد الفائدة.

رسوم أخرى
بموجب شروط التسهيالت الواردة أعاله، يتعين على الشركة سداد رسوم الوكالة وغيرها من الرسوم. 

الضمانات
يتم ضمان التسهيالت أعاله من خالل رهون تجارية وقانونية شاملة على جميع أصول الشركة.

التعهدات
تتضمــن تســهيالت القــروض ألجــل تعهــدات محــددة تتعلــق -ضمــن أمــور أخــرى- بالتصفيــة واالندمــاج، والدخــول فــي اتفاقيــات جديدة 
هامــة، والرهــن الســالب، وبيــع األصــول، ومنــح القــروض والضمانــات، واالســتحواذ علــى أصــول رأســمالية ومعــدل تغطيــة خدمــة الديــن، 

وتغييــر النشــاط، والقــروض والضمانــات، واتفاقيــات التحــّوط وغيرهــا ممــا يتوجــب علــى الشــركة االلتــزام بــه.

6. القروض ألجل )تابع(
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

7. ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

٣.١٠7.١٠٦8.٠8٠.8992.254.9515.864.633ذمم تجارية مدينة
٣٢7.7٠985٢.٢99352.638917.134مصاريف مدفوعة مقدًما

81.203211.189--مستحقات من أطراف ذات عالقة )اإليضاح رقم 17(
١.9١١4.9٦818.43447.942ذمم مدينة أخرى

٣.4٣٦.7٢٦8.9٣8.١٦٦2.707.2267.040.898

8. النقد وما في حكم النقد

75٦١.9٦٦4961.289النقد في الصندوق
٣5٢.9589١7.9٦٦508.3521.322.112النقد لدى البنوك

٣5٣.7١49١9.9٣٢508.8481.323.401

يشــتمل النقــد لــدى البنــوك علــى 4000 ريــال ُعمانــي )10.403 دوالر أمريكــي(؛ ]2014: 4000 ريــال ُعمانــي )10.403 دوالر أمريكــي([ كأمــوال هامشــية 
متعلقــة بالضمــان المصرفــي.
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

9. حقوق المساهمين

)أ( رأس المال

تــم االنتهــاء مــن االكتتــاب العــام األولــي، حيــث قــام المســاهمون المؤسســون بطــرح 35٪ مــن األســهم لالكتتــاب العــام خــالل شــهر يونيــو 
2014، وقــد تــم إدراج الشــركة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة فــي يــوم 23 يونيــو 2014. وفيمــا يلــي بيانــات المســاهمين:

الجنسية٣١ ديسمبر ٢٠١5

عدد األسهم 
المملوكة 
والبالغة 

قيمتها اإلسمية 
١٠٠ بيسة لكل 

سهم

النسبة 
المئوية )%( 

للمجموع

إجمالي القيمة 
اإلسمية 

لألسهم 
المملوكة

)ريال ُعماني(

كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

٢9.9٠٢١.٣٦٠.75٠%٢١٣.٦٠7.49٢المتحدة
١4.٣٠١٠.٢١٦.٠١١%١٠٢.١٦٠.١١٠ُعمانملتيتيك ش.م.م

7.١55.١٠8.٠٠5%5١.٠8٠.٠55هولنداإس إي بي إنترناشيونال نيزرالند بي في
7.١55.١٠8.٠٠5%5١.٠8٠.٠55هولندابلو هورايزون باركا باور بي في

٦.5٠4.٦4٣.٦4١%4٦.4٣٦.4٠9ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
٦.٣٣4.5٢١.8٦7%45.٢١8.٦7١ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

٦.٢٦4.47١.9٢5%44.7١9.٢48ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٢٢.4١١٦.٠١٠.4٣٠%١٦٠.١٠4.٣٠٠المساهمون الذين تقل نسبة مساهمتهم عن %5 

7١4.4٠٦.٣4١٠٠%٠7١.44٠.٦٣4
١85.8٠١.٣89القيمة اإلسمية بالدوالر األمريكي

31 ديسمبر 2014

كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

29.9021.360.750%213.607.492المتحدة
14.3010.216.011%102.160.110ُعمانملتيتيك ش.م.م

7.155.108.005%51.080.055هولنداإس إي بي إنترناشيونال نيزرالند بي في
7.155.108.005%51.080.055هولندابلو هورايزون باركا باور بي في

6.504.643.641%46.436.409ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
6.114.366.090%43.660.903ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

5.283.744.843%37.748.428ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
23.6116.863.289%168.632.888المساهمون الذين تقل نسبة مساهمتهم عن %5 

714.406.340%10071.440.634
185.801.389القيمة اإلسمية بالدوالر األمريكي
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

9. حقوق المساهمين )تابع(

فــي عــام 2013، نصحــت هيئــة ســوق المــال )الهيئــة العامــة لســوق المــال( بالمضــي قدًمــا فــي تخصيــص أســهم مجانيــة بنســبة 1: 10، بمعنــى 
ــال ُعمانــي. وبمقتضــى موافقــة  ــًدا 10 أســهم بقيمــة إســمية بمبلــغ 100 بيســة بــدال مــن ســهم واحــد بقيمــة إســمية بمبلــغ 1 ري أكثــر تحدي
المســاهمين علــى المضــي قدًمــا فــي تخصيــص األســهم المجانيــة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 18 فبرايــر 
2014، تــم تعديــل مــواد النظــام األساســي للشــركة وســجل المســاهمين فــي شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع )ش م ع م( اعتبــاًرا مــن 30 
مــارس 2014. وتبًعــا لذلــك، مــن 30 مــارس عــام 2014، يتكــون رأســمال الشــركة الُمصــَدر والمدفــوع مــن 714.406.340 ســهم بقيمــة 100 بيســة 

لــكل ســهم.
ــاح كمــا يعلــن عنهــا مــن وقــت آلخــر كمــا يحــق لهــم صــوت واحــد لــكل ســهم فــي  ــة اســتالم توزيعــات أرب يحــق لحاملــي األســهم العادي

اجتماعــات الشــركة. وتتســاوى جميــع األســهم فيمــا يتعلــق بباقــي أصــول الشــركة.

