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المساهمون الكرام، 

إنه لمن دواعي سروري نيابًة عن مجلس إدارة شركة »السوادي للطاقة ش.م.ع.ع.« 
 3١ في  المنتهية  السنة  عن  للشركة  السنوي  التقرير  إليكم  أقّدم  أن  )»الشركة«( 

ديسمبر ٢0١6م.

حوكمة الشركة

لقد دخل القانون الجديد لحوكمة الشركات )»القانون«( الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال حيز التنفيذ في يوليو ٢0١6م ولقد قامت 
الشركة بمراجعة سياساتها وإجراءاتها القائمة وتنقيحها كما صاغت سياسات واستحدثت إجراءات جديدة لضمان إلتزام الشركة بهذا 

القانون.

نتائج التشغيل

لقد شهدت المحطة أداًءا تشغيلًيا رائًعا خالل العام، حيث حققت المحطة مستوًى ثابًتا من الموثوقية بلغ 99.64٪ باإلضافة إلى كفاءة 
حرارية ممتازة بلغت نسبتها ١00.84٪. أما كفاءة الوقود فجعلت المحطة تحتل مكان الصدارة بين محطات الكهرباء في السلطنة من 
حيث الكهرباء الموزعة وبالتالي شهد مستوى توزيع الكهرباء من المحطة ارتفاًعا مضطرًدا منذ تدشين المحطة في عام ٢0١3م. وخالل 

العام، زودت المحطة الشبكة الُعمانية بما مقداره 4.0١9 جيجا واط/ ساعة أي ما يمثل زيادة نسبتها 4.83٪ مقارنة بالعام ٢0١5م.

ويجدر التنويه إلى أن المستوى المتميز من األداء التشغيلي تعزز بشدة حين تعرضت البالد خالل شهر سبتمبر ٢0١6 النقطاع مفاجئ 
الغاز قادرة على االستمرار في توليد  انخفاض مستويات  الحرجة من  الفترة  الشركة خالل تلك  الغاز. ومع ذلك فقد كانت  إمدادات  في 
الطاقة بكل سالسة باالعتماد على نفط الديزل، وتمكنت من دعم الشبكة الوطنية للكهرباء بكل كفاءة. وقد أثنى الرئيس التنفيذي 
للشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه على الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة قائًلا: “أود أن أشكركم جميًعا على الجهود الكبيرة 
التي بذلتموها والمهنية العالية التي أظهرتموها لضمان عدم وجود أي تأثير سلبي على توافر الكهرباء طوال فترة الطوارئ المتعلقة 

بإمدادات الغاز”.

حققت الشركة مرحلة هامة تمثلت في إنجاز عملية المعاينة األولى لمسار الغاز الساخن الممّدد إلحدى توربينات الغاز بنجاح وذلك ضمن 
اإلطار الزمني المتفق عليه والتكلفة المرصودة في الموازنة.

واستمرت الشركة في ضمان أعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة وإدارة الجودة خالل عمليات المحطة وقد تم تسجيل ٢.009 يوًما خالًيا 
من الحوادث المضيعة للوقت منذ بداية التشغيل بنجاح، ولقد تّوج ذلك بفوز المحطة في شهر يوليو ٢0١6م بالجائزة الذهبية للصحة 

والسالمة المهنية التي منحتها إياها الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث »روسبا«.

هذا وقد استوفت الشركة أغلب اإلشتراطات البيئية الصارمة الموضوعة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية من أجل الحصول على 
التراخيص البيئية  وقد أقر ذلك التدقيق الذي أجرته شركة مدققين بيئيين خارجية مرموقة.

وقد ألّمت الشركة إلماًما تاًما باألنظمة الجديدة التي وضعتها هيئة تنظيم الكهرباء في مجال األمن السيبراني للمحطات وهي اآلن في 
وضع يسمح لها ومقاول التشغيل والصيانة التابع لها، شركة »ستومو«، بإنجاز مراحل التطبيق الرئيسية من أجل ضمان توفير نظام 

أمن سيبراني قوي في المحطة.

النتائج المالية

تمكنت الشركة بفضل األداء التشغيلي للمحطة مقروًنا بإنخفاض هام في نفقات التمويل والنفقات الضريبية من تحقيق صافي أرباح 
استثنائية بلغت 9.0٧ مليون ريال ُعماني ما يمثل زيادة نسبتها ٢5.١٪ بالمقارنة بعام ٢0١5م.

تــــقـــــريــــر مـــجــلــــس اإلدارة
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النتائج المدققة
٢٠١٦م

ألف ريال ُعماني
٢٠١5م

ألف ريال ُعماني
النسبة المئوية 

للتغيير

4.0٪69.35٧66.٧١4اإليرادات

)6.0٪()43.48١()46.١08(النفقات المباشرة

0.١٪23.24923.233إجمالي الربح

٢5.١٪9.0687.246صافي الربح

الربح للسهم الواحد 
٢5.١٪10.14 بيسة12.69 بيسة)القيمة االسمية 100 بيسة(

أدنى نسبًيا في  زيادة  المساهمة من  أن  إذ  الماضي،  العام  التشغيلية خالل  للبرامترات  تحليًلا  التاليتين  البيانيتين  الرسمتين  تصور 
والنفقات  التمويل  نفقات  في  البالغ  اإلنخفاض  عززها  أعلى  إيرادات  مقابل  واإلدارية  العامة  والمصروفات  والصيانة  التشغيل  تكاليف 

الضريبية قد نتج منها معدل صافي ربح أعلى بالمقارنة بعام ٢0١5م.

وقد دفعت الشركة أرباًحا بواقع 9.٢0 بيسة للسهم الواحد في عام ٢0١6م مقارنة بـ8.30 بيسة للسهم الواحد في عام ٢0١5م وقد ظل 
سعر السهم ثابًتا عند ١80 بيسة للسهم الواحد في نهاية عام ٢0١6م.

المسؤولية االجتماعية للشركة

تأخذ الشركة الدور الذي تلعبه كشركة مواطنة مسؤولة على محمل الجد ومعظم برامج المسؤولية اإلجتماعية التي تضطلع بها تركز 
على والية بركاء حيث أهدت الشركة خالل العام أربع ألواح إلكترونية ذكية لمدرسة للبنين و5 أجهزة عرض لمدرسة للبنات في والية 
بركاء. كما أنها وّفرت خالل العام إلحدى المجمعات الطبية في بركاء جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية كان المجّمع في أمس الحاجة 

إليه.

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط

تسعى الشركة دائًما إلى تحديد جوانب الضعف في عمليات المحطة من أجل تحسينها. وتخّطط الشركة خالل عام ٢0١٧م للخوض في 
مشروع تبريد سريع آلي لتوربين البخار مما سيسهم في خفض زمن التبريد الذي يستغرقه التوربين بستة أيام األمر الذي سيساعد 

على تسريع أعمال المعاينة والصيانة.

وقد تم اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير المعقولة من جانب اإلدارة للحفاظ على مستويات األداء التشغيلي خالل عام  ٢0١٧م. حيث لن يتأثر 
األداء المالي للشركة بأي تغيير  هام يطرأ على سوق العرض والطلب على الطاقة في السلطنة، وذلك ألن ربحية الشركة تأتي بشكل 

أساسي من جاهزية محطتها ومن الموثوقية العالية التي تتمتع بها.
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تتابع الشركة التطورات في األسواق المالية من أجل إعادة إطالق عملية إعادة تمويل القروض طويلة األجل للشركة. وسوف يتم البدء 
يهذا المشروع بمجرد تحّسن األسواق المالية إلى المستوى المطلوب الذي يجعل من عملية إعادة التمويل مجدية من الناحية المالية.

من    التأكد  مع  مضطرد  نحو  على  التعمين  نسب  زيادة  لضمان  حثيثة  جهوًدا  لها  التابع  والصيانة  التشغيل  ومقاول  الشركة  تبذل 
تشغيل المحطة بسالسة وموثوقية. والشركة اآلن تسعى الى تحقيق نسب التعمين التي وضعتها هيئة تنظيم الكهرباء.

نيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل  للشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش م ع م ، ولهيئة تنظيم الكهرباء، 
والهيئة العامة لسوق المال، وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية األخرى على توجيههم ودعمهم المستمر  لنا. والشكر 
إخالصهم  على  الشركة  في  األفراد  ولبقية  للطاقة،  السوادي  محطة  في  والصيانة  التشغيل  في  العاملين  لجميع  كذلك  موصول 
وتفانيهم في العمل وكذلك لغيرهم من األطراف مثل مقاولينا الذين تمكنت الشركة بفضل خبراتهم من تحقيق أهدافها وغاياتها 

التي تصبو إليها.

السلطان قابوس  الجاللة  إلى صاحب  الشكر والعرفان  آيات  الفرصة ألتقدم بخالص  أنتهز هذه  أن  اإلدارة  نيابة عن مجلس  أود  وختاًما، 
بن سعيد - حفظه اهلل ورعاه- وحكومته الموقرة، لدعمهما وتشجعيهما المستمرين للقطاع الخاص من خالل توفير بيئة تسمح لنا 
بالمشاركة بشكل فاعل في نمو اقتصاد البالد وتركيز كل إنجازاتنا على بناء أمة صلبة البنيان، سائلًة المولى عز وجل أن يحفظ جاللته 

ويسبغ عليه نعمه وآالءه ويمده بموفور الصحة والعافية.

شارليس بول ديكستير 
رئيس مجلس اإلدارة
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كهربل م.م.ح

تتولى شركة  »كهربل«  عمليات إدارة وتطوير وإنشاء وتشغيل مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه في شركة »إينجي« )جي دي إف سويز 
سابًقا( في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة »إنترناشيونال باور إس. إيه.«، والتي هي بدورها 

مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من قبل شركة »إنترناشيونال باورليمتد«.

يذكر أن شركة »انترناشونال باور ليمتد« مملوكة بشكل غير مباشر لمجموعة »إينجي«، وهي إحدى شركات الطاقة الرائدة في العالم، 
والتي تعتبر قدوة في مجال خدمات الكهرباء و الغاز والطاقة. وتمارس المجموعة نشاطها ضمن كامل سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة، 
في مجاالت الكهرباء والغاز الطبيعي، ابتداًء من مرحلة اإلنتاج وحتى التسويق. ويبلغ عدد العاملين بالشركة حالًيا أكثر من ١55.000 فرًدا 
في كافة أنحاء العالم. وتجاوزت إيراداتها 69.9 مليار يورو في عام ٢0١5م. كما تم إدراج أسهم الشركة للتداول في أسواق األوراق المالية 
في كل من باريس وبروكس ولوكسمبورج، كما أنها ممثلة في أهم مؤشرات األسواق العالمية، مثل مؤشر » كاك 40« ،«بيل ٢0« ، »دي 
جيه يورو ستوكس 50« ، »يورونكست ١00« ، »إف تي اس إي يوروتوب ١00«، »إم أس سي آي يوروب« ، »إيه إس بي آي يوروزون«، »يورونكست 

فيجيو« )»يوروزون ١٢0«، »وورلد ١٢0«، يوروب ١٢0«، فرانس ٢0«(

شركة التقنيات المتعددة )ملتيتك( ش.م.م

التقنيات المتعددة هي شركة تديرها شركة بهوان الهندسية ش.م.م، والتي تعتبر إحدى مجموعات األعمال التجارية الرائدة والمعروفة 
في سلطنة عمان.

وشركة التقنيات المتعددة هي الذراع اإلستثماري لمجموعة بهوان الهندسية للمشاركة في مشاريع خصخصة الكهرباء والمياه في 
سلطنة عمان

وتعتبر التقنيات المتعددة مساهم مؤسس في الشركات التالية:

شركة اكوا للطاقة بركاء ش م ع ع )محطة بركاء١- مشروع مستقل للمياه والطاقة( أ. 

شركة السوادي للطاقة ش م ع ع )بركاء  3 مشروع مستقل للطاقة( ب.  

شركة الباطنة للطاقة ش م ع ع )صحار  ٢ مشروع مستقل للطاقة( ج.  

شركة العنقاء للطاقة ش م ع م )مشروع صور المستقل للطاقة( د.  

لحقول  الكيميائية  والمواد  المياه  ومعالجة  الكهربائية  والمنتجات  اللحام  منتجات  تجارة  أيضا في  المتعددة  التقنيات  وتشارك شركة 
النفط والرافعات.

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

بلو هورايزون بركاء باور بي. في.

الطاقة  مشروع  في  لالستثمار  »سوجيتز«  لشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  هي  في.«  بي.  باور  بركاء  هورايزون  »بلو  شركة  إن 
المستقل »بركاء-3«. حيث أن »سوجيتز«  (سوجتيو كابوشيكي-جايشا، سوجيتز) هي شركة تعمل في مجال االستثمار والتجارة مقرها 

في طوكيو باليابان، وهي شركة مدرجة في سوق األوراق المالية في طوكيو.

ويعمل في شركة سوجيتز أكثر من ١4.000 فرًدا حول العالم )كما في سبتمبر ٢0١6( كما تجاوزت إيراداتها 4.0 تريليون ين ياباني في السنة 
المالية المنتهية في مارس ٢0١6.

يذكر أنه قد تم إنشاء شركة سوجيتز من خالل االندماج بين شركة »نيتشيمن«  (تأسست عام ١89٢( وشركة »نيسشولواي« (تأسست 
عام  ١896( في عام  ٢004. وتمارس شركة  سوجيتز أعمالها في حوالي 50 بلدا من خالل أكثر من 400 شركة تابعة وفرعية موحدة في 
التجارية لشركة سوجيتز لتشمل مجاالت  اآلالت والطاقة والمعادن والمواد الكيميائية  العالم، وتتنوع األنشطة  اليابان ومختلف أنحاء 
والمواد االستهالكية. وال تكمن قوة شركة »سوجيتز« فقط في تطوير المشاريع المالية فحسب، وإنما أيضا في إجراء التحليالت الدقيقة 
لألسواق من خالل شبكاتها في الخارج، وتحديد الجدوى التجارية لألعمال التجارية باستخدام الخبرات المتراكمة التي تتمتع بها في شتى 
المجاالت. وقد استفادت شركة سوجيتز من هذه المهارات في اقتناص الفرص المتاحة في مجال المشروعات المستقلة إلنتاج الطاقة 
الكهربائية كمطور أو مستثمر، أو ممول أو منسق للمشاريع، وشاركت شركة سوجيتز في مشاريع الطاقة المستقلة في جميع أنحاء 

نبذة عن كبار المساهمين
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العالم، بما في ذلك سلطنة ُعمان والمملكة العربية السعودية وفيتنام والمكسيك والصين وترينيداد وتوباغو وسريالنكا واليابان. 

وشركة »سوجيتز« هي مساهم رئيسي في شركة »بلو هورايزون صحار باور«، وهي شركة عالمية لالستثمار والتجارة ، وتنشط في تطوير 
المشاريع في مجاالت الكهرباء والطاقة  في جميع أنحاء العالم.  وتبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لشركة سوجيتز حوالى 6.5 جيجاواط 
لتوليد الكهرباء، وحوالى ١3.٢ مليون جالون امبريالي في اليوم لتحلية مياه البحر قيد التشغيل حالًيا. وفي منطقة الخليج على وجه 
الخصوص، تعمل شركة سوجيتز منذ فترة طويلة في مشاريع الطاقة والمياه، بما في ذلك عقود الهندسة والمشتريات واإلنشاءات في 
مشاريع تحلية المياه، مثل مشروع الغبرة )المراحل ١، ٢، 3، 4، 5( ومحوت ومشاريع الطاقة المستقلة، مثل مشروع الطاقة المستقل »بي 
بي ١١« في المملكة العربية السعودية )١.٧٢9 ميجاواط(، ومحطة بركاء-3 )٧44 ميجاواط، بتقنية دورة توربينات الغاز المزدوجة( ومحطة 

صحار- ٢ )٧44 ميجاواط، تعمل بتقنية دورة توربينات الغاز المزدوجة( في سلطنة ُعمان.

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

»إس إي بي انترناشيونال نيذرالندس بي. في.

المشاريع  وإدارة  لالستثمار في  )يوندن(  باور  إلكتريك  بالكامل لشركة شيكوكو  تابعة مملوكة  آي« هي شركة  بي  إي  »إس  إن شركة 
»بركاء  المستقل  الطاقة  مشروع  في  أسهًما  الشركة  وتمتلك  اليابان،  خارج  والطاقة  للمياه  المستقلة  والمشاريع  للطاقة  المستقلة 
-3«)٧44 ميجاواط، بتقنية دورة توربينات الغاز المزدوجة(و مشروع الطاقة المستقل »صحار-٢« )٧44 ميجاواط، بتقنية توربينات الغاز ذات 
الدورة المركبة( في سلطنة عمان، و مشروع المياه والطاقة المستقل في »راس لفان« )٢.٧30 ميجاواط، بتقنية توربينات الغاز ذات الدورة 

المركبة / 63 مليون جالون امبريالي يوميا( في دولة قطر.

ويعتبر مشروع »راس لفان« المستقل إلنتاج المياه والطاقة أحد أكبر وأحدث مشاريع المياه والطاقة المستقلة في العالم، والذي استطاع 
تحقيق تاريخ التشغيل التجاري في الوقت المحدد في عام ٢0١١، وظل يعمل بثبات منذ ذلك الحين.

كما أن شركة )يوندن( المدرجة في بورصة طوكيو لألوراق المالية، هي منشأة للطاقة الكهربائية وتعمل على تنفيذ عملية متكاملة 
لتوليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية ألكثر من 4 ماليين شخص في منطقة »شيكوكو« في اليابان. ويعمل بشركة »يوندن« 
أكثر من 4.٧00 فرد، وقد استطاعت أن تحقق إيرادات تشغيلية موحدة بلغت 5.9 مليار دوالر أمريكي من مبيعات كهرباء بلغت  5.٢٧ 
مليار كيلوواط/ ساعة في السنة المالية المنتهية في 3١ مارس ٢0١6. ومنذ إنشائها في العام ١95١، ساهمت شركة« يوندن« في التنمية 
اإلقليمية من خالل توفير إمدادات الكهرباء المستقرة ذات جودة العالية وبأسعار منخفضة، من خالل إنشاء مزيج متوازن من الطاقة، 
 6340 اإلجمالية حوالي  اإلنتاجية  قدرتها  بلغت  الشمسية،و  والطاقة  المائية  والطاقة  والغاز  والنفط  والفحم  النووية  الطاقة  بين  يجمع 

ميجاواط )صافي وإجمالي( في 64 محطة للطاقة.

وفي مجال الطاقة الحرارية على وجه الخصوص، يعمل بشركة »يوندن« أكثر من 400 مهندس في مجال هندسة وبناء وتشغيل وصيانة 
محطات الطاقة الحرارية التي تقدر طاقتها اإلنتاجية بحوالي 3.٧00 ميجاواط، حيث تتمتع شركة »يوندن« بخبرات واسعة ومهارات ودراية 
اكتسبتها خالل أكثر من 60 عاما من العمل في هذه المجاالت. وتمتلك شركة »يوندن« وحدتين تعمالن بتقنية توربينات الغاز ذات الدورة 

المركبة  بقدرة ٢96 ميجاواط في محطة »ساكايد« لتوليد الطاقة.

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

الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية

المرسوم  بموجب  والمالي  اإلداري  باالستقالل  وتتمتع  ُعمان،  أنشئت في سلطنة  عامة  اإلجتماعية هي هيئة  للتأمينات  العامة  الهيئة 
السلطاني رقم 9١/٧٢ الصادر بتاريخ ٢ يوليو ١99١. وتتولى الهيئةبإدارة نظام محدد للتقاعد مخصص للمواطنين الُعمانيين العاملين 
في القطاع الخاص، وذلك من خالل استراتيجيات استثمارية حكيمة وحصيفة وطويلة األمد. وحاليا، يتجاوز عدد منسوبي نظام التقاعد 

الذي تديره الهيئة ٢03.000مشارك فاعل.

الدوام في  رائدة على  الهيئة  المحلي، كانت  المحلية والدولية. وعلى الصعيد  المال  الهيئة بشكل نشط في أسواق رأس  وتستثمر 
المشاركة في مشاريع الطاقة وشركات الخدمات والمشاريع العقارية الكبر. أما على الصعيد الدولي، فتستثمر الهيئة في األصول، سواء 

بشكلها التقليدي )مثل السندات واألسهم( أو البديل )مثل األسهم الخاصة والبنية التحتية والعقارات(.

www.pasi.gov.om :للمزيد من المعلومات حول الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية، يرجى زيارة الموقع االلكتروني
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صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

للمواطنين  الخدمة  نهاية  ومكافآت  التقاعدية  المعاشات  قانون  صدور  مع  تزامنًا  المدنية  الخدمة  موظفي  تقاعد  صندوق  تأسس 
الُعمانيين العاملين في القطاع الحكومي في بداية عام ١986.

