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المساهمون الكرام، 

إنــه لمــن دواعــي ســروري نيابــًة عــن مجلــس إدارة شــركة “الســوادي للطاقــة 
عــن  للشــركة  الســنوي  التقريــر  إليكــم  أقــّدم  أن  )“الشــركة”(  ش.م.ع.ع.” 

الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017.

حوكمة الشركة
لقــد دخــل ميثــاق تنظيــم وإدارة )حوكمــة( الشــركات الجديــد )“الميثــاق”( 
الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال حيــز التنفيــذ فــي يوليــو 2016. وفــي 
ديســمبر مــن العــام نفســه، بلّغــت الهيئــة العامــة لســوق المــال عــن بعــض 
التعديــالت الطفيفــة التــي أدخلــت علــى الميثــاق وعــن إصــدار إيضاحــات 
لمختلــف االستفســارات التــي تلقتهــا الهيئــة بشــأن الميثــاق. ولقــد قامــت 
وتحديثهالضمــان  الصلــة  ذات  وإجراءاتهــا  بمراجعــة سياســاتها  الشــركة 
ــة  ــاق. وتواصــل الشــركة التزامهــا بنظــم الرقاب ــزام الشــركة بهــذا الميث الت

ــة. ــح الداخلي واللوائ

نتائج التشغيل
حيــث حققــت  العــام،  خــالل  رائًعــا  تشــغيلًيا  أداًءا  المحطــة  لقــد شــهدت 
المحطــة مســتوًى مــن الموثوقيــة بلــغ 99.4٪. أمــا كفــاءة الوقــود فجعلــت 
المحطــة تحتــل مــكان الصــدارة بيــن محطــات الكهربــاء فــي الســلطنة مــن 
عــاٍل  المحطــة معامــل حمــل  الموزعــة وبالتالــي ســجّلت  الكهربــاء  حيــث 
طــوال الوقــت بلغــت نســبته 69.2٪. ولقــد زّودت المحطــة الشــبكة الُعمانيــة بمــا مقــداره 4.471 جيجــا واط.ســاعة أي مــا يمثــل زيــادة نســبتها 

11.2٪ مقارنــة بالعــام 2016.

حققت الشركة مرحلة هامة تمثلت في إتمام معاينة مسار الغاز الساخن الممّدد لتوربين الغاز الثاني بنجاح.

واســتمرت الشــركة فــي ضمــان أعلــى معاييــر الصحــة والســالمة وللبيئــة وإدارة الجــودة خــالل عمليــات المحطــة وقــد تــم تســجيل 2.374 يوًما 
خالًيــا مــن الحــوادث المضيعــة للوقــت فــي المحطــة منــذ بدايــة التشــغيل بنجــاح، ولقــد تــّوج ذلــك بفــوز المحطــة للعــام الثانــي علــى التوالــي 

بالجائــزة الذهبيــة للصحــة والســالمة المهنيــة التــي منحتهــا إياهــا الجمعيــة الملكيــة لمكافحة الحوادث “روســبا”.

هــذا وقــد اســتوفت الشــركة أغلــب اإلشــتراطات البيئيــة الجديــدة الصارمــة الموضوعــة مــن قبــل وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ولقــد 
ــاء فــي مجــال األمــن الســيبراني للمحطــات ولقــد  ــا باألنظمــة الجديــدة التــي وضعتهــا هيئــة تنظيــم الكهرب ــا تاًم التزمــت الشــركة التزاًم

ضمنــت الشــركة ومقــاول التشــغيل والصيانــة التابــع لهــا، شــركة “ســتومو” توفيــر نظــام أمــن ســيبراني قــوي فــي المحطــة.

النتائج المالية
نجــم عــن الجاهزيــة الممتــازة للمحطــة وعــن توليــد مقــدار أكبــر مــن الكهربــاء نمــًوا متســًقا فــي اإليــرادات التــي تجنيهــا الشــركة. غيــر أن 
هامــش الربــح اإلجمالــي شــهد انخفاًضــا بنســبة 3٪ بالمقارنــة مــع عــام 2016 ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي لعــدم الكفــاءة الحراريــة للمحطــة 
ــات  ــى اســترداد كامــل تكلفــة الغــاز المتكبــدة خــالل عملي ــادرة عل ــم تكــن المحطــة ق ــي للمحطــة )ل ــات معامــل الحمــل العال خــالل عملي
ــر الســلبي المترتــب علــى آليــة الربــط بالمؤشــرات المتفــق عليهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة  معامــل الحمــل العالــي للمحطــة( ولألث
)معامــل التضخــم لمؤشــر ســعر المنتــج األمريكــي المطّبــق علــى الفواتيــر الصــادرة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة هبــط بنســبة ٪3.1 

ــة بالعــام 2016(. مقارن

لقــد كان الربــح قبــل الضريبــة أقــل نســبًيا مــن العــام المنصــرم. غيــر أن ارتفــاع نســبة ضريبــة الدخــل مــن 12٪ إلــى 15٪ خــالل عــام 2017 تطلــب 
قيــد مخصــص ضريبــة مؤجلــة كبيــر )أثــر غيــر نقــدي( وبهــذه الطريقــة، انخفــض صافــي الربــح انخفاًضــا ملحوًظــا بنســبة 37.7٪ ليصــل إلــى 

5.65 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بالعــام 2016.

 تقرير
مجلس اإلدارة 
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النسبة المئوية للتغيير٢٠١7٢٠١6النتائج المدققة

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

5.6٪73.22069.357اإليرادات

-9.9٪)46.108()50.668(النفقات المباشرة

-3.0٪22.55223.249إجمالي الربح

-1.9٪10.48010.678الربح قبل الضريبة

199.9٪)1.610()4.828(مصروفات الضريبة

-37.7٪5.6529.068صافي الربح

أخيــًرا، تمّكنــت الشــركة مــن اإلعــالن وســداد توزيعــات أربــاح بواقــع 8.56 بيســة للســهم الواحــد مــا يعــد أقــل نســبًيا مــن توزيعــات األربــاح 
المســددة فــي عــام 2016 بواقــع بـــ9.20 بيســة للســهم الواحــد.

ولقد ظل سعر السهم 142 بيسة للسهم الواحد في نهاية عام 2017.

المسؤولية االجتماعية للشركة
تأخــذ الشــركة الــدور الــذي تلعبــه كشــركة مواطنــة مســؤولة علــى محمــل الجــد ومعظــم برامــج المســؤولية اإلجتماعيــة التــي تضطلــع 
بهــا تركــز علــى واليــة بــركاء. خــالل العــام، قامــت الشــركة بتمويــل بدعــم فعــال مــن بلديــة بــركاء مشــروع إعــادة بنــاء وترميــم حديقــة للعــب 
األطفــال غيــر مســتخدمة فــي المريصــي فــي واليــة بــركاء. ولقــد شــمل الدعــم أعمــاًلا مدنيــة فــي الحديقــة باإلضافــة إلــى تأميــن وتركيــب 

أنشــطة لعــب مختلفــة لألطفــال. ولقــد بلــغ إجمالــي المبلــغ الــذي تــم إنفاقــه علــى هــذا المشــروع 14.825 ريــاًلا ُعمانًيــا.

أمــا نشــاط المســؤولية االجتماعيــة المقتــرح لعــام 2018 فيتمثــل فــي توفيــر مرفــق طاقــة شمســية إلحــدى مــدارس بــركاء بالمشــاركة مــع 
وزارة التربيــة والتعليــم.

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط
عــّدل المرســوم الســلطاني رقــم 2017/9 الصــادر بتاريــخ 19 فبرايــر 2017 بعــض أحــكام قانــون ضريبــة الدخــل بمــا فيهــا الحكــم القاضــي بزيــادة 
نســبة ضريبــة دخــل الشــركات مــن 12٪ إلــى 15٪ اعتبــاًرا مــن األول مــن ينايــر 2017. وحيــث توفــر اتفاقيــة شــراء الطاقــة حمايــة للشــركة مــن 
تغييــر القانــون، قامــت الشــركة بإبــالغ الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش م ع م عــن تأثيــر هــذه التغييــرات علــى أعمالهــا وطلبــت 
منهــا تأكيــًدا علــى أنهــا ســتحصل علــى تعويــض. ووافقــت الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى تعويــض الشــركة عــن التكلفــة 
الفعليــة المتكبــدة بســبب الزيــادة فــي نســبة ضريبــة دخــل الشــركات البالغــة 3٪ وتأثيــر الضريبــة مــن المنبــع علــى دفعــات الفوائــد إلــى 

المقرضيــن ومــزودي الخدمــات علــى أســاس الوفــاء ببعــض الشــروط.

كمــا ُيتوقــع إدخــال نظــام الضريبــة المضافــة فــي البــالد فــي عــام 2019 وبالتالــي ســتقّيم الشــركة األثــر المحتمــل ترتبــه علــى أعمالهــا مــن 
جــراء ذلــك وستســعى للحصــول علــى تعويــض عــن أي أثــر ســلبي علــى أســاس الحمايــة التــي توفرهــا لهــا اتفاقيــة شــراء الطاقــة ضــد أي 

تغييــر فــي القانــون.

تسعى الشركة دائًما إلى تحديد وتنفيذ جوانب التحسين في عمليات المحطة. 

هــذا ويتــم اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابيــر المعقولــة مــن جانــب اإلدارة للحفــاظ علــى مســتويات األداء التشــغيلي خــالل عــام 2018. حيــث 
لــن يتأثــر األداء المالــي للشــركة بــأي تغييــر هــام يطــرأ علــى ســوق العــرض والطلــب علــى الطاقــة فــي الســلطنة، وذلــك ألن ربحيــة الشــركة 

تأتــي بشــكل أساســي مــن جاهزيــة محطتهــا ومــن الموثوقيــة التشــغيلية التــي تتمتــع بهــا.

تتابــع الشــركة التطــورات فــي األســواق الماليــة مــن أجــل إعــادة إطــالق عمليــة إعــادة تمويــل القــروض طويلــة األجــل للشــركة. وســوف يتــم 
البــدء بهــذا المشــروع بمجــرد تحّســن األســواق الماليــة إلــى المســتوى المطلــوب الــذي يجعــل مــن عمليــة إعــادة التمويــل مجديــة مــن 

الناحيــة الماليــة.
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تبــذل الشــركة ومقــاول التشــغيل والصيانــة التابــع لهــا جهــوًدا حثيثــة لضمــان زيــادة نســب التعميــن علــى نحــو مضطــرد مــع التأكــد مــن 
تشــغيل المحطــة بسالســة وموثوقيــة. والشــركة اآلن فــي طريقهــا باإللتــزام بنســب التعميــن التــي وضعتهــا هيئــة تنظيــم الكهربــاء.

نيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أود أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل للشــركة الُعمانيــة لشــراء الميــاه والطاقــة، ولهيئــة تنظيــم الكهربــاء، والهيئــة 
العامــة لســوق المــال، وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة األخــرى علــى توجيههــم ودعمهــم المســتمر لنــا. والشــكر موصــول 
كذلــك لجميــع العامليــن فــي التشــغيل والصيانــة فــي محطــة الســوادي للطاقــة، ولبقيــة األفــراد فــي الشــركة علــى إخالصهــم وتفانيهــم 
فــي العمــل وكذلــك لغيرهــم مــن األطــراف مثــل مقاولينــا الذيــن تمكنــت الشــركة بفضــل خبراتهــم مــن تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا التــي 

تصبــو إليهــا.

وختاًمــا، أود نيابــة عــن مجلــس اإلدارة أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألتقــدم بخالــص آيــات الشــكر والعرفــان إلــى صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس 
بــن ســعيد -حفظــه اهلل ورعــاه- وحكومتــه الموقــرة، لدعمهمــا وتشــجعيهما المســتمرين للقطــاع الخــاص مــن خــالل توفيــر بيئــة تســمح 
لنــا بالمشــاركة بشــكل فاعــل فــي نمــو اقتصــاد البــالد وتركيــز كل إنجازاتنــا علــى بنــاء أمــة صلبــة البنيــان، ســائاًل المولــى عــز وجــل أن يحفــظ 

جاللتــه ويســبغ عليــه نعمــه وآالءه ويمــده بموفــور الصحــة والعافيــة.

شارليس بول ديكستير
رئيس مجلس اإلدارة
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كهربل م.م.ح
ــاه فــي شــركة “إينجــي” )جــي دي إف  ــاء والمي ــاج الكهرب ــر وإنشــاء وتشــغيل مشــاريع إنت ــات إدارة وتطوي ــل”  عملي ــى شــركة  “كهرب تتول
ســويز ســابًقا( فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة “إنترناشــيونال بــاور إس. إيــه.”، والتــي 

هــي بدورهــا مملوكــة بالكامــل بشــكل غيــر مباشــر مــن قبــل مجموعــة " اينجــي ".

يذكــر أن شــركة " اينجــي " إحــدى شــركات الطاقــة الرائــدة فــي العالــم، وهــي ذات خبــرة واســعة فــي مجــاالت األعمــال الثالثــة : خدمــات 
الكهربــاء، الغــاز الطبيعــي ، والطاقــة ، وقــد تمكنــت مــن تحقيــق نمــو كبيــر فــي هــذه  المجــاالت لكــي تواجــه التحديــات المتمثلــة فــي تحــول 
الطاقــة  نحــو اقتصــاد  قليــل الكربــون:  مــن أجــل تحقيــق طاقــة مســتدامة ، والتخفيــف مــن  آثــار تغيــر المنــاخ وإحــداث التكيــف المناســب 
واالســتخدام األمثــل للمــوارد. تقــوم المجموعــة بتطويــر حلــول مبتكــرة للطاقــة تناســب األفــراد والمــدن واألعمــال التجاريــة  والغــاز الطبيعــي 
المســال والتكنولوجيــا الرقميــة . ويبلــغ عــدد العامليــن بالشــركة حالًيــا حوالــي 154.950 موظفــً فــي كافــة أنحــاء العالــم. وتجــاوزت إيراداتهــا 
66.6 مليــار يــورو فــي عــام 2016. كمــا تــم إدراج أســهم الشــركة للتــداول فــي أســواق األوراق الماليــة فــي كل مــن باريــس وبروكســل ، كمــا 

أنهــا ممثلــة فــي أهــم مؤشــرات األســواق العالميــة، مثــل مؤشــر 

“ كاك 40” ،”بيــل 20" ، “دي جيــه يــورو ســتوكس 50" ، “يورونكســت 100” ، “إف تــي اس إي يوروتــوب 100"، “إم أس ســي آي يــوروب" ، "دي جــي أس 
آي  وورلــد"، " دي جــي أس آي يــوروب"، "يورونكســت فيجيــو" )"يــوروزون 120"، ، "يــوروب 120"، فرانــس 20"(.

شركة التقنيات المتعددة )ملتيتك( ش.م.م
إن شــركة التقنيــات المتعــددة مملوكــة لبهــوان القابضــة التــي تعتبــر إحــدى مجموعــات األعمــال التجاريــة الرائــدة والمعروفــة فــي ســلطنة 

عمــان وهــي تخضــع إلدارة شــركة بهــوان الهندســية ش.م.م ورقابتهــا.

تشــمل أنشــطة ملتيتــك تجــارة المنتجــات الكهربائيــة ومنتجــات اللحــام ومعالجــة الميــاه والمــواد الكيميائيــة الخاصــة بحقــول النفــط 
والرافعــات.

وشــركة ملتيتــك هــي الــذراع االســتثماري لبهــوان القابضــة للمشــاركة فــي مشــاريع خصخصــة الكهربــاء والميــاه فــي ســلطنة عمــان، 
وتعتبــر ملتيتــك مســاهم مؤســس فــي الشــركات التاليــة:

أ. شركة السوادي للطاقة ش م ع ع )بركاء - 3 مشروع مستقل للطاقة - مشروع طاقة بقدرة 745 ميجاواط(

ب. شركة الباطنة للطاقة ش م ع ع )صحار - 2 مشروع مستقل للطاقة- مشروع طاقة بقدرة 745 ميجاواط(

ج. شركة العنقاء للطاقة ش م ع م )مشروع صور المستقل للطاقة - مشروع طاقة بقدرة 2000 ميجاواط(

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
تأســس صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة تزامنــً مــع صــدور قانــون المعاشــات التقاعديــة ومكافــآت نهايــة الخدمــة للمواطنيــن 

الُعمانييــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي فــي بدايــة عــام 1986.

والصندوق عبارة عن هيئة حكومية مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقاللية المالية واإلدارية.

www.civilpension.gov.om :للمزيد من المعلومات حول صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية يرجى زيارة الموقع االلكتروني

نبذة عن كبار 
المساهمين
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“إس إي بي انترناشيونال نيذرالندس بي. في.”
إن شــركة “إس إي بــي آي” هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة شــيكوكو إلكتريــك بــاور )يونــدن( لالســتثمار فــي وإدارة المشــاريع 
المســتقلة للطاقــة والمشــاريع المســتقلة للميــاه والطاقــة خــارج اليابــان، وتمتلــك الشــركة أســهًما فــي مشــروع الطاقــة المســتقل “بــركاء 
-3”)744 ميجــاواط، بتقنيــة دورة توربينــات الغــاز المزدوجــة( ومشــروع الطاقــة المســتقل “صحــار-2” )744 ميجــاواط، بتقنيــة توربينــات الغــاز 
ذات الــدورة المركبــة( فــي ســلطنة عمــان، ومشــروع الميــاه والطاقــة المســتقل فــي “راس لفــان” )2.730 ميجــاواط، بتقنيــة توربينــات الغــاز 

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

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

كمــا أن شــركة )يونــدن( المدرجــة فــي بورصــة طوكيــو لــألوراق الماليــة، هــي منشــأة للطاقــة الكهربائيــة وتعمــل علــى تنفيــذ عمليــة 
متكاملــة لتوليــد ونقــل وتوزيــع وبيــع الطاقــة الكهربائيــة ألكثــر مــن 4 مالييــن شــخص فــي منطقــة “شــيكوكو” فــي اليابــان. ويعمــل 
بشــركة “يونــدن” أكثــر مــن 4.600 فــرد، وقــد اســتطاعت أن تحقــق إيــرادات تشــغيلية موحــدة بلغــت 6.1 مليــار دوالر أمريكــي مــن مبيعــات 
كهربــاء بلغــت 30.4 مليــار كيلــوواط/ ســاعة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2017. ومنــذ إنشــائها فــي العــام 1951، ســاهمت 
شــركة” يونــدن” فــي التنميــة اإلقليميــة مــن خــالل توفيــر إمــدادات الكهربــاء المســتقرة ذات جــودة العاليــة وبأســعار منخفضــة، مــن خــالل 
إنشــاء مزيــج متــوازن مــن الطاقــة، يجمــع بيــن الطاقــة النوويــة والفحــم والنفــط والغــاز والطاقــة المائيــة والطاقــة الشمســية،و بلغــت 

ــة. ــي( فــي 64 محطــة للطاق ــي 6340 ميجــاواط )صافــي وإجمال ــة حوال ــة اإلجمالي قدرتهــا اإلنتاجي

وفــي مجــال الطاقــة الحراريــة علــى وجــه الخصــوص، يعمــل بشــركة “يونــدن” أكثــر مــن 400 مهنــدس فــي مجــال هندســة وبنــاء وتشــغيل 
ــى 3.700 ميجــاواط، حيــث تتمتــع شــركة “يونــدن” بخبــرات واســعة  ــة التــي تقــدر طاقتهــا اإلنتاجيــة بحوال ــة محطــات الطاقــة الحراري وصيان
ومهــارات ودرايــة اكتســبتها خــالل أكثــر مــن 60 عامــا مــن العمــل فــي هــذه المجــاالت. وتمتلــك شــركة “يونــدن” وحدتيــن تعمــالن بتقنيــة 

توربينــات الغــاز ذات الــدورة المركبــة  بقــدرة 296 ميجــاواط فــي محطــة “ســاكايد” لتوليــد الطاقــة.

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

بلو هورايزون بركاء باور بي. في.
إن شــركة “بلــو هورايــزون بــركاء بــاور بــي. فــي.” هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة “ســوجيتز” لالســتثمار فــي مشــروع الطاقــة 
المســتقل “بــركاء -3”. حيــث أن “ســوجيتز”  )ســوجتيو كابوشيكي-جايشــا، ســوجيتز( هــي شــركة تعمــل فــي مجــال االســتثمار والتجــارة 

مقرهــا فــي طوكيــو باليابــان، وهــي شــركة مدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة فــي طوكيــو.

ويعمــل فــي شــركة ســوجيتز أكثــر مــن 17.000 فــرًدا حــول العالــم )كمــا فــي ســبتمبر 2017( كمــا تجــاوزت إيراداتهــا 3.7 تريليــون يــن يابانــي فــي 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي مــارس 2017.

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

والصيــن وترينيــداد وتوباغــو وســريالنكا واليابــان. 