)ب( االحتياطي القانوني

ــا للمــادة )106( مــن قانــون الشــركات التجاريــة لعــام 1974، يتــم تحويــل 10 % مــن األربــاح الصافيــة للشــركة إلــى احتياطــي قانونــي غيــر  وفًق
قابــل للتوزيــع فــي كل ســنة حتــى يســاوى االحتياطــي القانونــي علــى األقــل ثلــث رأس المــال المصــدر لتلــك الشــركة.

)ج( احتياطي التحّوط

يتألــف احتياطــي التحــّوط مــن الجــزء الفعــال مــن صافــي التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة ألدوات تحــّوط التدفــق النقــدي المتعلقــة 
بمعامــالت التحــّوط التــي لــم تحــدث بعــد )إيضــاح رقــم 18(. 

)د( توزيعات  األرباح

بموجــب قــرار المســاهمين فــي 29 مــارس 2015، اعتمــد مجلــس اإلدارة، خــالل االجتماعــات التــي ُعقــدت فــي 23 أبريــل 2015 و21 أكتوبــر 2015، 
قــة للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر  توزيعــات أربــاح نقديــة بواقــع 3.15 بيســة و5.15 بيســة للســهم الواحــد، علــى التوالــي، مــن الحســابات المدقَّ
عــام 2014 لمســاهمي الشــركة المســجلين فــي ســجل مســاهمي الشــركة مــع شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع )ش م ع م(. وكانــت 

مواعيــد االســتحقاق للحصــول علــى األربــاح هــي 31 مايــو 2015 و30 نوفمبــر 2015، علــى التوالــي.
وقــد تــم إيــداع األربــاح غيــر المطالــب بهــا والمتعلقــة بالموعــد النهائــي الموافــق 31 مايــو 2015 والبالغــة قيمتهــا 4.2850672 ر.ع لــدى شــركة 

مســقط للمقاصــة واإليــداع )ش.م.ع.م( فــي صنــدوق أمانــات المســتثمرين.

١٠. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

١.8٣9.٠٢٠4.78٢.8871.897.8424.935.870تكلفة التمويل المستحقة
١.4١٣.٢57٣.٦75.57١730.4481.899.734تكاليف مستحقة للغاز

٣٦.٢٠894.١٦917.97846.757مستحقات ألطراف ذات عالقة ) إيضاح رقم 17 (
--٣98١.٠٣4ذمم تجارية دائنة

57٣.8٠٣١.49٢.٣٣٦502.8141.307.711مستحقات وذمم دائنة أخرى
٣.8٦٢.٦8٦١٠.٠45.9973.149.0828.190.072
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

٠١١ مصاريف ضرائب

الشــركة خاضعــة لضريبــة الدخــل بموجــب قانــون ضريبــة الدخــل المعمــول بــه فــي ســلطنة ُعمــان، بمعــدل 12 % مــن الدخل الخاضــع للضريبة 
الــذي يزيــد علــى 30.000 ريــال ُعماني.

تــم إدراج أصــول الضريبــة المؤجلــة مباشــرًة فــي حقــوق المســاهمين فيمــا يتعلــق بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لمقايضــات ســعر الفائــدة 
وعقــود الســعر اآلجــل )إيضــاح رقــم 18(.

)أ( ضريبة الدخل المدرجة في قائمة الدخل الشامل

)ب( التسوية
فيما يلي تسوية ضرائب الدخل مع مصروفات ضريبة الدخل وفق معدل الضريبة المعمول به

)ج( إلتزامات ضريبية مؤجلة

 ٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني

٢.٦١٦.7١٣٦.8٠5.49٦3.956.21010.289.233مصاريف الضريبة المؤجلة متعلقة بالفروق الموقتة 

9.8٦٢.87١٢5.٦5١.١٦٢8.774.23722.819.861الربح قبل الضريبة
١.١8٣.545٣.٠78.١٣91.052.9082.738.383ضريبة الدخل على حسب المعدالت المذكورة أعاله

١.4٣٣.١٦8٣.7٢7.٣572.903.3027.550.850ضرائب مؤجلة على األصول غير مدرجة
٢.٦١٦.7١٣٦.8٠5.49٦3.956.21010.289.233مصاريف ضرائب مؤجلة للسنة

كما في 1 يناير 
2015

المعترف بها 
خالل السنة

كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١5

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني
)إلتزامات(/أصول ضريبة مؤجلة مدرجة في قائمة الدخل

)١١.٢97.٦٣٠()٣.٣4٠.٢88()7.957.342(استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
11.2557.٠٢٠١8.٢75مخصص تجديد الموقع

122.5017١٦.5558٣9.٠5٦خسائر مرّحلة
)7.823.586()٢.٦١٦.7١٠()١٣.44٠.٢99(

أصول ضريبة مؤجلة مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين
1.526.444٢٣7.٠4٦١.7٦٣.49٠تسوية القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة والصرف األجنبي

)8.٦7٦.8٠9()٢.٣79.٦٦7()6.297.142(إلتزام ضريبة مؤجلة
)٢٢.5٦٦.474()٦.١88.99٢()16.377.482(القيمة اإلسمية بالدوالر األمريكي

)د( حالة العائدات الضريبية
لــم تقــم األمانــة العامــة للضرائــب فــي وزارة الماليــة بربــط اإلقــرارات الضريبيــة للســنوات مــن 2010 )ســنة التأســيس( إلــى 2014 بعــد. وترتــأي 
ــي  ــن تكــون هامــة بالنســبة للمركــز المال اإلدارة أن االلتزامــات الضريبيــة النهائيــة متــى مــا تــم ربطهــا بالســنوات الضريبيــة المفتوحــة، ل

للشــركة فــي 31 ديســمبر 2015.