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

صندوق تقاعد وزارة الدفاع هو عبارة عن مؤسسة قانونية عامة في سلطنة ُعمان تم تأسيسها وتسجيلها بموجب المرسوم السلطاني 
رقم 93/8٧ الصادر بتاريخ ٢9 ديسمبر ١993. ويعد صندوق تقاعد وزارة الدفاع واحًدا من أكبر صناديق التقاعد في السلطنة، ومستثمرًا 
رئيسيًا في أسواق رأس المال المحلية في كل من األسهم والسندات، كما أن الصندوق هو مشارك رئيسي في استثمارات المشاريع 

واالستثمارات العقارية. كما يوجد للصندوق ممثلون في مجالس إدارة العديد من الشركات التجارية البارزة في السلطنة.
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تقرير المسؤولية اإلجتماعية للشركة

الجد. وتشمل  المجتمع في والية بركاء وتأخذ دورها كشركة مواطنة مسؤولة على محمل  إلى تنمية  تعتمد الشركة سياسة ترمي 
المبادرات  والمساعدة في  والرياضة  والبيئة  والتعليم  الصحة  للشركة  اإلجتماعية  المسؤولية  برامج  تغطيها  التي  الرئيسية  المجاالت 

اإلجتماعية الهامة األخرى.

التبرعات خالل عام ٢٠١٦

المبلغ بالريال الُعمانيبيان المشروع

أربع ألواح إلكترونية ذكية للصفوف المدرسية في مدرسة عبد بن الجلندي للتعليم األساسي للبنين 
في بركاء

5.6٧8

850خمسة أجهزة عرض للصفوف المدرسية في مدرسة األمل التعليمية للبنات في بركاء

8.400وحدة تشخيص بالموجات فوق الصوتية مهداة إلى مركز رعاية صحية أولية في منطقة بركاء

210شتى أنواع الدعم المقّدم إلى بلدية بركاء في مجال البيئة

15.138المجموع

اتخذت الشركة خالل عام 2016م مبادرتين رئيسيتين في مجال التعليم تدخالن ضمن نطاق برامج المسؤولية اإلجتماعية للشركة، حيث 
أهدت خالل الربع األول من العام أربعة ألواح إلكترونية ذكية لمدرسة البنين وخمسة أجهزة عرض لمدرسة البنات في والية بركاء.
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تصوير  جهاز  الشركة  وفرت  العام،  من  الثالث  الربع  وخالل 
لوزارة  التابع  الطبي  بركاء  لمجمع  الصوتية  فوق  بالموجات 
الصحة. والجدير بالذكر أن المرضى الذين بحاجة إلى الخدمات 
المتخصصة التي توفرها وحدة التصوير عبر الموجات فوق 
الصوتية هذه يحققون أقصى استفادة من هذا الجهاز حيث 
كان عليهم قبل تركيبه في المجمع أن يقطعوا مسافة 80 
تلك  توفر  التي  الرستاق  إلى مستشفى  ليصلوا  كيلومتًرا 
لبلدية  أيًضا  الشركة  تبرعت  الفصل،  هذا  وخالل  الخدمة. 

بركاء ببعض األدوات والمعدات المفيدة في مجال البيئة.

الحكومية  والدوائر  المحلي  المجتمع  من  كل  ويثّمن  هذا 
الشركة  تتخذها  التي  اإلجتماعية  المبادرات  المختلفة 
بحثها  الشركة  تواصل  حين  في  التقدير  كل  ويقدرانها 
مماثلة  منفعة  ذات  إجتماعية  مبادرات  لتقديم  ومساعيها 
في منطقة بركاء وذلك في إطار إلتزامها باإلضطالع بدورها 

كشركة مواطنة مسؤولة على أكمل وجه.
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واألداء  والتحديات،  والفرص  الشركة،  أعمال  هيكل  حول  تقريرها  تقدم  أن  )»الشركة«(  ش.م.ع.ع  للطاقة  السوادي  شركة  إدارة  يسر 
التشغيلي والمالي، والمخاطر والمخاوف، إضافة إلى النظرة المستقبلية والمسائل األخرى التي تهم المساهمين.

هيكل القطاع وتطوره

في عام ٢004م صدر »قانون القطاع«، لتوفير إطار العمل الالزم لهيكلية قطاع الكهرباء وقطاع المياه المرتبط به في السلطنة، وأدى هذا 
األمر إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة، وهي هيئة تنظيم الكهرباء، وشركة منفردة للشراء، وهي الشركة الُعمانية لشراء الطاقة 
الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  تعمل  القابضة ش.م.ع.م. حيث  الكهرباء  قابضة، وهي شركة  إلى شركة  باإلضافة  والمياه ش.م.ع.م، 
والمياه على التأكد من توفر طاقة إنتاجية كافية من الكهرباء والمياه وبأقل التكاليف لمواكبة الطلب المتزايد عليها في السلطنة، 
كما تتكفل الشركة بخطط توليد الكهرباء على المدى الطويل، وتحديد المشاريع الجديدة القابلة للتطوير من قبل مؤسسات القطاع 

الخاص، وذلك لتلبية متطلبات توليد الطاقة وتحلية المياه المستقبلية في السلطنة.

تتضمن محفظة  و  الخاص،  للقطاع  فيتبع  اآلخر  الجزء  أما  للحكومة،  ُعمان مملوك بشكل جزئي  والمياه في  الكهرباء  أن قطاع  ُيذكر 
الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه، فيما يخص السعة المتعاقد عليها من الطاقة، عقوًدا طويلة األمد مع ١١ محطة قيد التشغيل 

لتوليد الطاقة.

وتعتزم الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه تنفيذ إجراءات »سوق الصفقات الفورية« لشراء الطاقة مستقبًلا من منتجين مستقلين 
للطاقة، وذلك بغية زيادة كفاءة التوزيع عن طريق زيادة الشفافية وتحقيق الكفاءة على مستوى الوقود واالستخدام األمثل لألصول في 
ما يتعلق بفرص تحقيق المولدات لإليرادات ما بعد إنتهاء مدة إتفاقيات شراء الطاقة ما يسهم في تعزيز الشفافية في معالجة إتفاقيات 
شراء الطاقة المنتهية مدتها. وسوف تستمر الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه في المحافظة على الدور الذي تلعبه كالمشتري 

الوحيد للطاقة بالجملة في السلطنة.

الفرص والتحديات

تمتلك الشركة إطاًرا تعاقدًيا راسًخا، بما يضمن لها تدفقات نقدية ثابتة يمكن التنبؤ بها.

اإلطار التعاقدي

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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تتميز اتفاقية شراء الطاقة المبرمة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بالمرونة تجاه الصدمات المحتملة في أسعار الغاز أو الطلب 
على الطاقة حتى  عام ٢0٢8م، باإلضافة إلى توفير الحماية ضد أي مخاطر سياسية. كما أن الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه هي 
التي تقدمها  الدفعات  اعتماًدا كلًيا على  الشركة  )»المحطة«(، وتعتمد  الطاقة  المنتجة من محطة  الكهرباء  الوحيد لجميع  المشتري 
الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه في مواعيدها المحددة، حيث تتمتع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بتصنيف ائتماني 

مرتفع وسجل جيد في سداد الفواتير حسب المواعيد المحددة.

كما أن اتفاقية بيع الغاز الطبيعي التي تم إبرامها مع وزارة النفط والغاز تضمن توفير الوقود )الغاز الطبيعي( بالتوافق مع الشروط 
الواردة في اتفاقية شراء الطاقة. وقد أعلنت وزارة النفط والغاز اعتباًرا من يناير ٢0١5م عن زيادة سعر الغاز ليصل إلى قيمة 3 دوالرات 
أمريكية لكل مليون وحدة حرارية )»بي تي يو«( مع زيادة سنوية ال تقل عن 3٪. ولكن بما أن تكلفة الغاز هي عبارة عن عنصر عابر بموجب 

اتفاقية شراء الطاقة، فإن الشركة ستكون بمنأى عن أي تأثير مالي نتيجة الزيادة في سعر الغاز.

كما أبرمت الشركة اتفاقيات تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية، ووكاالت ائتمان الصادرات، وتمت تغطية التقلب المستقبلي في 
النقدية  التدفقات  الفائدة، وبالتالي تحسين إمكانية توقع  اتفاقيات مقايضة لمعدالت  إبرام  الفائدة بشكل مناسب من خالل  معدالت 

المتاحة للمساهمين.

الموردين  من  عليها  الحصول  يتم  التي  الموثوقة  التقنيات  أحدث  تستخدم  المحطة  ألن  نظرا  منخفضة  التكنولوجية  المخاطر  وتعد 
الدوليين ذوي السمعة الطيبة )شركة »سيمنز« بشكل رئيسي).

اتفاقية  التعاقد مع شركة سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة )ُعمان( ش.م.م )ستومو( لتشغيل وصيانة المحطة خالل مدة  وقد تم 
والصيانة  التشغيل  بأوسع خبرة في مجال  وتتمتع  الالزمة،  التشغيلية  والمهارات  الخبرات  »ستومو«  تملك شركة  الطاقة. حيث  شراء 
في السلطنة، األمر الذي يساهم في التخفيف إلى حد كبير من المخاطر التشغيلية. كما تستند معايير تشغيل وصيانة المحطة إلى 
أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، بالتوافق مع السياسات والمبادئ المعتمدة من قبل مجموعة »إينجي« الدولية، والتي 

استمدتها بدورها من باعها الطويل في تشغيل العديد من محطات توليد الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وفي الختام، فإن الشركة تواصل السعي لالستفادة من الخبرات الواسعة للمساهمين الرئيسيين في تملك وتشغيل مشاريع الطاقة، 
سواء في السلطنة أو في مختلف أنحاء العالم.

مناقشة األداء التشغيلي والمالي

الصحة والسالمة

والمقاولين  المقاولين  ومختلف  »ستومو«،  أيًضا شركة  يشمل  وبما   ، الشركة  القصوى ضمن  األهمية  والسالمة  الصحة  أداء  إيالء  يتم 
الفرعيين، وذلك بغية تحقيق الهدف الذي رسمته اإلدارة العليا: تجنب وقوع أي أضرار أو حوادث بيئية.

وقد كان أداء الصحة والسالمة ممتاًزا بشكل عام في ٢0١6م إذ لم يسجل وقوع أي إصابات مضيعة للوقت. وتفخر الشركة بأن تعلن بأن 
المحطة قد أكملت أكثر من ٢009 م أيام دون وقوع أي حوداث مضيعة للوقت.

 )OHSAS 18001( كما أن المحطة قد حصلت على عدد من الشهادات المرموقة  مثل »اآليزو ١400١ » ونظام إدارة السالمة والصحة المهنية
األمر الذي يعتبر دليًلا على معايير السالمة والجودة العالية التي تتسم بها عمليات المحطة. كما فازت المحطة أيًضا في شهر يوليو 
٢0١6م بالجائزة الذهبية المرموقة للصحة والسالمة المهنية التي تمنحها الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث »روسبا«. فضًلا عن العديد 
من اإلجراءات االستباقية األخرى، المبينة أدناه، التي تقوم بها الشركة بالتعاون مع شركة »ستومو« والتي أدت إلى بشكل ممتاز إلى 

تحقيق أهداف السالمة والبيئة:

إجراء المراجعات المنتظمة من قبل اإلدارة وتقديم المحاضرات حول السالمة.   •

إدخال مؤشرات األداء الرئيسية االستباقية.  •

إدخال البرامج القائمة على السلوك والتي تسمى »عيون جديدة«  •

تطبيق برنامج »إنتيليكس«، وهو عبارة عن نظام إلدارة حوادث السالمة.   •

الالزمة  التعامل مع أي حادثة صغيرة تقع أو كادت أن تقع على محمل الجد، ويتم تحليلها ومن ثم اتخاذ اإلجراءات االحترازية  كما يتم 
وبحثها مع الموظفين ومع أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك لالستفادة من خبراتهم وتعاونهم لضمان االلتزام بأفضل الممارسات المتبعة 

في هذا المجال.

الموارد البشرية - التدريب والتطوير الوظيفي

مهامهم  العاملين  كافة  تأدية  ضمان  إلى  أساسي  بشكل  ترمي  وهي  »ستومو«  شركة  ترسخها  التي  القيم  من  التدريب  قيم  تعد 
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من  المؤهلين  الُعمانيين  المواطنين  بتمكين  ملتزمين  »ستومو«  الشركة وشركة  أن  بالذكر  والجدير  آمنة.  أجواء  وفي  تامة  بفعالية 
اكتساب مهارات هندسية وما يرتبط بها من مهارات أخرى تتميز بجودة عالية واإلضطالع بمسؤوليات أكبر في مجالي تشغيل المحطة 
المؤهلة وتطويرهم  الُعمانية  الكوادر  وصيانتها. ولهذا الغرض، انطوت استراتيجية الشركة وشركة »ستومو« منذ إنشائهما تدريب 
لتولي مسؤوليات إضافية في الوقت المناسب. وتشمل المراجعة السنوية ألداء كل عامل تقييم نموه الوظيفي. ولقد نجحت »ستومو« 
في إختيار مرشحين يتمتعون بإمكانيات عالية لإلرتقاء بهم إلى مستوى أعلى من التدريب المتخصص وتوفير توجيهات إرشادية لهم 

من قبل األقران ليصعدوا سلم المناصب اإلدارية العليا وصوًلا ألعلى منصب يمكن أن يشغلوه في شركة تعمل في قطاع الطاقة. 

للمسارات  واضًحا  مخطًطا  تتضمن  البشرية  بالموارد  خاصة  سياسة  وطبقت  اإلجراءات  من  مجموعة  األخرى  هي  الشركة  وتملك  هذا 
الوظيفية التي يمكن للشباب الُعماني أن يسلكها بما يحقق أقصى استفادة من إمكانياتهم ويساعدهم على النمو مهنًيا وشغل 

مناصب عليا.

صافي تصدير الطاقة ومعامل الحمولة

شهد صافي الطاقة المصدرة ومعامل الحمولة منحًى تصاعدًيا منذ تدشين المحطة في عام ٢0١3م.

السعة

تعّرف الطاقة االنتاجية للمحطة بأنها إجمالي الطاقة الكهربائية )ميجاواط( والتي يمكن تسليمها من قبل المحطة في شروط الموقع 
اإلنتاجية  والطاقة  الطاقة  شراء  إتفاقية  بموجب  المضمونة  عليها  المتعاقد  اإلنتاجية  الطاقة  التالي  البياني  الرسم  يشرح  المرجعية. 

الفعلية:
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الموثوقية

ُيقصد بموثوقية المحطة قدرتها على تقديم القدرة الُمعلن عنها طبًقا التفاقية شراء الطاقة. حيث كانت موثوقية المحطة التشغيلية 
على مدى األعوام األربعة الماضية ممتازة وفق معايير القطاع، وساهمت بصورة جوهرية في األداء المالي للشركة. 

الكفاءة الحرارية 

خالل  من  الشركة  اعتمدت  ولقد  الكهربائية.  الطاقة  من  واحدة  وحدة  إلنتاج  المطلوبة  الحرارة  بمقدار  الكهرباء  محطة  كفاءة  ُتقاس 
مبادرات متنوعة تشمل زيادة ضغط الغاز الذي يتم إمداد المحطة به، كافة الوسائل الممكنة لتحسين الكفاءة الحرارية للمحطة. ويتضح 

األثر المترتب على مستوى أفضل من الكفاءة الحرارية من النتائج المالية المحّسنة للعام الحالي.

الصيانة

تم إجراء الصيانة على المحطة وفًقا إلجراءات التشغيل والصيانة القياسية الموصى بها من قبل الشركة المصّنعة للمعدات األصلية. 
الغاز  أول عملية معاينة موّسعة على مسار  إنجاز  بنجاح  تم  لعمليات معاينة صغيرة مجدولة فقد  الغاز  توربينات  وفي حين خضعت 

الساخن وفًقا إلتفاقية الخدمة طويلة األجل الموقعة مع الشركة المصّنعة للمعدات األصلية.

الضمان

انتهت صالحية الضمان على المعدات الرئيسية وعلى بقية أجزاء المحطة بموجب عقد الهندسة والمشتريات واإلنشاءات في شهري 
يونيو ٢0١4م وأبريل ٢0١5م، على التوالي. ولكن مقاولي الهندسة والمشتريات واإلنشاءات  قد مّددوا فترة الضمان، ولكن بسعر أقل، 
بما يعكس قيمة مطالبات الضمان المتبقية، على النحو الذي تمت الموافقة عليه مع الشركة. وترصد اإلدارة عن كثب عملية تسوية 
مطالبات الضمان المرفوعة ضد مقاولي الهندسة والمشتريات واإلنشاءات، وستعمل على تعديل قيمة األعمال المتبقية مع السعي 

للحصول على تمديد إضافي لسند الضمان حتى يتم تسوية أو تنفيذ جميع مطالبات الضمان حسب األصول.
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مناقشة األداء المالي 

أبرز النقاط المالية

نسبة التغير )%(20162015األرقام  مقدرة بـ )مليون ريال ُعماني(

4.0٪١69.3666.٧١العائدات

٢5.١٪٢9.0٧٧.٢5صافي الربح

5.0٪3٢0.90١9.9١صافي الربح قبل نفقات التمويل

-١.5٪4300.89305.46إجمالي األصول

0.0٪5٧١.44٧١.44رأس المال )المدفوع بالكامل(

٢.9٪688.٢٧85.٧٧أموال المساهمين )صافي األصول(

-6.9٪٧١98.64٢١3.٢9القروض ألجل *

0.0٪8٧١4.4١٧١4.4١المتوسط المرجح لعدد األسهم

0.0٪9٧١4.4١٧١4.4١العدد الفعلي لألسهم غير المدفوعة

١0.8٪١06.5٧5.93أرباح األسهم العادية

المؤشرات المالية الرئيسية

غير منطبق١0.9٪١3.١٪١/٢هامش صافي الربح

غير منطبق١0.١٪١٢.٧٪5/٢عائدات رأس المال )المدفوع بالكامل(

غير منطبق6.٧٪٧.3٪3/)6+٧(عائدات رأس المال المستثمر

غير منطبق6:٧30.8:69.٢٢8.٧:٧١.3نسبة الديون إلى رأس المال

٢.9٪8/6١٢3.55١٢0.6صافي األصول لكل سهم )بيسة(

٢5.١٪8/٢١٢.69١0.١4الربح األساسي للسهم )بيسة(

١0.8٪9/١09.٢08.30ربح السهم )بيسة(

*  باستثناء تكلفة المعامالت غير المطفأة.

تحليل األرباح والخسائر

رفعت وزارة النفط والغاز سعر الغاز في ١ يناير ٢0١6 بنسبة 3٪ وبما أن سعر الغاز هو عنصر عابر بموجب اتفاقية شراء الطاقة، فقد زادت 
إيرادات الشركة بدورها بناء على تمرير تلك التكاليف بموجب االتفاقية. 

وقد ازداد صافي الربح لعام ٢0١6 بنسبة ٢5.١٪ مقارنة مع العام الماضي، ويرجع ذلك أساًسا إلى: )أ( األداء التشغيلي الممتاز للمحطة الذي 
يقابل قيد جزء من أثره اإليجابي بقيد التكاليف المرتبطة بعملية المعاينة الموسعة المجدولة لمسار الغاز الساخن ألحد تربينات الغاز، 
و)ب( االنخفاض المضطرد في نفقات التمويل بسبب جدولة سداد الديون، و)ج( أثر احتساب مضروف الضربيى األدنى -  الضريبة المؤجلة.

ونتيجة لذلك، فقد ارتفع العائد األساسي للسهم الواحد إلى ١٢.٢9 بيسة للعام ٢0١6م مقارنة مع ١0.١4 بيسة لعام ٢0١5م.
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ويبين الشكل أدناه النمو التدريجي في اإليرادات واألرباح منذ تاريخ بدء التشغيل التجاري:

تحليل الميزانية العمومية

بلغ إجمالي أصول الشركة  300.89 مليون ريال ُعماني كما في 3١ ديسمبر ٢0١6م، مقارنة مع 305.46 مليون ريال ُعماني في العام المنصرم، 
وذلك يعود أساًسا إلى رسوم اإلستهالك للسنة.

وتتضمن الذمم التجارية المدينة شهًرا واحًدا من فواتير الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه التي من المتوقع تسويتها من قبل 
الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه في الوقت المناسب طبًقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة.

وبلغ النقد وما في حكم النقد والودائع قصيرة األجل بعد اقتطاع القروض قصيرة األجل 3.53 مليون ريال ُعماني كما في 3١ ديسمبر ٢0١6 
مقارنة مع ٢.58 مليون ريال ُعماني في العام الماضي.

وتحسنت أموال المساهمين )صافي األصول( لتصل إلى 88.٢٧ مليون ريال ُعماني كما في 3١ ديسمبر ٢0١6م، ويرجع ذلك أساًسا إلى 
ارتفاع صافي األرباح  المحققة خالل عام ٢0١6م والتي انخفضت بعد توزيع األرباح على المساهمين خالل السنة.

للدفعات  نتيجة  ُعماني  ريال  لتصبح ١98.64 مليون  انخفاًضا  المتداولة)  المتداولة وغير  األرصدة  )والتي تشمل  القروض ألجل  وشهدت 
المجدولة طبًقا للشروط المتفق عليها بموجب اتفاقيات التمويل.

وتواصل الشركة تكوين مخصصات كافية اللتزامات استبعاد األصول لتتمكن من اإليفاء بالتزاماتها القانونية بتفكيك وإزالة المحطة 
في نهاية عمرها اإلنتاجي واستعادة األرض.