ــاور”، وهــي شــركة عالميــة لالســتثمار والتجــارة، وتنشــط  ــركاء ب ــزون ب وشــركة “ســوجيتز” هــي مســاهم رئيســي فــي شــركة “بلــو هوراي
فــي تطويــر المشــاريع فــي مجــاالت الكهربــاء والطاقــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وفــي منطقــة الخليــج علــى وجــه الخصــوص، تعمــل شــركة 
ســوجيتز منــذ فتــرة طويلــة فــي مشــاريع الطاقــة والميــاه، بمــا فــي ذلــك عقــود الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات فــي مشــاريع تحليــة 
الميــاه، مثــل مشــروع الغبــرة )المراحــل 1، 2، 3، 4، 5( ومحــوت ومشــاريع الطاقــة المســتقلة، مثــل مشــروع الطاقــة المســتقل “بيــه بيــه 11” 
)1.729 ميجــاواط( فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومحطــة بــركاء-3 )744 ميجــاواط، بتقنيــة دورة توربينــات الغــاز المزدوجــة( ومحطــة 

صحــار- 2 )744 ميجــاواط، تعمــل بتقنيــة دورة توربينــات الغــاز المزدوجــة( فــي ســلطنة ُعمــان.

http://www.sojitz.com/en :لمزيد من المعلومات حول شركة سوجيتز، يرجى زيارة الموقع االلكتروني
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الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية
الهيئــة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة هــي هيئــة عامــة أنشــئت فــي ســلطنة ُعمــان، وتتمتــع باالســتقالل اإلداري والمالــي بموجــب المرســوم 
الســلطاني رقــم 91/72 الصــادر بتاريــخ 2 يوليــو 1991. وتتولــى الهيئةبــإدارة نظــام محــدد للتقاعــد مخصــص للمواطنيــن الُعمانييــن 
العامليــن فــي القطــاع الخــاص، وذلــك مــن خــالل اســتراتيجيات اســتثمارية حكيمــة وحصيفــة وطويلــة األمــد. وحاليــا، يتجــاوز عــدد منســوبي 

نظــام التقاعــد الــذي تديــره الهيئــة 203.000 مشــارك فاعــل.

وتســتثمر الهيئــة بشــكل نشــط فــي أســواق رأس المــال المحليــة والدوليــة. وعلــى الصعيــد المحلــي، كانــت الهيئــة رائــدة علــى الــدوام فــي 
المشــاركة فــي مشــاريع الطاقــة وشــركات الخدمــات والمشــاريع العقاريــة الكبــر. أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فتســتثمر الهيئــة فــي األصــول، 

ســواء بشــكلها التقليــدي )مثــل الســندات واألســهم( أو البديــل )مثــل األســهم الخاصــة والبنيــة التحتيــة والعقــارات(.

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

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

فــي الســلطنة.
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التــي  المتنوعــة  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  مبــادرات  بيــن  مــن 
تعتمدهــا الشــركة، تركــز بشــكل كبيــر علــى تنميــة المجتمــع فــي واليــة 
بــركاء التــي تقــع فيهــا محطــة الشــركة. وتأخــذ دورهــا كشــركة مواطنــة 
مســؤولة علــى محمــل الجــد. وتشــمل المجــاالت الرئيســية التــي تغطيهــا 
برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركة الصحــة والتعليــم والبيئــة والرياضــة 

والمســاعدة فــي المبــادرات اإلجتماعيــة الهامــة األخــرى.

التبرعات خالل عام 2017
بفضــل المشــاركة الفعالــة لبلديــة بــركاء، أرســي العقــد علــى شــركة حســنة الســمعة مــن أجــل إعــادة بنــاء وترميــم حديقــة للعــب األطفــال 
ــة بــركاء. ولقــد شــمل الدعــم أعمــاًلا مدنيــة إلعــادة بنــاء الحديقــة باإلضافــة إلــى تأميــن وتركيــب  غيــر مســتخدمة فــي المريصــي فــي والي
ــا وهــو مبلــغ ضمــن  ــاًلا ُعمانًي أنشــطة لعــب مختلفــة لألطفــال. ولقــد بلــغ إجمالــي المبلــغ الــذي تــم إنفاقــه علــى هــذا المشــروع 14.825 ري

حــدود الموازنــة التــي اعتمدهــا المســاهمون خــالل الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية األخيــرة.

أنجز المشروع في شهر نوفمبر 2017.

هــذا ويثّمــن كل مــن المجتمــع المحلــي والدائــرة الحكوميــة المبــادرات االجتماعيــة التــي تتخذهــا الشــركة ويقدرانهــا كل التقديــر فــي 
حيــن تواصــل الشــركة بحثهــا ومســاعيها لتقديــم مبــادرات إجتماعيــة ذات منفعــة مماثلــة فــي منطقــة بــركاء وذلــك فــي إطــار إلتزامهــا 

باإلضطــالع بدورهــا كشــركة مواطنــة مســؤولة علــى أكمــل وجــه.

 تقرير
المسؤولية 
اإلجتماعية 

للشركة

صور لحديقة لعب األطفال المرّممة
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ــات، واألداء  يســر إدارة شــركة الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع )“الشــركة”( أن تقــدم تقريرهــا حــول هيــكل أعمــال الشــركة، والفــرص والتحدي
ــى النظــرة المســتقبلية والمســائل األخــرى التــي تهــم المســاهمين. التشــغيلي والمالــي، والمخاطــر والمخــاوف، إضافــة إل

هيكل القطاع وتطوره
فــي عــام 2004 صــدر “قانــون القطــاع”، لتوفيــر إطــار العمــل الــالزم لهيكليــة قطــاع الكهربــاء وقطــاع الميــاه المرتبــط بــه فــي الســلطنة، وأدى 
هــذا األمــر إلــى إنشــاء هيئــة تنظيميــة مســتقلة، وهــي هيئــة تنظيــم الكهربــاء، وشــركة منفــردة للشــراء، وهــي الشــركة الُعمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، باإلضافــة إلــى شــركة قابضــة، وهــي شــركة الكهربــاء القابضــة ش.م.ع.م. حيــث تعمــل الشــركة الُعمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه علــى التأكــد مــن توفــر طاقــة إنتاجيــة كافيــة مــن الكهربــاء والميــاه وبأقــل التكاليــف لمواكبــة الطلــب المتزايــد عليهــا فــي 
الســلطنة، كمــا تتكفــل الشــركة بخطــط توليــد الكهربــاء علــى المــدى الطويــل، وتحديــد المشــاريع الجديــدة القابلــة للتطويــر مــن قبــل 

مؤسســات القطــاع الخــاص، وذلــك لتلبيــة متطلبــات توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه المســتقبلية فــي الســلطنة.

ُيذكــر أن قطــاع الكهربــاء والميــاه فــي ُعمــان مملــوك بشــكل جزئــي للحكومــة، أمــا الجــزء اآلخــر فيتبــع للقطــاع الخــاص، وتتضمــن محفظــة 
الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، فيمــا يخــص الطاقــة االنتاجيــة المتعاقــد عليهــا، عقــوًدا طويلــة األمــد مــع 13 محطــة مــن بينهــا 

11 محطــة قيــد التشــغيل.

وتتبــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه عــن كثــب تنفيــذ إجــراءات “ســوق الصفقــات الفوريــة” لشــراء الطاقــة مســتقبًلا مــن 
منتجيــن مســتقلين للطاقــة. وبالرغــم مــن أن الشــركة تجمعهــا بالشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه اتفاقيــة لشــراء الطاقــة تنتهــي 
ــا مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بهــذا الخصــوص يقتضــي  صالحيتهــا فــي عــام 2018، فــإن المقتــرح الجــاري مناقشــته حالًي
ــا فــي عمليــات “ســوق الصفقــات الفوريــة” وإن كان ذلــك بــال مخاطــر علــى ترتيبــات اإليــرادات المتفــق عليهــا  مــن الشــركة المشــاركة يومًي
بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة القائمــة. وتهــدف الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن خــالل هــذه الترتيبــات المقترحــة زيــادة كفــاءة 
التوزيــع عــن طريــق زيــادة الشــفافية وتحقيــق الكفــاءة علــى مســتوى الوقــود واالســتخدام األمثــل لألصــول فــي مــا يتعلــق بفــرص تحقيــق 
المولــدات لإليــرادات مــا بعــد انتهــاء مــدة اتفاقيــات شــراء الطاقــة مــا يســهم فــي تعزيــز الشــفافية فــي معالجــة اتفاقيــات شــراء الطاقــة 
المنتهيــة مدتهــا. وســوف تســتمر الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي المحافظــة علــى الــدور الــذي تلعبــه كالمشــتري الوحيــد 

للطاقــة بالجملــة فــي الســلطنة.

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

اإلطار التعاقدي

اتفاقيات التمويل

إتفاقية التشغيل والصيانة

إتفاقية ا�مداد
بالغاز الطبيعي

إتفاقية
شراء الطاقة

الجهات المقرضة



التقــريــر الســـنـــوي 2017 14

تتميــز اتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بالمرونــة تجــاه التقّلــب فــي أســعار الغــاز أو الطلــب علــى 
الطاقــة حتــى عــام 2028، باإلضافــة إلــى توفيــر الحمايــة ضــد أي مخاطــر سياســية. كمــا أن الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه هــي 
المشــتري الوحيــد لجميــع الكهربــاء المنتجــة مــن محطــة الطاقــة )“المحطــة”(، وتعتمــد الشــركة اعتمــاًدا كلًيــا علــى الدفعــات التــي تقدمهــا 
الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي مواعيدهــا المحــددة، حيــث تتمتــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتصنيــف 

ائتمانــي مرتفــع وســجل جيــد فــي ســداد الفواتيــر حســب المواعيــد المحــددة.

كمــا أن اتفاقيــة بيــع الغــاز الطبيعــي التــي تــم إبرامهــا مــع وزارة النفــط والغــاز تضمــن توفيــر الوقــود )الغــاز الطبيعــي( بالتوافــق مــع 
الشــروط الــواردة فــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة. وقــد أعلنــت وزارة النفــط والغــاز اعتبــاًرا مــن ينايــر 2015 عــن زيــادة ســعر الغــاز ليصــل إلــى قيمــة 
3 دوالرات أمريكيــة لــكل مليــون وحــدة حراريــة )“بــي تــي يــو”( مــع زيــادة ســنوية ال تقــل عــن 3٪. ولكــن بمــا أن تكلفــة الغــاز هــي عبــارة عــن 

عنصــر عابــر بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة، فــإن الشــركة ســتكون بمنــأى عــن أي تأثيــر مالــي ســلبي نتيجــة الزيــادة فــي ســعر الغــاز.

كمــا أبرمــت الشــركة اتفاقيــات تمويــل مــع مجموعــة مــن البنــوك الدوليــة، ووكاالت ائتمــان الصــادرات، وتمــت تغطيــة التقلــب المســتقبلي 
فــي معــدالت الفائــدة بشــكل مناســب مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات مقايضــة لمعــدالت الفائــدة، وبالتالــي تحســين إمكانيــة توقــع التدفقــات 

النقديــة المتاحــة للمســاهمين.

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

وقــد تــم التعاقــد مــع شــركة ســويز تراكتبــل للتشــغيل والصيانــة )ُعمــان( ش.م.م )ســتومو( لتشــغيل وصيانــة المحطــة خــالل مــدة اتفاقية 
شــراء الطاقــة. حيــث تملــك شــركة “ســتومو” الخبــرات والمهــارات التشــغيلية الالزمــة، وتتمتــع بأوســع خبــرة فــي مجــال التشــغيل والصيانــة 
فــي الســلطنة، األمــر الــذي يســاهم فــي التخفيــف إلــى حــد كبيــر مــن المخاطــر التشــغيلية. كمــا تســتند معاييــر تشــغيل وصيانــة المحطــة 
ــى أفضــل الممارســات الدوليــة المتبعــة فــي هــذا المجــال، بالتوافــق مــع السياســات والمبــادئ المعتمــدة مــن قبــل مجموعــة “إينجــي”  إل

الدوليــة، والتــي اســتمدتها بدورهــا مــن باعهــا الطويــل فــي تشــغيل العديــد مــن محطــات توليــد الطاقــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

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

مناقشة األداء التشغيلي والمالي

الصحة والسالمة

يتــم إيــالء أداء الصحــة والســالمة األهميــة القصــوى ضمــن الشــركة، وبمــا يشــمل أيًضــا شــركة “ســتومو”، ومختلــف المقاوليــن والمقاوليــن 
الفرعييــن، وذلــك بغيــة تحقيــق الهــدف الــذي رســمته اإلدارة العليــا: تجنــب وقــوع أي أضــرار أو حــوادث بيئيــة.

وقــد كان أداء الصحــة والســالمة ممتــاًزا بشــكل عــام فــي 2017 إذ لــم يســجل وقــوع أي إصابــات مضيعــة للوقــت. وتفخــر الشــركة بــأن تعلــن 
بــأن المحطــة قــد أكملــت أكثــر مــن 2.374 يوًمــا دون وقــوع أي حــوداث مضيعــة للوقــت.

المهنيــة  والصحــة  الســالمة  إدارة  ونظــام   ”14001 “اآليــزو  مثــل  المرموقــة  الشــهادات  مــن  عــدد  علــى  حصلــت  قــد  المحطــة  أن  كمــا 
)OHSAS 18001(  األمــر الــذي يعتبــر دليــًلا علــى معاييــر الســالمة والجــودة العاليــة التــي تتســم بهــا عمليــات المحطــة. كمــا فــازت 
المحطــة أيًضــا للعــام الثانــي علــى التوالــي بالجائــزة الذهبيــة المرموقــة للصحــة والســالمة المهنيــة التــي تمنحهــا الجمعيــة الملكيــة 
لمكافحــة الحــوادث “روســبا”. فضــًلا عــن العديــد مــن اإلجــراءات االســتباقية األخــرى، المبينــة أدنــاه، التــي تقــوم بهــا الشــركة بالتعــاون مــع 

شــركة “ســتومو” والتــي أدت بشــكل ممتــاز إلــى تحقيــق أهــداف الســالمة والبيئــة:

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.   •

تشــّكل معاييــر الســلوكيات والمواقــف الموصــى بهــا )BARS( مبــادرة مؤسســية أطلقتهــا شــركة “إنجــي” العالميــة الرائــدة فــي قطــاع   •
الطاقــة فــي إطــار نهــج الســيطرة علــى الخســائر وإدارة المخاطــر علــى نطــاق أوســع.
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كمــا يتــم التعامــل مــع أي حادثــة صغيــرة تقــع أو كادت أن تقــع علــى محمــل الجــد، ويتــم تحليلهــا ومــن ثــم اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة 
وبحثهــا مــع الموظفيــن ومــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلــك لالســتفادة مــن خبراتهــم وتعاونهــم لضمــان االلتــزام بأفضــل الممارســات 

المتبعــة فــي هــذا المجــال.

الموارد البشرية - التدريب والتطوير الوظيفي

تعــد قيــم التدريــب فــي المحطــة مــن القيــم التــي ترســخها شــركة “ســتومو” وهــي ترمــي بشــكل أساســي إلى ضمــان تأدية كافــة العاملين 
مهامهــم بفعاليــة تامــة وفــي أجــواء آمنــة. والجديــر بالذكــر أن الشــركة وشــركة “ســتومو” ملتزميــن بتمكيــن المواطنيــن الُعمانييــن 
المؤهليــن مــن اكتســاب مهــارات هندســية ومــا يرتبــط بهــا مــن مهــارات أخــرى تتميــز بجــودة عاليــة واإلضطــالع بمســؤوليات أكبــر فــي 
ــب الكــوادر  ــي تشــغيل المحطــة وصيانتهــا. ولهــذا الغــرض، انطــوت اســتراتيجية الشــركة وشــركة “ســتومو” منــذ إنشــائهما تدري مجال
ــي مســؤوليات إضافيــة فــي الوقــت المناســب. وتشــمل المراجعــة الســنوية ألداء كل عامــل تقييــم  ــة وتطويرهــم لتول الُعمانيــة المؤهل
نمــوه الوظيفــي. ولقــد نجحــت “ســتومو” فــي إختيــار مرشــحين، الســيما خريجيــن شــباب ُعمانييــن يتمتعــون بإمكانيــات عاليــة لإلرتقــاء بهــم 
إلــى مســتوى أعلــى مــن التدريــب المتخصــص وتوفيــر توجيهــات إرشــادية لهــم مــن قبــل األقــران ليصعــدوا ســلم المناصــب اإلداريــة العليــا 

وصــوًلا ألعلــى منصــب يمكــن أن يشــغلوه فــي شــركة تعمــل فــي قطــاع الطاقــة. 

هــذا وتملــك الشــركة هــي األخــرى مجموعــة مــن اإلجــراءات وطبقــت سياســة خاصــة بالمــوارد البشــرية تتضمــن مخطًطــا واضًحــا للمســارات 
ــا  ــي أن يســلكها بمــا يحقــق أقصــى اســتفادة مــن إمكانياتهــم ويســاعدهم علــى النمــو مهنًي ــة التــي يمكــن للشــباب الُعمان الوظيفي

وشــغل مناصــب عليــا.

صافي تصدير الطاقة ومعامل الحمل

شــهد صافــي الطاقــة المصــدرة ومعامــل الحمــل منحــًى تصاعدًيــا منــذ تدشــين المحطــة فــي عــام 2013. ويعــد ذلــك خيــر شــاهد علــى أن 
الشــركة تحتــل مــكان الصــدارة بيــن محطــات الطاقــة فــي الســلطنة مــن حيــث الطاقــة الموزعــة. ويشــرح الرســم البيانــي أدنــاء جوانــب األداء 

التاليــة للمحطــة:

خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة، شــهدت المحطــة ارتفاًعــا اســتثنائًيا فــي حجــم الطاقــة المولــدة ولقــد ســّجلت هــذا العــام زيــادة رائعــة   •
بواقــع 11.2٪ مقارنــة بالعــام الماضــي.

•  صاحب الزيادة في حجم الطاقة المولدة ارتفاع في حمل المحطة وصل إلى نسبة جديرة باإلشادة بلغت 69.2٪ خالل عام 2017.

ُتقــاس كفــاءة محطــة الطاقــة مــن حيــث مقــدار الحــرارة الالزمــة إلنتــاج وحــدة طاقــة واحــدة. لكــن القيــود المالزمــة للمعاييــر التشــغيلية   •
أدت لألســف لكفــاءة حراريــة أقــل مــع ارتفــاع معامــل حمــل المحطــة / خــالل عمليــة توليــد الطاقــة. وفــي حيــن شــهدت الســنوات الثــالث 

الماضيــة كســًبا فــي المعــدل الحــراري، لــم يكــن عــام 2017 فعــاًلا مــن هــذا الجانــب.
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الطاقة اإلنتاجية

تعــّرف الطاقــة االنتاجيــة للمحطــة بأنهــا إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة )ميجــاواط( التــي يمكــن تســليمها مــن قبــل المحطــة فــي ظــل 
الظــروف المرجعيــة للموقــع. يركــز هيــكل التعرفــة المتفــق عليــه بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة واتفاقيــة التشــغيل والصيانــة مــع شــركة 
“ســتومو” علــى خاصيــة أساســية تتمثــل فــي كــون ربحيــة الشــركة ُتعــزى بشــكل رئيســي إلــى موثوقيــة المحطــة التــي تعنــي قدرتهــا 
علــى تســليم الطاقــة اإلنتاجيــة المصــّرح بهــا وفــق اتفاقيــة شــراء الطاقــة. وال تؤثــر الزيــادة فــي حجــم الطاقــة المولــدة علــى أربــاح الشــركة 

باســتثناء األثــر المترتــب علــى الكفــاءة الحراريــة.

تلعب ثالثة عناصر دوًرا حيوًيا في تحديد قيمة الفاتورة الصادرة للشركة الُعمانية لشراء الطاقة عن إيرادات الطاقة اإلنتاجية:

الطاقة اإلنتاجية المتعاقد عليها أ. 
الموثوقية ب. 

الربــط بالمؤشــرات )توفــر اتفاقيــة شــراء الطاقــة حمايــة للشــركة ضــد التضخــم وتربــط عامــل التضخــم بمؤشــر أســعار الُمْنِتــج األمريكــي  ج. 
.)USPPI(

لكن لألسف خالل عام 2017 واجهت الشركة في ما يتعلق بهذه العوامل الثالثة كلها رياًحا معاكسة تمّثلت في ما يلي:

انخفاض الطاقة اإلنتاجية المتعاقد عليها خالل العام على النحو المتفق عليه بموجب اتفاقية شراء الطاقة. أ. 

انخفاض ايرادات الطاقة اإلنتاجية مقارنة بالعام 2016 بسبب التدهور النسبي في موثوقية المحطة من 99.6٪ إلى ٪99.4. ب. 

انخفاض مؤشر أسعار الُمْنِتج األمريكي بنسبة 3.1٪ منذ عام 2016. ج. 

الصيانة

ــة القياســية الموصــى بهــا مــن قبــل الشــركة المصّنعــة للمعــدات  ــا إلجــراءات التشــغيل والصيان ــة علــى المحطــة وفًق ــم إجــراء الصيان ت
األصليــة. وفــي حيــن خضــع تربيــن غــاز واحــد وتربيــن البخــار لعمليــات معاينــة صغيــرة مجدولــة فقــد تــم بنجــاح إنجــاز أول عمليــة معاينــة 
موّســعة علــى مســار الغــاز الســاخن للتربيــن الثانــي وفًقــا التفاقيــة الخدمــة طويلــة األجــل الموقعــة بيــن شــركة “ســتومو” والشــركة 

المصّنعــة للمعــدات األصليــة، “ســيمنز”.

الضمان

مــن المتوقــع أن تنتهــي صالحيــة ســند الضمــان الحالــي الــذي يغطــي بقيــة مطالبــات الضمــان علــى المعــدات الرئيســية وعلــى بقيــة أجــزاء 
المحطــة بموجــب عقــد الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات فــي نهايــة أبريــل 2018.  وترصــد اإلدارة عــن كثــب عمليــة تســوية مطالبــات 
الضمــان المرفوعــة ضــد مقاولــي الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات، وســتعمل علــى تعديــل قيمــة األعمــال المتبقيــة مــع الســعي 

للحصــول علــى تمديــد إضافــي لســند الضمــان حتــى يتــم تســوية أو تنفيــذ جميــع مطالبــات الضمــان حســب األصــول.