السوادي للطاقة  التقرير السنوي ٢٠١٥  ٥٢

اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

١٢. التزام تخريد األصول

ــة المحطــة عنــد نهايــة عمرهــا اإلنتاجــي واســتعادة األرض.  ــا إلزال ــا قانونًي بموجــب االتفاقيــة الفرعيــة لحــق االنتفــاع، تتحمــل الشــركة التزاًم
ويتعيــن علــى الشــركة، علــى نفقتهــا الخاصــة، تفكيــك وإزالــة وحمايــة ونقــل األصــول وإزالــة أي تلــوث للتربــة أو الميــاه الجوفيــة، وردم أعمــال 
الحفــر وإعــادة الســطح إلــى مســتوى المناطــق المحــددة. تــم احتســاب القيمــة العادلــة لمخصــص التــزام تخريــد األصــول باســتخدام طريقــة 
القيمــة الحاليــة المتوقعــة. وتعكــس هــذه الطريقــة عــدًدا مــن االفتراضــات مثــل التكاليــف، والعمــر اإلنتاجــي للمحطــة، والتضخــم وهامــش 

الربــح الــذي ستدرســه األطــراف الثالثــة لتقــرر أنــه تــم الوفــاء بهــذا االلتــزام. وكانــت الحركــة فــي مخصــص التــزام تخريــد األصــول كمــا يلــي:

١3. الوديعة قصيرة األجل 

وفقــا التفاقيــة الشــروط العــام، يجــب علــى الشــركة الحفــاظ علــى حســاب مخصــص خدمــة ديــن للتأكــد مــن توفــر المبالــغ الكافيــة لدفــع 
أقســاط الديــن وفوائدهــا فــي تاريــخ االســتحقاق. فــي كل تاريــخ تســديد دفعــة قــرض فــي نهايــة أكتوبــر، يجــب علــى الشــركة أن تضــع المبلغ 
المحــدد للدفــع فــي الســت شــهور التاليــة. ال يمكــن اســتغالل المبلــغ المــودع فــي مخصــص حســاب خدمــة الديــن ألي غــرض آخــر غيــر خدمــة 
أقســاط الديــن والفوائــد وعليــه فإنــه يعتبــر كمبلــغ نقــدي مقيــد. المبلــغ المــودع فــي حســاب مخصــص خدمــة الديــن يعتبــر وديعــة قصيــرة 

األجــل تســتحق الســداد فــي تاريــخ الســداد التالــي للقــرض أي فــي 28 إبريــل 2016. 

١4. التكاليف المباشرة

 ٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني

5٣9.8١5١.4٠٣.94١496.8611.292.226كما في 1 يناير 
4٦.٦٦9١٢١.٣7442.954111.715تفكيك الخصم خالل السنة

58٦.484١.5٢5.٣١5539.8151.403.941كما في 31 ديسمبر 

٢7.7٠8.٢٢47٢.٠٦٣.٠٠٢12.059.44831.363.976غاز وقود 
7.95٣.٦45٢٠.٦85.٦8٢8.018.33920.853.938استهالك )إيضاح رقم 5( 
٦.٦89.٠٢5١7.٣9٦.٦856.413.50116.680.107تكاليف تشغيل وصيانة 

٦8٣.58٠١.777.84١777.2582.021.477تأمين 
٢٣١.٦57٦٠٢.488162.662423.047رسوم توصيل الكهرباء 

٦9.٠4٦١79.57٣149.564388.979زيت وقود 
4٦.٦٦9١٢١.٣7442.954111.715التزام تخريد األصول – تفكيك الخصم )إيضاح رقم 12( 

١4٦.١٣٦٣8٠.٠7٠168.273437.644مصروفات تشغيلية أخرى 
4٣.5٢7.98٢١١٣.٢٠٦.7١527.791.99972.280.883



٥3أ السوادي للطاقة  التقرير السنوي ٢٠١٥ 

اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

١٥. مصاريف عمومية وإدارية 

١6.  تكاليف تمويل )الصافي(

١7.  معامالت مع أطراف ذات عالقة

ــى ممارســة  تشــمل األطــراف ذات العالقــة المســاهمين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار العامليــن، وكيانــات األعمــال التــي لهــا القــدرة عل
الســيطرة أو التأثيــر البالــغ علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية للشــركة وكذلــك الكيانــات التــي يســتطيع بعــض المســاهمين ممارســة 

تأثيــر كبيــر عليهــا.
تكــون األســعار ومــدة هــذه المعامــالت التــي يتــم إبرامهــا فــي الســياق العــادي لألعمــال وفــق الشــروط واألحــكام التــي يتفــق عليهــا بيــن 

الطرفيــن.

مكافآت اإلدارة العليا
اإلدارة العليــا هــم أولئــك الذيــن لديهــم ســلطة التخطيــط والتوجيــه والتحكــم فــي األنشــطة الخاصــة بالشــركة ســواء بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر بمــا فــي ذلــك أي عضــو مجلــس إدارة )ســواء تنفيــذي أو غيــر تنفيــذي( 
المبالــغ التــي تــم دفعهــا إلــى أكبــر خمــس مديريــن فــي الشــركة، بمــا فــي ذلــك كبــار المســؤولين فــي اإلدارة، عــن العــام المنتهــي فــي 31 

ديســمبر كمــا يلــي:

٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني

٢47.89٦٦44.7٢4241.165627.217رسوم اإلعارة 
١٣5.4١٢٣5٢.١7٦111.248289.330تكاليف التوظيف 

١٢٣.588٣٢١.4٢488.088229.099التكاليف المرتبطة بالشركات العامة
49.8٣5١٢9.٦١١48.576126.336رسوم الوكالة 

٢٢.95٠59.٦8818.43547.946إيجار مكتب 
١7.٢٠٠44.7٣٣16.00041.612بدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة )اإليضاح 17(

١٢.8٢9٣٣.٣٦٦8.36721.760االستهالك )اإليضاح رقم 5( 
275.989717.786--صافي تكاليف عملية الطرح  

125.843327.290--تكاليف افتتاح المحطة 
١٣9.4٦8٣٦٢.7٢٦164.621428.144مصروفات عمومية وإدارية أخرى 

749.١78١.948.4481.098.3322.856.520

5.8٦7.8٦٢١5.٢٦١.٠١96.102.88715.872.267الفائدة على القروض ألجل 
5.٠٢8.٠84١٣.٠7٦.94٢5.366.24913.956.435مقايضة سعر الفائدة

١.459.9١8٣.79٦.9٢٦1.534.8053.991.690اهالك تكاليف التمويل المؤجلة 
١88.49٢49٠.٢٢٦185.945483.602رسوم خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين

49.9٦٦١٢9.95٠53.233138.447خسائر الصرف 
٢٠.8٢٣54.١5520.74553.954الفائدة على رأس المال العامل 

7.٣٦٦١9.١57138.468360.126الجزء غير الفعال من تغطية معدل الفائدة )اإليضاح رقم 19(
)10.861()4.176()9.47٠()٣.٦4١(الفائدة على الدخل