توزيعات األرباح

تتوقف سياسة الشركة في توزيع األرباح من النقد المتاح على الوفاء بالتعهدات المتفق عليها بموجب وثائق التمويل، والتي تشمل 
تكوين مخصصات كافية  لتسديد القروض المتوقعة والنفقات التشغيلية. وتماشًيا مع سياسة الشركة ومع اللوائح الصادرة عن الهيئة 
العامة لسوق المال، فقد أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 6.5٧ مليون ريال ُعماني )بواقع 9.٢0 بيسة للسهم الواحد( في عام 
٢0١6م )ُتدفع من األرباح المحتجزة المدققة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١5م (. وكان توزيع األرباح عن عام ٢0١6م أعلى بنسبة ١0.8٪ 

مقارنة بعام ٢0١5م.
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المخاطر والمخاوف

فقدان الجاهزية بسبب عطل ميكانيكي

إن الخطر الرئيسي الذي يواجه الشركة هو احتمال أن تصبح محطتها في حالة عدم جاهزية بسبب عطل ميكانيكي. ومن أجل التخفيف 
الشركة  سياسات  مع  بالتوافق  وصيانة  المحطة  بتشغيل  »ستومو«  شركة  قيام  وتراقب  على  تحرص  الشركة  فإن  الخطر،  هذا  من 
المصّنعة  الشركة  قبل  عليها من  المنصوص  الصيانة  القطاع وجداول  الفضلى في  الممارسات  إلى  باإلضافة  وتوجيهاتها،  ومبادئها 

للمعدات األصلية.

فقدان الجاهزية بسبب تلف عرضي

أضرار  أي  ضد  األعمال  لحماية  الكافية  التأمين  وثائق  توفير  على  الشركة  تحرص  المجال،  هذا  في  المتبعة  الفضلى  للممارسات  وفًقا 
بالممتلكات أو إيرادات فائتة قد تنجم عن األضرار الناتجة عن الحوادث.

مدفوعات الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه

منذ تاريخ بدء التشغيل التجاري - باستثناء حادثة واحدة - قامت الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بتسديد فواتيرها كاملة خالل 
فترة االئتمان المتفق عليها.

النظرة المستقبلية

خالل العام، سعت الشركة جاهدة إلى إعادة تمويل ديونها طويلة األجل. غير أن الردود النهائية التي تم تلقيها من الجهات المقرضة 
المحتملة لم ُينظر إليها لألسف على أنها تقدم قيمة مالية هامة للشركة، وذلك بسبب الظروف غير المواتية التي تشهدها األسواق 
المالية العالمية، هذا باإلضافة إلى شتى التحديات التي واجهتها الشركة على صعيد التمويل والتسعيرة والمسائل القانونية. ونتيجة 
كافة  مراقبة  على  المالي  مستشارها  بمساعدة  الشركة  تعكف  حين  في  الخصوص.  بهذا  مساعيه  تعليق  المجلس  قرر  فقد  لذلك، 
المستجدات في األسواق المالية عن كثب، وفي حال طرأ أي تحسن ملحوظ على تلك األسواق، فإن الشركة ستستأنف محاوالتها الرامية 

إلعادة التمويل.

الطويل تعتمد على  المدى  المالية للشركة على  النتائج  بأن استدامة  التسليم  الشركة. ومع  اإلدارة متفائلة بشأن مستقبل  أن  كما 
قاعدتها التشغيلية الفعالة، فإن اإلدارة سوف تستمر في التركيز على ضمان توفر مستويات عالية من الجاهزية للمحطة، بالتزامن مع 

مراقبة التكاليف العامة بشكل وثيق.

ال تمارس الشركة أي أعمال أخرى داخل سلطنة ُعمان أو خارجها كما أنها ال تملك أي شركات تابعة لها.

أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها

تؤمن اإلدارة  بأهمية توفر نظام رقابة داخلية قوي. ومنذ تحويل الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة  عام ٢0١4م، فقد 
تم تعيين مدقق داخلي في الشركة بدوام كامل، إلى جانب االستعانة بمكاتب تدقيق ذات سمعة طيبة لدعم المدقق الداخلي في 

الشركة، إلى جانب توفير الفرص التدريبية المناسبة للمدقق الداخلي خالل عام ٢0١6م لتطوير المهارات المهنية لديه.

وتواصل إدارة الشركة تقييم جميع العمليات التجارية، جنًبا إلى جنب مع كافة السياسات واإلجراءات ذات الصلة، كما أن اإلدارة ملتزمة 
تماًما بتنفيذ توصيات المدقق الداخلي بهدف تعزيز بيئة الرقابة الداخلية الشاملة للشركة.

شكر وخاتمة

إن إدارة الشركة تقّدر عالًيا جميع الجهود المخلصة والمتفانية المبذولة من قبل جميع العاملين في الشركة، وتؤكد لهم على حرصها 
التام على رفاهيتهم الدائمة وعلى تقدمهم الوظيفي.
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يقدم مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع )»الشركة«(، بموجب هذا المستند، تقرير حكومة شركتهم للسنة المنتهية في 
3١ ديسمبر ٢0١6م طبقًا إلى ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة )»الميثاق«( الصادر في يوليو ٢0١5م، وتحديثاته في ديسمبر ٢0١6م.

فلسفة الشركة

تتبع الشركة مبادئ حوكمة الشركات الجيدة، وقد نفذت كافة التوجيهات التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال، حيث إن حوكمة 
الموجهة نحو  المعايير  أداًء جيدًا وفي موضعها الصحيح، مما يعزز أعلى  إدارة تؤدي  أنه هناك  الفعالة تضمن للمساهمين  الشركات 
تحقيق الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر للعمليات التجارية واإلفصاح، حيث إنها تظهر أعلى المعايير األخالقية وتراعي االمتثال 
العالقة.  أصحاب  الطويل ومصلحة كافة  المدى  المساهمين على  قيمة  زيادة  األعمال بهدف  واللوائح ومالئمة  والتصاريح  القوانين  إلى 
وبغية تحقيق هذا، وضعت الشركة سياسات وإجراءات وأنظمة فعالة لضمان إصدار المعلومات الجوهرية عن الشركة إلى أصحاب العالقة 

على نحو مناسب وفي حينه.

وتعمل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بما يتماشى مع نصوص الميثاق، حيث ُتدار الشركة بالعناية والرعاية الواجبة وبما 
يحقق أحسن مصلحة لكافة المساهمين.

وطبقًا لقواعد الهيئة العامة لسوق المال وإرشاداتها التوجيهية بشأن اإلفصاح، فقد أصدرت »كي بي إم جي«، المدققون القانونيون 
للشركة، تقريرًا منفصاًل بشأن تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١6م.

مجلس اإلدارة

امتثاالً إلى النظام األساسي للشركة، يتكون المجلس من )١١( أحد عشر عضو مجلس إدارة. وقد انتهى أجل المجلس السابق بختام 
اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي الشركة في ١4 مارس ٢0١6م، حيث انُتِخَب أثناء االجتماع مجلسًا جديدًا لمدة )3( ثالثة أعوام.

أ(  تكوين أعضاء مجلس اإلدارة وفئاتهم وحضورهم في ٢0١6م

يعد جميع األعضاء أعضاء غير تنفيذيين طبقًا الشتراطات الميثاق.

تقـــريـــر حــوكـمــة الشـــركـــة
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فئة األعضاءاسماء األعضاء

الحضور

اجتماع المجلس
اجتماع 

الجمعية 
العمومية

18
فبراير

26
أبريل

28
يوليو

26
14اإلجماليأكتوبر

مارس

الفاضل/ شارليس بول 
ديكستير

)رئيس مجلس اإلدارة(

عضو مجلس 
إدارة غير 

مستقل ومرشح

غير 
منطبق

غير منطبق3مفوض√√

الفاضل/ رهول كار
)نائب الرئيس(

√4مفوض√√√مستقل

الفاضل/ علي بن عبداهلل 
بن حمدان الخابوري

عضو مجلس 
إدارة مستقل 

ومرشح

غير 
منطبق

غير منطبق3√√√

الفاضل/ علي بن تقي بن 
إبراهيم اللواتي

عضو مجلس 
إدارة غير 

مستقل ومرشح
√√√√4√

الفاضلة/ آسيا بنت  يعرب 
بن ماجد السيفي

عضو مجلس 
إدارة مستقل 

ومرشح
√√√√4√

الفاضل/ جيليان ألكسندر 
4X√√√√مستقلهورات

غير غير مستقلالفاضل/ شون مدور
غير منطبق3√√مفوضمنطبق

الفاضل/ إكيدا كازوتشي
عضو مجلس 

إدارة غير 
مستقل ومرشح

√√√√4X

الفاضل/ ميتسو ناكاموتو
عضو مجلس 

إدارة غير 
مستقل ومرشح

4Xمفوض√√مفوض

الفاضل/ ناير سانتوش وني
عضو مجلس 

إدارة غير 
مستقل ومرشح

√√√√4X

الفاضل/ يعقوب بن حربي 
√4√√√√غير مستقلبن سالم الحارثي

ي
ه

نت
لم

ل ا
ألج

ا

الفاضل/ فيليب النجليت 
)رئيس مجلس اإلدارة 

السابق(
غير √مستقل

منطبق
غير 

منطبق
غير 

١Xمنطبق

الفاضل/ عدنان بن محمد 
غير √مستقلبن سالم البلوشي

منطبق
غير 

منطبق
غير 

١Xمنطبق

غير √غير مستقلالفاضل/ جان ستيرك
منطبق

غير 
منطبق

غير 
١Xمنطبق

^ تقوم فئة أعضاء مجلس اإلدارة اإللزاميين على انتخابات جديدة عقدت في ١4 مارس ٢0١6م.

√ حاضر    x غائب    غير منطبق: ليس في المنصب

٢0
١6 

بر
سم

دي
 3

ن ١
 م

ارًا
تب

اع
ي 

زام
إل
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 ب( األعضاء الحاملون لعضوية مجلس اإلدارة/ رئاسة المجلس في الشركات المساهمة األخرى في ُعمان، كما في 3١ ديسمبر ٢0١6م

اسم الشركة والمنصب الذي يتقلدهاسم العضو

• صندوق مزون األول - عضوالفاضل/ علي بن تقي بن إبراهيم اللواتي 
• الوطنية للمجمعات السكنية ش. م. ع. م. - عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

• مزون للتنمية ش. م. ع. م. - نائب الرئيس

• البنك الوطني العماني ش. م. ع. ع. - عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق ولجنة الفاضل/ رهول كار
االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة 

• الوطنية للصناعات الدوائية ش. م. ع. ع. - عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق
لجنة  اإلدارة وعضو  ع. - عضو مجلس  ع.  للتأمين ش. م.  المتحدة  العمانية  الشركة   •

الترشيحات والمكافآت

ومرفق بتقرير حوكمة الشركة نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين.

لجنة التدقيق:

أ( وصف موجز لمهام اللجنة

الرئيسية للجنة التدقيق في تقديم مساعدة مستقلة لمجلس اإلدارة لإليفاء بالمسؤولية اإلشرافية والرقابية الملقاة  تتمثل المهمة 
على عاتقه تجاه المساهمين، والمساهمين المحتملين، والمستثمرين، واألطراف المعنية األخرى في ما يتعلق بما يلي:

نزاهة البيانات المالية للشركة وعمليات إعداد التقارير المحاسبية والمالية.

نزاهة البيانات المالية للشركة وعمليات إعداد التقارير المحاسبية والمالية.  .١

فعالية أنظمة إدارة المخاطر والضبط الداخلي للشركة.  .٢

أداء مهام التدقيق الداخلي للشركة.  .3

مؤهالت واستقاللية المدققين الخارجين.  .4

التزام الشركة بالمتطلبات األخالقية والقانونية والتنظيمية  .5

وانسجاما مع هذه المهمة، تشجع لجنة التدقيق التطوير المستمر، وتعزيز االلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وممارسات المسؤولية 
التجارية، والشفافية والنزاهة.

تعد لجنة التدقيق، عند إتمام دورها، مسؤولة عن الحفاظ على تواصل حر ومفتوح مع المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي وعن إدارة 
الشركة واإلقرار بأن جميع األطراف على دراية بمسؤولياتها.

ب( التكوين والمنصب والحضور في ٢٠١٦م

تشكلت لجنة التدقيق مجددًا عقب انتخاب المجلس الجديد في ١4 مارس ٢0١6م. وتتألف لجنة التدقيق من غالبية أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين، كما يستوجب الميثاق.

المنصباسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي25 أكتوبر27 يوليو25 أبريل17 فبراير

4√√√√رئيس المجلسالفاضل/ جيليان ألكسندر هورات

4√√√√عضوالفاضل/ إكيدا كازوتشي

4مفوض√√√عضوالفاضل/ رهول كار
√: حاضر، x: غائب
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لجنة الترشيحات والمكافآت 

أ( وصف موجز لمهام اللجنة

تتمثل الوظيفة األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في:

١(  مساعدة الجمعية العمومية عند تسمية أعضاء مجلس اإلدارة البارعين ذوي المستوى الرفيع

٢(  إعداد الوصف الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة، بما فيهم رئيس المجلس

3(  وضع خطة تعاقب المجلس أو على األقل رئيس المجلس واإلدارة التنفيذية

4(  اقتراح سياسة المكافآت والحوافز المناسبة لجذب اإلدارة التنفيذية المؤهلة

ب(  التشكيل والمنصب والحضور في ٢0١6م

شكل المجلس، في يوليو ٢0١6م، لجنة الترشيحات والمكافآت من )3( ثالثة أعضاء. تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنويًا:

المنصبأسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي25 أكتوبر

١√رئيس اللجنةالفاضل/ يعقوب بن حربي بن سالم الحارثي

١√عضو اللجنةالفاضل/ إكيدا كازوتشي

١√عضو اللجنةالفاضل/ ناير سانتوش وني

√: حاضر، x: غائب

وقد حددت لجنة التسمية والمكافآت، أثناء اجتماعها األول المنعقد في ٢5 أكتوبر ٢0١6م، خطة عملها لسنة ٢0١٧م التي اعتمدها مجلس 
الترشيحات والمكافآت »مخطط تعاقب مجلس  العمل، قدمت لجنة  أكتوبر ٢0١6م. وطبقًا لخطة  المنعقد في ٢6  االجتماع  أثناء  اإلدارة 
لجنة  توصية  على  بناًء  وأيضًا،  ٢0١٧م.  فبراير   ٢3 المنعقد في  االجتماع  أثناء  المجلس  موافقة  على  التنفيذية« وحصلت  واإلدارة  اإلدارة 
الترشيحات والمكافآت قرر المجلس، في اجتماعه بتاريخ ٢3 فبراير ٢0١٧م، أن يوصي بتعيين استشاري مستقل لتقييم أداء المجلس 

أمام المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

عملية تسمية أعضاء مجلس اإلدارة

الشركات  لقانون  طبقًا  المجلس  انتخابات  انعقاد  من  الشركة  تتأكد  حيث  اإلدارة،  مجلس  انتخابات  للشركة  األساسي  النظام  يحكم 
التجارية والقواعد الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

وطبقًا الشتراطات الميثاق والنظام األساسي للشركة، ُيراعى ما يلي عند تشكيل المجلس:

ينتخب المساهمون )١١( أحد عشر عضو مجلس إدارة في اجتماع الجمعية العمومية ألجل يبلغ )3( ثالثة أعوام.  )١(

)٢(  يكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين.

)3(  يكون على األقل )3/١( ثلث أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين.

)4(  ُينتخب أعضاء المجلس من بين المساهمين أو غير المساهمين. ويتوجب على المرشح، إذا كان مساهمًا، أن يحمل، 

)5(  ال يمثل الشخص القانوني أكثر من ممثل واحد في المجلس.

)6(  ال ُيسمح لعضو مجلس اإلدارة بأن يجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس

)٧(  ال يعد عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة في أكثر من أربع )4( شركات مساهمة أو رئيس مجلس إدارة ألكثر من شركتين 
مساهمتين. ورغم أن المادة ٢ من البند 8 من القرار الوزاري رقم ١3٧/ ٢00٢، كما يعدله القرار الوزاري رقم ٢0١/ ٢0١6، تستوجب أال يكون 
عضو مجلس اإلدارة موظف أو عضو مجلس إدارة لشركة تمارس نفس أنشطة الشركة ويقع مقرها الرئيسي في ُعمان، قد تسلمت 
المعينين  المال يسمح لها بأن تستمر بأعضاء مجلس اإلدارة  العامة لسوق  المادة من الهيئة  الشركة إستثناءًا عن تنفيذ هذه 
في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في الشركة في ١4 مارس ٢0١6 م على أن ُتنفذ المادة المذكورة في انتخابات 

المجلس القادم أو أينما ظهر منصب شاغر لدى المجلس الحالي.
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المكافآت

أ(  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية

ُتسدد األتعاب المحددة، كما يعتمدها المساهمون، بمبلغ 400 ريال ُعماني ألعضاء المجلس و٢00 ريال ُعماني ألعضاء لجنة التدقيق. وتعد 
األتعاب المحددة واجبة السداد ألعضاء المجلس ولجنة التدقيق ممن يحضرون االجتماع إما بشخصهم أو عبر الهاتف/ االجتماع بكاميرات 
الفيديو، ويعد الحضور صحيحًا عبر االجتماع بكاميرات الفيديو بما يتماشى مع الميثاق الصادر في ديسمبر ٢0١6م وتعديالته. وُتسدد 
األتعاب المحددة أيضًا، في حالة الشخص االعتباري، عند غياب عضو مجلس اإلدارة المسمى، حيث إنه يفوض ممثاًل آخر لحضور مجلس 

اإلدارة.

ولجنة  ُعماني  ريال   ١6.400 المجلس  إدارة  مجلس  اجتماعات  حضور  عن  أعضاء  إلى  المدفوعة  ٢0١6م  لسنة  المحددة  األتعاب  بلغت  وقد 
التدقيق ٢.٢00 ريال ُعماني.

أتعاب حضور اجتماع  التسمية والمكافآت. كما تم استحقاق  ريال ًعماني ألعضاء لجنة   ٢00 المحددة بمبلغ  األتعاب  المجلس  اقترح  وقد 
أكتوبر ٢0١6م بمبلغ 600 ريال ُعماني في القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١6م، رغم أنها تخضع إلى موافقة المساهمين 

في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

ب( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يقترح مجلس اإلدارة سداد مكافآت لسنة ٢0١6 م إلى أعضاء مجلس اإلدارة مساوية لألتعاب المحددة الفعلية المدفوعة خالل العام مقابل 
مساهمتهم في تحقيق النتائج التشغيلية والمالية المتميزة. وقد تم استحقاق المكافأة المقترحة بمبلغ ١6.400 ريال ُعماني في القوائم 
المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١6م، رغم أنها ُتسدد، بشرط أن يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية القادمة.

المدفوعات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة ج( 

ُصِرَف ألعضاء مجلس اإلدارة ١.68٧ ريال ُعماني مقابل السفر والمصروفات اإلضافية المتكبدة مقابل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة.

أكبر خمسة مسؤولين د( 

دفعت الشركة إلى أكبر خمسة مسؤولين لديها مبلغ إجمالي بقيمة 303.8٧4 ريال ُعماني، بما في ذلك أتعاب اإلعارة والرواتب والبدالت 
والعالوات القائمة على األداء وغير ذلك من المزايا. وتتناسب المكافآت المدفوعة مع مؤهالتهم ودورهم ومسؤولياتهم وأدائهم.

تحتسب عالوة األداء للموظفين على أساس المعايير التالية:

في بداية العام، توضع معايير تقييم األداء والتي تشمل ضمن معايير أخرى األداء المالي للشركة وأهداف الصحة والسالمة والبيئة  أ( 
لكل موظف

أية  في نهاية العام، يتم تقييم األداء والنتائج الفعلية مقابل كل معيار من هذه المعايير واألهم من ذلك تتم مالحظة وتقدير  ب( 
مساهمة استثنائية من الموظف تؤدي إلى تحسين أداء الشركة

بناء على النتيجة النهائية وعملية تقييم تتسم بالشفافية، يتم احتساب عالوة وصرفها ج( 

يتم تحديد فترة اإلخطار ومكافأة نهاية الخدمة في عقد العمل العادي الذي تبرمه الشركة مع الموظف. وبصفة عامة، ينص عقد العمل 
على فترة إخطار تبلغ شهرا واحدا. وتدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف إذا تم إنهاء خدمته في فترة أقل من فترة اإلخطار المتفق 

عليها.