مناقشة األداء المالي 

أبرز النقاط المالية

نسبة التغير ٢٠١7٢٠١6األرقام مقدرة بـ )مليون ريال ُعماني(
)٪(

5.6٪173.2269.36اإليرادات
-37.7٪25.659.07صافي الربح

-18.7٪316.9820.90صافي الربح قبل نفقات التمويل
-3.2٪4291.26300.89إجمالي األصول

0.0٪571.4471.44رأس المال )المدفوع بالكامل(
-0.5٪687.8088.27أموال المساهمين )صافي األصول(

-7.4٪7183.92198.64القروض ألجل *
0.0٪8714.41714.41المتوسط المرّجح لعدد األسهم 

-7.0٪96.126.57أرباح األسهم العادية
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نسبة التغير 20172016المؤشرات المالية الرئيسية:
)%(

غير منطبق13.1٪7.7٪1/2هامش صافي الربح
غير منطبق12.7٪7.9٪5/2عائدات رأس المال )المدفوع بالكامل(

غير منطبق7.3٪6.2٪3/)6+7(عائدات رأس المال العامل
غير منطبق6:732.3:67.730.8:69.2نسبة الديون إلى رأس المال

-0.5٪8/6122.90123.55صافي األصول لكل سهم )بيسة(
-37.7٪8/27.9112.69الربح األساسي للسهم )بيسة(

-7.0٪8/98.569.20ربح السهم )بيسة(
*  باستثناء تكلفة المعامالت غير المطفأة.

تحليل األرباح والخسائر

ارتفعــت ايــرادات الشــركة ارتفاًعــا ملحوًظــا بســبب زيــادة حجــم الطاقــة المولــدة التــي صاحبتهــا زيــادة بنســبة 3٪ فــي ســعر الغــاز )حيــث أن 
ســعر الغــاز هــو عنصــر عابــر بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة(.

وشــهد اجمالــي الربــح انخفاًضــا بنســبة 3٪ مقارنــة بالعــام 2016، ويرجــع ذلــك أساًســا لعــدم الكفــاءة الحراريــة للمحطــة خــالل عمليــات معامــل 
ــي  ــم تكــن المحطــة قــادرة علــى اســترداد كامــل تكلفــة الغــاز المتكبــدة خــالل عمليــات معامــل الحمــل العال ــي للمحطــة )ل الحمــل العال
للمحطــة( ولألثــر الســلبي المترتــب علــى آليــة الربــط بالمؤشــرات المتفــق عليهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة )معامــل التضخــم لمؤشــر 

أســعار الُمْنِتــج األمريكــي المطّبــق علــى الفواتيــر الصــادرة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة هبــط بنســبة 3.1٪ مقارنــة بالعــام 2016(.

واصلــت اإلدارة ســيطرتها بشــكل جيــد علــى المصروفــات العامــة واإلداريــة ولقــد نجــم االنخفــاض الثابــت فــي نفقــات التمويــل عــن عمليــات 
الســداد المجدولــة للقــرض.

تطلــب ارتفــاع نســبة ضريبــة الدخــل مــن 12٪ إلــى 15٪ خــالل عــام 2017 قيــد مخصــص ضريبــة مؤجلــة متعلقــة باألعــوام الماضيــة وأيًضــا عــام 
2017 بســعر أعلــى. وبهــذه الطريقــة، انخفــض صافــي الربــح لعــام 2017 بنســبة 37.7٪ مقارنــة بالعــام الماضــي وانخفضــت أربــاح الســهم إلــى 

7.91 بيســة فــي عــام 2017 مقارنــة مــع 9.20 بيســة فــي عــام 2016.
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تحليل الميزانية العمومية

بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة 291.26 مليــون ريــال ُعمانــي فــي ديســمبر 2017، مقارنــة مــع 300.89 مليــون ريــال ُعمانــي فــي العــام المنصــرم، 
وذلــك يعــود أساًســا إلــى رســوم اإلســتهالك للســنة.

وتتضمــن الذمــم التجاريــة المدينــة شــهًرا واحــًدا مــن فواتيــر الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه التــي تــم تســويتها الحًقــا مــن قبــل 
الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

وبلــغ النقــد ومــا فــي حكــم النقــد والودائــع قصيــرة األجــل بعــد اقتطــاع القــروض قصيــرة األجــل 2.38 مليــون ريــال ُعمانــي فــي ديســمبر 2017 
مقارنــة مــع 3.53 مليــون ريــال ُعمانــي فــي العــام الماضــي.

 وبلغــت أمــوال المســاهمين )صافــي األصــول( 87.8 مليــون ريــال ُعمانــي فــي ديســمبر 2017، وهــو مــا يعــد أقــل نســبًيا مــن المبلــغ المقــدر
بـ 88.27 مليون ريال ُعماني المسّجل في ديسمبر 2016.

وشــهدت القــروض ألجــل )والتــي تشــمل األرصــدة المتداولــة وغيــر المتداولــة( انخفاًضــا لتصبــح 183.92 مليــون ريــال ُعمانــي نتيجــة للدفعــات 
المجدولــة للقــرض طبًقــا للشــروط المتفــق عليهــا بموجــب اتفاقيــات التمويــل.

وتواصــل الشــركة تكويــن مخصصــات كافيــة اللتزامــات اســتبعاد األصــول لتتمكــن مــن اإليفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة بهــذا الخصــوص فــي 
نهايــة العمــر اإلنتاجــي للمحطــة. وخــالل العــام كّلفــت الشــركة خبيــًرا بإعــادة تقييــم مخصــص التزامــات اســتبعاد األصــول. ولقــد تــم إعــداد 

الميزانيــة العموميــة لعــام 2017 عــن طريــق عكــس مخصــص الفائــض الــذي رصدتــه الشــركة فــي الســنوات الماضيــة. 

توزيعات األرباح

ــاح مــن النقــد المتــاح علــى الوفــاء بالتعهــدات المتفــق عليهــا بموجــب وثائــق التمويــل، والتــي  تتوقــف سياســة الشــركة فــي توزيــع األرب
تشــمل تكويــن مخصصــات كافيــة لتســديد القــروض المتوقعــة والنفقــات التشــغيلية. وتماشــًيا مــع سياســة الشــركة ومــع اللوائــح 
الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، فقــد أعلنــت الشــركة عــن توزيعــات أربــاح بقيمــة 6.12 مليــون ريــال ُعمانــي )بواقــع 8.56 بيســة 

ــاح المحتجــزة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي ديســمبر 2016(.  للســهم الواحــد( فــي عــام 2017 )ُتدفــع مــن األرب

المخاطر والمخاوف

فقدان الجاهزية بسبب عطل ميكانيكي

إن الخطــر الرئيســي الــذي يواجــه الشــركة هــو احتمــال أن تصبــح محطتهــا فــي حالــة عــدم جاهزيــة بســبب عطــل ميكانيكــي. ومــن أجــل 
التخفيــف مــن هــذا الخطــر، فــإن الشــركة تحــرص علــى وتراقــب قيــام شــركة “ســتومو” بتشــغيل المحطــة وصيانــة بالتوافــق مــع سياســات 
الشــركة ومبادئهــا وتوجيهاتهــا، باإلضافــة إلــى الممارســات الفضلــى فــي القطــاع وجــداول الصيانــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل الشــركة 

المصّنعــة للمعــدات األصليــة.
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فقدان الجاهزية بسبب تلف عرضي

وفًقــا للممارســات الفضلــى المتبعــة فــي هــذا المجــال، تحــرص الشــركة علــى توفيــر وثائــق التأميــن الكافيــة لحمايــة األعمــال ضــد أي أضــرار 
بالممتلــكات أو إيــرادات فائتــة قــد تنجــم عــن األضــرار الناتجــة عــن الحــوادث.

مدفوعات الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه

خالل السنة قامت الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بتسديد فواتيرها كاملة ضمن فترة االئتمان المتفق عليها.

النظرة المستقبلية
عــّدل المرســوم الســلطاني رقــم 2017/9 الصــادر بتاريــخ 19 فبرايــر 2017 بعــض أحــكام قانــون ضريبــة الدخــل بمــا فيهــا الحكــم القاضــي بزيــادة 
ــر 2017 وبقابليــة تطبيــق الضريبــة المســتقطعة عنــد المنبــع  ــاًرا مــن األول مــن يناي ــى 15٪ اعتب نســبة ضريبــة دخــل الشــركات مــن 12٪ إل

بنســبة 10٪ مــن الدفعــات المســددة ألي شــخص أجنبــي كفائــدة علــى القــروض ورســوم الخدمــة )المنّفــذة فــي ُعمــان( وتوزيعــات األربــاح.

ــة لشــراء  ــالغ الشــركة الُعماني ــون، قامــت الشــركة بإب ــر القان ــة ضــد تغيي ــة شــراء الطاق ــرة للشــركة بموجــب اتفاقي ــة المتوف ــا للحماي وفًق
الطاقــة والميــاه عــن تأثيــر هــذه التغييــرات علــى أعمالهــا وطلبــت منهــا تأكيــًدا علــى أنهــا ســتحصل علــى تعويــض. وفــي ديســمبر 2017، 
وافقــت الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى تعويــض الشــركة عــن الزيــادة فــي نســبة ضريبــة دخــل الشــركات مــن 12٪ إلــى ٪15 
ــاء ببعــض  ــى الجهــات المقرضــة ومــزودي الخدمــات بشــرط الوف ــد المســددة إل ــع مــن دفعــات الفوائ ــد المنب ــة المســتقطعة عن والضريب
ــح  ــب للوائ ــة الضرائ ــة. هــذا وتنتظــر الشــركة إصــدار أمان ــة شــراء الطاق ــة التــي تنــص عليهــا اتفاقي الشــروط وحســب األحــكام ذات الصل

التنفيذيــة التــي ســتوضح بشــكل أفضــل التعديــالت التــي أدخلــت علــى قانــون ضريبــة الدخــل.

كمــا ُيتوقــع إدخــال نظــام الضريبــة المضافــة فــي البــالد فــي عــام 2019 وبالتالــي ســتقّيم الشــركة األثــر المحتمــل ترتبــه علــى أعمالهــا مــن 
جــراء ذلــك وستســعى للحصــول علــى تعويــض عــن أي أثــر ســلبي علــى أســاس الحمايــة التــي توفرهــا لهــا اتفاقيــة شــراء الطاقــة ضــد أي 

تغييــر فــي القانــون.

خــالل عــام 2016، أوقــف المجلــس عمليــة إعــادة التمويــل حيــث أن ظــروف األســواق الماليــة الســائدة فــي ذلــك الوقــت والــردود النهائيــة التــي 
تــم تلقيهــا مــن الجهــات المقرضــة المحتملــة لــم ُينظــر إليهــا لألســف علــى أنهــا تقــدم قيمــة ماليــة هامــة للشــركة، هــذا باإلضافــة إلــى 
شــتى التحديــات التــي واجهتهــا الشــركة علــى صعيــد التمويــل والتســعيرة والمســائل القانونيــة. ومنــذ ذلــك الوقــت والشــركة تراقــب 
ــل  ــة إعــادة التموي ــرح اســتئناف عملي ــر أن الشــركة تقت ــدون أن تالحــظ أي تحســن ملحــوظ. غي ــة ب ــة المســتجدات فــي األســواق المالي كاف

بمجــرد مالحظــة أي تحّســن هــام فــي حالــة األســواق الماليــة العالميــة.

نظــًرا لإلطــار التعاقــدي المتيــن الــذي تملكــه الشــركة، فــإن اإلدارة متفائلــة بشــأن مســتقبل الشــركة. ومــع التســليم بــأن اســتدامة النتائــج 
الماليــة للشــركة علــى المــدى الطويــل تعتمــد علــى قاعدتهــا التشــغيلية الفعالــة، فــإن اإلدارة ســوف تســتمر فــي التركيــز علــى ضمــان توفــر 

مســتويات عاليــة مــن الجاهزيــة للمحطــة، بالتزامــن مــع مراقبــة التكاليــف العامــة بشــكل وثيــق.

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

أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها
تؤمــن اإلدارة بأهميــة توفــر نظــام رقابــة داخليــة قــوي. ومنــذ تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة عــام 2014، فقــد 
تــم تعييــن مدقــق داخلــي فــي الشــركة بــدوام كامــل، إلــى جانــب االســتعانة بمكتــب تدقيــق ذي ســمعة طيبــة لدعــم المدقــق الداخلــي فــي 

الشــركة، إلــى جانــب توفيــر الفــرص التدريبيــة المناســبة للمدقــق الداخلــي لتطويــر المهــارات المهنيــة لديــه.

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

شكر وخاتمة
إن إدارة الشــركة تقــّدر عالًيــا جميــع الجهــود المخلصــة والمتفانيــة المبذولــة مــن قبــل جميــع العامليــن فــي الشــركة، وتؤكــد لهــم علــى 

حرصهــا التــام علــى رفاهيتهــم الدائمــة وعلــى تقدمهــم الوظيفــي.
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تقرير حوكمة 
الشركة
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)“الشــركة”(،  ش.م.ع.ع  للطاقــة  الســوادي  شــركة  إدارة  مجلــس  يقــدم 
ــر حكومــة شــركتهم للســنة المنتهيــة فــي  بموجــب هــذا المســتند، تقري
31 ديســمبر 2017 طبقــً إلــى ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة 

)“الميثــاق”( الصــادر فــي يوليــو 2015، وتحديثاتــه فــي ديســمبر 2016.

فلسفة الشركة
تتبــع الشــركة مبــادئ حوكمــة الشــركات الجيــدة، وقــد نفــذت كافــة اإلشــارات 
التوجيهيــة التــي أصدرتهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال، حيــث إن حوكمــة 
الشــركات الفعالــة تضمــن للمســاهمين أنــه هنــاك إدارة تــؤدي أداًء جيــدًا وفــي موضعهــا الصحيــح، ممــا يعــزز أعلــى المعاييــر الموجهــة نحــو 
تحقيــق الشــفافية والمســاءلة والتحســين المســتمر للعمليــات التجاريــة واإلفصــاح، حيــث إنهــا تظهــر أعلــى المعاييــر األخالقيــة وتراعــي 
االمتثــال إلــى القوانيــن والتصاريــح واللوائــح ومالئمــة األعمــال بهــدف زيــادة قيمــة المســاهمين علــى المــدى الطويــل ومصلحــة كافــة أصحــاب 
العالقــة. وبغيــة تحقيــق هــذا، وضعــت الشــركة سياســات وإجــراءات وأنظمــة فعالــة لضمــان إصــدار المعلومــات الجوهريــة عــن الشــركة إلــى 

أصحــاب العالقــة علــى نحــو مناســب وفــي حينــه.

وتعمــل لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمــا يتماشــى مــع نصــوص الميثــاق، حيــث ُتــدار الشــركة بالعنايــة والرعايــة الواجبــة 
وبمــا يحقــق أحســن مصلحــة لكافــة المســاهمين.

وطبقــً لقواعــد الهيئــة العامــة لســوق المــال وإرشــاداتها التوجيهيــة بشــأن اإلفصــاح، فقــد أصدرت “كي بــي إم جي”، المدققــون القانونيون 
للشــركة، تقريــرًا منفصــاًل بشــأن تقريــر حوكمــة الشــركة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017.

مجلس اإلدارة
ــا مــن  عشــرة أعضــاء. وســتنتهي واليــة المجلــس الحالــي الممتــدة  امتثــاالً إلــى النظــام األساســي للشــركة، يتكــون المجلــس اإلدارة حالًي

لثــالث ســنوات بختــام اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي االعتيــادي لمســاهمي الشــركة فــي مــارس 2019.

تكوين أعضاء مجلس اإلدارة وفئاتهم وحضورهم في 2017: أ( 

يعد جميع األعضاء أعضاء غير تنفيذيين طبقً الشتراطات الميثاق.

خالل العام المذكور، تغّيرت تركيبة المجلس على الشكل التالي:

حــّل الفاضــل عبــد الحكيــم عامــر ســالم المصلحــي كعضــو مجلــس إدارة مختــار عــن صنــدوق تقاعــد وزارة الدفاع، شــخصية اعتبارية،   )1(
محــّل الممثلــة الســابقة للصنــدوق الفاضلــة آســيا يعــرب ماجــد الســيفي.

اســتقال ممثــل صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة الفاضــل علــي عبــداهلل حمــدان الخابــوري مــن منصبــه الــذي بقــي شــاغًرا   )2(
حتــى ديســمبر 2017. ويقتــرح انتخــاب عضــو مجلــس إدارة جديــد فــي االجتمــاع الســنوي القــادم للجمعيــة العموميــة لشــغل هــذا 

المنصــب.

تقرير حوكمة 
الشركة
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فئة األعضاءأسماء األعضاء

الحضور

اجتماع المجلس
اجتماع 

الجمعية 
العمومية

٢3 مارساإلجمالي٢5 أكتوبر٢6 يوليو٢6 أبريل٢3 فبراير

20
17

بر 
سم

دي
 3

ن 1
 م

ارًا
تب

اع
ب 

ص
من

ي ال
ف

الفاضل/ شارليس بول ديكستير 
)رئيس مجلس اإلدارة(

عضو مجلس إدارة غير 
PPPP4Pمستقل ومرشح

الفاضل/ راهول كار
)نائب الرئيس(

مستقل
PPP4مفوضx

الفاضل/ عبدالحكيم عامر سالم 
المصلحي

عضو مجلس إدارة 
مستقل ومرشح

غير 
منطبق

غير 
غير PP2منطبق

منطبق
الفاضل/ علي تقي إبراهيم 

اللواتي
عضو مجلس إدارة غير 

PPPP4xمستقل ومرشح

الفاضل/ جيليان ألكسندر 
هورات

PP4xمفوضمفوضمستقل

PPP4xمفوضغير مستقلالفاضل/ شون مدور

عضو مجلس إدارة غير الفاضل/ إكيدا كازوتشي
PPPP4xمستقل ومرشح

عضو مجلس إدارة غير الفاضل/ ميتسو ناكاموتو#
PPP4xمفوضمستقل ومرشح

عضو مجلس إدارة غير الفاضل/ ناير سانتوش وني
PPPP4Pمستقل ومرشح

الفاضل/ يعقوب حربي سالم 
الحارثي

غير مستقل
PPPP4P

ل
قي

ست
الفاضل/ علي عبداهلل حمدان م

الخابوري
عضو مجلس إدارة 

PPمستقل ومرشح
غير 

منطبق
غير 

2xمنطبق

الفاضلة/ آسيا يعرب ماجد 
السيفي

عضو مجلس إدارة 
غير مفوضxمستقل ومرشح

منطبق
غير 

1xمنطبق

^ تقوم فئة أعضاء مجلس اإلدارة اإللزاميين على انتخابات جديدة عقدت  في 14 مارس 2016.
P حاضر    x غائب    غير منطبق: ليس في المنصب

# إستقال من عضوية مجلس اإلدارة في 24 يناير 2018.

إن جميع أعضاء مجلس اإلدارة المعّينين يمّثلون مستثمري حقوق الملكية.

ب(  أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الحاملــون لعضويــة مجلــس اإلدارة/ رئاســة المجلــس فــي شــركات المســاهمة األخــرى فــي ُعمــان، كمــا فــي 
31 ديســمبر 2017

اسم الشركة والمنصب الذي يتقلدهاسم العضو
الفاضل/ علي تقي 

إبراهيم اللواتي 
صندوق مزون األول – عضو مجلس اإلدارة.  ·

الوطنية للمجمعات السكنية ش. م. ع. م. – عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية.  ·

مزون للتنمية ش م ع م – نائب الرئيس.  ·

الفاضل/ راهول كار

البنك الوطني العماني ش. م. ع. ع. – عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق   ·

الوطنية للصناعات الدوائية ش م ع ع – عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق.  ·

الترشــيحات  لجنــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  عضــو   - ع  ع  م  ش  للتأميــن  المتحــدة  العمانيــة  الشــركة   ·
والمكافــآت.

ومرفق بتقرير حوكمة الشركة نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين 
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لجنة التدقيق:
أ( وصف موجز لمهام اللجنة

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

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

فعالية أنظمة إدارة المخاطر والضبط الداخلي للشركة.  .2

أداء مهام التدقيق الداخلي للشركة.  .3

مؤهالت واستقاللية المدققين الخارجين.  .4

التزام الشركة بالمتطلبات األخالقية والقانونية والتنظيمية  .5

وانســجاما مــع هــذه المهمــة، تشــجع لجنــة التدقيــق التطويــر المســتمر، وتعزيــز االلتــزام بسياســات الشــركة وإجراءاتهــا وممارســات 
والنزاهــة. والشــفافية  التجاريــة،  المســؤولية 

تعــد لجنــة التدقيــق، عنــد إتمــام دورهــا، مســؤولة عــن الحفــاظ علــى تواصــل حــر ومفتــوح مــع المدققيــن الخارجييــن والمدقــق الداخلــي 
وعــن إدارة الشــركة واإلقــرار بــأن جميــع األطــراف علــى درايــة بمســؤولياتها.

ب(  التكوين والمنصب والحضور في 2017

تتألف لجنة التدقيق من غالبية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، كما يستوجب الميثاق.

المنصبأسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي٢4 أكتوبر٢5 يوليو٢5 أبريل٢٢ فبراير
PP4مفوضمفوضرئيس المجلسالفاضل/ جيليان ألكسندر هورات

PPPP4عضوالفاضل/ إكيدا كازوتشي
PPPP4عضوالفاضل/ راهول كار

P: حاضر، x: غائب

لجنة الترشيحات والمكافآت 

أ(  وصف موجز للصالحيات

تتمثل الوظيفة األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في:

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

2(  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

التشكيل والمنصب والحضور في 2017 ب( 

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنويً:

المنصبأسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي٢4 أكتوبر١١ أبريل٢٢ فبراير
PPP3رئيس اللجنةالفاضل: يعقوب حربي سالم الحارثي

PPP3عضو اللجنةالفاضل/ إكيدا كازوتشي
PPP3عضو اللجنةالفاضل/ ناير سانتوش وني

P: حاضر، x: غائب
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تقييم أداء مجلس اإلدارة
وفًقــا للميثــاق وموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــد فــي مــارس 2017، عّينــت الشــركة االستشــاري المســتقل 

)كابيتــال أدفانتــج( إلجــراء التقييــم الســنوي ألداء مجلــس اإلدارة.

وكان الهــدف األول مــن التقييــم دراســة تركيبــة مجلــس اإلدارة ولجانــه وبنيتهــا وديناميكيتهــا وعالقاتهــا وأدائهــا وفًقــا لمعاييــر التقييــم 
التــي اعتمدهــا المســاهمون.

أجــري تقييــم األداء مباشــرًة بيــن االستشــاري وأعضــاء مجلــس اإلدارة مــن خــالل اســتبيان شــامل ومقابــالت فرديــة مــع مجموعــة مختــارة مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة )ومنهــم رؤســاء المجلــس ولجانــه( لمعرفــة المالحظــات علــى االســتبيان وتحســينه.

وقــد أدرجــت النتائــج المجّمعــة مــن االســتبيانات والمقابــالت والتوصيــات فــي تقريــر رفــع إلــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ثــم إلــى مجلــس 
اإلدارة.

ــك، أخــذ المجلــس  ــه يقّدمــون أداًء جيــًدا باالعتمــاد علــى مختلــف مقاييــس األداء. عــالوة علــى ذل ــن أن المجلــس ولجان وبشــكل عــام، تبّي
التوصيــات التــي اقترحهــا االستشــاري المســتقل بعيــن االعتبــار ووافــق علــى تطبيــق تلــك التوصيــات التــي اعتبــرت هامــة وعمليــة بالنظــر 

إلــى طبيعــة الشــركة وحجمهــا.

عملية تسمية أعضاء مجلس اإلدارة
يحكــم النظــام األساســي للشــركة انتخابــات مجلــس اإلدارة، حيــث تتأكــد الشــركة مــن انعقــاد انتخابــات المجلــس طبقــً لقانــون الشــركات 

التجاريــة والقواعــد الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

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

ينتخب المساهمون  أحد عشر عضو مجلس إدارة في اجتماع الجمعية العمومية ألجل يبلغ  ثالثة أعوام.  )1(

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

)3(  يكون على األقل )3/1( ثلث أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين.

)4(  ُينتخــب أعضــاء المجلــس مــن بيــن المســاهمين أو غيــر المســاهمين. ويتوجــب علــى المرشــح، إذا كان مســاهمً، أن يحمــل، فيمــا 
يتعلــق بانتخابــات المجلــس، علــى األقــل 5% رأس المــال المصــدر للشــركة.

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

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

)7(  ال يعــد عضــو مجلــس اإلدارة عضــو مجلــس اإلدارة فــي أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة أو رئيــس مجلــس إدارة ألكثــر مــن شــركتين 
مســاهمتين. ورغــم أن المــادة 2 مــن البنــد 8 مــن القــرار الــوزاري رقــم 137/ 2002، كمــا يعدلــه القــرار الــوزاري رقــم 201/ 2016، تســتوجب أال 
يكــون عضــو مجلــس اإلدارة موظــف أو عضــو مجلــس إدارة لشــركة تمــارس نفــس أنشــطة الشــركة ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي ُعمــان. 
وقــد تســلمت الشــركة تنــازالً عــن تنفيــذ هــذه المــادة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال يســمح لهــا بــأن تســتمر بأعضــاء مجلــس اإلدارة 
المعينيــن فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين فــي الشــركة فــي 14 مــارس 2016 علــى أن ُتنفــذ المــادة المذكــورة 

فــي انتخابــات المجلــس القــادم، أينمــا ظهــر منصــب شــاغر لــدى المجلــس الحالــي.

المكافآت
أ(  تحدد أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية

ُتســدد األتعــاب المحــددة، كمــا يعتمدهــا المســاهمون، بمبلــغ 400 ريــال ُعمانــي ألعضــاء المجلــس و200 ريــال ُعمانــي ألعضــاء لجنــة 
التدقيــق وألعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت. وتعــد األتعــاب المحــددة واجبــة الســداد ألعضــاء المجلــس، ولجنــة التدقيــق، ولجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت ممــن يحضــرون االجتمــاع إمــا بشــخصهم أو عبــر االجتمــاع بكاميــرات الفيديــو. وُتســدد األتعــاب المحــددة أيضــً، 

فــي حالــة الشــخص االعتبــاري، عنــد غيــاب عضــو مجلــس اإلدارة المســمى، حيــث إنــه يفــوض ممثــاًل آخــر لحضــور مجلــس اإلدارة.

وقــد بلغــت األتعــاب المحــددة لســنة 2017 المدفوعــة إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن حضــور اجتماعــات المجلــس، ولجنــة التدقيــق، 
ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت 14.800 ريــال ُعمانــي، و2.000 ريــال ُعمانــي، و1.800 ريــال ُعمانــي علــى التوالــي.



27التقــريــر الســـنـــوي 2017

ب(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يقتــرح مجلــس اإلدارة ســداد مكافــآت لســنة 2017 إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة مســاوية لألتعــاب المحــددة الفعليــة المدفوعــة خــالل العــام 

مقابــل مســاهمتهم فــي تحقيــق النتائــج التشــغيلية والماليــة المتميــزة. وقــد تــم اســتحقاق المكافــأة المقترحــة بمبلــغ 14.800 ريــال 

ُعمانــي فــي القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، رغــم أنهــا ُتســدد، بشــرط أن يعتمدهــا المســاهمون فــي اجتمــاع 

الجمعيــة العموميــة الســنوية القادمــة.

المدفوعات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة ج( 

لم يتم صرف أي مبالغ اخرى ألعضاء مجلس اإلدارة سوى أتعاب حضور اجتماعات المجلس.

أكبر خمسة مسؤولين د( 

دفعــت الشــركة إلــى أكبــر خمســة مســؤولين لديهــا مبلــغ إجمالــي بقيمــة 306.062 ريــال ُعمانــي، بمــا فــي ذلــك أتعــاب اإلعــارة والرواتــب 

والبــدالت والعــالوات القائمــة علــى األداء وغيــر ذلــك مــن المزايــا. وتتناســب المكافــآت المدفوعــة مــع مؤهالتهم ودورهم ومســؤولياتهم 

وأدائهم.

تحتسب عالوة األداء للموظفين على أساس المعايير التالية:

فــي بدايــة العــام، توضــع معاييــر تقييــم األداء والتــي تشــمل ضمــن معاييــر أخــرى األداء المالــي للشــركة وأهــداف الصحــة والســالمة  أ( 

والبيئــة لــكل موظــف

فــي نهايــة العــام، يتــم تقييــم األداء والنتائــج الفعليــة مقابــل كل معيــار مــن هــذه المعاييــر واألهــم مــن ذلــك تتــم مالحظــة وتقديــر  ب( 

أيــة مســاهمة اســتثنائية مــن الموظــف تــؤدي إلــى تحســين أداء الشــركة

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

ــذي تبرمــه الشــركة مــع الموظــف. وبصفــة عامــة، ينــص  ــة الخدمــة فــي عقــد العمــل العــادي ال ــأة نهاي ــرة اإلخطــار ومكاف ــد فت يتــم تحدي

عقــد العمــل علــى فتــرة إخطــار تبلــغ شــهرا واحــدا. وتدفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظــف إذا تــم إنهــاء خدمتــه فــي فتــرة أقــل مــن فتــرة 

اإلخطــار المتفــق عليهــا.

بيانات عدم االلتزام من قبل الشركة

لــم يتــم فــرض أي غرامــات علــى الشــركة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال، أو ســوق مســقط لــألوراق الماليــة أو أي هيئــة تشــريعية 

أخــرى فــي أي مســألة تتعلــق بأســواق المــال فــي 2017.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

ــألوراق الماليــة، والموقــع  ــي لســوق مســقط ل تتواصــل الشــركة مــع المســاهمين والمســتثمرين بشــكل رئيســي عبــر الموقــع االلكترون

االلكترونــي للشــركة  )www.alsuwadipower.com( باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، ويتــم اإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة فــورا، 

ــة  ــات المالي ــر المدققــة، والبيان ــج الســنوية غي ــة والنتائ ــة األولي ــة الفصلي ــج المالي ــة مثــل النتائ ــب اإلفصــاح عــن المعلومــات المالي ــى جان إل

المرحليــة غيــر المدققــة ، والتقريــر الســنوي المتضمــن للبيانــات الماليــة الســنوية المدققــة وتقريــر مناقشــة وتحليــالت اإلدارة ضمــن 

المواعيــد المقــررة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة. كمــا أن اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة علــى أتــم االســتعداد لاللتقــاء بالمســاهمين والمحلليــن 

كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك. 
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بيانات أسعار السوق
أ(  مقارنة ارتفاع/ انخفاض سعر السهم واألداء أثناء كل شهر في 2017

الشهر
مؤشر سوق مسقط لألوراق السعر )بيسة(

المالية  )قطاع الخدمات(

تغير من ١ يناير إغالقمنخفضمرتفع
تغير من ١ يناير إغالق٢٠١7

٢٠١7

-1.17٪5.003.023،02٪190180189يناير

-1.67٪8.333.007،75٪195189195فبراير

-5.66٪2.782.885،54٪195182185مارس

-7.77٪2.222.821،10 ٪190180184أبريل

-9.39٪3.332.771،42٪196179186مايو

-14.99٪0.002.600،27٪186180180يونيو

-18.19٪2.502،34-11.11٪170150160يوليو

-19.24٪2.470،17-19.44٪160135145أغسطس

-16.61٪2.550،56٪23.33-145136138سبتمبر

-16.78٪2.545،38-20.00٪148138144أكتوبر

-15.64٪2.580،42-21.67٪148141141نوفمبر

-13.58٪2.643،43-21.11٪148140142ديسمبر

توزع نسبة المساهمة كما في 31 ديسمبر 2017 ب( 

نسبة رأس المال المساهمعدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالفئة

82.38٪57588.495.064٪ وما يزيد

3.51 ٪1225.071.321٪ إلى ٪5

14.11 ٪2.717100.839.955ما يقل عن ٪1

100.00%2.726714.406.340اإلجمالي

ال توجد أي أوارق مالية قائمة أو أدوات قابلة للتحويل صادرة عن الشركة.

المواصفات المهنية للمدقق القانوني
قــام المســاهمون فــي الشــركة بتعييــن شــركة “كــي بــي إم جــي” كمدقــق للشــركة لعــام 2017 م، حيــث تعــد شــركة “كــي بــي إم جــي” مــن 
الشــركات الرائــدة فــي مجــال التدقيــق والضرائــب واالستشــارات فــي الســلطنة، وهــي جــزء مــن” كــي بــي إم جــي الور جلــف” التــي تأسســت 
فــي 1973 م، يعمــل فــي شــركة “كــي بــي أم جــي” ُعمــان أكثــر مــن 180 موظًفــا، مــن بينهــم 4 شــركاء، و5 أعضــاء مجلــس إدارة، و 30 مديــرًا 
بمــا فيهــم مواطنــون عمانيــون، وتعــد” كــي بــي إم جــي” شــبكة عالميــة مــن الشــركات االحترافيــة التــي تقــدم خدمــات التدقيــق والضرائــب، 
والخدمــات االستشــارية، وتعمــل “كــي بــي إم جــي” فــي 154 دولــة، ولديهــا أكثــر مــن 197.000 موظــف فــي مجموعــة شــركاتها حــول العالــم. 
وتتبــع الشــركات العضــوة المســتقلة فــي شــبكة كــي بــي إم جــي لشــركة “كــي بــي أم جــي الدوليــة التعاونيــة” )“كــي بــي أم جــي الدوليــة”(، 

القائمــة فــي سويســرا.

تقاضــت شــركة كــي بــي إم جــي  مبلــغ 10.622 ريــال عمانــي لقــاء الخدمــات المهنيــة التــي قدمتهــا للشــركة لســنة 2017 )8.750 ريــال ُعمانــي 
عــن التدقيــق و 1.872 ريــال عمانــي عــن الضرائــب والخدمــات األخــرى(.
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إقرار مجلس اإلدارة

•  قبــل مجلــس اإلدارة مســؤولية إعــداد الحســابات والقوائــم الماليــة بدقــة، وأكــد علــى أن القوائــم الماليــة لســنة 2017 قــد ُأِعــَدت طبقــً 
ــر الماليــة الدوليــة المعمــول بهــا. لمعاييــر وقواعــد التقاري

•  اســتعرض مجلــس اإلدارة، عبــر لجنــة التدقيــق، نظــام الضوابــط الداخليــة للشــركة، وتأكــد مــن فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
المخاطــر. وإدارة  االلتزامــات  وإدارة  الصلــة  ذات  وعملياتهــا  الماليــة  اإلدارة  ذلــك  فــي  بمــا  ومالئمتهــا، 

•  تتمتــع الشــركة بنمــوذج أعمــال وإطــار تعاقــدي قــوي، كمــا هــو مفســر فــي القوائــم الماليــة. وعلــى هــذا النحــو، يؤكــد مجلــس اإلدارة 
ــر علــى اســتمرار الشــركة وقدرتهــا علــى مواصلــة عملياتهــا أثنــاء الســنة  ــة قــد تؤث ــه ليــس هنــاك مســائل جوهري علــى اعتقــاده بأن

ــة القادمــة. المالي

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

شارليس بول ديكستير:االسم

2016:سنة االنضمام

بكالوريــوس )مــع مرتبــة الشــرف( فــي العمــارة والتشــييد والتخطيــط والدراســات البيئيــة مــن كليــة لنــدن :المؤهالت العلمية
 )ACMA CGMA( معتمــد  إداري  ومحاســب  الجامعيــة 

ــدى الفاضــل /ديكســتير خبــرة فــي صناعــات القــوى والصلــب فــي مجــال المحاســبة واإلدارة الماليــة ومراقبــة :الخبرات العملية ل
المخاطــر وإدارة المخاطــر. ولقــد التحــق بالعمــل لــدى انترنشــونال بــاور بــي إل ســي فــي 1997 فأصبحــت جــزء مــن 

مجموعــة إنجــي فــي 2011.

كمــا أن لــدى ديكســتير خبــرة فــي الفحــم والغــاز وتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة والتدفئــة المركزيــة وعمــل فــي 
أســواق الكهربــاء التجاريــة والتجاريــة الناشــئة ومقــاوالت الكهربــاء فــي المملكــة المتحــدة ووســط أوربــا والشــرق 

األوســط. ويعمــل الســيد ديكســتير حاليــا مديــرا ماليــا وإداريــا لشــركة إنجــي للقــوى والميــاه الشــرق األوســط.

راهول كار:االسم

2016:سنة االنضمام

درجة علمية في التجارة ومحاسب معتمد :المؤهالت العلمية

ــا فــي مجموعــة :الخبرات العملية ــا مستشــارا مالي ــة. وهــو يعمــل حالي ــرة العملي ــا مــن الخب ــر مــن 25 عام ــدى الفاضــل/ كار أكث ل
ســهيل بهــوان القابضــة ذ م م فــي مســقط بُعمــان. وهوعضــو ورئيــس لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة 
فــي البنــك الوطنــي العمانــي ش م ع ع، وعضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة التدقيــق فــي الوطنيــة للصناعــات 
الدوائيــة ش.م.ع.ع، وعضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي الشــركة العمانيــة المتحــدة 

للتأميــن ش.م.ع.ع.

عبدالحكيم عامر سالم المصلحي:االسم

2017:سنة االنضمام

ماجستير إدارة أعمال تخصص تقنية معلومات:المؤهالت العلمية

يمتلــك الفاضل/عبدالحكيــم خبــرة اكثــر مــن 17 ســنة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات وإدارة المشــاريع حيــث عمــل :الخبرات العملية
فــي وزارة القــوى العاملــة كأخصائــي تقنيــة المعلومــات منــذ عــام 2003 الــى 2005 ثــم إلتحــق فــي صنــدوق تقاعــد 
ــر لتقنيــة المعلومــات. كان المذكــور عضــو مجلــس إدارة الشــركة  وزارة الدافــاع منــذ عــام 2005 حتــى االن كمدي

الوطنيــة لمنتجــات األلمنيــوم منــذ عــام 2014 حتــى 2017

علي تقي إبراهيم اللواتي :االسم

2016:سنة االنضمام

درجة علمية في العقارات والتأمين ودبلومة في أسواق المال – تخصص تخليل مالي:المؤهالت العلمية

لــدى الفاضل/علــي خبــرة بإجمالــي 20 عامــا فــي إدارة االســتثمار لــدى الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة. :الخبرات العملية
ولديــه خبــرة فــي إدارة االســتثمارات الدوليــة والمحليــة بالنســبة لفئــات األصــول التقليديــة والبديلــة ويعمــل 

حاليــا رئيســا لقســم االســتثمار العقــاري فــي الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة.
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شون مدور:االسم

2016:سنة االنضمام

درجة علمية في هندسة القوى - كندا:المؤهالت العلمية

لــدى الفاضل/مــدور خبــرة أكثــر مــن 21 عامــا فــي صناعــة القــوى وتحديــدا فــي محطــات توليــد القــوى بنظــام :الخبرات العملية
الــدورة المركبــة. ولقــد عمــل كمهنــدس ميــدان ومراقبــة ومديــر عمليــات فــي محطــات توليــد قــوى مختلفــة فــي 
كنــدا وكمديــر اختبــار تشــغيل فــي أمريــكا الالتينيــة. كمــا عمــل الســيد مــدور لمــدة 5 ســنوات كمديــر صيانــة 
فــي أبوظبــي و6 ســنوات كمديــر عــام فــي الشــرق األوســط. وباإلضافــة إلــى ذلــك، عمــل مــدور مــادور بمجلــس 

إدارة الكامــل للتشــييد والخدمــات ذ م م لمــدة 4 ســنوات.

إكيدا كازوتشي:االسم

2016:سنة االنضمام

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

الفاضل/إكيــدا هــو مديــر ورئيــس مجموعــة يونديــن لتطويــر منتجــي القــوى المســتقلين، وهــي الشــركة األم :الخبرات العملية
لشــركة ســيبي. وهــو فــي هــذا المنصــب يعتبــر مســئوال عــن تطويــر منتجــي القــوى المســتقلين / مشــروعات 

الميــاه والطاقــة المســتقلة وإدارة محفظتهــا الخارجيــة.