١٢.٦١8.87٠٣٢.8١8.9٠513.398.15634.845.660

٢88.94٠75١.4٦9280.610729.805مكافئات اإلدارة العليا



السوادي للطاقة  التقرير السنوي ٢٠١٥  ٥4

اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

١7.  معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(

دخلت الشركة في المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة 

طبيعة المعامالت المذكورة أعاله هي كما يلي: 

يتألف الرصيد المستحق لألطراف ذات العالقة في نهاية السنة من 

يتألف المستحق من األطراف ذات العالقة في نهاية السنة من 

٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني

٦.7٠9.7٣5١7.45٠.5476.413.50116.680.107شركة سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م
٢74.5977١4.١٦8241.165627.217كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م

١٦7.7٦74٣٦.٣٢5131.785342.745شركة  الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
8٦.7٠٢٢٢5.49485.535222.457إلكتربيل إس. إيه.
4١.47٠١٠7.85440.908106.392ملتيتيك ش.م.م

٣7.٣8٠97.٢١787.219226.837الدولية للطاقة – فرع دبي 
٣٠.١5١87.4١734.03288.510شركة شيكوكو للكهرباء المحدودة

٢٠.7٣55٣.9٢720.45453.196شركة سوجيتز
١8.85٠49.٠٢418.59448.360الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

١7.٢٠٠44.7٣٣16.00041.612أعضاء مجلس اإلدارة )بدل حضور الجلسات( )اإليضاح 15(
--١٣.94٦٣٦.٢7١تراكتبل للهندسة إس. إيه. )فرع دبي(

١.8٦54.85١1.4773.841شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع
7.4٢٠.٣98١9.٢98.8٢87.090.67018.441.274

5.٢٠٠.8٠١١٣.5٢٦.١4١5.199.97913.524.004رسوم تشغيل وصيانة ثابتة 
١.5٠٦.8٦٣٣.9١9.٠٢٠1.213.5223.156.103رسوم تشغيل وصيانة متغيرة

٢47.89٦٦44.7٢4241.165627.217رسوم إعارة 
١88.49٢49٠.٢٢٦185.944483.601رسوم خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين

٣7.٣8٠97.٢١787.219226.837رسوم مهنية 
١7.٢٠٠44.7٣٣16.00041.612بدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة )اإليضاح 15(

--١٣.94٦٣٦.٢7١الخدمات الفنيه
٢٠7.8٢٠54٠.49٦146.841381.900أخرى 

7.4٢٠.٣98١9.٢98.8٢87.090.67018.441.274

--١7.٦4٣45.88٦كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م
--١8.5٦548.٢8٣سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م

17.97846.757--شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع 
٣٦.٢٠894.١٦917.97846.757

79.421206.555--كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م
225585--سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م

80208--الدولية للطاقة – فرع دبي
1.4773.841--شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع 

--81.203211.189



٥٥أ السوادي للطاقة  التقرير السنوي ٢٠١٥ 

اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

١8. احتياطي التحوط 

حتى 31 ديسمبر، كانت أصول األدوات المشتقة )االلتزامات( كما يلي: -

٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني

مقايضات سعر الفائدة 
القروض المرحلية )اإليضاح رقم 18 )أ(( 

)5.915.650()2.274.567()5.9٠٦.5٣١()٢.٢7١.٠٦١(بنك كي إف دبليو ايبكس – جي إم بي إتش
)12.651.355()4.864.446()١٢.5٢7.٢١٠()4.8١٦.7١٢(ستاندرد تشارترد بنك 

)5.221.682()2.007.737()4.95٠.744()١.9٠٣.5٦١(بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت
)4.203.623()1.616.293()4.١٣8.٦5٠()١.59١.٣١١(بنك إتش إس بي سي 

)27.992.310()10.763.043()٢7.5٢٣.١٣5()١٠.58٢.٦45(إجمالي القيمة العادلة لمقايضات الفائدة 
١.٢٦9.9١7٣.٣٠٢.77٦1.291.5653.359.077أصول الضرائب المؤجلة

)24.633.233()9.471.478()٢4.٢٢٠.٣59()9.٣١٢.7٢8(القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة بعد خصم الضرائب 

عقد بسعر آجل:
)5.090.575()1.957.326()١٠.٦5٣.١٣١()4.٠9٦.١٢9(ستاندرد تشارترد بنك 

--)44.١5٣()١٦.977(بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت
)5.090.575()1.957.326()١٠.٦97.٢84()4.١١٣.١٠٦(القيمة العادلة للعقود بسعر آجل 

49٣.57٣١.٢8٣.٦74234.879610.869أصول الضرائب المؤجلة
)4.479.706()1.722.447()9.4١٣.٦١٠()٣.٦١9.5٣٣(القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة بعد خصم الضرائب 

)33.082.885()12.720.369()٣8.٢٢٠.4١9()١4.٦95.75١(إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة 
١٦٠.٠7٠4١٦.٣٠7152.704397.150ناقصً: الجزء غير الفعال من التغطية 

١.7٦٣.49٠4.58٦.45٠1.526.4443.969.946ناقصً: أصول ضريبة مؤجلة )اإليضاح رقم 11 )ج(( 
)28.715.789()11.041.221()٣٣.٢١7.٦٦٢()١٢.77٢.١9١(إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة بعد خصم الضرائب

)28.715.789()11.041.221()٣٣.٢١7.٦٦٢()١٢.77٢.١9١(احتياطي التغطية بعد خصم الضريبة في نهاية السنة
)8.035.571()3.089.677()٢8.7١5.789()١١.٠4١.٢٢١(ناقصً: احتياطي التحوط بعد خصم الضريبة في بداية السنة

الجزء الفعال في التغيرات في القيمة العادلة لتغطية 
)20.680.218()7.951.544()4.5٠١.87٣()١.7٣٠.97٠(التدفقات النقدية للسنة

18 )أ( تحمــل التســهيالت طويلــة األجــل )المشــار إليهــا فــي اإليضــاح 6( )اإلجمالــي بقيمــة 534.1 مليــون دوالر أمريكــي باســتثناء التســهيالت 
الثابتــة المغطــاة مــن “هيرميــس” والبالغــة 120 مليــون دوالر أمريكــي( فوائــد مكونــة مــن معــدل »الليبــور« علــى الــدوالر األمريكــي مضافــً 