بيانات عدم االلتزام من قبل الشركة

لم يتم فرض أي غرامات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، أو سوق مسقط لألوراق المالية أو أي هيئة تشريعية أخرى في 
أي مسألة تتعلق بأسواق المال في ٢0١6م.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تتواصل الشركة مع المساهمين والمستثمرين بشكل رئيسي عبر الموقع االلكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية، والموقع االلكتروني 
للشركة  )www.alsuwadipower.com( باللغتين العربية واإلنجليزية، ويتم اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية فورا، إلى جانب اإلفصاح 
 ، المدققة  غير  المرحلية  المالية  والبيانات  المدققة،  غير  السنوية  والنتائج  األولية  الفصلية  المالية  النتائج  مثل  المالية  المعلومات  عن 
والتقرير السنوي المتضمن للبيانات المالية السنوية المدققة وتقرير مناقشة وتحليالت اإلدارة ضمن المواعيد المقررة من قبل الجهات 

الرقابية. كما أن اإلدارة التنفيذية بالشركة على أتم االستعداد لاللتقاء بالمساهمين والمحللين كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
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بيانات أسعار السوق

أ( مقارنة ارتفاع/ انخفاض سعر السهم واألداء أثناء كل شهر في ٢0١6م

مؤشر سوق مسقط لألوراق السعر )بيسة(الشهر
المالية  (قطاع الخدمات(

تغير من 1 إغالقمنخفضمرتفع
يناير 2016م

تغير من 1 يناير إغالق
2016م

-5.0٪0.0٢90٢.٢١٪١93١84١9١يناير

0.0٪9.93056.4١٪٢١0١90٢١0فبراير

١.5٪8.43١0١.٧٧٪٢08١99٢0٧مارس

5.5٪١3.١3٢٢4.8٢٪٢٢٧٢0٧٢١6أبريل

6.5٪١3.١3.٢54.٧5٪٢١9٢١4٢١6مايو

5.9٪8.93٢35.٧٢٪٢١8١99٢08يونيو

4.6٪١.03١96.06٪٢08١88١93يوليو

٢.6٪4.٢3١35.٧5٪٢00١93١99أغسطس

١.٧٪4.٧3١08.5٧٪٢00١99٢00سبتمبر

-0.9٪30٢٧.53-0.5٪١99١85١90أكتوبر

-٢.١٪٢99١.38-١.6٪١93١84١88نوفمبر

0.١٪3058.٧6-5.8٪١90١80١80ديسمبر

ب( توزع نسبة المساهمة كما في 3١ ديسمبر ٢0١6م

نسبة رأس المال المساهمعدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالفئة

80.84٪5٧5٧٧.5٢١.506٪ وما يزيد

4.٧٢٪١333.٧55.553٪ إلى ٪5

١4.44٪٢.888١03.١٢9.٢8١ما يقل عن ١٪

100.00%2.898714.406.340اإلجمالي

المواصفات المهنية للمدقق القانوني

الشركة بتعيين شركة »كي بي إم جي« كمدقق للشركة لعام ٢0١6 م، حيث تعد شركة »كي بي إم جي« من  المساهمون في  قام 
الشركات الرائدة في مجال التدقيق والضرائب واالستشارات في السلطنة، وهي جزء من« كي بي إم جي الور جلف« التي تأسست في 
١9٧3 م، يعمل في شركة »كي بي أم جي« ُعمان أكثر من ١80 موظًفا، من بينهم 3 شركاء، و5 أعضاء مجلس إدارة، و ٢4 مديرًا بما فيهم 
التدقيق والضرائب، والخدمات  التي تقدم خدمات  االحترافية  الشركات  مواطنون عمانيون، وتعد« كي بي إم جي« شبكة عالمية من 
االستشارية، وتعمل »كي بي إم جي« في ١5٢ دولة، ولديها أكثر من ١89.000 موظف في مجموعة شركاتها حول العالم. وتتبع الشركات 
العضوة المستقلة في شبكة كي بي إم جي لشركة »كي بي أم جي الدولية التعاونية« )»كي بي أم جي الدولية«(، القائمة في سويسرا.

ُيذكر أن كي بي إم جي ُعمان معتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لمزاولة أعمال التدقيق على شركات المساهمة العامة، وخالل 
عام ٢0١6م، تقاضت شركة كي بي إم جي  مبلغ 9840 ريال عماني لقاء الخدمات المهنية التي قدمتها للشركة )٧.960 ريال عماني عن 

التدقيق و١.٢50 ريال عماني عن الضرائب و630 ريال عماني عن الخدمات األخرى(.
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إقرار مجلس اإلدارة

ُأِعَدت طبقًا  المالية لسنة ٢0١6م قد  القوائم  أن  المالية بدقة، ويؤكد على  الحسابات والقوائم  إعداد  اإلدارة مسؤولية  •  يقبل مجلس 
لمعايير وقواعد التقارير المالية الدولية المعمول بها.

• راجع مجلس اإلدارة، عبر لجنة التدقيق، نظام الضوابط الداخلية للشركة، وتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومالئمتها، بما في 
ذلك اإلدارة المالية وعملياتها ذات الصلة وإدارة االلتزامات وإدارة المخاطر.

 • تتمتع الشركة بنموذج أعمال وإطار تعاقدي قوي، كما هو مفسر في التقرير المالي. وعلى هذا النحو، يؤكد مجلس اإلدارة على اعتقاده 
بأنه ليس هناك مسائل جوهرية قد تؤثر على استمرار الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها أثناء السنة المالية القادمة.

شارليس بول ديكستير      رهول كار   
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة       
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

شارليس بول ديكستير: االسم
٢0١6م:سنة االنضمام

لندن :المؤهالت العلمية كلية  من  البيئية  والدراسات  والتخطيط  والتشييد  العمارة  في  الشرف(  مرتبة  )مع  بكالوريوس 
)ACMA CGMA( الجامعية ومحاسب إداري معتمد

ومراقبة :الخبرات العملية المالية  واإلدارة  المحاسبة  مجال  في  والصلب  القوى  صناعات  في  خبرة  ديكستير  الفاضل  لدى 
المخاطر وإدارة المخاطر. ولقد التحق بالعمل لدى انترنشونال باور بي إل سي في ١99٧م فأصبحت جزء 

من مجموعة إنجي في ٢0١١م.

كما أن لدى ديكستير خبرة في الفحم والغاز وتوليد الطاقة الكهرومائية والتدفئة المركزية وعمل في 
أسواق الكهرباء التجارية والتجارية الناشئة ومقاوالت الكهرباء في المملكة المتحدة ووسط أوربا والشرق 

األوسط. ويعمل الفاضل ديكستير حاليا مديرا ماليا وإداريا لشركة إنجي للقوى والمياه الشرق األوسط.

رهول كار: االسم
٢0١6م:سنة االنضمام

درجة علمية في التجارة ومحاسب معتمد:المؤهالت العلمية
مجموعة :الخبرات العملية في  ماليا  مستشارا  حاليا  يعمل  وهو  العملية.  الخبرة  من  عاما   ٢5 من  أكثر  كار  الفاضل  لدى   

سهيل بهوان القابضة ذ م م في مسقط بعمان. وهو عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق ولجنة 
االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة في البنك الوطني العماني ش م ع ع، وعضو مجلس اإلدارة وعضوالتدقيق 
في الوطنية للصناعات الدوائية ش م ع ع وعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في 

الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع

علي بن عبد اهلل بن حمدان الخابوري: االسم
٢0١6م:سنة االنضمام

 بكالوريوس )تجارة واقتصاد( تخصص محاسبة من جامعة السلطان قابوس  :المؤهالت العلمية
الخدمة :الخبرات العملية الماليات واالستثمار في صندوق تقاعد  ١0 سنوات في  الخابوري خبرة أكثر من  الفاضل علي  لدى 

المدنية. ويعمل حاليا رئيس قسم بصندوق تقاعد الخدمة المدنية منذ عام ٢0١٢م. وقبل ذلك، عمل في 
اإلدارة المالية منذ ٢006 م وحتى ٢0١٢م.

علي بن تقي بن إبراهيم اللواتي: االسم

٢0١6م:سنة االنضمام
درجة علمية في العقارات والتأمين ودبلومة في أسواق المال تخصص تحليل مالي :المؤهالت العلمية

لدى الفاضل علي اللواتي خبرة بإجمالي ١8 عاما في إدارة االستثمار لدى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية. :الخبرات العملية
ولديه خبرة في إدارة االستثمارات الدولية والمحلية بالنسبة لفئات األصول التقليدية والبديلة ويعمل حاليا 

رئيسا لقسم االستثمار العقاري في الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية.

شون مدور: االسم

٢0١6م:سنة االنضمام
درجة علمية في هندسة القوى - كندا:المؤهالت العلمية

لدى الفاضل مدور خبرة أكثر من ٢0 عاما في صناعة القوى وتحديدا في محطات توليد القوى بنظام الدورة :الخبرات العملية
المركبة. ولقد عمل كمهندس ميدان ومراقبة ومدير عمليات في محطات توليد قوى مختلفة في كندا 
لمدة 5 سنوات كمدير صيانة في  الفاضل مدور  الالتينية. كما عمل  أمريكا  اختبار تشغيل في  وكمدير 
أبوظبي و6 سنوات كمدير عام في الشرق األوسط. وباإلضافة إلى ذلك، عمل الفاضل مدور بمجلس إدارة 

الكامل للتشييد والخدمات ذ م م لمدة 4 سنوات.
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إكيدا كازوتشي: االسم

٢0١6م:سنة االنضمام
درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة أوساكا )اليابان(:المؤهالت العلمية

الفاضل إكيدا هو مدير ورئيس مجموعة يوندين لتطوير منتجي القوى المستقلين، وهي الشركة األم :الخبرات العملية
لشركة سيبي. وهو في هذا المنصب يعتبر مسئوال عن تطوير منتجي القوى المستقلين / مشروعات 

المياه والطاقة المستقلة وإدارة محفظتها الخارجية. 

ولقد بدأ الفاضل إكيدا مسيرته المهنية في عام ١995م كمهندس كهربائي وشارك في تشييد وصيانة 
القوى  منتجي  تطوير  في  شارك  كما  سنوات.   9 من  ألكثر  اليابان  في  عديدة  حرارية  محطات  أداء  وإدارة 
المستقلين / مشروعات المياه والطاقة المستقلة بالخارج ألكثر من ١0 سنوات، عمل خاللها في مشروع 
راس لفان ج للكهرباء والماء في قطر أكثر من عامين ونصف كأحد أعضاء اإلدارة المسؤولين عن صيانة 

كامل المحطة )٢.٧30 ميجا وات - طاقة و63 مليون جالون بريطاني في اليوم - مياه(

جيليان ألكسندر هورات: االسم

٢0١6م:سنة االنضمام
درجة الماجستير في هندسة األعمال )كلية سولفاي بروكسل لالقتصاد واإلدارة( ودرجة الماجستير في :المؤهالت العلمية

العلوم السياسية )جامعة بروكسل( ودرجة علمية في اإلدارة من إنسيد في سنغافورة
التحق الفاضل هورات بالعمل لدى مجموعة جي دي إف سويز في ٢00٢م واكتسب خالل هذه الفترة خبرات :الخبرات العملية

عديدة في مجال الطاقة في دول أوربا وآسيا. وبعد مرور بضعة سنوات على عمله كمستشار ألكسنتور، 
تولى الفاضل هورات في ٢00٢م منصب كبير المراجعين الداخليين في إلكترابيل وهي إحدى الشركات 
السوق  المدير في ٢005 م إلدارة بحوث  التابعة لمجموعة جي دي إف سويز وذلك قبل تولي مسؤوليات 
والذكاء التنافسي في وحدة التسويق والمبيعات في إلكترابيل والتي تغطي دول البنلوكس )بلجيكا 
في  سويز  إف  دي  جي  مجموعة  مقر  إلى  انتقل  ٢008م،  وفي  وإيطاليا.  وفرنسا  ولوكسمبورج(  وهولندا 
بانكوك كنائب الرئيس لتطوير األعمال في آسيا. ولقد عمل في عدة مشروعات في المنطقة ونجح في 

إبرام صفقات عديدة في سنغافورة وتايالند والوس والهند. 

ومنذ عام ٢0١4م، وهو الرئيس التنفيذي لشركة إس إم إن باور والشركات التابعة لها وعضو مجلس إدارة 
شركة السوادي للطاقة ش م ع ع )عمان( ورئيس لجنة المراجعة بشركة السوادي للطاقة ش م ع ع. ومنذ 
عام ٢0١4م وحتى ٢0١5م، كان كذلك عضوا بمجلس إدارة شركة رأس قرطاس للطاقة )قطر( ومنذ ٢0١6 م 

عضو بمجلس إدارة شركة قطر للطاقة )قطر(.

ميتسو ناكاموتو: االسم

٢0١6م:سنة االنضمام
درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة يوكوهاما الوطنية :المؤهالت العلمية

لدى الفاضل ناكاموتو خبرة أكثر من ٢0 عاما في مجال البنية التحتية للطاقة. ومنذ االلتحاق بالعمل لدى :الخبرات العملية
سوجيتز في ١994م، شارك في تطوير مشروعات عديدة للبنية التحتية في اليابان وخارجها. ومنذ عام 
٢006م وحتى ٢0١0م، كان المدير المالي في مشروع فو ماي ثري )٧١5 ميجا وات، يعمل بالغاز( والذي يعمل 
منذ ٢004م في الجزء الجنوبي من فيتنام، ومن ٢0١0م حتى ٢0١4م كان المدير المالي في شركة الباطنة 

للطاقة )مشروع صحار-٢ ٧44 ميجا وات، يعمل بالغاز(.

آسيا بنت يعرب بن ماجد السيفي: االسم

٢0١6م:سنة االنضمام
شهادة الثانوية العامة في ١986م - دبلوم في التأمينات االجتماعية:المؤهالت العلمية

خبرة ٢6 عاما في وزارة الدفاع بما في ذلك: عامان من الخدمة في الشؤون اإلدارية بإدارة الخدمات الهندسية، :الخبرات العملية
وعامان من الخدمة في المؤسسة االستهالكية العسكرية، و١١ عاما ككاتبة أولى في وزارة الدفاع بمكتب 
وكيل الوزارة، و5 سنوات كمسؤولة قسم التقاعد في وزارة الدفاع بمكتب وكيل الوزارة، و6 سنوات كمدير 

مساعد إلدارة التقاعد في صندوق وزارة الدفاع.
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ناير سانتوش وني: االسم

٢0١6م:سنة االنضمام
درجة علمية في التجارة وعضو بالمعهد الهندي للمحاسبين المعتمدين:المؤهالت العلمية

مقترحات :الخبرات العملية على  مكثف  بشكل  عمل  فلقد  عاما،   ١٧ من  أكثر  احترافية  مهنية  خبرة  وني  الفاضل  لدى 
استثمارية عديدة لمجموعة بهوان الهندسية في قطاع الطاقة. وانتدب كرئيس مالي لشركة الشرقية 
لتحلية المياه ش م ع ع لمدة 5 سنوات ويرأس حاليا القسم التجاري بمجموعة بهوان الهندسية. وتشمل 
مجاالت خبرته تمويل المشروعات والتمويل والمحاسبة والتجارة. ولقد لعب دورا فعاال في اإلقفال الناجح 

لالكتتاب العام لشركة الشرقية لتحلية المياه ش م ع ع.

يعقوب بن حربي بن سالم الحارثي: االسم

٢0١6م:سنة االنضمام
كالوريس الهندسة الميكانيكية من جامعة السلطان قابوس:المؤهالت العلمية

 يمتع بخبرة تزيد على )١4( أربعة عشر عامًا في تشغيل محطات الطاقة وإدارتها وذلك في محطات طاقة :الخبرات العملية
متعددة لشركة إنجي. وقد تعين رئيسًا تنفيذيًا لدى شركة الكامل للطاقة ش. م. ع. ع في ٢0١5م. وكان 
قبل ذلك المدير العام لشركة الكامل لخدمات للتشييد والبناء ذ. م .م من أوائل ٢0١4م. كما عمل أيضًا في 

محطة كهرباء الرسيل ومحطة كهرباء ومياه صحار ١ بوصفه مديرًا للعمليات لعدة أعوام.
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نبذة تعريفية عن المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين

اضطلع مجلس اإلدارة بتمكين فريق كبار مسؤولي اإلدارة من تنفيذ العمليات اليومية للشركة.

نافنيت كاسبيكار: االسم

الرئيس التنفيذي:المنصب
٢0١5م:سنة االنضمام

 خريج تجارة وعضو بالمعهد الهندي للمحاسبين المعتمدين:المؤهالت العلمية
يعمل الفاضل كاسبيكار في مجال الطاقة ألكثر من ١6 عاما، وكان قد عمل قبل ذلك في الكامل للتشييد :الخبرات العملية

والخدمات ذ م م منذ يناير ٢00١م. فالتحق بالعمل لدى شركة الكامل للطاقة ش م ع ع كمدير مالي وشارك 
منصب  إلى  ترقيته  وتمت  المؤسسة.  في  وإجراءات  أنظمة  وتركيب  الطاقة  مشروع  إقامة  في  بفعالية 
الرئيس التنفيذي في عام ٢006م. ولديه خبرة عملية أكثر من 40 عاما، منها أكثر من ٢٧ عاما في منصب 

مدير عام في مجاالت مختلفة مثل التجارة والعقارات والضيافة والطباعة.

محمد فؤاد أختر: االسم

المدير المالي:المنصب
٢0١4م:سنة االنضمام

الباكستاني للمحاسبين :المؤهالت العلمية المتحدة والمعهد  القانونيين المعتمدين بالمملكة  المحاسبين  زميل جمعية 
المعتمدين وحاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد.

لدى الفاضل أختر خبرة عملية مهنية احترافية تبلغ ١9 عاما بما في ذلك ١4 عاما في قطاع الطاقة. ولقد بدأ :الخبرات العملية
مسيرته المهنية لدى إرنست ويونغ حيث قضى 5 سنوات. والتحق بالعمل لدى مجموعة إنجي في ٢003 
م وشارك بقوة في تولي وثائق المشروعات والماليات وتولى ماليات الشركة والمهام المحاسبية ونجح 
في تطوير مشروع جديد. وقبل االلتحاق بالعمل لدى شركة السوادي للطاقة، عمل بصفته المدير العام 
لتمويل الشركات والتخطيط لشركتين مملوكتين بالكامل لمجموعة إنجي التي تشغل محطتي توليد 

طاقة في باكستان.
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20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال اإليضاحات
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

69.357180.38266.٧١4١٧3.509األرباح

)١١3.08٧()43.48١()١١9.9١٦()4٦.١٠8(١3التكاليف المباشرة

23.24960.466٢3.٢3360.4٢٢إجمالي الربح 

٦٠١5٦45١١٧الدخل اآلخر

23.30960.622٢3.٢٧860.539

)١.948()٧49()٢.٠84()8٠١(١4مصاريف عمومية وإدارية

22.50858.538٢٢.5٢958.59١الربح قبل الفائدة والضرائب

)3٢.940()١٢.666()3٠.7٦7()١١.83٠(١5تكاليف تمويل )بالصافي(

10.67827.7719.863٢5.65١الربح قبل خصم الضريبة

)6.805()٢.6١٧()4.١88()١.٦١٠(١0مصاريف ضرائب

9.٠٦8٢3.583٧.٢46١8.846صافي الربح

العائد على السهم

-١0.١4-٢٢١٢.٦9العائدات األساسية على كل سهم )بيسة( 

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 4٧ إلى ٧5 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات 40-3٧

قائمة الدخل 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر   
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20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال اإليضاحات
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

9.06823.583٧.٢46١8.846صافي الربح

الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر بعد خصم 
ضريبه الدخل:

البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى الربح والخسارة

تغطية التدفقات النقدية-الجزء الفعال في التغيرات 
)4.50١()١.٧3١(١٧٢.8337.37٠في القيمة العادلة

١١.9٠١3٠.9535.5١5١4.345إجمالي الدخل الشامل للسنة

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 4٧ إلى ٧5 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات 40-3٧

قائمة الربح / الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر
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20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال اإليضاحات
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ريال
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

األصول
األصول غير المتداولة 

4289.349752.533٢9٧.340٧٧3.3١٧الممتلكات واآلالت والمعدات 
--٢8975٢قطع غيار رأسمالية

٢89.٦38753.٢85٢9٧.340٧٧3.3١٧إجمالي األصول غير المتداولة 
األصول المتداولة 

63.8009.8853.43٧8.938ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
1.8454.799١.8٢34.٧4٢المخزون 

١٢1.9235.000٢.5036.5١0الوديعة قصيرة األجل
٧3.٦8٢9.5783549٢0النقد وما في حكم النقد 
١١.٢5٠٢9.٢٦٢8.١١٧٢١.١١0إجمالي األصول الجارية 

3٠٠.88878٢.547305.45٧٧94.4٢٧إجمالي األصول
حقوق المساهمين وااللتزامات

حقوق المساهمين
871.441185.801٧١.44١١85.80١ )أ(رأس المال 

83.91110.1713.004٧.8١3 )ب(االحتياطي القانوني 
١٢.9١433.589١١.3٢6٢9.458عوائد محتجزة 

88.266229.56185.٧٧١٢٢3.0٧٢أموال المساهمين
)33.٢١٧()١٢.٧٧٢()٢5.847()9.939(١٧احتياطي التحوط

78.3٢7٢٠3.7١4٧٢.999١89.855مجموع حقوق المساهمين
االلتزامات

االلتزامات غير المتداولة 
5179.745467.478١89.690493.343قروض األجل

١٧11.40129.651١4.69638.٢٢0أدوات مشتقة 
١010.68327.7858.6٧٧٢٢.56٧ )ج(التزام ضرائب مؤجلة 
١١6371.657586١.5٢5التزام تخريد األصول 

5١٢8٢0مكافئات نهاية الخدمة
٢٠٢.47١5٢٦.583٢١3.65٧555.6٧5مجموع االلتزامات غير المتداولة 

االلتزامات المتداولة 
511.31429.425١4.65838.١٢3قروض األجل

96.69617.4153.863١0.046الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٢٢.٠8٠5.4١٠٢80٧٢8 )xi( قروض قصيرة األجل 

٢٠.٠9٠5٢.٢5٠١8.80١48.89٧مجموع االلتزامات المتداولة 
٢٢٢.5٦١578.833٢3٢.458604.5٧٢مجموع االلتزامات 

3٠٠.88878٢.547305.45٧٧94.4٢٧مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات 
-١٢0.06-٢١١٢3.55صافي األصول لكل سهم )بيسه(