ولقــد بــدأ الفاضل/إكيــدا مســيرته المهنيــة فــي عــام 1995 كمهنــدس كهربائــي وشــارك فــي تشــييد وصيانــة 
وإدارة أداء محطــات حراريــة عديــدة فــي اليابــان ألكثــر مــن 9 ســنوات. كمــا شــارك فــي تطويــر منتجــي القــوى 
المســتقلين / مشــروعات الميــاه والطاقــة المســتقلة بالخــارج ألكثــر مــن 11 ســنوات، عمــل خاللهــا فــي مشــروع 
راس لفــان ج للكهربــاء والمــاء فــي قطــر أكثــر مــن عاميــن ونصــف كأحــد أعضــاء اإلدارة المســؤولين عــن صيانــة 

كامــل المحطــة )2.730 ميجــا وات – طاقــة و63 مليــون جالــون بريطانــي فــي اليــوم – ميــاه( 

جيليان ألكسندر هورات:االسم

2016:سنة االنضمام

درجــة الماجســتير فــي هندســة األعمــال )كليــة ســولفاي بروكســل لالقتصــاد واإلدارة( ودرجــة الماجســتير فــي :المؤهالت العلمية
العلــوم السياســية )جامعــة بروكســل( ودرجــة علميــة فــي اإلدارة مــن إنســيد فــي ســنغافورة

التحــق الفاضل/جيليــان بالعمــل لــدى مجموعــة إنجــي فــي 2002 واكتســب خــالل هــذه الفتــرة خبــرات عديــدة فــي :الخبرات العملية
مجــال الطاقــة فــي دول أوربــا وآســيا. وقــد عمــل ســابًقا لبضعــة ســنوات كمستشــار ألكســنتور قبــل أن يتولــى 
فــي 2002 منصــب كبيــر المراجعيــن الداخلييــن فــي إلكترابــل وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لمجموعــة إنجــي 
وبعــد ذلــك تولــي مســؤوليات المديــر فــي 2005 إلدارة بحــوث الســوق والــذكاء التنافســي فــي وحــدة التســويق 
والمبيعــات فــي إلكترابــل والتــي تغطــي دول بلجيــكا وهولنــدا وألمانيــا ولوكســمبورج وفرنســا وإيطاليــا. وفــي 
2008، انتقــل إلــى مقــر مجموعــة إنجــي فــي بانكــوك كنائــب الرئيــس لتطويــر األعمــال فــي آســيا. ولقــد عمــل 
فــي عــدة مشــروعات فــي المنطقــة ونجــح فــي إبــرام صفقــات عديــدة فــي ســنغافورة وتايالنــد والوس والهنــد. 
واســتلم الفاضــل جيليــان عــام 2013 منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة أس أم أن بــاور القابضــة )تملــك إنجــي 
ــر منشــأتين فــي ســلطنة ُعمــان والتــي تعتبــر اليــوم شــركة الطاقــة األكبــر فــي  نســبة 30% منهــا( التــي تدي
البــالد وتمّثــل 20% مــن قــدرة تحليــة الميــاه فــي شــمال البــالد. ثــم انضــم فــي ينايــر 2017 إلــى قســم تحويــل 

الطاقــة كمســؤول أول فــي تراكتبــل واصبــح اليــوم مديــر مركــز الخبــرات للنمــاذج والدراســات االقتصاديــة.
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ميتسو ناكاموتو:االسم

2016:سنة االنضمام

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

لــدى الفاضل/ناكاموتــو خبــرة أكثــر مــن 20 عامــا فــي مجــال البنيــة التحتيــة للطاقــة. ومنــذ االلتحــاق بالعمــل لــدى :الخبرات العملية
ســوجيتز فــي 1994، شــارك فــي تطويــر مشــروعات عديــدة للبنيــة التحتيــة فــي اليابــان وخارجهــا. ومنــذ عــام 2006 
وحتــى 2010، كان المديــر المالــي فــي مشــروع فــو مــاي ثــري )715 ميجــا وات، يعمــل بالغــاز( والــذي يعمــل منــذ 2004 
فــي الجــزء الجنوبــي مــن فيتنــام، ومــن 2010 حتــى 2014 كان المديــر المالــي فــي شــركة الباطنــة للطاقــة )مشــروع 
صحــار-2 744 ميجــا وات، يعمــل بالغــاز(. ويشــغل الفاضــل/ ناكاموتــو اليــوم منصــب نائــب المديــر للقســم 1 فــي 

دائــرة مشــاريع الطاقــة فــي شــركة ســوجيتز.

ناير سانتوش وني:االسم

2016:سنة االنضمام

درجة علمية في التجارة وعضو بالمعهد الهندي للمحاسبين المعتمدين :المؤهالت العلمية

لــدى الفاضــل/ ونــي خبــرة مهنيــة احترافيــة أكثــر مــن 18 عامــا، فقــد عمــل بشــكل مكثــف علــى مقترحــات :الخبرات العملية
اســتثمارية عديــدة لمجموعــة بهــوان الهندســية خاصــة فــي قطــاع الطاقــة والميــاه فــي ســلطنة ُعمــان. وانتــدب 
كرئيــس مالــي لشــركة الشــرقية لتحليــة الميــاه ش م ع ع لمــدة 5 ســنوات ويــرأس حاليــا القســم التجــاري 
بمجموعــة بهــوان الهندســية. وتشــمل مجــاالت خبرتــه تمويــل المشــروعات والمحاســبة والتجــارة. ولقــد لعــب 

دورا فعــاال فــي اإلقفــال الناجــح لالكتتــاب العــام لشــركة الشــرقية لتحليــة الميــاه ش.م.ع.ع.

يعقوب حربي سالم الحارثي:االسم

الرئيس التنفيذي:المنصب

2016:سنة االنضمام

بكالوريس الهندسة الميكانيكية من جامعة السلطان قابوس:المؤهالت العلمية

لــدى الفاضــل /يعقــوب خبــرة تزيــد علــى )15( خمســة عشــر عامــً فــي تشــغيل محطــات الطاقــة وإدارتهــا وذلــك :الخبرات العملية
فــي محطــات طاقــة متعــددة لشــركة إنجــي. وقــد تــم تعيينــه رئيســً تنفيذيــً لــدى شــركة الكامــل للطاقــة 
ش.م.ع.ع فــي 2015. وكان قبــل ذلــك المديــر العــام لشــركة الكامــل لخدمــات للتشــييد والبنــاء ذ. م .م منــذ أوائــل 
2014. كمــا عمــل أيضــً فــي محطــة كهربــاء الرســيل ومحطــة كهربــاء وميــاه صحــار بوصفــه مديــرًا للعمليــات لعــدة 

أعــوام.
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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

2015:سنة االنضمام

خريج تجارة وعضو بالمعهد الهندي للمحاسبين المعتمدين:المؤهالت العلمية

يعمــل الســيد كاســبيكارفي مجــال الطاقــة ألكثــر مــن 17 عامــا، وكان قــد عمــل قبــل ذلــك فــي الكامــل للتشــييد :الخبرات العملية
والخدمــات ذ م م منــذ ينايــر 2001. فالتحــق بالعمــل لــدى شــركة الكامــل للطاقــة ش م ع ع كمديــر مالــي وشــارك 
بفعاليــة فــي إقامــة مشــروع الطاقــة وتركيــب أنظمــة وإجــراءات فــي المؤسســة. وتمــت ترقيتــه إلــى منصــب 
الرئيــس التنفيــذي فــي عــام 2006. ولديــه خبــرة عمليــة أكثــر مــن 41 عامــا، منهــا أكثــر مــن 28 عامــا فــي منصــب 

مديــر عــام فــي مجــاالت مختلفــة مثــل التجــارة والعقــارات والضيافــة والطباعــة.

محمد فواد أختر:االسم

المدير المالي :المنصب

2014:سنة االنضمام

ــن بالمملكــة المتحــدة والمعهــد الباكســتاني للمحاســبين :المؤهالت العلمية زميــل جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمدي
المعتمديــن وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد.

لــدى الســيد أختــر خبــرة عمليــة مهنيــة احترافيــة تبلــغ 20 عامــا بمــا فــي ذلــك 15 عامــا فــي قطــاع الطاقــة. ولقــد :الخبرات العملية
بــدأ مســيرته المهنيــة لــدى إرنســت ويونــغ حيــث قضــى 5 ســنوات. والتحــق بالعمــل لــدى مجموعــة إنجــي فــي 
2003 وشــارك بقــوة فــي تولــي وثائــق المشــروعات والماليــات وتولــى ماليــات الشــركة والمهــام المحاســبية ونجــح 
فــي تطويــر مشــروع جديــد. وقبــل االلتحــاق بالعمــل لــدى شــركة الســوادي للطاقــة، عمــل بصفتــه المديــر العــام 
لتمويــل الشــركات والتخطيــط لشــركتين مملوكتيــن بالكامــل لمجموعــة إنجــي التــي تشــغل محطتــي توليــد 

طاقــة فــي باكســتان.
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 البيانات المالية
المدققة
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اإليضاحات
2017201720162016

ألف ريال 
ُعماني

ألف دوالر 
ألف ريال ُعمانيأمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

73.220190.42869.357180.382إيرادات 
)119.916()46.108()131.777()50.668(13تكاليف مباشرة

22.55258.65123.24960.466مجموع الربح

205260156دخل آخر 
22.57258.70323.30960.622

)2.084()801()1.985()763(14مصروفات عمومية وإدارية
21.80956.71822.50858.538الربح قبل الفائدة والضرائب

)30.767()11.830()29.464()11.329(15تكاليف التمويل )صافية(

10.48027.25410.67827.771الربح قبل خصم الضريبة 

)4.188()1.610( )12.556()4.828(10مصروف الضريبة
5.65214.6989.06823.583صافي الربح

العائدات على كل سهم
-12.69-227.91العائد األساسي على كل سهم )بيسة(

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 45 إلى 73 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات 35 إلى 38

قائمة الدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

اإليضاحات
2017201720162016

ألف ريال 
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

5.65214.6989.06823.583صافي الربح 

الدخل الشامل اآلخر مخصوًما منه ضريبة 
الدخل:

البنود التي ستتم إعادة تصنيفها إلى 
األرباح أو الخسائر

الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة 
لتغطيات التدفق النقدي

174.60811.9832.8337.370

10.26026.68111.90130.953مجموع الدخل الشامل عن السنة

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 45 إلى 73 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات 35 إلى 38
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قائمة الموقف المالي 
كما في 31 ديسمبر

اإليضاحات
2017201720162016

ألف ريال األصول
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

األصول غير المتداولة
4280.988730.788289.349752.533الممتلكات واآلالت والمعدات

4131.074289752قطع غيار رأسمالية
281.401731.862289.638753.285مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
63.7349.7103.8009.885الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

1.7454.5381.8454.799المخزون
121.7704.6041.9235.000الوديعة قصيرة األجل

72.6096.7873.6829.578النقد وما في حكم النقد
9.85825.63911.25029.262مجموع األصول المتداولة

291.259757.501300.888782.547مجموع األصول 

حقوق المساهمين وااللتزامات
حقوق المساهمين

871.441185.80171.441185.801 )أ(رأسمال األسهم
84.47611.6413.91110.171 )ب(االحتياطي القانوني

11.88630.91212.91433.589أرباح محتجزة
87.803228.35488.266229.561أموال المساهمين

)25.847()9.939()13.864()5.331(17احتياطي التحوط
82.472214.49078.327203.714مجموع حقوق المساهمين

االلتزامات
االلتزامات غير المتداولة

5162.566422.796176.339458.620قروض األجل
176.30716.40211.40129.651أدوات مشتقة

1015.93341.43710.68327.785 )ج(التزام ضريبة مؤجلة
112496486371.657التزام تخريد األصول 

616512مكافآت نهاية الخدمة
185.061481.299199.065517.725مجموع االلتزامات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة
515.04639.13214.72038.283قروض األجل

96.68017.3786.69617.415الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
xi(22.0005.2022.0805.410(قروض قصيرة األجل

23.72661.71223.49661.108مجموع االلتزامات المتداولة
208.787543.011222.561578.833مجموع االلتزامات 

291.259757.501300.888782.547مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

-123.55-21122.90صافي األصول لكل سهم )بيسة(
تم اعتماد هذه القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 21 فبراير 2018.

عضو مجلس االدارة رئيس مجلس االدارة
تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 45 إلى 73 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات 35 إلى 38
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قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

اإليضاحات
2017201720162016

ألف ريال 
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

 ألف ريال
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
5.65214.6989.06823.583صافي الربح 

تسويات لـ:
8.01620.8478.02320.866استهالك 

11.32929.46411.83030.767تكاليف التمويل )صافي(
4.82812.5561.6104.188مصروف الضريبة

--41106خسارة على التصرفات
--)52()20(دخل آخر 

2425مكافآت نهاية الخدمة
29.84877.62330.53379.409

تغيرات في:
)57()22(100261المخزون

)947()364(67175ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
461192.6366.856ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

30.06178.17832.78385.261النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)27.561()10.597()26.619()10.235(تكاليف تمويل مدفوعة 

)13()5(--مكافآت نهاية خدمة مدفوعة
19.82651.55922.18157.687صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:
)82()32()475()183(شراء الممتلكات واآلالت والمعدات

)82()32()475()183(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
)38.122()14.658()38.284()14.720(سداد قروض ألجل

1.8004.682)208()80()سداد( / عائدات من قرض قصير األجل
1513965801.510استحقاق إيداع قصير األجل

481263077فوائد مستلمه
)17.094()6.573()15.905()6.115(توزيع األرباح المدفوعة

)48.947()18.821()53.875()20.716(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

3.3288.658)2.791()1.073(صافي التغيير في النقد وما في حكم النقد

73.6829.578354920نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
72.6096.7873.6829.578نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 45 إلى 73 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات 35 إلى 38
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

رأس مال 
األسهم

االحتياطي 
القانوني

األرباح 
المحتجزة

احتياطي 
المجموعالتغطية

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

78.327)9.939(71.4413.91112.914الرصيد في 1 يناير 2017
مجموع الدخل الشامل 
5.652-5.652--صافي الربح عن السنة

الدخل الشامل اآلخر مخصوًما منه ضريبة الدخل
الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة 

4.6084.608---لتغطية التدفقات النقدية
5.6524.60810.260--مجموع الدخل الشامل 

--)565(565-تحويل لالحتياطي القانوني
التعامالت مع مالكي الشركة

المساهمات والتوزيعات
)6.115(-)6.115(--توزيع األرباح

)6.115(-)6.115(--إجمالي التعامالت مع مالكي الشركة
82.472)5.331(71.4414.47611.886الرصيد في 31 ديسمبر 2017

 ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

203.714)25.847(185.80110.17133.589الرصيد في 1 يناير 2017
مجموع الدخل الشامل 
14.69814.698--صافي الربح عن السنة

الدخل الشامل اآلخر مخصوًما منه ضريبة الدخل
الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة 

11.98311.983---لتغطية التدفقات النقدية
14.69811.98326.681--مجموع الدخل الشامل 

--)1.470(1.470-تحويل لالحتياطي القانوني
التعامالت مع مالكي الشركة

المساهمات والتوزيعات
)15.905(-)15.905(--توزيع األرباح

)15.905(-)15.905(--إجمالي التعامالت مع مالكي الشركة
214.490)13.864(185.80111.64130.912الرصيد في 31 ديسمبر 2017

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 45 إلى 73 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات 35 إلى 38
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رأس مال 
األسهم

االحتياطي 
القانوني

األرباح 
المحتجزة

احتياطي 
المجموعالتغطية

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

72.999)12.772(71.4413.00411.326الرصيد في 1 يناير 2016
مجموع الدخل الشامل 
9.068-9.068--صافي الربح عن السنة

الدخل الشامل اآلخر مخصوًما منه ضريبة الدخل
الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة 

2.8332.833---لتغطية التدفقات النقدية
9.0682.83311.901--مجموع الدخل الشامل 

--)907(907-تحويل لالحتياطي القانوني
التعامالت مع مالكي الشركة

المساهمات والتوزيعات
)6.573(-)6.573(--توزيع األرباح

)6.573(-)6.573(--إجمالي التعامالت مع مالكي الشركة
78.327)9.939(71.4413.91112.914الرصيد 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 في 1 يناير 2016
مجموع الدخل الشامل 
23.583-23.583--صافي الربح عن السنة

الدخل الشامل اآلخر مخصوًما منه ضريبة الدخل
الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة 

7.3707.370---لتغطية التدفقات النقدية
23.5837.37030.953--مجموع الدخل الشامل 

--)2.358(2.358-تحويل لالحتياطي القانوني
التعامالت مع مالكي الشركة

المساهمات والتوزيعات
)17.094(-)17.094(--توزيع األرباح

)17.094(-)17.094(--إجمالي التعامالت مع مالكي الشركة
203.714)25.847(185.80110.17133.589الرصيد في 31 ديسمبر 2016

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 45 إلى 73 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات 35 إلى 38

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

شــركة الســوادي للطاقــة )“الشــركة”( مســجلة كشــركة مســاهمة ُعمانيــة مغلقــة فــي 2 أغســطس 2010 بموجــب قانــون الشــركات 
التجاريــة فــي ســلطنة ُعمــان. وتــم الحًقــا تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة ُعمانيــة مغلقــة إلــى شــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة 

)ش.م.ع.ع(، وبنــاء عليــه أدرجــت الشــركة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة فــي 23 يونيــو 2014.

وتتمثــل أهــداف الشــركة فــي تطويــر وتمويــل وتصميــم وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة وتأميــن وتمّلــك محطــة توليــد كهربــاء )محطــة 
كهربــاء “بــركاء 3” بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ حوالــي 750 ميجــا وات(، ومــا يتبعهــا مــن مرافــق تغذيــة ربــط مشــترك بالغــاز وغيرهــا مــن 
البنــى التحتيــة ذات الصلــة، باإلضافــة إلــى إتاحــة الطاقــة اإلنتاجيــة للكهربــاء المبرهــن عنهــا، وبيــع الطاقــة الكهربائيــة المولــدة 
للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م. وبنــاء عليــه، يتــم اعتبــار المحطــة وإدارتهــا ورفــع التقاريــر عنهــا كقطــاع واحــد. 

وقــد حققــت الشــركة التشــغيل التجــاري للمحطــة فــي 4 أبريــل 2013.

اتفاقيات هامة  .2

وثائق المشروع

اتفاقيــة شــراء الطاقــة بتاريــخ 10 أغســطس 2010 مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمــدة 15 عامــا اعتبــارا مــن تاريــخ   .i
المقــرر. التجــاري  التشــغيل 

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

اتفاقيــة حــق االنتفــاع المتعلقــه بموقــع بــركاء بتاريــخ 15 أغســطس 2010 مــع حكومــة ســلطنة عمــان ممثلــة فــي وزارة اإلســكان   .iii
ــخ نفاذهــا.  ــارا مــن تاري ــا اعتب ــع المحطــة لمــدة 25 عام لمنــح حقــوق انتفــاع بموق

عقــد هندســة وشــراء وتشــييد بتاريــخ 15 ســبتمبر 2010 مــع شــركة ســيمنز وشــركة جــي إس للهندســة واإلنشــاءات لتولــي   .iv
بالمحطــة.  الخاصــة  والتشــييد  والشــراء  الهندســة  أعمــال 

اتفاقيــة تشــغيل وصيانــة مــع شــركة ســويز تراكتيبــل للتشــغيل والصيانــة عمــان ش.م.م. )“ســتومو”( بتاريــخ 24 ســبتمبر 2010   .v
لمــدة 15 عامــا اعتبــارا مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر. 

ــاء ش.م.ع.م. لتوصيــل معــدات الشــركة  ــاء بتاريــخ ديســمبر 2011 مــع الشــركة العمانيــة لنقــل الكهرب اتفاقيــة توصيــل الكهرب  .vi
بنظــام نقــل الكهربــاء.

وثائق التمويل

اتفاقيــة شــروط عامــة واتفاقيــات تســهيالت بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010 للحصــول علــى قــروض طويلــة األجــل مــن بنــوك دوليــة   .vii
ومحليــة. 

اتفاق تعديل أول التفاقية الشروط العامة واتفاقيات التسهيالت بتاريخ 29 سبتمبر 2010.  .viii

ــر 2010(،  ــخ 5 أكتوب ــل الشــركات واالســتثمار )بتاري ــدت أجريكــول لتموي ــدة مــع بنــك كري اتفاقيــات تحــوط لمقايضــة أســعار الفائ  .ix
وبنــك كــي إف دبليــو إيبكــس )بتاريــخ 6 أكتوبــر 2010(، وبنــك إتــش إس بــي ســي الشــرق األوســط المحــدود )6 أكتوبــر 2010(، وبنــك 

ــر 2010 وأعيــدت صياغتهــا فــي 19 ديســمبر 2011(.  ســتاندرد تشــارترد )بتاريــخ 7 أكتوب

اتفاقيــات تحــوط لمقايضــة العمــالت مــع بنــك ســتاندرد تشــارترد وبنــك كريــدت أجريكــول لتمويــل الشــركات واالســتثمار بتاريــخ   .x
12 أكتوبــر 2010 و4 أغســطس 2015 علــى التوالــي. 

ــخ 5 يونيــو 2012 مــع بنــك مســقط بغــرض الحصــول علــى قــروض قصيــرة  اتفاقيــة تســهيل رأس مــال العامــل المتجــدد بتاري  .xi
األجــل بقيمــة تصــل إلــى 8.84 مليــون ريــال عمانــي. 

اإليضاحات 
)تشكل جزء ال يتجزأ من القوائم المالية(
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اتفاقيات هامة )تابع(  .2

وثائق الضمان

اتفــاق بيــن الدائنيــن بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010 مــع بنــك التصديــر واالســتيراد الكــوري وبنــك كريــدت أجريكــول لتمويــل الشــركات   .xii
واالســتثمار )كـ”وكيــل دولــي للتســهيل” و”أميــن ضمــان خارجــي”( وبنــك مســقط )“بنــك الحســاب الداخلــي”( وآخريــن. 

اتفــاق رهــن وتنــازل خارجــي بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010 مــع بنــك كريــدت أجريكــول لتمويــل الشــركات واالســتثمار بصفتــه “أميــن   .xiii
ضمــان خارجــي”. 

ــل الشــركات واالســتثمار بصفتــه “أميــن  ــخ 16 ســبتمبر 2010 مــع بنــك كريــدت أجريكــول لتموي اتفــاق تنــازل وإعــادة تأميــن بتاري  .xiv
ضمــان خارجــي” والشــركة العمانيــة المتحــدة للتأميــن بصفتهــا “المؤمــن”. 

اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع بنك مسقط بصفته “وكيل الضمان الداخلي”.   .xv

اتفاقيــة ضمــان علــى أســهم عمانيــة بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010 بيــن الشــركة بصفتهــا “الشــركة” والمســاهمين المؤسســين   .xvi
بصفتهــم “الراهنيــن” وبنــك مســقط بصفتــه “وكيــل الضمــان الداخلــي” وبنــك كريــدت أجريكــول لتمويــل الشــركات واالســتثمار 

بصفتــه “الوكيــل الدولــي للتســهيل”.

اتفــاق رهــن تجــاري علــى أصــول الشــركة )بمــا فــي ذلــك اإليصــال( بتاريــخ 21 ســبتمبر 2010 بيــن الشــركة بصفتهــا “راهنــة” وبنــك   .xvii
مســقط بصفتــه “مرتهــن”. 