إليــه الهوامــش المعمــول بهــا.
وقامــت الشــركة بتثبيــت معــدل الفائــدة مــن خــالل اتفاقيــات مقايضــة أســعار الفائــدة المبرمــة مــع بنــك اتــش اس بــي ســي ميــدل ايســت 
ــى  ــخ 19 ديســمبر 2011، وبنــك كيــه اف دبليــو إيبكــس – جــى ام ب ــر 2010، ومــع بنــك ســتاندرد تشــارترد، بتاري ليمتــد، المؤرخــة فــي 6 أكتوب
اتــش، بتاريــخ 6 أكتوبــر 2010، ومــع بنــك كريديــت أجريكــول كوربوريــت آنــد إنفســتمنت بتاريــخ 5 أكتوبــر 2010 علــى التوالــي، لهــذه التســهيالت 

)باســتثناء تغطيــة هيرميــس للتســهيالت الثابتــة(
وكانــت المبالــغ االســمية المغطــاة حوالــي 80.5 مليــون دوالر أمريكــي، و 242.3 مليــون دوالر أمريكــي، و 110.7 مليــون دوالر أمريكــي و 100.6 
مليــون دوالر أمريكــي بمعــدالت فائــدة ثابتــة بلغــت 2.9613 %، و2.935 %، و 2.97 % ، و 2.938 %	ســنويً علــى التوالــي باســتثناء الهوامــش.

18 )ب( تتضمن اتفاقية التشغيل والصيانة تدفقً نقديً خارجً بقيمة حوالي 81 مليون يورو، واجبة الدفع باليورو. 
وقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــة ســعر آجــل مــع بنــك “ســتاندرد انــد تشــارترد” و«كريديــت أجريكــول كوربوريــت آنــد إنفســتمنت« فــي 12 أكتوبــر 
2010 و 4 أغســطس 2015 علــى التوالــي لتغطيــة التقلبــات فــي ســعر صــرف اليورو/الــدوالر األمريكــي. وبموجــب اتفاقيــة الســعر اآلجــل، 
يتوجــب علــى الشــركة دفــع مبلــغ ثابــت بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف 1.4318 و1.1797 علــى التوالــي واســتالم المبلــغ التعاقــدي باليــورو 

فــي تاريــخ اســتحقاقه.
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

١9. إدارة المخاطر المالية

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:
• مخاطر السوق
• مخاطر االئتمان

• مخاطر السيولة
يعــرض هــذا اإليضــاح المعلومــات الخاصــة بتعــرض الشــركة لــكل مــن المخاطــر أعــاله، وأهــداف الشــركة، وسياســاتها وإجراءاتهــا المتعلقــة 

بقيــاس وإدارة المخاطــر، وإدارة الشــركة لــرأس المــال. كمــا تــرد إفصاحــات كميــة أخــرى فــي ســياق هــذه القوائــم الماليــة.
يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الشــاملة عــن وضــع واإلشــراف علــى إطــار إدارة المخاطــر فــي الشــركة. وقــد أوكل مجلــس اإلدارة إلــى 

ــإدارة المخاطــر فــي الشــركة ومراقبــة مــدى االلتــزام بهــا. ــر السياســات واإلجــراءات الخاصــة ب اإلدارة مســؤولية تطوي

)أ( مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق، مثــل معــدالت الصــرف األجنبــي أو أســعار الفائــدة أو أســعار األســهم علــى 
دخــل الشــركة أو قيمــة مــا تملكــه مــن أدوات ماليــة. وتهــدف إدارة مخاطــر الســوق إلــى إدارة والتحكــم فــي التعــرض لمخاطــر الســوق فــي 

حــدود معــدالت مقبولــة بينمــا يتــم تحقيــق أعلــى العائــدات.

مخاطر سعر الفائدة
لــدى الشــركة قــروض تحمــل فوائــد وتتعــرض لمخاطــر التغيــر فــي ســعر فائــدة الليبــور علــى الــدوالر األمريكــي. وقــد قامت الشــركة بتغطية 
مخاطــر ســعر فائــدة الليبــور األمريكــي مــن خــالل مقايضــة أســعار الفائــدة بالنســبة إلــى 100 % مــن إجمالــي تســهيالت قروضهــا، باســتثناء 

تغطيــة “هيرميــس” للتســهيالت الثابتــة.
ال تحتســب الشــركة أي التزامــات ماليــة بمعــدل فائــدة ثابــت علــى أســاس القيمــة العادلــة فــي األربــاح أو الخســائر، كمــا ال تخصــص الشــركة 
أدوات تغطيــة وفــق نمــوذج محاســبة التغطيــة بالقيمــة العادلــة. وبالتالــي فــإن التغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر لــن يؤثــر علــى 

األربــاح أو الخســائر.
في تاريخ التقرير، كانت أسعار الفائدة على االلتزامات المالية التي تحمل فوائد في الشركة كما يلي:

٢٠١5٢٠١520142014معدل الفائدةااللتزامات المالية 
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني%

القروض المرحلية 

- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر
ليبور +%1.45 

١75.١٠٢.7٣٠455.4٠٣.7١9185.942.989483.596.850و%2.58 
3.60٣8.١9٠.٠7899.٣٢4.٠٠٠41.133.810106.980.000%- قروض بسعر فائدة ثابت بالدوالر

٢١٣.٢9٢.8٠8554.7٢7.7١9227.076.799590.576.850

تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات السعر المتغير
إن تغييــرًا فــي النقــاط بمقــدار 100 نقطــة أســاس فــي معــدالت الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة/( انخفــاض) )حقــوق 
المســاهمين( قائمــة الربــح / الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر  حســب القيــم المبينــة أدنــاه. ويفتــرض هــذا التحليــل أن تبقى جميــع المتغيرات 

األخــرى، وعلــى األخــص أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ثابتــة.