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٢3 فبراير ٢0١٧ م ووقعها بالنيابة عنهم كل من:
  
  

رهول كار شارليس بول ديكستير        
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلداره       

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 4٧ إلى ٧5 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات 40-3٧

قائمة الموقف المالي
كما في 3١ ديسمبر  
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20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال اإليضاحات
عماني 

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال
عماني

 ألف
دوالر أمريكي

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

9.06823.583٧.٢46١8.846صافي الربح

تعديالت على:

8.02320.866٧.96٧٢0.٧١9االستهالك

11.83030.767١٢.6663٢.940صافي تكاليف التمويل

1.6104.188٢.6١٧6.805مصاريف ضرائب 

٢5٢6مكافئات نهاية الخدمة 

30.53379.40930.498٧9.3١6

التغيرات في:

3590)57()22(المخزون

)١.89٧()٧٢8()947()364(ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

٢.٦3٦٦.85٦٧٧٢٢.0١0ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

32.78385.26130.5٧٧٧9.5١9النقد الناتج عن أنشطة التشغيل

)٢9.١65()١١.٢١5()27.561()10.597(تكاليف تمويل مدفوعة

--)١3()5(مكافئات نهاية الخدمة المدفوعة

٢٢.١8١57.٦87١9.36٢50.354صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

)٢9()١١()8٢()3٢(شراء الممتلكات واآلالت والمعدات

)٢9()١١()8٢()3٢(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

)35.849()١3.٧84()38.122()14.658(سداد قروض األجل

)١56()60(1.8004.682عائدات من / )سداد( قروض قصيرة األجل

5801.510٢65690استحقاق ودائع قصيرة األجل

307739فوائد مستلمة

)١5.4٢٢()5.930()١7.٠94()٦.573(توزيعات أرباح مدفوعة

)50.٧٢8()١9.506()48.947()١8.8٢١(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)403()١55(3.3288.658صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

٧3549٢٠509١.3٢3نقد وما في حكم النقد في بداية السنة

٧3.٦8٢9.5783549٢0نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 4٧ إلى ٧5 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات 40-3٧

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر
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أسهم رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

عوائد 
محتجزة

احتياطي 
تغطية

اإلجمالي

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

72.999)12.772(71.4413.00411.326الرصيد كما في 1 يناير 2016 

إجمالي الدخل الشامل 

9.068-9.068--صافي الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة الدخل

تغطية التدفقات النقدية - الجزء الفعال في 
٢.833٢.833---التغيرات في القيمة العادلة 

9.0682.83311.901--مجموع الدخل الشامل 

--)907(907-تحويل إلى احتياطي قانوني

التعامالت مع مالكي الشركة 

المساهمات والتوزيعات

)٦.573(-)٦.573(--توزيعات األرباح

)٦.573(-)٦.573(--إجمالي التعامالت مع مالكي الشركة

78.3٢7)9.939(7١.44١3.9١١١٢.9١4الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016 

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

189.855)33.217(185.8017.81329.458الرصيد كما في 1 يناير 2016 

إجمالي الدخل الشامل 

23.583-23.583--صافي الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة الدخل

تغطية التدفقات النقدية-الجزء الفعال في 
7.37٠7.37٠---التغيرات في القيمة العادلة 

23.5837.37030.953--إجمالي الدخل الشامل

--)2.358(2.358-تحويل إلى احتياطي قانوني 

التعامالت مع مالكي الشركة 

المساهمات والتوزيعات 

)١7.٠94(-)١7.٠94(--توزيعات األرباح

)١7.٠94(-)١7.٠94(--إجمالي التعامالت مع مالكي الشركة 

٢٠3.7١4)٢5.847(١85.8٠١١٠.١7١33.589الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016 

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 4٧ إلى ٧5 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات 40-3٧

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر
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أسهم رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

احتياطي عوائد محتجزة
تغطية

اإلجمالي

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

٧3.4١4)١١.04١(٧١.4١١٢.٢80١0.٧34الرصيد كما في ١ يناير ٢0١5 

إجمالي الدخل الشامل 

٧.٢46-٧.٢46--صافي الربح للسنة 

الخسارة الشاملة اآلخرى، بعد خصم ضريبة 
الدخل

تغطية التدفقات النقدية - الجزء الفعال في 
)١.٧3١()١.٧3١(---التغيرات في القيمة العادلة 

5.5١5)١.٧3١(٧.٢46--مجموع الدخل الشامل 

--)٧٢4(٧٢4-تحويل إلى احتياطي قانوني

التعامالت مع مالكي الشركة 

المساهمات والتوزيعات

)5.930(-)5.930(--توزيعات األرباح

)5.930(-)5.930(--إجمالي التعامالت مع مالكي الشركة

٧٢.999)١٢.٧٧٢(٧١.44١3.004١١.3٢6الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢0١5 

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

١90.93٢)٢8.٧١6(١85.80١5.9٢9٢٧.9١8الرصيد كما في ١ يناير ٢0١5 

إجمالي الدخل الشامل 

١8.846-١8.846--صافي الربح للسنة 

الخسارة الشاملة اآلخرى، بعد خصم ضريبة 
الدخل

تغطية التدفقات النقدية-الجزء الفعال في 
)4.50١()4.50١(---التغيرات في القيمة العادلة 

١4.345)4.50١(١8.846--إجمالي الدخل الشامل

--)١.884(١.884-تحويل إلى احتياطي قانوني 

التعامالت مع مالكي الشركة 

المساهمات والتوزيعات 

)١5.4٢٢(-)١5.4٢٢(--توزيعات األرباح

)١5.4٢٢(-)١5.4٢٢(--إجمالي التعامالت مع مالكي الشركة 

١89.855)33.٢١٧(١85.80١٧.8١3٢9.458الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢0١5 

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 4٧ إلى ٧5 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات 40-3٧

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين )تابع(
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   .١

بمقتضى   ٢0١0 أغسطس   ٢ يوم  م«( في  ع  م  )»ش  مقفلة  ُعمانية  ُسجلت كشركة مساهمة  )»الشركة«(  للطاقة  السوادي  شركة   
إلى شركة مساهمة عامة )»ش.م.ع.ع«(، وبناًء عليه  الشركة  ُعمان. وفي وقت الحق تم تحويل  التجارية لسلطنة  الشركات  قانون 
ُتعد المحطة  قطاًعا قابال إلعداد التقارير المالية بشأنها ومن ثم تتم إدارتها على هذا النحو. وتم إدراجها في سوق مسقط لألوراق 

المالية في ٢3 يونيو ٢0١4.

تتمثل أهداف الشركة في تطوير وتمويل و تصميم و بناء و تشغيل و صيانة وتأمين وامتالك محطة لتوليد الطاقة الكهربائية   
)محطة بركاء 3 للطاقة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ٧50 ميجا واط( والمرافق المرتبطة بها والبنية األساسية الالزمة؛ وتوفير سعة 
الطاقة المطلوبة؛ وبيع ناتج الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها لصالح الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه )ش م ع م(. وفقا 
لذلك، فان تعتبر المحطه وتدار باعتبارها وحده تابعه. وقد تم تحقيق التشغيل التجاري للمحطة من ِقَبل الشركة في 4 أبريل ٢0١3.

اتفاقيات هامة  .٢

وثائق المشروع  

اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ ١0 أغسطس ٢0١0 مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه لمدة ١5 سنة من تاريخ التشغيل التجاري    .i
المقرر. 

تاريخ  الغاز الطبيعي لمدة ١5 عاما من  النفط والغاز لشراء  ٢0١0 مع وزارة  الغاز الطبيعي بتاريخ 3١ أغسطس عام  اتفاقية مبيعات    .ii
التشغيل التجاري المقرر.

اتفاقية حق االنتفاع المتعلقة بموقع بركاء بتاريخ ١5 أغسطس ٢0١0 مع حكومة سلطنة ُعمان ممثلة في وزارة اإلسكان لمنح حقوق    .iii
االنتفاع على موقع المحطة لمدة ٢5 عاما من تاريخ العمل به.

عقد ترنكي الهندسة والشراء والبناء بتاريخ ١5 سبتمبر عام ٢0١0 مع شركة سيمنز أيه جي وشركة جي إس للهندسة واإلنشاء ألداء    .iv
أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات في المحطة.

اتفاق التشغيل والصيانة مع سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة ُعمان بتاريخ ٢4 سبتمبر عام ٢0١0 لمدة ١5 عاما من تاريخ التشغيل    .v
التجاري المقرر.

اتفاقية توصيل الكهرباء بتاريخ ديسمبر عام ٢0١١ مع الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء )ش م ع م( بهدف ربط معدات الشركة بنظام    .vi
نقل الكهرباء.

وثائق التمويل  

اتفاقية الشروط العامة واتفاقية التسهيالت بتاريخ ١6 سبتمبر ٢0١0 مع البنوك الدولية والمحلية للحصول على قروض طويلة األجل.   .vii

viii. اتفاقية التعديل األولى التفاقية الشروط العامة واتفاقيات المنشأة مع األطراف بتاريخ ٢9 سبتمبر ٢0١0.

اتفاقيات التحّوط لمقايضة معدل الفائدة مع بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت )بتاريخ 5 أكتوبر ٢0١0( وبنك كي إف    .ix
دبليو ابيكس جي إم بي آتش )بتاريخ 6 أكتوبر ٢0١0( وبنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود )بتاريخ 6 أكتوبر ٢0١0( وبنك 

ستاندرد تشارترد )بتاريخ ٧ أكتوبر ٢0١0 ثم إعادة صياغتها بتاريخ ١9 ديسمبر ٢0١١(.

اتفاقيات التحوط لمقايضة العمالت الموقعة مع مع بنك ستاندرد  تشارترد وبنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت بتاريخ    .x
١٢ أكتوبر ٢0١0 و4 أغسطس ٢0١5 على التوالي.

اتفاقية تسهيل رأس المال العامل المتجدد بتاريخ 5 يونيو ٢0١٢ مع بنك مسقط )ش م ع ع( بغرض تقديم قروض قصيرة األجل تصل    .xi
إلى 8.84 مليون ريال ُعماني.



الســـوادي للـطـاقــــة | التقــريــر الســـنـــوي - 48٢٠١٦

اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

اتفاقيات هامة )تابع(   .٢

وثائق األمن  

وثيقة مديونية داخلية بتاريخ ١6 سبتمبر ٢0١0 مع بنك استيراد وتصدير لكوريا، وبنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت    .xii
)بصفته »وكيل التسهيل العالمي« و«أمين ضمان خارجي«(، وبنك مسقط )ش م ع ع( )بصفته »حساب بنك داخلي«( وآخرين. 

وثيقة تنازل ورهن خارجي بتاريخ ١6 سبتمبر ٢0١0 مع بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت بصفته »أمين ضمان خارجي«.    .xiii

وثيقة تنازل عن إعادة التأمين بتاريخ ١6 سبتمبر ٢0١0 مع بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت بصفته »أمين ضمان    .xiv
خارجي« وشركة ُعمان للتأمين المتحدة )ش م ع ع( بصفتها »مؤّمن«.

اتفاقية البيع والشراء بتاريخ ١6 سبتمبر ٢0١0 مع بنك مسقط )ش م ع ع( بصفته »وكيل ضمان محلي«.    .xv

اتفاقية التأمين على األسهم الُعمانية بتاريخ ١6 سبتمبر ٢0١0 بين الشركة بصفتها »الشركة«، والمساهمين المؤسسين بصفتهم    .xvi
”تشارجورس«، وبنك مسقط )ش.م.ع.ع( بصفته »وكيل ضمان محلي«، و بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت بصفته 

»وكيل تسهيالت عالمي«.

xvii.  الرهن التجاري على أصول الشركة )بما فيها االستالم( بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢0١0 بين الشركة بصفتها »الراهن« وبنك مسقط بصفته 
»المرتِهن«.

xviii. الرهن القانوني بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢0١0 بين الشركة بصفتها »الراِهن« وبنك مسقط )ش م ع ع( بصفته »المرتِهن«. 

الطبيعي  الغاز  بيع  واتفاقية  الطاقة،  شراء  اتفاقية  من  لكل  بالنسبة  المقرضين  وكيل  قبل  من  المبرمة  المباشرة  االتفاقيات   .xix
واتفاقية الهندسة والمشتريات والمقاوالت ، واتفاقية التشغيل والصيانة.

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   .3

أساس اإلعداد  

)أ( بيان التوافق  

معايير  مجلس  عن  الصادرة  الدولية«(  المالية  التقارير  )»معايير  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  المالية  القوائم  إعداد  تم   
المحاسبة الدولية )»مجلس معايير المحاسبة الدولية«( والمتطلبات السارية المفعول لقانون الشركات التجارية لعام ١9٧4 ُعمان 
ُعمان  سلطنة  في  المال  لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  اإلفصاح  ومتطلبات   )« التجارية  الشركات  )»قانون  المعدلة(  )بصيغته 

)»الهيئة العامة لسوق المال«(.

)ب( أساس القياس  

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء النص على تخريد األصول الثابتة وتكاليف التمويل المؤجلة   
التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة وبعض األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3

)ج( استخدام التقديرات واألحكام  

اإلدارة بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  الدولية أن تقوم  المالية  التقارير  المالية وفقا لمعايير  القوائم  يتطلب إعداد   
الفعلية عن  النتائج  للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف  المدرجة  المحاسبية والمبالغ  السياسات  تطبيق 
هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات على نحو مستمر. ُتدرج مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 

مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.

يتم تضمين المعلومات الخاصة بالتقييمات الحيوية - في تطبيق سياسات المحاسبة التي لها أعظم تأثير على المبالغ المدرجة في   
القوائم المالية - في استهالك الممتلكات والمحطة والمعدات والتقييم المالي لألدوات المالية للمشتقة وااللتزام بشطب األصول 

بعد انتهاء عمرها االنتاجي ونقص قيمة األصول المالية واإليجارات التشغيلية. 

تقدير القيمة العادلة  

تقيس الشركة القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة والذي يعتمد على المدخالت المستخدمة في   
إجراء القياسات:

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

المستوى الثاني: أساليب تقييم تستند إلى مدخالت يمكن مالحظتها. وتشمل هذه الفئة أدوات يتم تقييمها باستخدام أسعار    •
السوق المعلنة في السوق النشط ألدوات مماثلة، وأسعار السوق المعلنة ألدوات مماثلة أو مشابهة في األسواق التي تعتبر دون 
النشطة، أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.

المستوى الثالث: أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تشمل هذه الفئة األدوات المالية التي يتم تقييمها    •
على أساس األسعار المعلنة ألدوات مماثلة حيث يتطلب األمر إدخال تعديالت أو افتراضات جوهرية غير قابلة للمالحظة لكي تعكس 

الفروق بين األدوات.

السياسات المحاسبية الهامة  

)د( العمالت  

)i( العملة الوظيفية وعملة العرض  

يتم عرض هذه القوائم المالية بالدوالر األمريكي، وهي العملة الوظيفية للشركة، وكذلك بالريال الُعماني )ريال عماني(. وتم تحويل   
المبالغ المعروضة بالريال الُعماني في هذه القوائم المالية من الدوالر األمريكي على أساس سعر الصرف التالي: ١ دوالر أمريكي= 

0.3845 ريال ُعماني. 

تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف )ألف دوالر أمريكي أو ألف ريال ُعماني( ما لم يذكر خالف ذلك.  
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  

)د( العمالت )تابع(  

)ii( المعامالت بالعمالت األجنبية  

خالل إعداد هذه القوائم المالية، تم تسجيل المعامالت التي بعمالت أخرى غير العملة التنفيذية للشركة )العمالت األجنبية( على   
أساس سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة.

وفي تاريخ كل تقرير، تم تحويل البنود النقدية المقّيمة بالعمالت األجنبية على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ التقرير.  

وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية فيتم تحويلها على أساس أسعار   
الصرف بتاريخ المعاملة.

يتم إدراج مكاسب وخسائر التحويل المتعلقة بالبنود النقدية في قائمة الدخل في وقت حدوثها، باستثناء تلك المتعلقة بالبنود   
النقدية التي ترتقي إلى أدوات تحّوط في تحّوط تدفق نقدي يتم إدراجه مبدئًيا في الربح أو الخسارة ودخل شامل آخر إلى الحد الذي 

يكون فيه التحّوط فّعاًلا. 

)هـ( األدوات المالية  

)i( األدوات المالية غير المشتقة  

تشتمل األدوات المالية غير المشتقة على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى، والنقد وما في حكمه، والقروض والسلف،   
والتجارة والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى. يتكون النقد وما في حكم النقد من األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب 
يتم  الذي  المكشوف  على  السحب  تضمين  ويتم  أشهر.  ثالثة  األصلي  االستحقاق  يتعدى  ال  بحيث  ألجل  والودائع  الثابتة  والودائع 
تسديده عند الطلب ويشّكل جزًءا ال يتجزأ من إدارة النقد بالشركة كأحد مكونات النقد وما في حكم النقد لغرض بيان التدفقات 

النقدية.

ُتدرج األصول وااللتزامات  الذي تنشأ فيه، بينما  التاريخ  المالية في  المدينة والقروض والُسلف  المالية  الذمم  الشركة مبدئًيا  ُتدِرج   
المالية األخرى في تاريخ تداولها عندما تصبح الشركة طرًفا في البنود التعاقدية الخاصة باألداة المالية.

تستبعد الشركة مبدئًيا إدراج أحد األصول المالية عندما ينتهي حق الشركة التعاقدي في الحصول على التدفقات النقدية التي   
يدرها هذا األصل المالي أو تكون الشركة قد نقلت كافة المخاطر واألرباح األساسية المتعلقة بملكيتها لألصل المالي لطف آخر أو 

لم تنقل المخاطر واألرباح األساسية المتعلقة بملكيتها لألصل المالي أو احتجزته وإنما نقلت سلطة التحكم فيها إلى طرف ثالث.

تستبعد الشركة إدراج االلتزام المالي عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو عند انتهاء صالحيتها.  

يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية ويتم إدراج صافي نتيجة عملية المقاصة في قائمة المركز المالي للشركة  وذلك   
فقط عندما يكون هناك حق قانوني ملزم إلجراء مقاصة بين المبالغ المدرجة وكانت الشركة تنوي إما تسوية هذه المبالغ على 

أساس صافي نتيجة المقاصة أو إدراج األصول وتسوية االلتزامات المالية على الفور.

يتم إدراج األدوات المالية غير المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة مضاًفا إليها، بالنسبة لألدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل   
الربح أو الخسارة، أي تكاليف معامالت منسوبة بشكل مباشر.
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)هـ( األدوات المالية )تابع(  

األدوات المالية المشتقة، بما في ذلك محاسبة التحّوط  )ii(  

تملك الشركة أدوات مالية مشتقة لتغطية التعرض لمخاطر العمالت األجنبية وأسعار الفائدة. وعند التعيين األولي للتحّوط، توّثق   
الشركة بشكل رسمي للعالقة بين أدوات التحّوط وبين البند الذي تتم تغطيته، بما في ذلك أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيتها 

في إجراء معامالت التحّوط باإلضافة إلى األساليب التي سيتم استخدامها لتقييم مدى فعالية عالقة التحّوط.

تجري الشركة تقييمًا عند بداية عالقة التحّوط وبشكل دائم حول ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التحّوط »فعالة للغاية« في   
تعويض التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المغطاة خالل فترة التحّوط، وأيًضا ما إذا كانت النتائج الفعلية لكل 
تحّوط في مدى يتراوح من 80٪ إلى١٢5٪. وبالنسبة لتحّوط التدفق النقدي لمعاملة متوقعة، يجب أن يكون احتمال حصول المعاملة 

كبيًرا ويجب أن تكون ُعْرضة للتقلبات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تؤثر في النهاية على صافي الدخل.

يتم إدراج األدوات المشتقة مبدئًيا بالقيمة العادلة؛ ويتم إدراج تكاليف المعاملة ذات الصلة في قائمة الدخل حسب تكّبدها. وبعد   
اإلدراج األولي، يتم قياس األدوات المشتقة بالقيمة العادلة، ويتم احتساب أي تغييرات عليها كما هو مبين أدناه.

)iii( تحّوطات التدفق النقدي  

المخاطر  إحدى  إلى  المنسوبة  النقدية  التدفقات  في  للتقلبات  تحّوط  إجراء  عند  تحّوط  كأداة  المشتقات  أحد  تعيين  يتم  عندما   
المرتبطة بأصل أو التزام مدرج أو معاملة متوقعة للغاية يمكنها أن تؤثر على األرباح أو الخسائر، يتم إدراج الجزء الفعال من التغيرات 
في القيمة العادلة لهذا المشتق في الربح أو الخسارة ودخل شامل آخر، ويتم عرضه في احتياطي التحّوط في حقوق المساهمين. 
يتم االحتفاظ بالمبالغ المتراكمة في حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر ومن ثم يعاد تصنيفه إلى ربح أو خسارة في نفس 
الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية المتوقعة  في تحوط على الربح أو الخسارة أو يؤثر خاللها البند المتوقع في 
تحوط على الربح أو الخسارة. ويتم إدراج أي حصة غير فعالة من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة في األرباح أو الخسائر. 
وفي حال لم تعد أداة التحّوط تلبي معايير محاسبة التحّوط، أو في حال انتهاء صالحيتها أو بيعها، أو إنهائها أو استخدامها أو 

إبطال تعيينها، فيتم إيقاف محاسبة التحّوط مستقبًلا. 