اتفاق رهن قانوني بتاريخ 21 سبتمبر 2010 بين الشركة بصفتها “الراهنة” وبنك مسقط بصفته “المرتهن”.  .xviii

اتفاقــات مباشــرة أبرمهــا وكيــل المقرضيــن فيمــا يتعلــق باتفاقيــة شــراء الطاقــة واتفاقيــة مبيعــات الغــاز الطبيعــي وعقــد   .xix
الهندســة والشــراء والتشــييد واتفاقيــة التشــغيل والصيانــة.

أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة  .3

أساس اإلعداد

بيان االلتزام )أ( 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة كمــا أصدرهــا مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، باإلضافــة 
للمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة الُعمانــي الصــادر عــام 1974 وتعديالتــه، إلــى جانــب متطلبــات اإلفصــاح 

الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بســلطنة ُعمــان. 

أساس القياس )ب( 

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخّيــة فيمــا عــدا مخصــص التــزام تخريــد األصــول وتكلفــة التمويــل المؤجلــة 
اللذيــن تــم قياســهما حســب تكلفــة اإلطفــاء وبعــض األدوات الماليــة التــي تــم قياســها حســب القيمــة العادلــة.

استخدام التقديرات واألحكام )ج( 

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة وفــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة أن تقــوم إدارة الشــركة بوضــع أحــكام وتقديــرات 
وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية ومبالــغ األصــول وااللتزامــات والدخــل والمصروفــات. وقــد تختلــف النتائــج 
الفعليــة عــن هــذه التقديــرات. وتجــري اإلدارة مراجعــة دوريــة وبصفــة مســتمرة علــى هــذه التقديــرات واالفتراضــات. وتــدرج التغييــرات 

ــرة.  ــرات وأي فتــرات مســتقبلية متأث ــرة التــي تمــت فيهــا مراجعــة التقدي ــرات المحاســبية فــي الفت علــى التقدي

ــغ المدرجــة فــي القوائــم  تــدرج األحــكام الهامــة التــي تصــدر فــي تطبيــق السياســات المحاســبية والتــي لهــا تأثيــر بالــغ علــى المبال
الماليــة فــي انخفــاض قيمــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات والتقييــم المالــي لــألدوات الماليــة المشــتقة والتــزام تخريــد األصــول 

وانخفــاض قيمــة األصــول الماليــة واإليجــارات التشــغيلية.
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3.  أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(

استخدام التقديرات واألحكام )تابع( )ج( 

قياس القيمة العادلة

تقيس الشركة القيم العادلة باستخدام التسلسل التالي للقيم العادلة بناء على المعطيات المستخدمة في عمل القياسات:

المستوى 1: سعر السوق المعروض )غير المعدل( في سوق نشطة ألداة مالية مطابقة   •

المســتوى 2: تقنيــات التقييــم المبنيــة علــى مدخــالت ملحوظــة. وتشــمل هــذه الفئــة األدوات المقيمــة باســتخدام أســعار   •
الســوق المعروضــة فــي الســوق النشــطة ألدوات ماليــة شــبيهة، أو أســعار الســوق المعروضــة ألدوات ماليــة مطابقــة أو شــبيهة 
فــي أســواق تعتبــر أقــل نشــاطا، أو تقنيــات التقييــم األخــرى التــي يمكــن فيهــا مالحظــة كافــة المعطيــات الهامــة بشــكل 

ــات الســوق. مباشــر أو غيــر مباشــر مــن بيان

المســتوى 3: تقنيــات تقييــم تســتخدم معطيــات هامــة غيــر ملحوظــة. وتشــمل هــذه الفئــة األدوات المقيمــة علــى أســاس   •
األســعار المعروضــة لــألدوات الشــبيهة التــي البــد فيهــا أن تعكــس التعديــالت أو االفتراضــات الهامــة غيــر الملحوظــة الفــروق 

بيــن األدوات. 

السياسات المحاسبية الهامة

العملة  )د( 

العملة المعتمدة وعملة العرض  .i

يتــم عــرض هــذ القوائــم الماليــة بالــدوالر األمريكــي، وهــي العملــة الوظيفيــة للشــركة ، كمــا تعــرض بالريــال العمانــي  للمتطلبــات 
التنظيميــة . وتــم تحويــل المبالــغ المعروضــه بالريــال العمانــي والتــي تعــرض فــي هــذه القوائــم الماليــه مــن الــدوالر األمريكــي 

بســعر صــرف 0.3845 ريــال عمانــي مقابــل 1 دوالر أمريكــي.

وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف باستثناء حيثما ورد نص خالف ذلك.

المعامالت بالعملة األجنبية  .ii

فــي إعــداد القوائــم الماليــة، تســجل المعامــالت المقومــة بعمــالت غيــر العملــة المعتمــدة لــدى الشــركة )العمــالت األجنبيــة( 
بأســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــالت. 

وفي تاريخ كل تقرير، تحول البنود النقدية المقيمه بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في تاريخ إعداد التقرير. 

وتحــول البنــود غيــر النقديــة المقاســة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة بإحــدى العمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي 
تاريــخ المعاملــة. 

ويتــم االعتــراف بأربــاح وخســائر التحويــل فيمــا يتعلــق بالبنــود النقديــة فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا باســتثناء 
تلــك المتعلقــة ببنــود نقديــة تصلــح كأدوات تحــوط فــي تحــوط تدفــق نقــدي، ويتــم االعتــراف بهــا مبدئيــا فــي الربــح أو الخســارة 

والدخــل الشــامل اآلخــر حســب مقــدار فعاليــة التحــوط. 
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األدوات المالية )هـ( 

األداة المالية غير المشتقة  .i

تشــمل األدوات الماليــة غيــر المشــتقة الذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى والنقديــة ومــا فــي حكمهــا والقــروض 
واالقتراضــات والذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى. وتشــمل النقديــة ومــا فــي حكمهــا األرصــدة النقديــة وودائــع 
الطلــب والودائــع الثابتــة وودائــع األجــل ذات االســتحقاق األصلــي الــذي ال يتجــاوز ثالثــة أشــهر. وتــدرج الســحوبات علــى المكشــوف 
مســتحقة الســداد عنــد الطلــب والتــي تشــكل جــزء ال يتجــزأ مــن إدارة النقــد لــدى الشــركة كمكــون مــن النقديــة ومــا فــي 

ــة.  حكمهــا ألغــراض قائمــة التدفقــات النقدي

وتعتــرف الشــركة مبدئيــا بالذمــم المدينــة والقــروض واالقتراضــات فــي تاريــخ نشــوئها. ويتــم االعتــراف بكافــة األصــول وااللتزامــات 
الماليــة األخــرى مبدئيــا فــي تاريــخ التــداول الــذي يصبــح الكيــان فيــه طرفــا فــي الشــروط التعاقديــة لــألداة. 

وتلغــي الشــركة اعترافهــا باألصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة فــي التدفقــات النقديــة من األصل أو تحــول الحقوق 
فــي تلقــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي المعاملــة التــي يتــم فيهــا تحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل المالــي 

جوهريــا أو عندمــا ال تحــول وال تحتفــظ بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة جوهريــا وال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المحــول. 

وتلغي الشركة اعترافها بااللتزام المالي عند الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها. 

وتتــم موازنــة األصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة، ويعــرض صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي وذلــك فقــط عندمــا يكــون 
لــدى الشــركة حاليــا حــق قابــل للنفــاذ قانونــا فــي موازنــة المبالــغ وتعتــزم إمــا تســويته علــى أســاس الصافــي أو تســييل األصــل 

وتســوية االلتــزام فــي نفــس الوقــت. 

ويتــم االعتــراف بــاألدوات الماليــة غيــر المشــتقة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة عــالوة علــى أيــة تكاليــف تنســب بشــكل مباشــر 
العادلــة.  بالقيمــة  ليســت  التــي  لــألدوات  بالنســبة  للمعامــالت 

األدوات المالية المشتقة بما في ذلك محاسبة التحوط  .ii

تحتفــظ الشــركة بــأدوات ماليــة مشــتقة للتحــوط ضــد التعــرض لمخاطــر العملــة األجنبيــة وســعر الفائــدة. وعنــد التحديــد األولــي 
للتحــوط، تقــوم الشــركة رســميا بتوثيــق العالقــة بيــن أدوات التحــوط وبنــود التحــوط بمــا فــي ذلــك أهــداف واســتراتيجية إدارة 

المخاطــر فــي إجــراء معاملــة التحــوط مــع األســاليب التــي ستســتخدم لتقييــم فعاليــة عالقــة التحــوط. 

وتجــري الشــركة تقييمــا فــي بدايــة عالقــة التحــوط وبشــكل مســتمر لمــا إذا كان مــن المتوقــع أن تكــون أدوات التحــوط “شــديدة 
الفعاليــة” فــي موازنــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لبنــود التحــوط ذات الصلــة خــالل فتــرة تحديــد التحــوط 
ومــا إذا كانــت النتائــج الفعليــة لــكل تحــوط فــي نطــاق 80٪ إلــى 125٪. وبالنســبة لتحــوط التدفقــات النقديــة إلحــدى المعامــالت 
المتوقعــة، ينبغــي أن يكــون إجــراء المعاملــة شــديد االحتمــال كمــا ينبغــي أن يحــدث تعرضــا لتغيــرات فــي التدفقــات النقديــة 

ممــا يمكــن أن يؤثــر فــي النهايــة علــى صافــي الدخــل المقــرر. 

ويتــم االعتــراف بالمشــتقات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة، كمــا يتــم االعتــراف بالتكاليــف المنســوبة للمعامــالت فــي قائمــة الدخــل عند 
تكبدهــا. وبعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم قيــاس المشــتقات بالقيمــة العادلــة، ويتــم احتســاب التغيــرات فيهــا كمــا هــو موضــح 

أدنــاه. 
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)هـ(  األدوات المالية )تابع(

تحوطات التدفقات النقدية  .iii

عنــد تعييــن أحــد المشــتقات بأنهــا أداة التحــوط فــي تحــوط ضــد التغيــر فــي التدفقــات النقديــة المنســوبة لخطــر معيــن مرتبــط 
ــر علــى قائمــة الدخــل، فيتــم االعتــراف بالجــزء  ــه أو معاملــة شــديدة االحتمــال والتوقــع يمكــن أن تؤث بأصــل أو التــزام معتــرف ب
الفعلــي مــن التغيــرات بالقيمــة العادلــة للمشــتق فــي الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر ويعــرض فــي احتياطــي التحــوط 
فــي حقــوق المســاهمين. ويتــم االحتفــاظ بالمبلــغ المتراكــم فــي حقــوق المســاهمين فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويعــاد تصنيفــه 
فــي الربــح أو الخســارة فــي نفــس الفتــرة أو الفتــرات التــي تؤثــر خاللهــا التدفقــات النقديــة المتوقعــة المتحــوط لهــا علــى الربــح 
أو الخســارة أو يؤثــر خاللهــا بنــد التحــوط علــى الربــح أو الخســارة. ويتــم االعتــراف بــأي جــزء غيــر فعلــي مــن التغيــرات فــي القيمــة 
العادلــة للمشــتق فــورا فــي قائمــة الدخــل. فــإذا لــم تعــد أداة التحــوط تســتوفي معاييــر محاســبة التحــوط أو انتهــت صالحيتهــا 

أو بيعــت أو أنهيــت أو مورســت أو ألغــي التعييــن، فحينئــذ يتــم إنهــاء محاســبة التحــوط بأثــر الحــق. 

ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر وعرضــا فــي  ــراف بهمــا فــي الرب ــذان ســبق االعت ــان الل ــح أو الخســارة التراكمي ويظــل الرب
احتياطــي التحــوط فــي حقــوق المســاهمين حتــى تؤثــر المعاملــة المتوقعــة فــي قائمــة الدخــل. وعندمــا يكــون بنــد التحــوط 
أصــال غيــر مالــي، فيحــول المبلــغ المعتــرف بــه فــي الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل عنــد 
إلغــاء االعتــراف باألصــل. فــإذا لــم يعــد متوقعــا أن تجــرى المعاملــة المتوقعــة، فحينئــذ يتــم االعتــراف بالرصيــد الموجــود فــي الربــح 

أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر فــورا فــي قائمــة الدخــل. 

الممتلكات واآلالت والمعدات )و( 

االعتراف والقياس  .i

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة مخصومــا منهــا االســتهالك التراكمــي وخســائر انخفــاض القيمــة 
التراكميــة إن وجــدت. وتشــمل التكلفــة المصروفــات المنســوبة مباشــرة لحيــازة األصــل. وتشــمل تكلفــة األصــول ذاتيــة اإلنشــاء 
تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وأيــة تكاليــف أخــرى منســوبة مباشــرة إلــى وضــع األصــول فــي حالــة العمــل الســتخدامها 
المعتــزم وتكاليــف تفكيــك وإزالــة البنــود وإعــادة الموقــع التــي تقــام عليــه إلــى حالتــه وتكاليــف االقتــراض المرســملة. وقــد 
تشــمل التكلفــة أيضــا تحويــالت مــن الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر ألي مكســب أو خســارة علــى تحوطــات التدفقــات 

النقديــة المؤهلــة لمشــتريات العملــة األجنبيــة مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات. 

وعندمــا يكــون ألجــزاء أحــد بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة، فإنهــا تحتســب كبنــود منفصلــة 
والمعــدات.  واآلالت  للممتلــكات  رئيســية(  )مكونــات 

ويتــم تحديــد أربــاح وخســائر التصــرف فــي أحــد بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بمقارنــة عائــدات التصــرف بالقيمــة الدفتريــة 
للممتلــكات واآلالت والمعــدات، ويتــم االعتــراف بالفــرق فــي قائمــة الدخــل. وعنــد بيــع األصــول المعــاد تقييمهــا، يتــم تحويــل 

المبالــغ المدرجــة فــي احتياطــي إعــادة التقييــم إلــى األربــاح المحتجــزة. 

المصروفات الالحقة  .ii

وال تتــم رســملة المصروفــات الالحقــة إال عندمــا تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتجســدة فــي األصــل المحــدد الــذي 
تتعلــق بــه. ويتــم االعتــراف بكافــة المصروفــات الالحقــة األخــرى كمصروفــات فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا. 
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع( )و( 

االستهالك  .iii

يتــم احتســاب االســتهالك فــي قائمــة الدخــل بطريقــة القســط الثابــت طــوال األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة لألصــل مخصومــا منهــا 
قيمتــه المتبقيــة. 

وتحــدد اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة لبنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أســاس االســتخدام المعتــزم لألصــول 
واألعمــار االقتصاديــة المتوقعــة لهــذه األصــول. ويمكــن أن تــؤدي التغيــرات الالحقــة فــي الظــروف مثــل التقدمــات التكنولوجيــة 
ــرات المبدئيــة. ولقــد  ــى اختــالف األعمــار الفعليــة أو القيــم المتبقيــة عــن التقدي أو االســتغالل المســتقبلي لألصــول المعنيــة إل
راجعــت اإلدارة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة للبنــود الرئيســية للممتلــكات واآلالت والمعــدات وحــددت أن التعديــل غيــر 

ضــروري. 

وفيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية للفترات الحالية والمقارنة:

السنوات
40الممتلكات واآلالت والمعدات

40األصل التخريدي 
25قطع غيار فنية 

3أصول أخرى

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ  .iv

تقــاس األعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ بالتكلفــة وال تســتهلك لحيــن تحويلهــا إلــى أحــد فئــات األصــول الثابتــة، ويحــدث ذلــك 
عندمــا يكــون األصــل جاهــزا لالســتخدام المقصــود. 

التزام تخريد األصول  .v

يتــم االعتــراف بالتــزام تخريــد األصــول عنــد ممارســة أنشــطة تــؤدي إلــى التــزام بإعــادة الموقــع إلــى حالتــه فــي المســتقبل. ويقــاس 
االلتــزام بالقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة التــي يتــم تحملهــا علــى أســاس التقنيــة الحاليــة. ويشــمل 

االلتــزام كافــة التكاليــف المرتبطــة بإعــادة الموقــع إلــى حالتــه بمــا فــي ذلــك تكاليــف إغــالق المحطــة ومراقبتهــا. 

قطع الغيار الرأسمالية )ز( 

تشمل تكلفة قطع الغيار الرأسمالية كافة المصروفات المنسوبة مباشرة إلى حيازة قطع الغيار الرأسمالية. 

ويتــم االعتــراف بقطــع الغيــار الرأســمالية بالقيمــة الدفتريــة للبنــد المتأثــر مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات عنــد إتاحتــه لالســتخدام. 
ويلغــى االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للبنــد المســتبدل. وعندمــا يكــون مــن غيــر العملــي تحديد القيمــة الدفترية للقطعة المســتبدلة، 

يجــوز اســتخدام تكلفــة قطعــة الغيــار الرأســمالية كداللــة علــى تكلفــة القطعــة المســتبدلة عنــد حيازتهــا. 

المخزون )ح( 

المخــزون يشــمل زيــت الوقــود .تحــدد تكلفــة المخــزون علــى أســاس المتوســط المرجــح للتكلفــة وتشــمل المصروفــات التــي يتــم 
تحملهــا فــي حيــازة المخــزون وجلبــه إلــى موقعــه وحالتــه الحاليــة. ويتــم خفــض قيمــة بنــود المخــزون المهملــة إلــى صافــي قيمتهــا 

المتحققــة التقديريــة. 
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)ط(  انخفاض القيمة

األصول المالية غير المشتقة  .i

ــه أثــر ســلبي علــى  ــا واحــدا أو أكثــر كان ل يعتبــر أن األصــل المالــي قــد انخفضــت قيمتــه إذا أشــار دليــل موضوعــي إلــى أن حدث
ــة لذلــك األصــل. ويتــم احتســاب خســارة انخفــاض القيمــة فيمــا يتعلــق بأصــل مالــي  ــة المســتقبلية التقديري التدفقــات النقدي
مقــاس بالتكلفــة المســتهلكة علــى أنهــا الفــرق بيــن قيمتــه الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية 

التقديريــة المخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي. 

ويتــم اختبــار األصــول الماليــة الهامــة للوقــوف علــى انخفــاض قيمتهــا بشــكل فــردي. ويتــم تقييــم األصــول الماليــة المتبقيــة 
بشــكل مجمــع فــي صــورة مجموعــات تشــترك فــي خصائــص شــبيهة للمخاطــر االئتمانيــة. ويتــم االعتــراف بكافة خســائر انخفاض 
القيمــة فــي قائمــة الدخــل. ويتــم محــو خســارة انخفــاض القيمــة إذا أمكــن ربــط المحــو موضوعيــا بحــدث يحــدث بعــد االعتــراف 
بخســارة انخفــاض القيمــة. وبالنســبة لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المســتهلكة، يتــم االعتــراف بالمحــو فــي قائمــة الدخــل. 

األصول غير المالية  .ii

تراجــع القيــم الدفتريــة لألصــول غيــر الماليــة للشــركة بخــالف المخــزون وأصــول الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا 
إذا كانــت هنــاك أيــة داللــة علــى انخفــاض القيمــة. فــإذا وجــدت أيــة داللــة مــن هــذا القبيــل، يتــم تقديــر القيــم االســتردادية لألصــول. 
ويتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة عنــد تجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل أو وحدتــه المولــدة للنقــد قيمتهــا االســتردادية. 
ويتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة فــي قائمــة الدخــل مــا لــم تبطــل إعــادة تقييــم ســابقة أضيفــت إلــى حقوق المســاهمين، 

وفــي هــذه الحالــة تخصــم مــن حقــوق المســاهمين. 

وتكــون القيمــة االســتردادية للوحــدة المولــدة للنقــد هــي األكبــر مــن قيمتهــا االســتعمالية وقيمتهــا العادلــة مخصومــا منهــا 
تكلفــة البيــع. وفــي تقييــم القيمــة االســتعمالية، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة مــن قيمتهــا الحاليــة 
باســتخدام معــدل خصــم ســابق للضريبــة يعكــس التقييمــات الســوقية الحاليــة للقيمــة الوقتيــة للنقــود والمخاطــر المحدقــة 

بالمحطــة. 

وتحــدد اإلدارة مــا إذا كانــت هنــاك أيــة دالئــل علــى انخفــاض القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعدات بشــكل ســنوي بســبب 
ــر القيمــة االســتعمالية  ــة واالســتهالك المحاســبي لألصــول. ويقتضــي ذلــك تقدي ــة التعاقدي الفــرق بيــن مــدة التدفقــات النقدي
للوحــدة المولــدة للنقــد. ويقتضــي تقديــر القيمــة االســتعمالية مــن الشــركة إجــراء تقديــر للقيمــة المتبقيــة للوحــدة المولــدة 
للنقــد فــي نهايــة مــدة اتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع مراعــاة التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة للفتــرة الالحقــة لمــدة 

اتفاقيــة شــراء الطاقــة وكذلــك ســعر خصــم مناســب الحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. 

ــد القيمــة االســتردادية. وال يتــم  ــرات المســتخدمة لتحدي ــر فــي التقدي ــاك تغي ويتــم محــو خســارة انخفــاض القيمــة إذا كان هن
محــو خســارة انخفــاض القيمــة إال بالمقــدار الــذي ال تتجــاوز عنــده القيمــة الدفتريــة لألصــول القيمــة الدفتريــة التــي كانــت ســتحدد 

صافيــة مــن االســتهالك أو اإلطفــاء إذا لــم يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة. 

االلتزامات المالية )ي( 

يتــم االعتــراف بالذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى مبدئيــا بالقيمــة العادلــة وتقــاس فيمــا بعــد بالتكلفــة المســتهلكة 
باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي. 