١٠٠ نقطة 
أساس زيادة 

١٠٠ نقطة 
أساس 

انخفاض 
١٠٠ نقطة 

أساس زيادة 

١٠٠ نقطة 
أساس 

انخفاض 
دوالر أمريكيدوالر أمريكيريال عماني ريال عماني

٣١ ديسمبر ٢٠١5
)٢8.95٠.٠١7(٢٦.554.٠١٠)١١.١٣١.٢8٢(١٠.٢١٠.٠١7معدل الليبور على الدوالر األمريكي )100 نقطة أساس(

31 ديسمبر 2014
)33.827.254(30.374.039)13.006.579(11.678.818معدل الليبور على الدوالر األمريكي )100 نقطة أساس(
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

١9- إدارة المخاطر المالية )تابع(

مخاطر العمالت
يتضمــن الســعر بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة مبلغــً وقــدره حوالــي 81 مليــون يــورو واجبــة الدفــع باليــورو. وقــد أبرمــت الشــركة 
اتفاقيــة ســعر آجــل للتحــوط ضــد التقلبــات فــي أســعار صــرف اليورو/الــدوالر )اإليضــاح 18)ب((. وتبلــغ المبالــغ المغطــاة باليــورو حوالــي 89 % 
مــن التدفقــات النقديــة الخارجــة للفتــرة مــن ينايــر 2016 حتــى شــهر أغســطس 2021، 67% للفتــرة مــن ســبتمبر 2021 حتــى شــهر مــارس 2023، 
و 42% للفتــرة مــن أبريــل 2023 حتــى شــهر مــارس 2028. وعــدا عمــا ســبق، تــرى اإلدارة أن الشــركة غيــر معرضــة لمخاطــر كبيــرة بالنســبة 
ــال مرتبــط بفعاليــة  ــدوالر األمريكــي، والري ــال الُعمانــي أو ال لصــرف العمــالت األجنبيــة، وذلــك ألن جميــع المعامــالت واألرصــدة هــي إمــا بالري

بالــدوالر األمريكــي.

تحليل الحساسية
ــر علــى قيــاس األدوات الماليــة المقــدرة  ــة / )إضعــاف( اليــورو مقابــل العمــالت األجنبيــة األخــرى فــي 31 ديســمبر كان يمكــن أن يؤث إن تقوي
ــاه. وهــذا التحليــل  ــة أدن ــاح أو الخســائر طبقــً للقيــم المبين ــادة/ )انخفــاض( حقــوق المســاهمين واألرب ــى زي ــؤدي إل بالعمــالت األجنبيــة وي
مبنــي علــى تغيــرات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة التــي تعتبــر الشــركة أنهــا ممكنــة بصــورة معقولــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ويفتــرض 

التحليــل أن تبقــى جميــع المتغيــرات األخــرى، وعلــى األخــص أســعار الفائــدة، ثابتــة، مــع إهمــال تأثيــر تقديــرات المبيعــات والمشــتريات.

         الربح أو الخسارة         حقوق المساهمين
إضعافتقويةإضعافتقوية

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١5
--)٢.٢٦١.7٣5(٢.٢٦١.7٣5يورو )١٠% حركة(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
--)5.88٢.٢7٦(5.88٢.٢7٦يورو )١٠% حركة( 

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني31 ديسمبر 2014
--)2.434.960(2.434.960يورو )10% حركة( 

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
--)6.332.797(6.332.797يورو )10% حركة(

)ب( مخاطر االئتمان
هــي مخاطــر الخســائر الماليــة للشــركة فــي حالــة عجــز العميــل أو الطــرف اآلخــر بموجــب األداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة 

وتنشــأ أساســً مــن الذمــم المدينــة لعمــالء الشــركة واألرصــدة النقديــة لــدى البنــوك.
وتعمــل الشــركة علــى الحــد مــن المخاطــر االئتمانيــة فيمــا يتعلــق بالودائــع البنكيــة مــن خــالل التعامــل فقــط مــع البنــوك والمؤسســات 

الماليــة حســنة الســمعة.
ــة لألصــول الماليــة الحــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر االئتمانيــة. وكان أقصــى تعــرض للمخاطــر االئتمانيــة فــي  وتمثــل القيمــة الدفتري

تاريــخ التقريــر كمــا يلــي:

٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني

٣.١٠7.١٠٦8.٠8٠.8992.254.9515.864.633ذمم تجارية مدينة
٢.5٠٣.٠95٦.5١٠.٠٠٠2.768.4007.200.000ودائع قصيرة االجل

٣5٢.9589١7.9٦٦508.3521.322.112النقد لدى البنوك
١.9١١4.9٦899.637259.131ذمم أخرى مدينة ومستحقات من أطراف ذات عالقة

5.9٦5.٠7٠١5.5١٣.8٣٣5.631.34014.645.876
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

١9. إدارة المخاطر المالية )تابع(

)ج( مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم تمكن الشركة من اإليفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.

ويكمــن النهــج الــذي تعتمــده الشــركة حيــال إدارة مخاطــر الســيولة فــي التأكــد مــن أنهــا تحتفــظ، قــدر اإلمــكان، بســيولة كافيــة لإليفــاء 
بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها، ســواء أكان ذلــك فــي الظــروف العاديــة أوفــي الظــروف الملحــة، دونمــا تحمــل أي خســائر غيــر مقبولــة أو 

المخاطــرة باإلســاءة لســمعة الشــركة.
وتعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفر التسهيالت البنكية وقروض المساهمين، حيثما اقتضى األمر.

ويتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على ضمان توافر أموال سائلة لإليفاء بااللتزامات عند استحقاقها.
وفيما يلي مواعيد االستحقاق التعاقدية لاللتزامات المالية، بما في ذلك دفع الفوائد وباستثناء تأثير اتفاقيات المعاوضة.