حقوق  في  التحّوط  احتياطي  في  وعرضها  الشامل  الدخل  قائمة  في  إدراجها  تم  التي  المتراكمة  الخسائر  أو  المكاسب  وتبقى   
المساهمين في مكانها حتى تؤثر المعاملة المستقبلية على قائمة الدخل. وعندما يكون البند المغطى من األصول غير المالية، 
إدراج األصل. وفي حال أصبح من غير  إلغاء  الدفترية لألصل عند  القيمة  إلى  الدخل الشامل  المدرج في قائمة  المبلغ  يتم تحويل 

المتوقع حدوث المعاملة المستقبلية، يتم إدراج الرصيد الموجود في قائمة الدخل الشامل فوًرا في قائمة الدخل.
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)و( الممتلكات واآلالت والمعدات  

)i( اإلدراج والقياس  

في  لالنخفاض  متراكمة  خسائر  وأي  المتراكم  االستهالك  منه  مطروًحا  التكلفة  بسعر  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  تقاس   
المكونة  إلى االستحواذ على األصل. تشتمل تكاليف األصول  التي ترجع بشكل مباشر  النفقات  التكاليف على  القيمة. وتشتمل 
داخلًيا على تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى تنسب بشكل مباشر إلى عملية جعل األصول صالحة للعمل للغرض 
المقصود منها، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي كانت قائمة عليه، وتكاليف االقتراض الرأسمالية. كما يمكن 
أن تشمل التكلفة التحويالت من قائمة الدخل الشامل ألي ربح أو خسارة ناتجة عن تأهيل تحّوطات التدفق النقدي لعمليات شراء 

الممتلكات واآلالت والمعدات بالعمالت األجنبية.

عندما يكون لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة يتم احتسابها على أساس بنود منفصلة )مكونات رئيسية(   
من الممتلكات واآلالت والمعدات. 

يتم تحديد المكاسب والخسائر من بيع أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات من خالل مقارنة العائدات الناتجة عن عملية البيع مع   
القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات، ويتم إدراج الفروق ضمن قائمة الدخل. وعند بيع األصول المعاد تقييمها، يتم تحويل 

المبالغ المتضمنة في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة.

)ii( المصروفات الالحقة  

يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تساهم في زيادة الفوائد االقتصادّية المستقبلّية المتضمنة في األصل المحدد الذي   
ترتبط به. ويتم إدراج المصروفات الالحقة كنفقات في الفترة التي يتم تكّبدها فيها. 

)iii( االستهالك  

قيمته  منه  لألصل مطروًحا  التقديري  االفتراضي  العمر  على مدى  الثابت  القسط  بطريقة  الدخل  قائمة  االستهالك في  إدراج  يتم   
المتبقية.

تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس االستخدام المقصود لألصول   
المستقبلي  االستخدام  أو  التكنولوجي  التقدم  مثل  الظروف  في  الحقة  تغييرات  وأي  األصول.  لتلك  المتوقع  االقتصادي  والعمر 
لألصول المعنية يمكن أن يؤدي إلى أن تختلف األعمار الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات األولية. وقد استعرضت اإلدارة القيم 

المتبقية واألعمار اإلنتاجية بالنسبة للبنود الرئيسية من الممتلكات واآلالت والمعدات وقررت أنه ال ضرورة ألي تعديل.

وتكون األعمار االفتراضية التقديرية للفترات الحالية والمقارنة على النحو اآلتي:  

السنوات

40الممتلكات واآلالت والمعدات 

40تفكيك األصول 

٢5قطع غيار فنية 

3أصول أخرى 

)iv( أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  

يتم قياس األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بسعر التكلفة وال يتم استهالكها حتى يتم تحويلها إلى إحدى فئات األصول الثابتة،   
وهو ما يحدث عندما يكون األصل جاهزًا لالستخدام المقرر.
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)و( الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  

)v( التزام تخريد األصول  

التي تفضي إلى االلتزام بتجديد الموقع. ويتم قياس االلتزام وفقًا للقيمة  التزام تخريد األصول عندما تحدث األنشطة  يتم إدراج   
كل  االلتزام  ويتضّمن  الحالّية.  التقنّية  أساس  على  تكّبدها  يتم  التي  التقديرية  المستقبلّية  الخارجة  النقدية  للتدفقات  الحالّية 

التكاليف المصاحبة لتجديد الموقع بما في ذلك إغالق المحطة وتكاليف المراقبة.

)ز( قطع الغيار الرأسمالية  

تشمل التكلفة جميع النفقات التي تعزى مباشرة إلى اقتناء قطع الغيار المعدات الرأسمالية.  

ويتم إدراج قطع الغيار الرأسمالية بالقيمة الدفترية للبنود المتأثرة من الممتلكات واآلالت والمعدات عند وضعها قيد االستخدام.   
ويتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للبند المستبدل.  وحين ال يكون من العملي تحديد القيمة الدفترية للجزء المستبدل، يمكن 

استخدام تكلفة قطع الغيار الرأسمالية كمؤشر على تكلفة الجزء المستبدل في الوقت الذي تم شراؤه فيه 

)ح( المخزون  

إلى مكانها  المتكبدة لشرائها ونقلها  المرجح، وتتضمن المصروفات  التكلفة  المخزون على أساس متوسط  يتم تحديد تكلفة   
ووضعها الحاليين. ويتم تخفيض قيمة أصناف المخزون القديمة الى صافي القيمة التقديرية القابلة للتحقيق.

)ط( انخفاض قيمة األصول  

)i( األصول المالية غير المشتقة  

ا على التدفقات النقدية  يعتبر األصل المالي منخفض القيمة إذا ظهرت أدلة موضوعية تشير إلى أن حدًثا أو أكثر خّلف تأثيًرا سلبّيً  
التكلفة  بسعر  ُيقاس  الذي  المالي  لألصل  بالنسبة  القيمة  انخفاض  خسائر  احتساب  ويتم  األصل.  لذلك  التقديرية  المستقبلية 
المستهلكة على أنها الفارق بين القيمة الدفترية لألصل المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مخصومة 

بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

تتمتع  تبقى من أصول مالية ضمن مجموعات  ما  تقييم  الهامة كل على حدة. ويتم  المالية  القيمة لألصول  انخفاض  اختبار  يتم   
الناجمة عن  الخسارة  إلغاء  الدخل. ويتم  القيمة في قائمة  انخفاض  إدراج جميع خسائر  ائتمان متشابهة. ويتم  بخصائص مخاطر 
انخفاض القيمة إذا كان من الممكن أن تتعّلق عملية اإللغاء من الناحية الموضوعية بحدث واقع بعد إدراج تلك الخسارة. وفي حالة 

األصول المالية التي تقاس بسعر التكلفة المستهلكة، يتم إدراج عملية اإللغاء في قائمة الدخل.

)ii( األصول غير المالية  

يتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة، باستثناء المخزون وأصول الضريبة المؤجلة، في تاريخ كل تقرير لتحديد   
ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمتها. وإذا وجد ما يشير إلى انخفاض القيمة، فيتم تقدير القيم المستردة لألصول، ويتم 
إدراج خسارة انخفاض القيمة إذا زادت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد التابعة له عن القيمة المستردة لهذا األصل. 
ويتم إدراج خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل ما لم تكن تلغي إعادة تقييم سابق تم قيده في حقوق المساهمين، وفي تلك 

الحالة يتم خصمه من حقوق المساهمين.
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)ط( انخفاض قيمة األصول )تابع(  

)ii( األصول غير المالية  )تابع(  

البيع. وفي تقدير  ناقصا تكلفة  العادلة  االستخدام والقيمة  أكبر من قيمته في  النقد هو  توليد  القابل لالسترداد لوحدة  المبلغ   
القيمة المستخدمة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة 

الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة التي تستهدف المنشأة.

تحدد اإلدارة ما إذا كانت هناك أي مؤشرات النخفاض القيمة عن القيمة الدفترية للممتلكات والمحطة والمعدات على أساس سنوي   
بسبب الفرق بين مدة استمرار التدفقات النقدية التعاقدية وانتقاص المحاسبة لألصول. ويتطلب هذا تقدير القيمة المستخدمة 
لوحدة توليد النقد، بينما يتطلب تقدير القيمة المستخدمة أن تقوم الشركة بإجراء تقدير للقيمة المتبقية لوحدة توليد النقد في 
نهاية  فترة إتفاقية شراء الطاقة مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة في الفترة التي تلي فترة إتفاقية 

شراء الطاقة، وكذلك معدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

ويتم إلغاء الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة األصول إذا حدث تغيير في التقديرات التي اسُتعملت في تحديد القيمة المستردة.   
وال يتم إلغاء الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة إال في حدود عدم تجاوز القيمة الدفترّية لألصل القيمة الدفترية التي كان من 

الممكن تحديدها، مطروًحا منها أي إهالك أو استهالك، إذا لم يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة.

)ي( االلتزامات المالية  

التكلفة  بسعر  قياسها  يتم  ثم  العادلة  القيمة  أساس  على  البداية  في  األخرى  الدائنة  والذمم  التجارية  الدائنة  الذمم  إدراج  يتم   
المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

كما يتم إدراج القروض ذات الفوائد في البداية بالقيمة العادلة مطروًحا منها التكاليف ذات الصلة بالمعاملة. وبعد عملية اإلدراج   
المبدئي، يتم إدراج القروض ذات الفوائد بسعر التكلفة المستهلكة مع إدراج أي فرق بين التكلفة والقيمة االستردادية في قائمة 

الدخل طيلة مدة القرض وعلى أساس سعر الفائدة الفعلي.

)ك( مكافآت نهاية الخدمة للعاملين  

يتم إدراج االلتزامات المتعلقة بالمساهمات المدفوعة في إطار برنامج تقاعد بمساهمات محّددة بالنسبة للعاملين الُعمانيين وفقًا   
الشركة  التزام  الدخل عند تكبدها. ويتمثل  قائمة  ُعمان كمصروفات في  المعمول بها في سلطنة  االجتماعية  التأمينات  لخطة 
فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين غير الُعمانيين في مبلغ المكافأة المستقبلية التي يجنيها هؤالء العاملين مقابل 

خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة.

)ل( المخصصات  

يتم إدراج المخصص إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو تقديري نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفق الفوائد   
االقتصادية لتسوية ذلك االلتزام. وفي حال قياس المخصص باستخدام التدفق النقدي المّقدر لتسوية االلتزام الحالي، تكون قيمته 

الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

)م( تكاليف االقتراض  

تتم  الذي  القدر  باستثناء  فيها،  تكبدها  تم  التي  الفترة  الدخل في  قائمة  المشابهة في  والنفقات  الفوائد  إدراج مصروفات  يتم   
رسملتها فيه بصفتها تنسب مباشرة إلى عمليات امتالك أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة، والتي البد أن تستغرق فترة كبيرة من 

الوقت لتكون جاهزة لالستخدام أو البيع.
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)ن( تكاليف التمويل المؤجلة  

األجل باستخدام طريقة سعر  القرض طويل  األجل واستهالكها على طول فترة  الحصول على تمويل طويل  تأجيل تكلفة  يتم   
الفائدة الفعال. ويتم معادلة تكاليف التمويل المؤجل مطروًحا منها االستهالك المتراكم مع المبالغ المسحوبة من قروض األجل. 
وتتم رسملة استهالك تكاليف التمويل المؤجلة خالل فترة إنشاء المحطات باستثناء مرحلة التشغيل األولي، حيث يتم خالل تلك 
الفترة إدراج مبلغ متناسب معها  في قائمة األرباح والخسائر. وبعد تاريخ بدء التشغيل التجاري للطاقة، يتم إدراج استهالك تكاليف 

التمويل المؤجلة في قائمة الدخل.

)س( اإليجار التشغيلي  

لقد أبرمت الشركة اتفاقية لشراء الطاقة على المدى الطويل. وألغراض المحاسبة عن هذا الترتيب، فقد قررت الشركة أن اتفاقية   
شراء الطاقة تعتبر بمثابة عقد إيجار، وذلك ألن المشتري )الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه( له الحق في توجيه كيفية تشغيل 
ووفقا  وبالتالي  العقد.  المحطة خالل مدة  تولدها  التي  الكهرباء  على  الشركة  والحصول من  العقد  للمحطة خالل مدة  الشركة 
التفاقية شراء الطاقة فإن الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه لديها الحق في التحكم باستخدام المحطة. وعالوة على ذلك، 
فقد رأت اإلدارة أن هذا الترتيب هو في طبيعته عقد إيجار تشغيلي، وذلك ألنه ال يتم نقل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية 

المحطة

)ع( اإليرادات  

للتشغيل  الثابتة  والرسوم  االستثمار  رسوم  )تشمل  القدرة  رسوم  على  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  التعرفة  هيكلية  تشتمل   
والصيانة( والطاقة الكهربائية ورسوم الوقود. ويتم التعامل مع رسوم االستثمار في مكون السعة اإلنتاجية كتأجير تشغيلي ويتم 
إدراجه على أساس القسط الثابت طوال مدة التأجير، بينما يتم إدراج مكونات التعرفة األخرى بموجب اتفاقية شراء الطاقة ضمن 
اإليرادات على أساس االستحقاق المحاسبي. وال يتم االعتراف بأي إيرادات  إذا كانت هناك أي شكوك كبيرة حول استرداد المقابل 

المستحق.

)ف( ضريبة الدخل  

تتكون ضريبة الدخل عن أرباح أو خسائر السنة من ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. وتدرج ضريبة الدخل في قائمة األرباح والخسائر   
ما عدا إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة بحقوق المساهمين. وفي هذه الحالة، يتم إدراج ضريبة الدخل في حقوق 

المساهمين.

والمبالغ  المالية  التقارير  ألغراض  وااللتزامات  لألصول  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  الفروق  على  المؤجلة  الضريبة  احتساب  يتم   
المستخدمة ألغراض الضريبة. تستند مبالغ مخصصات الضريبة المؤجلة إلى األسلوب المتوقع لتحصيل أو تسوية القيم الدفترية 

لألصول وااللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة او التي سيتم تطبيقها على نطاق واسع بتاريخ التقرير.

يتم إدراج أصل ضريبة مؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها استغالل   
الخسائر والخصومات الضريبية غير المستخدمة. ويتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه 

تحصيل المنفعة الضريبية ذات الصلة.

)ص( توزيعات األرباح  

يأخذ مجلس اإلدارة عند التوصية بدفع توزيعات األرباح بعين االعتبار جميع المعايير المناسبة، بما في ذلك متطلبات قانون الشركات   
التجارية.

يتم إدراج توزيعات األرباح على األسهم العادية عندما يتم اعتمادها للدفع.  
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)ق( المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد   

فيما يتعلق بالمراجعة المالية للسنة المنتهية في تاريخ 3١ ديسمبر ٢0١6، فقد اعتمدت الشركة كافة المعايير والتفسيرات الجديدة   
المنبثقة عن مجلس معايير  الدولية  المالية  التقارير  الدولية  ولجنة تفسيرات  المحاسبة  التي أصدرها مجلس معايير  والمعدلة 
التاريخ، ولم ينتج عن اعتماد هذه المعايير  ١ يناير  ٢0١6 أو بعد هذا  ابتداًء من  المحاسبة الدولية ذات الصلة بعملياتها والسارية 

والتفسيرات تغييرات في السياسات المحاسبية للشركة ولم يؤثر على المبالغ المدرجة للعام الحالي.

ما زال هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات غير سارية المفعول بعد بالنسبة للعام الذي ينتهي   
في 3١ ديسمبر ٢0١5 ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه القوائم المالية. وفيما يلي سرد لبعض منها مما قد يكون ذي صلة بالشركة:

المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد القوائم المالية: األدوات المالية  

المالية.  األصول  وقياس  تصنيف  يخص  فيما  جديدة  متطلبات  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  من   9 رقم  المعيار  يقدم   
وبموجب هذا المعيار المذكور، فإن األصول المالية يتم تصنيفها وقياسها بناًء على النموذج التجاري الذي توجد فيه هذه األصول 
باإلضافة إلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة بها. وينص المعيار الدولي التاسع لكتابة التقارير المالية على متطلبات 
الخسارة ومتطلبات محاسبة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المحددة  المالية  لاللتزامات  العادلة  القيمة  تغييرات  إلدراج  جديدة 
التحوط واالفصاحات المالية. ويدخل المعيار رقم 9 حيز التنفيذ كل سنة اعتباًرا من أو بعد ١ يناير ٢0١8، مع السماح بتطبيقه قبل 

ذلك التاريخ. وتقوم الشركة حالًيا بدراسة األثر المحتمل لهذا المعيار، وال تنوي تطبيقه قبل ذلك.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١5 الخاص باإليرادات من عقود العمالء  

اإليرادات  اإلقرار بها وقيمة تلك  اإليرادات قد تم  إذا كانت  المالية رقم ١5 إطار عمل لتحديد ما  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  يضع   
ومتى تم اإلقرار بها. وهو يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم ١8 الخاص باإليرادات والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١١ الخاص 
بعقود اإلنشاء والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١3 الخاص ببرامج والء الزبائن. يسري مفعول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم ١5 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ ١ يناير ٢0١8. ويسمح بالتطبيق المبكر للمعيار. وتقوم الشركة حالًيا بدراسة األثر 

المحتمل لهذا المعيار، وال تنوي تطبيقه قبل ذلك.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٦: التأجير  

يحّدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١6 مبادئ تعريف التأجير وقياسه وتقديمه واإلفصاح عنه. ويحل هذا المعيار محل   
التوجيهات األخرى لتعريف التأجير منها معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ ومعيار لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
رقم 4 الذي يحّدد ما إذا كانت أي اتفاقية تشمل تأجيًرا، ومعيار اللجنة الدائمة لتفسير المعايير - ١5 حول التأجير التشغيلي - الحوافز 
ومعيار اللجنة الدائمة لتفسير المعايير - ٢٧ تقييم أصل المعامالت بما يشمل الشكل القانوني للتأجير. ويسري المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم ١6 على الفترات السنوية التي تبدأ من ١ يناير ٢0١9 أو ما بعده. ويسمح بتطبيقه في الهيئات التي تعتمد 
معيار المحاسبة الدولي رقم ١5 العائدات من العقود مع العمالء في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

١6 أو ما قبله. وتقوم الشركة حاليا بتقييم األثر المحتمل لهذا المعيار، وال تنوي تطبيقه في وقت مبكر.

)ر( تحديد القيم العادلة  

)1( األدوات المالية المشتقة  
يتم تقدير القيمة العادلة لعقود الصرف اآلجلة من خالل خصم الفرق بين السعر التعاقدي اآلجل وبين السعر اآلجل الحالي بالنسبة   

لفترة االستحقاق المتبقية من العقد باستخدام منحنيات العائد الخاصة بالعمالت المناظرة.
تستند القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بناء على شروط وفترة استحقاق كل   

عقد واستخدام أسعار الفائدة في السوق.
بالشركة  الخاصة  االئتمانية  المخاطر  االعتبار  الالزمة لألخذ في  التعديالت  االئتمانية لألداة وتشمل  المخاطر  العادلة  القيمة  تعكس   

والطرف المقابل حيثما كان ذلك مناسًبًا.