ويتــم االعتــراف بااللتزامــات الحاملــة للفائــدة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مخصومــا منهــا التكاليــف المنســوبة للمعامــالت. وبعــد االعتــراف 
المبدئــي، يتــم إيــراد االلتزامــات الحاملــة للفائــدة بالتكلفــة المســتهلكة مــع االعتــراف بــأي فــرق بيــن التكلفــة والقيمــة االســتردادية فــي 

قائمــة الدخــل طــوال مــدة االقتراضــات علــى أســاس طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي. 
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مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )ك( 

يتــم االعتــراف بالتزامــات المســاهمة فــي خطــة تقاعــد محــددة االشــتراك بالنســبة للموظفيــن العمانييــن وفقــا لنظــام التأمينــات 
االجتماعيــة العمانــي كمصروفــات فــي قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا. ويكــون التــزام الشــركة فيمــا يتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة 
للموظفيــن غيــر العمانييــن هــو قيمــة المكافــأة المســتقبلية التــي ســيحصل عليهــا هــؤالء الموظفــون مقابــل خدمتهــم فــي الفتــرة 

الحاليــة والفتــرات الســابقة.  

المخصصات )ل( 

يتــم االعتــراف بالمخصــص عندمــا يكــون لــدى الشــركة التــزام قانونــي أو حكمــي نتيجــة حــدث ســابق ومــن المحتمــل أن يلــزم تدفــق 
صــادر لمزايــا اقتصاديــة لتســوية االلتــزام. وحيثمــا يقــاس مخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالــي، 

فتكــون قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. 

تكاليف االقتراض )م( 

تســجل مصروفــات الفائــدة والرســوم الشــبيهة فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرة التــي تتكبــد فيهــا إال بمقــدار رســملتها كمنســوبة 
مباشــرة لحيــازة أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل مؤهــل يســتغرق بالضــرورة فتــرة زمنيــة كبيــرة لالســتعداد الســتخدامه المعتــزم أو بيعــه. 

تكلفة التمويل المؤجلة )ن( 

يتــم تأجيــل تكلفــة الحصــول علــى تمويــل طويــل األجــل واســتهالكها طــوال مــدة القــرض طويــل األجــل باســتخدام طريقــة ســعر 
ــوازن تكاليــف التمويــل المؤجلــة مخصومــا منهــا االســتهالك التراكمــي مقابــل المبلــغ المســحوب مــن قــروض  الفائــدة الفعلــي. وت
األجــل. وتمــت رســملة اســتهالك تكاليــف التمويــل المؤجلــة خــالل مــدة إنشــاء المحطــة إال خــالل مــدة التوليــد األولــى والتــي تــم خاللهــا 
تحميــل مبلــغ متناســب مــع تلــك المــدة علــى قائمــة الدخــل. وبعــد تاريــخ التشــغيل التجــاري، يتــم تحميــل اســتهالك تكاليــف التمويــل 

المؤجلــة علــى قائمــة الدخــل. 

اإليجار التشغيلي )س( 

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل لشــراء الطاقــة. وفــي محاســبة هــذه االتفاقيــة، حــددت الشــركة اتفاقيــة شــراء الطاقــة بأنهــا 
إيجــار حيــث إن المشــتري )الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه( لــه الحــق فــي التوجيــه بكيفيــة تشــغيل الشــركة للمحطــة خــالل 
مــدة العقــد والحصــول مــن الشــركة علــى الكهربــاء التــي تولدهــا المحطــة خــالل مــدة العقــد. ووفقــا التفاقيــة شــراء الطاقــة، يكــون 
للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه الحــق فــي توجيــه اســتخدام المحطــة. وعــالوة علــى ذلــك، انتهــت اإلدارة إلــى أن هــذه 

االتفاقيــة عبــارة عــن إيجــار تشــغيلي حيــث إنهــا ال تحــول جوهريــا كافــة المخاطــر والمنافــع التابعــة لملكيــة المحطــة. 
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اإليراد )ع( 

يتكــون هيــكل التعريفــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة مــن مكــون قــدرة الطاقــة )ويشــمل رســم االســتثمار ورســم التشــغيل 
والصيانــة المقــرر( ومكونــي الطاقــة الكهربائيــة ورســوم الوقــود. ويعامــل رســم االســتثمار لمكــون قــدرة الطاقــة معاملــة اإليجــار 
التشــغيلي ويعتــرف بــه علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت طــوال مــدة اإليجــار، بينمــا يعتــرف بالمكونــات األخــرى للتعريفــة بموجــب 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة كإيــراد علــى أســاس االســتحقاق المحاســبي. وال يعتــرف باإليــراد إذا كانــت هنــاك شــكوك كبيــرة فــي اســترداد 

العــوض المســتحق. 

ضريبة الدخل )ف( 

تشــمل ضريبــة الدخــل علــى الربــح أو الخســارة للعــام الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة. ويتــم االعتــراف بضريبــة الدخــل فــي قائمــة الدخــل إال 
بمقــدار مــا تتعلــق ببنــود معتــرف بهــا مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين، وفــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بهــا فــي حقــوق المســاهمين. 

ويتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة علــى الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ 
المســتخدمة ألغــراض الضريبــة. وتبنــى قيمــة الضريبــة المؤجلــة علــى أســاس الطريقــة المتوقعــة لتحقيــق أو تســوية القيمــة الدفترية 

لألصــول وااللتزامــات باســتخدام المعــدالت الضريبيــة المحــددة أو المحــددة جوهريــا فــي تاريــخ التقريــر. 

وال يتــم االعتــراف بأصــل الضريبــة المؤجلــة إال متــى احتمــل إتاحــة أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن اســتغالل األصــل مقابلهــا. 
ويتــم تخفيــض أصــول الضريبــة المؤجلــة إلــى أن يعــد مــن غيــر المحتمــل تحقيــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة. 

توزيعات األرباح )ص( 

يأخذ مجلس اإلدارة في الحسبان معايير مناسبة بما في ذلك متطلبات قانون الشركات التجارية عند التوصية بتوزيع األرباح. 

ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح على األسهم العادية عند اعتمادها للدفع. 

مكافآت المدراء وأتعاب حضورهم االجتماعات )ق( 

تعتمــد مكافــآت المــدراء وأتعــاب حضورهــم االجتماعــات مــن المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية العاديــة للشــركة ويتــم 
االعتــراف بهــا كمصروفــات فــي قائمــة الدخــل. 

والســارية علــى الفتــرة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2017. وال يتوقــع أن تكــون هنــاك أيــة تغييــرات ناتجــة عن تبنــي هذه المعايير والتفســيرات 
فــي السياســات المحاســبية للشــركة وال تؤثــر علــى المبالــغ المقرر عنها للســنة الحالية. 

وهنــاك عــدد مــن المعاييــر الجديــدة وتعديــالت جديــدة للمعاييــر والتفســيرات، والتــي لــم يســر مفعولهــا بالنســبة للســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2017، وفيمــا يلــي تلــك التــي قــد يكــون لهــا عالقــة بالشــركة ولــم تطبــق فــي إعــداد القوائــم الماليــة: 
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مكافآت المدراء وأتعاب حضورهم االجتماعات )تابع( )ق( 

معيار التقارير المالية الدولية رقم 9: األدوات المالية

يضــع معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 متطلبــات جديــدة لتصنيــف وقيــاس االصــول الماليــة. فبموجــب هــذا المعيــار، يتــم 
تصنيــف األصــول الماليــة وقياســها علــى أســاس نمــوذج األعمــال الــذي يتــم االحتفــاظ بهــا فيــه وكذلــك خصائــص تدفقاتهــا النقديــة 
التعاقديــة. كمــا يضــع هــذا المعيــار متطلبــات جديــدة لالعتــراف بتغيــرات القيمــة العادلــة فــي االلتزامــات المحــددة بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الربــح أو الخســارة ومتطلبــات وإفصاحــات محاســبة التحــوط. ويســري هــذا المعيــار علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو 
بعــد 1 ينايــر 2018 مــع الســماح بتبنيــه قبــل ذلــك. ولقــد قيمــت الشــركة وانتهــت إلــى أنــه ليــس هنــاك أثــر جوهــري، فــال تخطــط لتبنيــه 

مبكــرا.  ومــع ذلــك ، قــد يتطلــب األمــر المزيــد مــن اإلفصاحــات فيمــا يتعلــق بأنشــطه أداره المخاطــر فــي الشــركة

معيار التقارير المالية الدولية رقم 15: اإليراد من العقود مع العمالء

ــه. وهــو يحــل محــل  ــراد ومقــداره وتوقيت ــراف باإلي ــة االعت ــد إمكاني ــة رقــم 15 إطــارا شــامال لتحدي ــة الدولي ــر المالي ــار التقاري يضــع معي
التوجيــه الحالــي لالعتــراف باإليــراد بمــا فــي ذلــك معيــار المحاســبة الدوليــة رقــم 18 “اإليــراد”، ومعيــار المحاســبة الدوليــة رقــم 11 “عقــود 
التشــييد”، وتفســير لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 13 “برامــج والء العمــالء”. ويســري معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 
ــر 2018 مــع الســماح بتبنيــه قبــل ذلــك. قامــت الشــركة بعمليــة  ــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 يناي رقــم 15 علــى فتــرات التقاري
ــزام واحــد بالتنفيــذ والشــركة تســتمر فــي  ــى الت ــر جوهــري حيــث أن العقــد ينطــوي عل ــاك أث ــه ليــس هن ــى أن التقييــم وانتهــت إل
االعتــراف باإليــرادات مــع مــرور الوقــت حيــث أن العميــل يســتلم جميــع المزايــا التــي توفرهــا الشــركة ويســتهلكها فــي آن واحــد. 

والشــركة ال تخطــط لتبنــي هــذا المعيــار مبكــًرا.  

معيار التقارير المالية الدولية رقم 16: اإليجارات

يضــع معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 مبــادئ االعتــراف باإليجــارات وقياســها وعرضهــا واإلفصــاح عنهــا. وهــو يحــل محــل التوجيــه 
ــر الماليــة  ــار المحاســبة الدوليــة رقــم 17 “اإليجــارات”، وتفســير لجنــة تفســيرات التقاري ــك معي ــي لالعتــراف باإليجــارات بمــا فــي ذل الحال
الدوليــة رقــم 4 “تحديــد مــا إذا كان العقــد يحتــوي علــى إيجــار”، وتفســير اللجنــة الدائمــة للتفســيرات رقــم 15 “اإليجــارات التشــغيلية 
- الحوافــز”، وتفســير اللجنــة الدائمــة للتفســيرات رقــم 27 “تقييــم جوهــر المعامــالت المنطويــة علــى الشــكل القانونــي لإليجــار”. 
ويســري معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019. ويســمح بالتطبيــق المبكــر 
للكيانــات التــي تطبــق معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 “اإليــراد مــن العقــود مــع العمــالء” فــي أو قبــل تاريــخ التطبيــق المبدئــي 

لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16. وتقــوم الشــركة حاليــا بتقييــم األثــر المحتمــل لهــذا المعيــار وال تخطــط لتبنيــه مبكــرا. 

تحديد القيمة العادلة )ر( 

األدوات المالية المشتقة  .i

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة لعقــود الصــرف اآلجلــة بخصــم الفــرق بيــن ســعر العقــد اآلجــل التعاقــدي وســعر العقــد اآلجــل الحالــي 
بالنســبة لالســتحقاق المتبقــي للعقــد باســتخدام منحنيــات العائــد للعمــالت المعنيــة. 

ــة بنــاء علــى شــروط  ــة المســتقبلية التقديري ــة لمقايضــات ســعر الفائــدة علــى أســاس التدفقــات النقدي وتبنــى القيمــة العادل
ــدة الســوقية.  واســتحقاق كل عقــد وباســتخدام أســعار الفائ

وتعكــس القيــم العادلــة الخطــر االئتمانــي لــألداة وتشــمل التعديــالت تحســبا للخطــر االئتمانــي للشــركة والطــرف المقابــل 
عندمــا يكــون ذلــك مناســبا.  

االلتزامات المالية غير المشتقة  .ii

ويتــم احتســاب القيمــة العادلــة المحــددة ألغــراض اإلفصــاح علــى أســاس القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية للمبالــغ 
األساســية والفوائــد مخصومــة بالســعر الســوقي للفائــدة فــي تاريــخ التقريــر. 
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الممتلكات واآلالت والمعدات  .4
الممتلكات 

األصل التخريديواآلالت والمعدات
قطع الغيار 

المجموعاألصول األخرىالفنية
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

التكلفة
1317.8514671.69188320.097 يناير 2016

26632--إضافات خالل السنة
-----استبعادات/تحويالت خالل السنة*

1317.8514671.71794320.129 يناير 2017
4225--221إضافات خالل السنة

)647()5(-)467()175(استبعادات/تحويالت خالل السنة*
1.71793319.707-31317.897 ديسمبر 2017

االستهالك
122.520331366822.757 يناير 2016

7.9271271138.023خصومات خالل السنة
00---استبعادات خالل السنة

130.447452078130.780 يناير 2017
7.928969108.016خصومات خالل السنة

)77()5(-)54()18(استبعادات/تحويالت خالل السنة*
2768638.719-3138.357 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية
1.4417280.988-31279.540 ديسمبر 2017

31287.4044221.51013289.349 ديسمبر 2016

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي
التكلفة

1826.6611.2144.399228832.502 يناير 2016
671582--إضافات خالل السنة

)1()1(---استبعادات/تحويالت خالل السنة*
1826.6611.2144.466242832.583 يناير 2017

9584--575إضافات خالل السنة
)1.682()13(-)1.214()455(استبعادات/تحويالت خالل السنة*

4.466238831.485-31826.781 ديسمبر 2017

االستهالك
158.5728535217659.185 يناير 2016

20.617311843420.866خصومات خالل السنة
)1()1(---استبعادات خالل السنة

179.18911653620980.050 يناير 2017
20.619231792620.847خصومات خالل السنة

)200()13(-)139()48(استبعادات/تحويالت خالل السنة*
715222100.697-3199.760 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية
3.75116730.788-31727.021 ديسمبر 2017

31747.4721.0983.93033752.533 ديسمبر 2016

* خــالل عــام 2017، تــم إلغــاء رســملة الممتلــكات واآلالت والمعــدات البالغــة قيمتهــا 300.589 دوالر أمريكــي )115.576 ريــال عمانــي( 
وتحويلهــا إلــى قطــع غيــار رأســمالية. 
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قروض األجل  .5

2017201720162016
ألف ريال 

ُعماني
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ريال 

ُعماني
ألف دوالر 

أمريكي
183.915478.322198.635516.606قروض األجل

)38.283()14.720()39.132()15.046(مطروًحا منها: الجزء المتداول
168.869439.190183.915478.323الجزء غير المتداول

)19.703()7.576()16.394()6.303(مطروًحا منها: تكاليف معاملة غير مطفأة
162.566422.796176.339458.620

بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة شــروط عامــة حــول تســهيالت ائتمانيــة مــع تحالــف مكــون مــن بنــوك دوليــة ووكاالت 
ائتمــان تصديــري وبنــك محلــي: مــع بنــك كريــدت أجريكــول لتمويــل الشــركات واالســتثمار بصفتــه “الوكيــل الدولــي للتســهيل” 
ــر واالســتيراد الكــوري” و”وكيــل التســهيل  و”أميــن الضمــان الخارجــي” و”بنــك الحســاب الخارجــي”، و”وكيــل تســهيل بنــك التصدي
التجــاري”، وبنــك مســقط بصفتــه “وكيــل الضمــان الداخلــي” و”بنــك الحســاب الداخلــي”، وبنــك كــي إف دبليــو إيبكــس بصفتــه وكيــل 

تســهيالت “هيرميــس”.

وبتاريخ 31 ديسمبر، كانت المبالغ المستحقة كما يلي:

2017201720162016
ألف ريال 

ُعماني
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ريال 

ُعماني
ألف دوالر 

أمريكي
51.794134.70656.916148.025تسهيالت متغيرة مغطاة من “هيرميس”

43.995114.42244.881116.726تسهيالت تجارية
36.91396.00240.562105.494تسهيالت مباشرة من بنك التصدير واالستيراد الكوري 

31.87482.89635.02591.092تسهيالت ثابتة مغطاة من “هيرميس”
19.33950.29621.25155.269تسهيالت مغطاة من بنك التصدير واالستيراد الكوري

183.915478.322198.635516.606

السداد

يســتحق ســداد إجمالــي قيمــة دفعــة الســحب بموجــب التســهيالت الســابقة علــى قســطين نصــف ســنويين اعتبــارا مــن 31 أكتوبــر 
2013، بينمــا يســتحق القســط النهائــي فــي 31 مــارس 2027 بخــالف التســهيل التجــاري، فتاريــخ اســتحقاقه النهائــي هــو 31 مــارس 2028. 

تسوية حركات االلتزامات إلى التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل

التفاصيل
قروض قصيرة األجلقروض ألجل

الف ريال 
عماني 

ألف دوالر 
أمريكي

الف ريال 
عماني 

ألف دوالر 
أمريكي

 5.410  2.080  516.606  198.635 الرصيد في 1 يناير 2017
 81.274  31.250  -    -   العائدات  من القروض

 )81.482( )31.330( )38.284( )14.720(تسديد القروض
 5.202  2.000  478.322  183.915 الرصيد في 31 ديسمبر 2017

الفائدة

ــك  ــدة علــى التســهيالت الثابتــة المغطــاة مــن “هيرميــس” بمعــدل ثابــت نســبته 3.60% ســنويا بمــا فــي ذل يتــم تقاضــي فائ  )1(
الهامــش 

يتــم تقاضــي فائــدة علــى التســهيالت المتبقيــة بمعــدل عائــم لســعر الليبــور علــى الــدوالر عــالوة علــى الهامــش المطبــق. ولقــد   )2(
أبرمــت الشــركة عقــود مقايضــة ســعر فائــدة لتثبيــت التزاماتهــا مقابــل التغيــرات العكســية لســعر الليبــور علــى الــدوالر. 

وخــالل الســنة، تراوحــت الهوامــش بيــن 1.45٪ و2.80٪ ســنويا )فــي 2016 تراوحــت بيــن 1.45٪ و2.58٪ ســنويا( حســب نوع التســهيل 
ومــدة دفــع الفائدة. 
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5.    قروض األجل )تابع(

الرسوم األخرى
بموجب شروط التسهيالت السابقة، على الشركة دفع رسوم وكالة ورسوم أخرى. 

الضمانات
يتم ضمان التسهيالت السابقة برهون قانونية وتجارية شاملة على كافة أصول الشركة وغيرها. 

التعهدات
تشــتمل تســهيالت قــروض األجــل علــى تعهــدات تتعلــق ضمــن أشــياء أخــرى بالتصفيــة واالندمــاج وإبــرام اتفاقيــات جديــدة وعــدم 
الرهــن والتصــرف فــي األصــل ومنــح قــرض وضمــان وحيــازة أصــول رأســمالية ونســبة تغطيــة خدمــة الديــن وتغييــر النشــاط والقــرض 

والضمــان واتفاقيــة التحــوط إلــى آخــره ممــا يجــب علــى الشــركة االمتثــال لــه. وتلتــزم الشــركة باالمتثــال للتعهــدات. 

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  .6

2017201720162016
ألف ريال 

ُعماني
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ريال 

ُعماني
ألف دوالر 

أمريكي

2.7377.1193.0437.913ذمم مدينة تجارية
--3386مستحقات من أطراف ذات عالقة )إيضاح 16(

237616243634دفعات مقدمة
7271.8895141.338ذمم مدينة أخرى ودخل مستحق

3.7349.7103.8009.885

النقد وما في حكم النقد  .7

1301النقد في الصندوق
2.6086.7843.6829.577النقد في البنوك

2.6096.7873.6829.578

يشــمل النقــد فــي البنــوك 4.000 ريــال ُعمانــي )10.403 دوالر أمريكــي( ]2016: 4.000 ريــال ُعمانــي )10.403 دوالر أمريكــي([، كدفعــة مقدمــة 
لضمــان مصرفــي.
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حقوق المساهمين  .8

رأسمال األسهم )أ( 
فيما يلي بيانات المساهمين:

الجنسية31 ديسمبر 2017

عدد األسهم 
المملوكة والبالغة 
قيمتها اإلسمية 100 

من المجموع %بيسة لكل سهم

إجمالي القيمة 
اإلسمية لألسهم 

المملوكة
ألف ريال ُعماني

كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

29.9021.361%213.607.492المتحدة
14.3010.216%102.160.110سلطنة ُعمانملتيتيك ش.م.م

10.767.686%76.858.091سلطنة ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
7.155.108%51.080.055هولنداإس إي بي انترناشيونال نيزرالند بي في

7.155.108%51.080.055هولندابلو هورايزن بركاء باور بي في
6.664.756%47.560.197سلطنة ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

6.464.615%46.149.064سلطنة ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع
المساهمين الذين تقل نسبة 

17.6212.591%125.911.276مساهمتهم عن %5
714.406.340%100.0071.441

185.801القيمة االسمية باأللف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2016

كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

29.9021.361%213.607.492المتحدة
14.3010.216%102.160.110سلطنة ُعمانملتيتيك ش.م.م

9.506.787%67.868.714سلطنة ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
7.155.108%51.080.055هولنداإس إي بي انترناشيونال نيزرالند بي في 

7.155.108%51.080.055هولندابلو هورايزن بركاء باور بي في
6.514.651%46.506.409سلطنة ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

6.334.522%45.218.671سلطنة ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع
المساهمين الذين تقل نسبة 

19.1613.688%136.884.834مساهمتهم عن %5
714.406.340%100.0071.441

185.801القيمة االسمية باأللف دوالر أمريكي

أذنــت الشــركه  بإصــدار ودفــع رأس مــال قــدره 71.440.634 ريــال عمانــي يتألــف مــن 714.406.340 ســهم بقيمــة 0.1 ريــال عمانــي لــكل 
ســهم. )2016:  71.440.634 ريــال عمانــي يتألــف مــن 714.406.340 ريــال عمانــي بقيمــة 0.1 ريــال عمانــي لــكل ســهم(

يحــق لحاملــي األســهم العاديــة اســتالم توزيعــات أربــاح كمــا يعلــن عنهــا مــن وقــت آلخــر كمــا يحــق لهــم صــوت واحــد لــكل ســهم فــي 
اجتماعــات الجمعيــة العموميــة للشــركة. وتتســاوى األســهم فــي مــا يتعلــق باألصــول المتبقيــة لــدى الشــركة.
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االحتياطي القانوني )ب( 

وفًقــا للمــادة )106( مــن قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974، يتــم تحويــل 10 % مــن صافــي أربــاح الشــركة إلــى احتياطــي قانونــي 
غيــر قابــل للتوزيــع حتــى يســاوى االحتياطــي القانونــي علــى األقــل ثلــث رأس المــال المصــدر للشــركة. 