مبلغ مرحل
تدفقات نقدية 
أقل من سنةمن التعاقدات 

أكثر من سنة 
إلى 5سنوات

أكثر من 5 
سنوات 

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 
٣١ ديسمبر ٢٠١5

مشتقة
)5.8٢٣.5٢4()١٠.١4٠.٠47(-)١5.9٦٣.57١(١4.٦95.75١أدوات مشتقة 

التزامات مالية غير مشتقة
)١٣5.٦4٠.٢١١()٦٢.994.٢78()١4.٦58.٣١9()٢١٣.٢9٢.8٠8(٢٠4.٣48.854قرض ألجل

--)٢8٠.٠٠٠()٢8٠.٠٠٠(٢8٠.٠٠٠اقتراض قصير األجل 
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 

--)٣.8٦٢.٦8٦()٣.8٦٢.٦8٦(٣.8٦٢.٦8٦أخرى
٢٢٣.١87.٢9٢٣٣.٣(١99.٠٦5()١8.8٠١.٠٠5()7٣.١٣4.٣٢5()١4١.4٦٣.7٣5(

دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي ٣١ ديسمبر ٢٠١5 
مشتقات

)١5.١45.7٠7()٢٦.٣7٢.٠٣4(-)4١.5١7.74١(٣8.٢٢٠.4١9أدوات مشتقة
التزامات مالية غير مشتقة

)٣5٢.77٠.٣7٦()١٦٣.8٣4.٢77()٣8.١٢٣.٠٦٦()554.7٢7.7١9(5٣١.4٦٦.4٦٠قروض ألجل 
--)7٢8.٢١8()7٢8.٢١8(7٢8.٢١8اقتراض قصير األجل

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 
--)١٠.٠45.997()١٠.٠45.997(١٠.٠45.997أخرى 

58٠.4٦١.٠94)٦٠7.٠١9.٦75()48.897.٢8١()١9٣٦()٠.٢٠٦.٣١١7.9١٦.٠8٣(

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 31 ديسمبر 2014
مشتقة

)6.739.208()7.151.199(-)13.890.407(12.720.369أدوات مشتقة 
التزامات مالية غير مشتقة

)152.657.186()60.635.620()13.783.991()227.076.797(216.672.927قرض ألجل
--)340.000()340.000(340.000اقتراض قصير األجل 

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 
--)3.149.082()3.149.082(3.149.082أخرى

232.882.378)244.456.286()17.273.073()67.786.819()159.396.394(

دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 31 ديسمبر 2014 
مشتقات

)17.527.199()18.598.696(-)36.125.895(33.082.885أدوات مشتقة
التزامات مالية غير مشتقة

)397.027.794()157.699.924()35.849.132()590.576.850(563.518.665قروض ألجل 
--)884.265()884.265(884.265اقتراض قصير األجل 

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 
--)8.190.072()8.190.072(8.190.072أخرى 

605.675.887)635.777.082()44.923.469()176.298.620()414.554.993(

ومن غير المتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل االستحقاق بشكل أبكر على نحو كبير. أو بمبالغ مختلفة إلى حد كبير.
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

١9. إدارة المخاطر المالية )تابع(

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يبيــن الجــدول التالــي عمليــات تحليــل األدوات الماليــة التــي تمــت علــى أســاس القيمــة العادلــة مــن خــالل طريقــة التقييــم. وقــد تــم تحديــد 

المســتوىات المختلفــة كمــا يلــي:
• المســتوى 1: يتــم قيــاس القيمــة العادلــة علــى أســاس األســعار المعروضــة )غيــر المعدلــة( فــي األســواق النشــطة بالنســبة لــألدوات 

المطابقــة.
• المســتوى 2: يتــم قيــاس القيمــة العادلــة باســتخدام مدخــالت غيــر تلــك المســتخدمة فــي المســتوى 1، والتــي يمكــن رصدهــا بالنســبة 

لــألدوات الماليــة ســواء بشــكل مباشــر )األســعار( أو غيــر مباشــر )مشــتقة مــن األســعار(. 
• المســتوى 3: يتــم قيــاس القيمــة العادلــة باســتخدام مدخــالت ال تكــون مبنيــة علــى معطيــات الســوق القابلــة للرصــد )مدخــالت غيــر قابلــة 

للرصد(

٢٠١5٢٠١520142014
المستوى 2المستوى 2المستوى ٢المستوى ٢
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني

١4.٦95.75١٣8.٢٢٠.4١912.720.36933.082.885التزامات مالية مشتقة

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوىات األول والثاني خالل السنة.
ــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى قصيــرة األجــل، والنقــد ومــا فــي حكــم النقــد  ــة للذمــم التجاري لــم تفصــح الشــركة عــن القيــم العادل

ــة. ــب معقــول لقيمهــا العادل ــة هــي تقري ــة الدائنــة والذمــم الدائنــة األخــرى ألن قيمهــا الدفتري والذمــم التجاري

قياس القيم العادلة

أسلوب التقييم النوع
مدخالت هامة غير قابلة 

للرصد

أدوات مشتقة )مقايضات أسعار الفائدة(
أسلوب المقارنة السوقية: تحتسب القيمة

غير منطبقالعادلة من قبل المؤسسات المالية ذات الصلة
غير منطبقتدفقات نقدية مخصومةالتزامات مالية أخرى

المشتقات الضمنية
تتضمن االتفاقيات التالية مشتقات ضمنية كما يلي:

1. اتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة بيــن الشــركة وبيــن الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تتضمــن مشــتقات مندمجــة فــي معادلــة 
التســعير التــي تقــوم بتعديــل األســعار بمــا يعكــس التغيــرات فــي أســعار صــرف الريــال الُعمانــي مقابــل الــدوالر األمريكــي إضافــة إلــى 

التغيــرات فــي مســتوى مؤشــرات أســعار المســتهلك الُعمانيــة واألمريكيــة.

2. اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة تتضمــن مشــتقات ضمنيــة فــي معادلــة التســعير التــي تقــوم بتعديــل المدفوعــات تبعــً للتغيــرات فــي 
مؤشــرات التضخــم ذات الصلــة.

وال تنفصل هذه المشــتقات الضمنية عن العقد األساســي، واتفاقية شــراء الطاقة واتفاقية التشــغيل والصيانة، وال تحتســب كمشــتقات 
منفــردة طبقــً لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم: 39، حيــث تــرى اإلدارة أن الخصائــص االقتصاديــة والمخاطــر المرتبطــة بالمشــتقات المندمجــة 

هــي علــى صلــة وثيقــة بتلــك العقود األساســية.