)2( االلتزامات المالية غير المشتقة  
يتم حساب القيمة العادلة  والتي ُتحدد ألغراض اإلفصاح  بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لرأس المال األصلي   

والفوائد، المخصومة بسعر فائدة السوق في تاريخ التقرير.
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4. الممتلكات واآلالت والمعدات

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات

تفكيك 
األصول

قطع الغيار 
الفنية

المجموعاألصول األخرى

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

التكلفة
١8٢6.66١١.٢١44.3٧5٢3683٢.486 يناير ٢0١5

٢45٢9--إضافات خالل السنة
)١3()١3(---استبعاد خالل السنة

١826.6611.2144.399228832.502 يناير ٢0١6
671582--إضافات خالل السنة

)1()1(---استبعاد خالل السنة
3١8٢٦.٦٦١١.٢١44.4٦٦٢4٢83٢.583 ديسمبر ٢0١6

اإلستهالك
١3٧.955543١4١5638.4٧9 يناير ٢0١5

٢0.6١٧3١3833٢0.٧١9رسوم عن السنة
)١3()١3(---استبعاد خالل السنة

١58.5728535217659.185 يناير ٢0١6
20.617311843420.866رسوم عن السنة

)1()1(---استبعاد خالل السنة
3١79.١89١١٦53٦٢٠98٠.٠5٠ ديسمبر ٢0١6

المبلغ المرحل
3١747.47٢١.٠983.93٠3375٢.533 ديسمبر ٢٠١٦
3١٧68.089١.١٢94.04٧5٢٧٧3.3١٧ ديسمبر ٢0١5

 ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

التكلفة
١3١٧.85١46٧١.68٢9١3٢0.09١ يناير ٢0١5

9٢١١--إضافات خالل السنة
)5()5(---استبعاد خالل السنة

١3١٧.85١46٧١.69١883٢0.09٧ يناير ٢0١6
٢663٢--إضافات خالل السنة

-----استبعاد خالل السنة
3١3١٧.85١46٧١.٧١٧943٢0.١٢9 ديسمبر ٢0١6

اإلستهالك
١١4.593٢١١٢١60١4.٧95 يناير ٢0١5

٧.9٢٧١٢١5١3٧.96٧رسوم عن السنة
)5()5(---استبعاد خالل السنة

١٢٢.5٢033١3668٢٢.٧5٧ يناير ٢0١6
٧.9٢٧١٢٧١١38.0٢3رسوم عن السنة

00---استبعاد خالل السنة
3130.44٧45٢0٧8١30.٧80 ديسمبر 2016
المبلغ المرحل

31٢87.4٠44٢٢١.5١٠١3٢89.349 ديسمبر 2016
3١٢95.33١434١.555٢0٢9٧.340 ديسمبر ٢0١5
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

قروض األجل   .5

20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال 
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

198.635516.606٢١3.٢93554.٧٢8قروض األجل

)38.١٢3()١4.٦58()٢9.4٢5()١١.3١4(مطروًحا منها: الجزء المتداول

187.321487.181١98.6355١6.605الجزء غير المتداول

)٢3.٢٦٢()8.945()١9.7٠3()7.57٦(مطروًحا منه: تكاليف المعاملة غير المستهلكة

١79.7454٦7.478١89.٦9٠493.343

دولية،  بنوك  من  مكون  كونسورتيوم  مع  االئتمانية  التسهيالت  حول  عامة«  شروط  »اتفاقية  الشركة  أبرمت   ،٢0١0 سبتمبر   ١6 بتاريخ 
ووكاالت ائتمان للصادرات وبنوك محلية، مع بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت » بصفته وكيل التسهيالت العالمي وأمين 
الضمانات الخارجي وبنك الحساب الخارجي، ووكيل التسهيالت من بنك التصدير واالستيراد الكوري ووكيل التسهيالت التجارية وبنك 
مسقط )ش.م.ع.ع( بصفته وكيل الضمان الداخلي وبنك الحساب الداخلي، وبنك كي اف دبليو إيبكس جي إم بي إتش بصفته وكيل 

تسهيالت »هيرميس«.

بتاريخ 3١ ديسمبر، كانت المبالغ المستحقة كما يلي:

56.916148.0256٢.059١6١.40٢تسهيالت متغيرة مغطاة من »هيرميس«

44.881116.72645.645١١8.٧١٢تسهيالت تجارية

40.562105.49444.٢٢8١١5.0٢٧تسهيالت مباشرة من بنك التصدير واالستيراد الكوري

35.02591.09238.١9099.3٢4تسهيالت ثابتة مغطاة من »هيرميس«

٢١.٢5١55.٢٦9٢3.١٧١60.٢63تسهيالت مغطاة من بنك التصدير واالستيراد الكوري

١98.٦355١٦.٦٠٦٢١3.٢93554.٧٢8

الّسداد

إن إجمالي مبالغ السحب بموجب التسهيالت المذكورة أعاله تكون واجبة السداد على أقساط نصف سنوية اعتباًرا من تاريخ 3١ أكتوبر 
٢0١3، على أن يكون القسط النهائي مستحًقا بتاريخ 3١ مارس ٢0٢٧ ويستثنى من ذلك التسهيالت التجارية والتي يوافق تاريخ االستحقاق 

النهائي لها 3١ مارس ٢0٢8.

الفوائد

يتم احتساب الفائدة على التسهيالت الثابتة المغطاة من »هيرميس« بمعدل ثابت يبلغ 3.60٪ سنوًيا، شامًلا هامش الربح.   )i(

يتم احتساب الفائدة على باقي التسهيالت على أساس سعر فائدة عائم لمعدل الليبور على الدوالر األمريكي باإلضافة إلى هامش    )ii(
الربح المالئم. وقد أبرمت الشركة عقود مقايضة أسعار الفائدة لتغطية التزاماتها ضد التغيرات السلبية في معدل الليبور على 

الدوالر األمريكي.

تتنوع هوامش الربح بين ١.45٪ و3.40٪ سنوًيا بناًء على نوع التسهيالت وفترة سداد الفائدة.
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

قروض األجل )تابع(   .5

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

تتضمن تسهيالت قروض األجل تعهدات محددة تتعلق -ضمن أمور أخرى- بالتصفية واالندماج، والدخول في اتفاقيات جديدة هامة، 
والرهن السالب، وبيع األصول، ومنح القروض والضمانات، واالستحواذ على أصول رأسمالية ومعدل تغطية خدمة الدين، وتغيير النشاط، 

والقروض والضمانات، واتفاقيات التحّوط وغيرها مما يتوجب على الشركة االلتزام به. والشركة ملتزمة بتلك التعهدات.

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى   .٦

20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال 
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ريال
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

3.0437.9133.١0٧8.08١ذمم تجارية مدينة

2436343٢885٢مصاريف مدفوعة مقدًما

5١4١.338٢5ذمم مدينة أخرى

3.8٠٠9.8853.43٧8.938

النقد وما في حكم النقد   .7

01١٢النقد في الصندوق

3.٦8٢9.5773539١8النقد لدى البنوك

3.٦8٢9.5783549٢0

ريال ُعماني )١0.403 دوالر أمريكي([ كأموال هامشية   4.000  :٢0١5[ ريال ُعماني )١0.403 دوالر أمريكي(؛   4.000 البنوك على  النقد لدى  يشتمل 
متعلقة بالضمان المصرفي.
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

حقوق المساهمين   .8

رأس المال )أ(  

فيما يلي بيانات المساهمين:

عدد األسهم الجنسية
المملوكة 

والبالغة قيمتها 
اإلسمية 100 بيسة 

لكل سهم

النسبة 
المئوية )%( 

للمجموع

إجمالي القيمة 
اإلسمية لألسهم 

المملوكة
)ألف ريال ُعماني(

31 ديسمبر 2016

اإلمارات كهربل م.م.ح
العربية 
المتحدة

213.607.492%29.9021.361

14.3010.216%102.160.110ُعمانملتيتيك ش.م.م

9.506.787%67.868.714ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

7.155.108%51.080.055هولنداإس إي بي إنترناشيونال نيزرالند بي في

7.155.108%51.080.055هولندابلو هورايزون بركاء باور بي في

6.514.651%46.506.409ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

6.334.522%45.218.671ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

١9.١٦١3.٦88%١3٦.884.834المساهمون الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٪5 

7١4.4٠٦.34١٠٠%٠7١.44١

١85.8٠١القيمة اإلسمية بالدوالر األمريكي

3١ ديسمبر ٢0١5

اإلمارات العربية كهربل م.م.ح
المتحدة

٢١3.60٧.49٢٪٢9.90٢١.36١

١4.30١0.٢١6٪١0٢.١60.١١0ُعمانملتيتيك ش.م.م

٧.١55.١08٪5١.080.055هولنداإس إي بي إنترناشيونال نيزرالند بي في

٧.١55.١08٪5١.080.055هولندابلو هورايزون بركاء باور بي في

6.504.644٪46.436.409ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

6.334.5٢٢٪45.٢١8.6٧١ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

6.٢64.4٧٢٪44.٧١9.٢48ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

٢٢.4١١6.0١0٪١60.١04.300المساهمون الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٪5 

٧١4.406.340٪ ١00٧١.44١

١85.80١القيمة اإلسمية باأللف دوالر األمريكي

يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات األرباح كما يعلن عنها من وقت آلخر كما يحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات 
الشركة. وتتساوى جميع األسهم فيما يتعلق بباقي أصول الشركة.
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

حقوق المساهمين )تابع(   .8

االحتياطي القانوني )ب( 

وفًقا للمادة )١06( من قانون الشركات التجارية لعام ١9٧4، يتم تحويل ١0 ٪ من األرباح الصافية للشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل   
للتوزيع في كل سنة حتى يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأس المال المصدر لتلك الشركة.

احتياطي التحّوط )ج( 

يتألف احتياطي التحّوط من الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة ألدوات تحّوط التدفق النقدي المتعلقة   
بمعامالت التحّوط التي لم تحدث بعد )إيضاح رقم ١٧(. 

توزيعات  األرباح )د( 

بموجب قرار المساهمين في ١4 مارس ٢0١6، اعتمد مجلس اإلدارة، خالل االجتماعات التي ُعقدت في ٢6 أبريل ٢0١6 و ٢6 أكتوبر ٢0١6،   
توزيعات أرباح نقدية بواقع 3.٧0 بيسة و5.50 بيسة للسهم الواحد، على التوالي، من األرباح المحتجزة للشركة كما في 3١ ديسمبر 
م(. وكانت  ع  واإليداع )ش م  للمقاصة  الشركة مع شركة مسقط  المسجلين في سجل مساهمي  الشركة  لمساهمي   ٢0١5 عام 

مواعيد االستحقاق للحصول على األرباح هي ١٢ يونيو ٢0١6 و ١١ ديسمبر ٢0١6، على التوالي.

وقد تم إيداع األرباح غير المطالب بها والمتعلقة بالموعد النهائي الموافق ١٢ يونيو ٢0١6 والبالغة قيمتها 4545.835 ر.ع لدى شركة   
مسقط للمقاصة واإليداع )ش.م.ع.م( في صندوق أمانات المستثمرين.

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  .9

20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال 
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ريال
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

3.4679.017١.4١33.6٧6الذمم الدائنة المستحقة لغاز الوقود

1.7184.468١.8٢٢4.٧38تكلفة التمويل المستحقة

1.0682.777543١.4١١مستحقات ألطراف ذات عالقة )إيضاح رقم ١6(

992570١ذمم تجارية دائنة

34489٦85٢٢0مستحقات وذمم دائنة أخرى

٦.٦9٦١7.4١53.863١0.046
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

مصاريف ضرائب  .١٠

الشركة خاضعة لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل المعمول به في سلطنة ُعمان، بمعدل ٪ ١٢ من الدخل الخاضع للضريبة 
الذي يزيد على 30.000 ريال ُعماني.

الفائدة  لمقايضات سعر  العادلة  القيمة  بالتغيرات في  يتعلق  فيما  المساهمين  المؤجلة مباشرًة في حقوق  الضريبة  أصول  إدراج  تم 
وعقود السعر اآلجل )إيضاح رقم ١٧(.

ضريبة الدخل المدرجة في قائمة الدخل الشامل )أ( 

20162016 ٢0١5٢0١5

ألف ريال 
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ريال
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

١.٦١٠4.١88٢.6١٧6.805مصاريف الضريبة المؤجلة متعلقة بالفروق الموقتة 

التسوية )ب( 

فيما يلي تسوية ضرائب الدخل مع مصروفات ضريبة الدخل وفق معدل الضريبة المعمول به

١٠.٦78٢7.77١9.863٢5.65١الربح قبل الضريبة

1.2813.333١.١843.0٧8ضريبة الدخل على حسب المعدالت المذكورة أعاله

خسارة السنة الحالية التي لم يتم إدراج أصل ضريبة مؤجلة من 
3٢9855١.4333.٧٢٧أجلها

١.٦١٠4.١88٢.6١٧6.805مصاريف ضرائب مؤجلة للسنة

ومعدل الضريبة الفعلي للشركة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١6 كان ١5.١٪ )3١ ديسمبر ٢0١5: ٢6.5٪(.

ج( إلتزامات ضريبية مؤجلة

 كما في ١ يناير
٢0١6

المعترف بها 
خالل السنة

كما في 31 
ديسمبر 2016

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

)إلتزامات(/أصول ضريبة مؤجلة مدرجة في قائمة الدخل

)13.987()2.689()١١.٢98(استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

١8725مخصص تجديد الموقع

8401.0721.912خسائر مرّحلة

)١0.440()1.610()12.050(

أصول ضريبة مؤجلة مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين

1.367)396(١.٧63تسوية القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة والصرف األجنبي

)10.683()2.006()8.6٧٧(إلتزام ضريبة مؤجلة

)27.785()5.216()٢٢.56٧(القيمة اإلسمية باأللف دوالر األمريكي
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

مصاريف ضرائب )تابع(   .١٠

حالة العائدات الضريبية د(  

المالية من دون أي  العامة للضرائب بوزارة  األمانة  ٢0١١ من قبل  ٢0١0 و  الضريبية للشركة للسنوات  اإلقرارات  خالل عام ٢0١6 تم ربط   
تعديل

ولم تقم األمانة العامة للضرائب في وزارة المالية بربط اإلقرارات الضريبية للسنوات من ٢0١٢ إلى ٢0١5 بعد. وترتأي اإلدارة أن االلتزامات   
الضريبية النهائية متى ما تم ربطها بالسنوات الضريبية المفتوحة، لن تكون هامة بالنسبة للمركز المالي للشركة في 3١ ديسمبر 

.٢0١6

المرسوم السلطاني رقم ٢0١٧/9 الصادر في ١9 فبراير ٢0١٧ ينص بتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ٢009/٢8 لم ينشر في الجريدة  هـ(  
الرسمية قبل تاريخ الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة. لذلك الشركة ليست على علم  بتعديالت قانون ضريبة 
السنة  المالية عن  القوائم  أن تحتسب في  الضرائب للشركه. فإن وجدت، يجب  تأثير علي حسابات  ينتج عنها  الدخل، والتي قد 

المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١٧.

التزام تخريد األصول  .١١

األرض.  اإلنتاجي واستعادة  المحطة عند نهاية عمرها  التزاًما قانونًيا إلزالة  االنتفاع، تتحمل الشركة  الفرعية لحق  االتفاقية  بموجب   
ويتعين على الشركة، على نفقتها الخاصة، تفكيك وإزالة وحماية ونقل األصول وإزالة أي تلوث للتربة أو المياه الجوفية، وردم أعمال 

الحفر وإعادة السطح إلى مستوى المناطق المحددة. 

تم احتساب القيمة العادلة لمخصص التزام تخريد األصول باستخدام طريقة القيمة الحالية المتوقعة. وتعكس هذه الطريقة عدًدا   
من االفتراضات مثل التكاليف، والعمر اإلنتاجي للمحطة، والتضخم ومعدل الخصم الذي ستدرسه األطراف الثالثة لتقرر أنه تم الوفاء 

بهذا االلتزام. وكانت الحركة في مخصص التزام تخريد األصول كما يلي:

20162016 ٢0١5٢0١5

ألف ريال 
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

5861.525539١.404كما في ١ يناير 

5١١3٢4٧١٢١تفكيك الخصم خالل السنة

٦37١.٦57586١.5٢5كما في 3١ ديسمبر 

الوديعة قصيرة األجل   .١٢

وفقا التفاقية الشروط العام، يجب على الشركة الحفاظ على حساب مخصص خدمة دين للتأكد من توفر المبالغ الكافية لدفع أقساط 
الدين وفوائدها في تاريخ االستحقاق. في كل تاريخ تسديد دفعة قرض في نهاية أكتوبر، يجب على الشركة أن تضع المبلغ المحدد 
للدفع في الست شهور التالية. ال يمكن استغالل المبلغ المودع في مخصص حساب خدمة الدين ألي غرض آخر غير خدمة أقساط الدين 
األجل تستحق  الدين يعتبر وديعة قصيرة  المودع في حساب مخصص خدمة  المبلغ  فإنه يعتبر كمبلغ نقدي مقيد.  والفوائد وعليه 

السداد في ٢5 إبريل ٢0١٧. 

التكاليف المباشرة  .١3

29.63877.081٢٧.٧08٧٢.063غاز وقود 
8.01020.832٧.954٢0.686استهالك )إيضاح رقم 4( 
6.83717.7826.689١٧.39٧تكاليف تشغيل وصيانة 

5211.356683١.٧٧8تأمين 
35993369١٧9زيت وقود 

286745١3رسوم جمركية
214557٢3٢603رسوم توصيل الكهرباء 

٢43٦3٠١453٧8مصاريف التشغيل والصيانة األخرى
4٦.١٠8١١9.9١٦43.48١١١3.08٧
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

مصاريف عمومية وإدارية  .١4

20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال 
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال 
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

245637٢48645رسوم اإلعارة 

152395١38360تكاليف التوظيف 

116302١٢43٢١التكاليف المرتبطة بالشركات العامة

5013050١٢9رسوم الوكالة 

2463٢360إيجار مكتب 

3693١٧45مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات

--1539المسؤولية االجتماعية للشركة

1334١333االستهالك )اإليضاح رقم 4( 

١5٠39١١36355مصروفات عمومية وإدارية أخرى 

8٠١٢.٠84٧49١.948

تكاليف التمويل )بالصافي(  .١5

6.19916.1235.868١5.٢6١الفائدة على قروض األجل 

4.05010.5325.0٢8١3.0٧٧مقايضة سعر الفائدة

1.3683.559١.4603.٧9٧اهالك تكاليف التمويل المؤجلة 

190494١88490رسوم خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين

511324٧١٢١التزام استبعاد األصول-تفكيك الخصم )إيضاح ١١(

4812450١30خسائر الصرف 

2051٢١54الفائدة على رأس المال العامل 

٧١9)171()66(الجزء غير الفعال من تغطية معدل الفائدة )اإليضاح رقم ١٧(

)9()3()77()3٠(الفائدة على الدخل

١١.83٠3٠.7٦7١٢.6663٢.940

معامالت مع أطراف ذات عالقة   .١٦

تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار العاملين، وكيانات األعمال التي لها القدرة على ممارسة السيطرة 
أو التأثير البالغ على القرارات المالية والتشغيلية للشركة وكذلك الكيانات التي يستطيع بعض المساهمين ممارسة تأثير كبير عليها.

تكون األسعار ومدة هذه المعامالت التي يتم إبرامها في السياق العادي لألعمال وفق الشروط واألحكام التي يتفق عليها بين الطرفين.

مكافآت اإلدارة العليا

اإلدارة العليا هم أولئك الذين لديهم سلطة التخطيط والتوجيه والتحكم في األنشطة الخاصة بالشركة سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر بما في ذلك أي عضو مجلس إدارة )سواء تنفيذي أو غير تنفيذي( 

المبالغ التي تم دفعها إلى أكبر خمس مديرين في الشركة، بما في ذلك كبار المسؤولين في اإلدارة، عن العام المنتهي في 3١ ديسمبر 
كما يلي:

3٠479٠٢89٧5١مكافئات اإلدارة العليا
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

١٦. معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(

دخلت الشركة في المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة 

20162016٢0١5٢0١5

الف ريال 
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

7.49419.4926.٧١0١٧.45١سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م

281732٢٧4٧١4كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م

230599١68436شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

882288٧٢٢5إنجي إس. إيه. )إلكتربيل إس. إيه.(*

431133٧9٧الدولية للطاقة - فرع دبي

421094١١08ملتيتيك ش.م.م

3897١٧45أعضاء مجلس اإلدارة

236130٧8شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدوده

2154٢١54شركة سوجيتز

1949١949الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

--1641البوريليك ميدل إيست

--719إنجي - دعم الصيانة في أوروبا

719١43٧تراكتبل للهندسة إس. إيه

٢5--شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع

8.3٠9٢١.٦١3٧.4٢0١9.٢99

طبيعة المعامالت المذكورة أعاله هي كما يلي: 

5.31113.8145.٢0١١3.5٢6رسوم تشغيل وصيانة ثابتة 

1.5263.968١.50٧3.9١9رسوم تشغيل وصيانة متغيرة

--300780قطع الغيار

286745٢6الرسوم الجمركية

245637٢48645رسوم إعارة

230599١68436تقاسم التكاليف

190494١88490رسوم خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين

--71185رسوم تشغيل وصيانة أخرى

431113٧9٧رسوم مهنية

3079١43٧خدمات تقنية

1950١٧45بدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة

--1743مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة

2400سداد نفقات أعضاء مجلس اإلدارة

39١٠43898أخرى 

8.3٠9٢١.٦١3٧.4٢0١9.٢99
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

١٦. معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(

يتألف الرصيد المستحق لألطراف ذات العالقة في نهاية السنة من 

20162016٢0١5٢0١5
الف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
8962.33150٧١.3٢0سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م

--65168شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
60156١846كهربل للتشغيل والص  يانة )عمان( ش.م.م

--1744األعضاء
1540٢4الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
7198٢١إنجي إس. إيه. )إلكتربيل إس. إيه.(*

394١0ملتيتيك ش.م.م
25٢5شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدوده

٢5٢5شركة سوجيتز
١.٠٦7٢.777543١.4١١

*تم استبدال خطاب اعتماد »إلكترابل إس إيه« بـ »إنجي إس إيه« اعتباًرا من ٢9 يوليو ٢0١6. 