إدارة رأس المال
تهــدف الشــركة إلــى الحفــاظ علــى أســاس رأســمال قــوى الكتســاب ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق ولدعــم اســتدامة التطــور 

المســتقبلي لألعمــال، مــع المحافظــة فــي نفــس الوقــت علــى سياســة توزيــع األربــاح المناســبة لمكافــأة المســاهمين.
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

٢٠. االلتزامات

)أ( التزامات التشغيل والصيانة
ــة ُعمــان ش.م. م )»ســتومو«( مــن المرتقــب  ــة المبرمــة مــع شــركة ســويز تراكتبيــل للتشــغيل والصيان وفــق اتفاقيــة التشــغيل والصيان
أن تقــوم األخيــرة بتشــغيل وصيانــة المحطــة حتــى 31 مــارس 2028. وبموجــب اإلتفاقيــة، الشــركة ملزمــة بســداد رســوم التشــغيل التاليــة:

• رسم شهري ثابت
• رسم متغير

تخضع جميع الرسوم للتعديل بناًء على أسعار المواد والعمالة بالريال الُعماني واليورو ومؤشرات إنتاج األسعار الدوالر االمريكي. 
كان الحد األدنى للمدفوعات المستقبلية بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة )بدون تعديل األسعار( في 31 ديسمبر كما يلي:

٢٠١5٢٠١520142014
دوالر أمريكي ريال عمانيدوالر أمريكي ريال عماني

5.٢8٠.757١٣.7٣4.٠895.533.86014.392.353خالل سنة
٢١.١١٣.٦5954.9١١.98721.115.38554.916.476ما بعد سنة إلى ما ال يتجاوز خمس سنوات

٣٦.٠٣9.١٠99٣.7٢9.8٠٣41.318.140107.459.402بعد خمس سنوات 
٦٢.4٣٣.5٢5١٦٢.٣75.87967.967.385176.768.231

)ب( التزامات تأجير األرض
كان الحد األدنى اللتزامات اإليجار المستقبلية بموجب اتفاقية حق االنتفاع في 31 ديسمبر كما يلي: 

١7.٣8445.٢١٢17.38445.212خالل سنة
٦9.5٣٦١8٠.84769.536180.847ما بين سنتين إلى خمس سنوات

٢54.١٣8٦٦٠.958271.522706.170بعد خمس سنوات 

)ج( أصــدرت الشــركة أمــر شــراء بقيمــة 129.696 دوالًرا أمريكًيــا )49.868 ريــاًلا ُعمانًيــا( لصالــح شــركة النفــط الُعمانيــة للتســويق ش.م.ع.ع. مــن 
أجــل إمدادهــا بزيــت الوقــود. ولقــد تــم تســليمها الوقــود فــي ينايــر 2016.

٢١. عقد االيجار التشغيلي الذي تتصرف فيه الشركة بصفة مؤجر

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة التــي تتعلــق بجــزء جوهــري مــن إنتــاج الطاقــة وتتضمن 
بنــوًدا بااللتــزام بالقبــول أو الدفــع بنســبة 100% لصالــح الشــركة. 

قــررت اإلدارة أن الترتيبــات الملزمــة بالقبــول أو الدفــع مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة تخضــع 
لمقــررات اللجنــة الدوليــة لتفســير التقاريــر الماليــة بشــأن تحديــد مــا إذا كانــت اتفاقيــة مــا تحتــوي علــى تأجيــر )»المعيــار رقــم 4 مــن معاييــر 
التقاريــر الماليــة«( حيــث أن هــذه الترتيبــات تنقــل حــق اســتخدام األصــول. كمــا رأت اإلدارة أن هــذه الترتيبــات فــي جوهرهــا تمثــل اتفاقيــة 

تأجيــر تشــغيلي. وقــد بــدأ التأجيــر فــي 3 أبريــل 2013. 
فيمــا يلــي مجمــوع الحــد األدنــى لمتحصــالت التأجيــر المتوقــع اســتالمها بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة )بإســتثناء تعديــل األســعار حســب 

المؤشــرات االقتصاديــة(:

31.555.24882.068.26531.558.99682.078.012خالل سنة
125.805.650327.192.847125.889.620327.411.236ما بعد سنة إلى ما ال يتجاوز خمس سنوات

224.017.257582.619.653255.488.534664.469.529بعد خمس سنوات 
381.378.155991.880.765412.937.1501.073.958.777
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اإليضاحات
)تشكل جزء من هذه القوائم المالية(

٢٢. صافي األصول لكل سهم

ــى  ــى المســاهمين العادييــن للشــركة عل ــق قســمة صافــي األصــول التــي تعــود إل ــكل ســهم عــن طري يتــم احتســاب صافــي األصــول ل
المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة المســتحقة خــالل الســنة. 

٢٠١52014

85.77١.٢9١84.454.706صافي األصول – أموال المساهمين )ريال عماني(
7١4.4٠٦.٣4٠714.406.340المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة 

١٢٠.٠٦118.22صافي األصول لكل سهم )بيسة( 

تؤمــن اإلدارة بــأن تغطيــة العجــز البالــغ12.77 مليــون ريــال ُعمانــي )33.22 مليــون دوالر أمريكــي( ]2014: 11.04 مليــون ريــال عمانــي )28.72 مليــون 
دوالر أمريكــي([ فــي نهايــة فتــرة إعــداد التقريــر يمثــل خســارة ســوف تتكبدهــا الشــركة إذا مــا اختــارت أن تقــوم بإنهــاء اتفاقيــات المقايضــة 
فــي هــذا التاريــخ. ولكــن وبموجــب شــروط اتفاقيــات التمويــل فــإن الشــركة ليــس مــن حقهــا إنهــاء اتفاقيــات المقايضــة. وعليــه فــإن تغطيــة 

العجــز مســتبعد مــن أمــوال المســاهمين. 

٢3. العائدات األساسية على كل سهم

يتــم احتســاب العوائــد األساســية لــكل الســهم عــن طريــق قســمة صافــي الربــح أو الخســارة المتعلقــة بالمســاهمين العادييــن للشــركة 
علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم المســتحقة خــالل الســنة. 

7.٢4٦.١584.818.027صافي الربح للعام )ريال عماني(
7١4.4٠٦.٣4٠714.406.340المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة 

١٠.١46.74العوائد األساسية على السهم )بيسة( 

٢4. التزامات طارئة

ال يوجد أي التزامات طارئة جوهرية كما في 31 ديسمبر 2015.

٢٥. أرقام المقارنة 

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما كان ذلك ضرورًيا لتتوافق مع العرض المقدم في هذه القوائم للسنة الحالية.
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