احتياطي التحوط    .١7

في 3١ ديسمبر كانت األصول المالية المشتقة )االلتزامات المالية( على النحو التالي:

مقايضات سعر الفائدة
القروض المرحلية )اإليضاح رقم ١٧ )أ((

)5.906()٢.٢٧١()4.201()1.615(بنك كي إف دبليو ايبكس - جي إم بي إتش
)١٢.5٢٧()4.8١٧()8.863()3.408(ستاندرد تشارترد بنك 

)4.95١()١.904()3.692()1.419(بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت
)4.١39()١.59١()3.٠٠٠()١.١54(بنك إتش إس بي سي 

)٢٧.5٢3()١0.583()١9.75٦()7.59٦(إجمالي القيمة العادلة لمقايضات الفائدة 
9١١٢.37١١.٢٧03.303أصول الضرائب المؤجلة

)٢4.٢٢0()9.3١3()١7.385()٦.٦85(القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة بعد خصم الضرائب 

عقود مقايضة العمالت:
)١0.653()4.096()9.607()3.694(ستاندرد تشارترد بنك 

)44()١٧()٢88()١١١(بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت
)١0.69٧()4.١١3()9.895()3.805(القيمة العادلة لعقود مقايضة العمالت 

45٦١.١87493١.٢84أصول الضرائب المؤجلة
)9.4١3()3.6٢0()8.7٠8()3.349(القيمة العادلة لمبادالت سعر الفائدة بعد خصم الضرائب 

)38.٢٢0()١4.696()29.651()11.401(إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة 
95246١6١4١6ناقصًا: الجزء غير الفعال من التغطية 

١.3٦73.558١.٧634.58٧ناقصًا: أصول ضريبة مؤجلة )اإليضاح ١0 )ج(( 
)33.٢١٧()١٢.٧٧٢()٢5.847()9.939(إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة بعد خصم الضرائب

)33.٢١٧()١٢.٧٧٢()25.847()9.939(احتياطي التغطية بعد خصم الضريبة في نهاية السنة
)٢8.٧١6()١١.04١()33.٢١7()١٢.77٢(ناقصًا: احتياطي التحوط بعد خصم الضريبة في بداية السنة

الجزء الفعال في التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات 
)4.50١()١.٧3١(٢.8337.37٠النقدية للسنة
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

احتياطي التحوط )تابع(   .١7

)أ( تحمل التسهيالت طويلة األجل )المشار إليها في اإليضاح 5( [اإلجمالي بقيمة 534.09 مليون دوالر أمريكي )٢05.36 مليون ريال عماني( 
ريال عماني(] فوائد مكونة من  )46.١4 مليون  أمريكي  ١٢0 مليون دوالر  والبالغة  المغطاة من “هيرميس”  الثابتة  التسهيالت  باستثناء 

معدل »الليبور« على الدوالر األمريكي مضافًا إليه الهوامش المعمول بها.

وقامت الشركة بتثبيت معدل الفائدة من خالل اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة المبرمة مع بنك اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد، 
المؤرخة في 6 أكتوبر ٢0١0، ومع بنك ستاندرد تشارترد، بتاريخ ١9 ديسمبر ٢0١١، وبنك كي اف دبليو إيبكس  جى ام بى اتش، بتاريخ 6 
أكتوبر ٢0١0، ومع بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت بتاريخ 5 أكتوبر ٢0١0 على التوالي، لهذه التسهيالت )باستثناء تغطية 

هيرميس للتسهيالت الثابتة(

وكانت المبالغ االسمية المغطاة حوالي 64.١٢ مليون دوالر أمريكي )٢4.65 مليون ريال عماني(، و ٢03.0٧ مليون دوالر أمريكي )٧0.08 مليون 
ريال عماني(، و 88.١6 مليون دوالر أمريكي )33.90 مليون ريال عماني( و 80.١5 مليون دوالر أمريكي )30.8٢ مليون ريال عماني( بمعدالت 

فائدة ثابتة بلغت  ٢.96١3 ٪، و ٢.935 ٪، و ٢.9٧ ٪، و ٢.938 ٪ سنويًا على التوالي باستثناء الهوامش.

)ب( تتضمن اتفاقية التشغيل والصيانة تدفقًا نقديًا خارجًا بقيمة حوالي 83 مليون يورو، واجبة الدفع باليورو. 

وقد أبرمت الشركة اتفاقية سعر آجل مع بنك “ستاندرد اند تشارترد” و«كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت« في ١٢ أكتوبر ٢0١0 
و 4 أغسطس ٢0١5 على التوالي لتغطية التقلبات في سعر صرف اليورو/الدوالر األمريكي. وبموجب اتفاقية السعر اآلجل، يتوجب على 
الشركة دفع مبلغ ثابت بالدوالر األمريكي بسعر صرف ١.43١8 و١.١٧9٧ على التوالي واستالم المبلغ التعاقدي باليورو في تاريخ استحقاقه.

إدارة المخاطر المالية   .١8

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:

• مخاطر السوق

• مخاطر االئتمان

• مخاطر السيولة

المتعلقة  وإجراءاتها  وسياساتها  الشركة،  وأهداف  أعاله،  المخاطر  من  لكل  الشركة  بتعرض  الخاصة  المعلومات  اإليضاح  هذا  يعرض 
بقياس وإدارة المخاطر، وإدارة الشركة لرأس المال. كما ترد إفصاحات كمية أخرى في سياق هذه القوائم المالية.

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن وضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر في الشركة. وقد أوكل مجلس اإلدارة إلى اإلدارة 
مسؤولية تطوير السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر في الشركة ومراقبة مدى االلتزام بها.

)i( مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل معدالت الصرف األجنبي أو أسعار الفائدة أو أسعار األسهم على دخل 
التعرض لمخاطر السوق في حدود  االدارة والتحكم في  إلى  إدارة مخاطر السوق  أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية. وتهدف  الشركة 

معدالت مقبولة بينما يتم تحقيق أعلى العائدات.
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .١8

مخاطر سعر الفائدة

الليبور على الدوالر األمريكي. وقد قامت الشركة بتغطية  لدى الشركة قروض تحمل فوائد وتتعرض لمخاطر التغير في سعر فائدة 
مخاطر سعر فائدة الليبور األمريكي من خالل مقايضة أسعار الفائدة بالنسبة إلى ١00 ٪ من إجمالي تسهيالت قروضها، باستثناء تغطية 

“هيرميس” للتسهيالت الثابتة.

ال تحتسب الشركة أي التزامات مالية بمعدل فائدة ثابت على أساس القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر، كما ال تخصص الشركة أدوات 
تغطية وفق نموذج محاسبة التغطية بالقيمة العادلة. وبالتالي فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على األرباح أو 

الخسائر.

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

20162016٢0١5٢0١5معدل الفائدةااللتزامات المالية 

ألف ريال %
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ريال
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

القروض المرحلية 

- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر تتراوح 
بين

ليبور +45.١٪ 
163.610425.514١٧5.١03455.404و58.٢٪ 

3.6035.٠٢59١.٠9٢38.١9099.3٢4٪- قروض بسعر فائدة ثابت بالدوالر

١98.٦355١٦.٦٠٦٢١3.٢93554.٧٢8

تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات السعر المتغير

 / زيادة  إلى  يؤدي  أن  يمكن  التقرير  تاريخ  في  األمريكي  الدوالر  على  الليبور  معدل  في  أساس  نقطة   ١00 بمقدار  النقاط  في  تغييرًا  إن 
)انخفاض( في حقوق المساهمين وفي قائمة الربح / الخسارة والدخل الشامل اآلخر حسب القيم المبينة أدناه. ويفترض هذا التحليل أن 

تبقى جميع المتغيرات األخرى، وعلى األخص أسعار صرف العمالت األجنبية ثابتة.

100 نقطة 
أساس زيادة 

100 نقطة 
أساس 

انخفاض 

100 نقطة 
أساس زيادة 

100 نقطة 
أساس 

انخفاض 

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

31 ديسمبر 2016

)٢4.١٠١(٢٢.٢5٢)9.٢٦7(8.55٦معدل الليبور على الدوالر األمريكي )١00 نقطة أساس(

3١ ديسمبر ٢0١5

)٢8.950(٢6.554)١١.١3١(١0.٢١0معدل الليبور على الدوالر األمريكي )١00 نقطة أساس(
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .١8

مخاطر العمالت

يتضمن السعر بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة مبلغًا متوقًعا وقدره حوالي 83 مليون يورو واجبة الدفع باليورو. وقد أبرمت الشركة 
اتفاقية سعر آجل للتحوط ضد التقلبات في أسعار صرف اليورو/الدوالر )اإليضاح ١٧)ب((. وتبلغ المبالغ المغطاة باليورو حوالي 85 ٪ من 
التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة للفترة من يناير ٢0١٧ حتى شهر أغسطس ٢0٢١، 60٪ للفترة من سبتمبر ٢0٢١ حتى شهر مارس ٢0٢3، 
و 3٧٪ للفترة من أبريل ٢0٢3 حتى شهر مارس ٢0٢8. وعدا عما سبق، ترى اإلدارة أن الشركة غير معرضة لمخاطر كبيرة بالنسبة لصرف 
العمالت األجنبية، وذلك ألن أغلب المعامالت واألرصدة األخرى هي إما بالريال الُعماني أو الدوالر األمريكي، والريال مرتبط بفعالية بالدوالر 

األمريكي.

تحليل الحساسية

إن تقوية / )إضعاف( اليورو مقابل العمالت األجنبية األخرى في 3١ ديسمبر كان يمكن أن يؤثر على قياس األدوات المالية المقدرة بالعمالت 
األجنبية ويؤدي إلى زيادة/ )انخفاض( حقوق المساهمين وقائمة الربح / الخسارة والدخل الشامل اآلخر طبقًا للقيم المبينة أدناه. وهذا 
التقرير.  فترة  نهاية  في  معقولة  بصورة  ممكنة  أنها  الشركة  تعتبر  التي  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  تغيرات  على  مبني  التحليل 

ويفترض التحليل أن تبقى جميع المتغيرات األخرى، وعلى األخص أسعار الفائدة، ثابتة، مع إهمال تأثير تقديرات المبيعات والمشتريات.

الربح أو الخسارةحقوق المساهمين

إضعافتقويةإضعافتقوية

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

كما في 31 ديسمبر 2016

--)٢.١9٠(٢.١9٠يورو )10٪ حركة(

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

--)5.٦95(5.٦95يورو )١0٪ حركة( 

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

3١ ديسمبر ٢0١5

--)٢.٢6٢(٢.٢6٢يورو )١0٪ حركة( 

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

--)5.88٢(5.88٢يورو )١0٪ حركة(
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .١8

)ب( مخاطر االئتمان

هي مخاطر الخسائر المالية للشركة في حالة عجز العميل أو الطرف اآلخر بموجب األداة المالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ 
أساسًا من الذمم المدينة لعمالء الشركة واألرصدة النقدية لدى البنوك. إن الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه هي العميل الوحيد 
للشركة، وتقوم الشركة بتحليل مخاطر االئتمان المتعلقة بالشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه من خالل مراقبة تصنيفها االئتماني. 

وتعمل الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية من خالل التعامل فقط مع البنوك والمؤسسات المالية 
حسنة السمعة. 

وتمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية. وكان أقصى تعرض للمخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير 
كما يلي:

20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال 
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

3.6829.5773539١8النقد لدى البنوك

3.0437.9133.١0٧8.08١ذمم تجارية مدينة

1.9235.000٢.5036.5١0ودائع قصيرة االجل

5١4١.339٢5ذمم مدينة أخرى

9.١٦٢٢3.8٢95.965١5.5١4

تحليل أعمار الذمم التجارية المدينة كما في 3١ ديسمبر:

20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

مخصص 
انخفاض 

القيمة

مخصص 
انخفاض

القيمة

-3.١0٧-3.043غير متأخرة

----متأخرة من شهر إلى 3 أشهر

----متأخرة أكثر من 3 أشهر

3.٠43-3.١0٧-

-8.08١-7.9١3القيمة االسمية باأللف دوالر األمريكي

)ج( مخاطر السيولة

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

ويكمن النهج الذي تعتمده الشركة حيال إدارة مخاطر السيولة في التأكد من أنها تحتفظ، قدر اإلمكان، بسيولة كافية لإليفاء بالتزاماتها 
عند استحقاقها، سواء أكان ذلك في الظروف العادية أوفي الظروف الملحة، دونما تحمل أي خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلساءة 

لسمعة الشركة.

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.
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .١8

)ج( مخاطر السيولة )تابع(

وفيما يلي مواعيد االستحقاق التعاقدية لاللتزامات المالية، بما في ذلك دفع الفوائد وباستثناء تأثير اتفاقيات المعاوضة.

تدفقات مبلغ مرحل
نقدية من 

التعاقدات 

أكثر من سنة أقل من سنة
إلى 5سنوات

أكثر من 5 
سنوات 

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

31 ديسمبر 2016

مشتقة

)2.865()9.489(-)12.354(11.401أدوات مشتقة 

التزامات مالية غير مشتقة

)160.106()77.349()18.013()255.468(191.059قرض ألجل

--)2.080()2.080(2.080اقتراض قصير األجل

--)٦.٦9٦()٦.٦9٦(٦.٦9٦ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

٢١١.٢3٢(٦7٦.598()٢٦.789()8٦.838()١٦٢.97١(

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

31 ديسمبر 2016

مشتقات

)7.452()24.680(-)32.132(29.651أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

)416.399()201.169()46.848()664.416(496.903قروض األجل 

--)5.410()5.410(5.410اقتراض قصير األجل

--)١7.4١5()١7.4١5(١7.4١5ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

549.379)7١9.373()٦9.٦73()٢٢5.849()4٢3.85١(



الســـوادي للـطـاقــــة | التقــريــر الســـنـــوي - ٧٢٢٠١٦

اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

إدارة المخاطر المالية )تابع(   .١8

)ج( مخاطر السيولة )تابع(

تدفقات نقدية مبلغ مرحل
من التعاقدات 

أكثر من سنة أقل من سنة
إلى 5سنوات

أكثر من 5 
سنوات 

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

3١ ديسمبر ٢0١5

مشتقة

)5.8٢4()١0.١40(-)١5.964(١4.696أدوات مشتقة 

التزامات مالية غير مشتقة

)١65.٢30()90.٢38()٢0.٧6١()٢٧6.٢٢9(٢04.348قرض ألجل

--)٢80()٢80(٢80اقتراض قصير األجل 

--)3.863()3.863(3.863ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

٢٢3.١8٢(٧96.336()٢4.904()١00.3٧8()١٧١.054(

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

3١ ديسمبر ٢0١5

مشتقات

)١5.١46()٢6.3٧٢(-)4١.5١8(38.٢٢0أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

)4٢9.٧٢6()٢34.689()53.994()٧١8.409(53١.466قروض األجل

--)٧٢8()٧٢8(٧٢8اقتراض قصير األجل

--)١0.046()١0.046(١0.046ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

580.460)٧٧0.٧0١()64.٧68()٢6١.06١()444.8٧٢(

ومن غير المتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل االستحقاق بشكل أبكر على نحو كبير. أو بمبالغ مختلفة إلى حد 
كبير.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

الدفترية كما هو موضح في  المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها  العادلة لألصول وااللتزامات  القيمة  أن  الشركة  إدارة  تعتقد 
القوائم المالية في تاريخ التقرير.

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوىات األول والثاني خالل السنة.
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

١8. إدارة المخاطر المالية )تابع(

)ج( مخاطر السيولة )تابع(

قياس القيم العادلة

مدخالت هامة غير قابلة للرصدأسلوب التقييمالنوع

أسلوب المقارنة السوقية: أدوات مشتقة
تحتسب القيمة العادلة من قبل المؤسسات المالية 

ذات الصلة

غير منطبق

غير منطبقتدفقات نقدية مخصومةالتزامات مالية أخرى

المشتقات الضمنية

تتضمن االتفاقيات التالية مشتقات ضمنية كما يلي:

معادلة  في  مندمجة  مشتقات  تتضمن  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  وبين  الشركة  بين  المبرمة  الطاقة  شراء  اتفاقية   .)i(
التسعير التي تقوم بتعديل األسعار بما يعكس التغيرات في أسعار صرف الريال الُعماني مقابل الدوالر األمريكي إضافة إلى التغيرات 

في مستوى مؤشرات أسعار المستهلك الُعمانية واألمريكية

في  للتغيرات  تبعًا  المدفوعات  بتعديل  تقوم  التي  التسعير  معادلة  في  ضمنية  مشتقات  تتضمن  والصيانة  التشغيل  اتفاقية   .)ii(
مؤشرات التضخم ذات الصلة.

وال تنفصل هذه المشتقات الضمنية عن العقد األساسي، واتفاقية شراء الطاقة واتفاقية التشغيل والصيانة، وال تحتسب كمشتقات 
منفردة طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم: 39، حيث ترى اإلدارة أن الخصائص االقتصادية والمخاطر المرتبطة بالمشتقات المندمجة هي 

على صلة وثيقة بتلك العقود األساسية.

إدارة رأس المال

تهدف الشركة إلى الحفاظ على أساس رأسمال قوى الكتساب ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ولدعم استدامة التطور المستقبلي 
لألعمال، مع المحافظة في نفس الوقت على سياسة توزيع األرباح المناسبة لمكافأة المساهمين.

١9. االلتزامات

أ( التزامات التشغيل والصيانة

وفق اتفاقية التشغيل والصيانة المبرمة مع شركة سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م. م )»ستومو«( من المرتقب أن تقوم 
األخيرة بتشغيل وصيانة المحطة حتى 3١ مارس ٢0٢8. وبموجب اإلتفاقية، الشركة ملزمة بسداد رسوم التشغيل التالية:

• رسم شهري ثابت

• رسم متغير

تخضع جميع الرسوم للتعديل بناًء على أسعار المواد والعمالة بالريال الُعماني واليورو ومؤشرات إنتاج األسعار الدوالر االمريكي. 
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

١9. االلتزامات )تابع(

كان الحد األدنى للمدفوعات المستقبلية بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة )بدون تعديل األسعار( في 3١ ديسمبر كما يلي:

20162016٢0١5٢0١5

ألف ريال 
عماني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ريال
عماني

ألف دوالر 
أمريكي 

5.20013.5245.٢8١١3.٧34خالل سنة

20.79454.082٢١.١١454.9١٢ما بين سنتين إلى خمس سنوات

3٠.3٢378.8٦436.03993.٧30بعد خمس سنوات 

5٦.3١7١4٦.47٠6٢.434١6٢.3٧6

ب( التزامات تأجير األرض

كان الحد األدنى اللتزامات اإليجار المستقبلية بموجب اتفاقية حق االنتفاع في 3١ ديسمبر كما يلي: 

1745١٧45خالل سنة

70181٧0١8١ما بين سنتين إلى خمس سنوات

٢37٦١٦٢5466١بعد خمس سنوات 

ج( كما في 3١ ديسمبر ٢0١6، كان لدى الشركة طلبات شراء معلقة بقيمة ٢١4.١06 دوالر أمريكي )8٢.3٢4 ريال ُعماني(.

٢٠. عقد االيجار التشغيلي الذي تتصرف فيه الشركة بصفة مؤجر

أبرمت الشركة اتفاقية شراء الطاقة والمياه مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة التي تتعلق بجزء جوهري من إنتاج الطاقة وتتضمن بنوًدا 
بااللتزام بالقبول أو الدفع بنسبة ١00٪ لصالح الشركة. 

قررت اإلدارة أن الترتيبات الملزمة بالقبول أو الدفع مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء الطاقة تخضع لمقررات 
اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية بشأن تحديد ما إذا كانت اتفاقية ما تحتوي على تأجير )»المعيار رقم 4 من معايير التقارير المالية«( 
حيث أن هذه الترتيبات تنقل حق استخدام األصول. كما رأت اإلدارة أن هذه الترتيبات في جوهرها تمثل اتفاقية تأجير تشغيلي. وقد بدأ 

التأجير في 3 أبريل ٢0١3. 

حسب  األسعار  تعديل  )بإستثناء  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  استالمها  المتوقع  التأجير  لمتحصالت  األدنى  الحد  مجموع  يلي  فيما 
المؤشرات االقتصادية(:

30.24878.66930.3٢٢٧8.860خالل سنة

120.859314.328١٢0.9043١4.444ما بعد سنة إلى ما ال يتجاوز خمس سنوات

١84.٦4848٠.٢٢8٢١4.85١558.٧8١بعد خمس سنوات 

335.755873.٢٢5366.0٧٧95٢.085

٢١. صافي األصول لكل سهم

يتم احتساب صافي األصول لكل سهم عن طريق قسمة صافي األصول التي تعود إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط 
المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل السنة. 
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اإليــــضـــاحـــــات
)تشّكل جزًءا من البيانات المالية(

2016٢0١5

88.26685.٧٧١صافي األصول - أموال المساهمين )ألف ريال عماني(

714.406٧١4.406المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة )باآلالف(

١٢3.55١٢0.06صافي األصول لكل سهم )بيسة( 

تؤمن اإلدارة بأن تغطية العجز البالغ 9.94 مليون ريال ُعماني )٢5.85 مليون دوالر أمريكي( ] ٢0١5: ١٢.٧٧ مليون ريال عماني )33.٢٢ مليون 
دوالر أمريكي([ في نهاية فترة إعداد التقرير يمثل خسارة سوف تتكبدها الشركة إذا ما اختارت أن تقوم بإنهاء اتفاقيات المقايضة في 
هذا التاريخ. ولكن وبموجب شروط اتفاقيات التمويل فإن الشركة ليس من حقها إنهاء اتفاقيات المقايضة. وعليه فإن تغطية العجز 

مستبعد من أموال المساهمين. 

٢٢. العائدات األساسية على كل سهم

يتم احتساب العوائد األساسية لكل السهم عن طريق قسمة صافي الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين للشركة على 
المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل السنة. 

9.068٧.٢46صافي الربح للعام )ألف ريال عماني(

714.406٧١4.406المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة )باآلالف(

١٢.٦9١0.١4العوائد األساسية على السهم )بيسة(

٢3. التزامات طارئة

ال يوجد أي التزامات طارئة جوهرية كما في 3١ ديسمبر ٢0١6.

٢4. أرقام المقارنة 

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