احتياطي التغطية )ج( 

يتألــف احتياطــي التغطيــة مــن الجــزء الفعــال مــن صافــي التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة ألدوات تغطيــة التدفــق النقــدي 
المتعلقــة بــأدوات التغطيــة التــي لــم تحــدث بعــد )إيضــاح 17(.

توزيعات األرباح )د( 

ــل 2017 و25  ــخ 25 مــارس 2017، اعتمــد مجلــس اإلدارة فــي االجتماعــات التــي انعقــدت فــي 26 أبري وفقــا لقــرار المســاهمين بتاري
أكتوبــر 2017 توزيعــات نقديــة لألربــاح بقيمــة 3.80 بيســة و4.76 بيســة للســهم علــى التوالــي مــن األربــاح المحتجــزة للشــركة كمــا 
ــدى شــركة مســقط للمقاصــة  ــح مســاهمي الشــركة المســجلين فــي ســجل مســاهمي الشــركة ل فــي 31 ديســمبر 2016 لصال

واإليــداع ش.م.ع.م. وكانــت آخــر مواعيــد اســتحقاق تلقــي توزيعــات األربــاح 11 يونيــو 2017 و11 ديســمبر 2017 علــى التوالــي. 

وتــم إيــداع توزيعــات األربــاح التــي لــم يطالــب بهــا فيمــا يتعلــق بتاريــخ االســتحقاق الموافــق 11 يونيــو 2017 بقيمــة 585/4.327 عــن 
طريــق شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م. لــدى الصنــدوق االئتمانــي للمســتثمرين. 

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  .9

2017201720162016
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي

3.88210.0993.4679.017غاز الوقود المستحق
1.6224.2191.7184.468تكلفة التمويل المستحقة

7691.9981.0672.777مستحقات إلى األطراف ذات العالقة )إيضاح 16(
2699257ذمم دائنة تجارية 

4051.056345896مستحقات وذمم دائنة أخرى
6.68017.3786.69617.415

مصروفات الضريبة  .10

صــدر المرســوم الســلطاني رقــم 2017/9 فــي 19 فبرايــر 2017 ونشــر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 26 فبرايــر 2017 بتعديــل بعــض أحــكام 
قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 2009/28، بمــا فــي ذلــك زيــادة معــدل ضريبــة الدخــل علــى الشــركات مــن 12٪ إلــى 15٪. وقــد تــم االعتــراف بأثــر 

الزيــادة فــي معــدل الضريبــة فــي هــذه القوائــم الماليــة.

ــة لمقايضــات  ــم االعتــراف بأصــل الضريبــة المؤجلــة مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين فيمــا يتعلــق بالتغيــرات فــي القيــم العادل وت
ــدة والعقــود اآلجلــة )اإليضــاح رقــم 17(.  ســعر الفائ
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ضريبة الدخل المعترف بها في قائمة الدخل: أ( 

2017201720162016
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
4.82812.5561.6104.188مصروفات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروق المؤقتة

التسوية ب( 

فيما يلي تسوية لضريبة الدخل مع مصروفات الضريبة بالمعدل الضريبي المطبق والبالغة نسبته ٪15 )2016: ٪12(. 

10.48027.25410.67827.771الربح قبل الضريبة
1.5724.0881.2813.333ضرائب الدخل حسب المعدالت المذكورة باألعلى

أثــر الضريبــة المؤجلــة علــى الفتــرة الماضيــة نظــرا للزيــادة فــي 
--3.0137.835معــدل الضريبــة

243633329855التغير في الفرق المؤقت المعترف به
4.82812.5561.6104.188مصروفات الضريبة المؤجلة للعام

لــم يتــم االعتــراف بــأي أصــول ضريبــة مؤجلــة علــى الخســائر الضريبيــة البالغــة49.5  مليــون ريــال ُعمانــي، ومــن المتوقــع ان تنتهــي فــي 
الســنوات مــا بيــن 2018-2022، حيــث أنــه مــن غيــر المحتمــل توفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن اســتخدام هــذه الخســائر 

مقابلها.

كانت نسبة معدل الضريبة الفعلي لدى الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 46.1٪ )31 ديسمبر 2016: ٪15.1(. 

التزام الضريبة المؤجلة ج( 

في 1 يناير 
2017

معترف به 
خالل العام

في 31 
ديسمبر 2017

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

)التزام( / أصل الضريبة المؤجلة المعترف به في قائمة الدخل 
)20.143()6.156()13.987(استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

251237مخصص إعادة الموقع إلى حالته
1.9121.3163.228الخسائر المرحلة

)12.050()4.828()16.878(
أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في حقوق المساهمين 

945)422(1.367تعديل القيمة العادلة لسعر الفائدة ومقايضة الصرف األجنبي
)15.933()5.250()10.683(التزام الضريبة المؤجلة

)41.437()13.652()27.785(القيمة االسمية باأللف دوالر أمريكي
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في 1 يناير 2016
معترف به 
خالل العام

في 31 ديسمبر 
2016

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

)التزام( / أصل الضريبة المؤجلة المعترف به في قائمة الدخل 
)13.987()2.689()11.298(استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

18725مخصص إعادة الموقع إلى حالته
8401.0721.912الخسائر المرحلة

)10.440()1.610()12.050(
أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في حقوق المساهمين 

1.367)396(1.763تعديل القيمة العادلة لسعر الفائدة ومقايضة الصرف األجنبي
)10.683()2.006()8.677(التزام الضريبة المؤجلة

)27.785()5.216()22.567(القيمة االسمية باأللف دوالر أمريكي

حالة اإلقرارات الضريبية د( 

فــي عــام 2017، أجــرت األمانــة العامــة للضرائــب تقييمــا للســنوات 2012 و2013. ولقــد احتســبت األمانــة العامــة للضرائــب فــي قــرارات الربــط 
الضريبــي االســتهالك الضريبــي لكامــل عامــي 2012 و2013 متجاهلــة حقيقــة أنــه فــي عــام 2012 لــم تكــن المحطــة نشــطة ومولــدة 
للكهربــاء لعــدد 44 يومــا )مــدة التوليــد األولــى(، وفــي عــام 2013 بــدأت المحطــة عملياتهــا اعتبــارا مــن 4 أبريــل 2013. ولقــد تســببت 
هــذه المعاملــة مــن قبــل األمانــة العامــة للضرائــب فــي اســتهالك ضريبــي متزايــد بقيمــة 33.24 مليــون ريــال عمانــي. ولقــد تقدمــت 
الشــركة باعتــراض علــى قــرارات الربــط الضريبــي لعامــي 2012 و2013. وبينمــا يظــل القــرار معلقــا مــن جهــة األمانــة العامــة للضرائــب، 

تعتقــد اإلدارة أن المعاملــة التــي عدلتهــا الشــركة متوافقــة مــع القانــون الضريبــي، ولذلــك فلــن ينشــأ عــن ذلــك أي أثــر عكســي. 

لــم تقــم األمانــة العامــة للضرائــب بعــد بتقييــم اإلقــرارات الضريبيــة لعامــي 2014 حتــى 2016. وتــرى اإلدارة أن االلتــزام الضريبــي النهائــي 
بمجــرد تقييمــه بالنســبة للســنوات الضريبيــة المفتوحــة لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2017. 

11.  التزام تخريد األصول

بموجــب اتفاقيــة حــق االنتفــاع الفرعيــه، يكــون لــدى الشــركة التــزام قانونــي بإزالــة المحطــة فــي نهايــة عمرهــا اإلنتاجــي وإعــادة األرض 
إلــى حالتهــا. وتقــوم الشــركة علــى نفقتهــا الخاصــة بتفكيــك وإزالــة وحمايــة ونقــل األصــول وإزالــة تلــوث التربــة والميــاه الجوفيــة وردم 

كافــة الحفــر واعــادة الســطح إلــى مســتوى المناطــق المحــددة.  

ولقــد تــم احتســاب القيمــة العادلــة لمخصــص التــزام تخريــد األصــول باســتخدام طريقــة القيمــة الحاليــة المتوقعــة. وتعكــس الطريقــة 
ــم  ــه ت ــذي ستدرســه األطــراف الثالثــه لتقــرر ان افتراضــات مثــل التكاليــف والعمــر اإلنتاجــي للمحطــة ومعــدالت التضخــم والخصــم ال

الوفــاء بهــذا االلتــزام. 

وفيما يلي الحركة في مخصص التزام تخريد األصول: 

2017201720162016
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
6371.6575861.525في 1 يناير

4511851132تسوية الخصم خالل السنة )اإليضاح 15(
--)1.127()433(عكس بسبب إعادة التقييم )اإليضاح 1.11(

2496486371.657في 31 ديسمبر
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وخــالل عــام 2017، تــم إجــراء اجــراء إعــادة تقييــم لمخصــص التــزام تفكيــك األصــول مــن قبــل خبيــر. وبنــاءًا علــى تقريــر التقييــم، تــم 
تخفيــض مخصــص التــزام تفكيــك األصــول بمبلــغ 1.127.469 دوالر أمريكــي، وتــم إجــراء تعديــالت مقابلــة فــي التــزام تفكيــك األصــول 
ــك وفقــا للمبــادئ التوجيهيــه المتعلقــه بتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر  لتصبــح قيمتــه صفــرا كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 ، وذل

الدوليــة العــداد التقاريــر الماليــه 1.

الوديعة قصيرة األجل  .12

وفقــً التفاقيــة الشــروط العامــة، فــإن الشــركة ملزمــة باالحتفــاظ بحســاب احتياطــي لســداد الديــن )DSPA( مــن أجــل ضمــان توفــر 
األمــوال لســداد أقســاط القــرض والفوائــد المســتحقة فــي تاريــخ اســتحقاقها. فعنــد كل تاريــخ ســداد فــي نهايــة شــهر أكتوبــر، تكــون 
 )DSPA( الشــركة ملزمــة بتخصيــص المبلــغ المجــدول لدفعــة الســتة أشــهر التاليــة. وال يجــوز اســتخدام المبلــغ المــودع فــي حســاب
ألي غــرض خــالف ســداد أقســاط القــرض والفوائــد، وعليــه فهــو يعتبــر مبلًغــا محظــور اســتخدامه. وقــد تــم اســتثمار المبلــغ المــودع 

فــي الحســاب االحتياطــي لســداد الديــن فــي شــكل وديعــة قصيــرة األجــل مســتحقة فــي 27 أبريــل 2018.

التكاليف المباشرة  .13

2017201720162016
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي

34.24789.06929.63877.081غاز الوقود
8.00620.8228.01020.832استهالك )إيضاح رقم 4(

6.97618.1436.83717.782رسوم التشغيل والصيانة )إيضاح 16(
5001.3005211.356تأمين

339881286745رسوم جمركية )إيضاح 16(
211550214557رسوم الربط بالشبكة

100261359933زيت الوقود
289751243630مصروفات التشغيل والصيانة األخرى

50.668131.77746.108119.916

مصروفات عمومية وإدارية  .14

243633245637رسوم اإلعارة )إيضاح 16(
153397149387تكاليف التوظيف

102264116302تكاليف متعلقة بالشركة العامة 
5013150130رسوم الوكالة

 مكافآت وأتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
33873693)إيضاح رقم 16(

23602463إيجار مكتب
15391539المسؤولية االجتماعية للشركة

10251334استهالك )إيضاح رقم 4(
153399  349  134مصروفات عمومية وإدارية أخرى

7631.9858012.084
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15.  تكاليف التمويل )صافية(

2017201720162016
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي

6.89417.9306.19916.123الفائدة على القروض ألجل
2.9497.6704.05010.532مبادلة سعر الفائدة

1.2723.3091.3683.559إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين )ايضاح 

) 16188489190494
4712248124خسائر الصرف 

471212051الفائدة على رأس المال العامل
4511851132التزام تخريد األصول-إلغاء الخصم )إيضاح 11(

)171()66()169()65(الجزء غير الفعال من تغطية سعر الفائدة )إيضاح 17(
)77()30()126()48(دخل الفوائد

11.32929.46411.83030.767

معامالت مع أطراف ذات عالقة  .16

تشــمل األطــراف ذات العالقــة المســاهمين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا، وكيانــات األعمــال التــي لهــا القــدرة علــى 
ــات التــي يســتطيع بعــض المســاهمين  ــة والتشــغيلية للشــركة والكيان ــى القــرارات المالي ــغ عل ــر البال ممارســة الســيطرة أو التأثي

التأثيــر بشــكل بالــغ عليهــا. 

وتكــون األســعار ومــدة هــذه المعامــالت التــي يتــم إبرامهــا فــي الســياق العــادي لألعمــال وفقــً للشــروط واألحــكام التــي يتفــق عليهــا 
بيــن الطرفيــن.

مزايا اإلدارة العليا

أمــا موظفــو اإلدارة العليــا فهــم الذيــن يتمتعــون بســلطة تخطيــط أنشــطة الشــركة وتوجيههــا والســيطرة عليهــا، بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، ويشــملون أي عضــو مجلــس إدارة )ســواء أكان تنفيذًيــا أم ال(. 

وفيمــا يلــي مجمــوع المكافــآت التــي دفعــت ألعلــى خمســة موظفيــن بمــن فيهــم موظفــي اإلدارة العليــا للســنة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر:

306796304790مكافآت اإلدارة العليا
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معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(   .16

وقد أجرت الشركة المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة خالل السنة المنتهية:
2017201720162016

ألف ريال 
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ريال 
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

7.66419.9327.49419.492سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م
281730281732كهربل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م

275715230599شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع 
8722588228إنجي إس إيه )إلكترابل إس إيه(*

4110742109ملتيتيك ش.م.م
369343113“انترناشيونال باور أس ايه” فرع دبي

33873897مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
21542361شركة شيكوكو للطاقة الكهربائيه المحدوده

21542154“سوجيتز كوربوريشن”
19491949الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

9231641البوريليك ميدل إيست
411719تراكتبيل إنجنيرينج إس إيه

--12شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع
--12شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م

--12الكامل للطاقة ش.م.ع.ع
719--إنجي – دعم الصيانة األوربية

8.49422.0868.30921.613
إن طبيعة المعامالت المبينة أعاله كالتالي:

6.97618.1436.83717.782رسوم التشغيل والصيانة )إيضاح 13(
339881286745الرسوم الجمركية )إيضاح 13(

275715230599المشاركة في التكاليف
243633245637رسوم اإلعارة )إيضاح 14(

188489190494تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين )إيضاح 15(
--175455الممتلكات واآلالت والمعدات

14437271185رسوم التشغيل والصيانة األخرى
6416539104النفقات المتأخرة

369143111أتعاب مهنية
19491950أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة )إيضاح 14(

14381743مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 14(
1232300780قطع غيار

9233079خدمات فنية
24- -سداد مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة

8.49422.0868.30921.613
وكانت األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة في نهاية السنة كما يلي:

7281.8948962.331سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م 
15381744مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

--719البوريليك ميدل إيست
718719إنجي إس إيه 

3939ملتيتيك ش.م.م
--37“انترناشيونال باور أس ايه” فرع دبي
241540الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

2425شركة شيكوكو للطاقة الكهربائيه المحدوده
2425“سوجيتز كوربوريشن”

0160156كهربل للتشغيل والصيانة )ُعمان( ش.م.م
65168--شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع 

7691.9981.0672.777
وكانت األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة في نهاية السنة كما يلي:

--3386    شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع 
* اعتبارا من 29 يوليو 2016، استبدلت إلكترابل إس إيه بشركة إنجي إس إيه
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احتياطي التحوط  .17

في 31 ديسمبر، كانت أصول )التزامات( أصول األدوات المشتقة كما يلي:

2017201720162016

ألف ريال 
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ريال 
ُعماني

ألف دوالر 
أمريكي

مقايضات سعر الفائدة:
قروض األجل )إيضاح 17 )أ((
)4.201()1.615()2.948()1.134(بنك كي إف دبليو إيبكس

)8.863()3.408()5.744()2.208(بنك ستاندرد تشارترد
)3.692()1.419()2.564()986(بنك كريدت أجريكول لتمويل الشركات واالستثمار

)3.000()1.154()2.148()826(بنك إتش إس بي سي
)19.756()7.596()13.404()5.154(القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة

7722.0119112.371أصل الضريبة المؤجلة
)17.385()6.685()11.393()4.382(القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة خالصة الضريبة

مقايضات العملة:
)9.607()3.694()3.485()1.340(بنك ستاندرد تشارترد

)288()111(187487بنك كريدت أجريكول لتمويل الشركات واالستثمار
)9.895()3.805()2.998()1.153(إجمالي القيمة العادلة لمقايضات العملة

1734504561.187أصل الضريبة المؤجلة
)8.708()3.349()2.548()980(القيمة العادلة لمقايضات العملة خالصة الضريبة

)29.651()11.401()16.402()6.307(إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة
317795246مخصوما منه: الجزء غير الفعلي من التحوط

9452.4611.3673.558مخصوما منه: أصل الضريبة المؤجلة [إيضاح 10)ج(]
)25.847()9.939()13.864()5.331(إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة خالصة الضريبة

)25.847()9.939()13.864()5.331(احتياطي التحوط خالص الضريبة في نهاية السنة
مخصوما منه: احتياطي التحوط خالص الضريبة في بداية 

)33.217()12.772()25.847()9.939(السنة
الجزء الفعلي من التغيير في القيمة العادلة لتحوط 

4.60811.9832.8337.370التدفقات النقدية للسنة
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احتياطي التحوط )تابع(  .17

تحمــل التســهيالت طويلــة األجــل لــدى الشــركة )المشــار إليهــا فــي اإليضــاح رقــم 5( ]إجمالــي دفعــة الســحب 534.09 مليــون دوالر  )أ( 
ــغ 120.00 مليــون دوالر أمريكــي  ــي باســتثناء تســهيالت ثابتــة مغطــاة مــن “هيرميــس” بمبل ــال عمان أمريكــي )205.36 مليــون ري

)46.14 مليــون ريــال عمانــي([ فائــدة بســعر الليبــور علــى الــدوالر عــالوة علــى الهوامــش المطبقــة. 

ولــدى الشــركة ســعر ثابــت للفائــدة مــن خــالل اتفاقيــات مقايضــة أســعار الفائــدة المبرمــة مــع بنــك إتــش إس بــي ســي الشــرق 
األوســط المحــدود بتاريــخ 6 أكتوبــر 2010، وبنــك ســتاندرد تشــارترد بتاريــخ 19 ديســمبر 2011، وبنــك كــي إف دبليــو إيبكــس بتاريــخ 
6 أكتوبــر 2010، وبنــك كريــدت أجريكــول لتمويــل الشــركات واالســتثمار بتاريــخ 5 أكتوبــر 2010 علــى التوالــي بخصــوص هــذه 

ــة المغطــاة مــن “هيرميــس”(.  التســهيالت )باســتثناء التســهيالت الثابت

ــي(، و192.32  ــال عمان ــي 59.58 مليــون دوالر أمريكــي )22.91 مليــون ري وبلغــت القيــم االفتراضيــة المتحوطــة بالتســهيالت حوال
مليــون دوالر أمريكــي )73.95 مليــون ريــال عمانــي(، و81.93 مليــون دوالر أمريكــي )31.50 مليــون ريــال عمانــي(، و74.48 مليــون دوالر 
أمريكــي )28.64 مليــون ريــال عمانــي( بأســعار فائــدة ثابتــة بنســبة 2.9613٪، و2.9350٪، و2.9700٪ و2.9380٪ ســنويا علــى التوالــي 

باســتثناء الهوامــش. 

تشمل اتفاقية التشغيل والصيانة تدفق خارجي صادر بحوالي 77 مليون يورو واجبه الدفع باليورو.  )ب( 

ولقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــات فائــدة آجلــة مــع بنــك ســتاندرد تشــارترد وبنــك كريــدت أجريكــول لتمويــل الشــركات واالســتثمار 
فــي 12 أكتوبــر 2010 و4 أغســطس 2015 علــى التوالــي للتحــوط ضــد التقلبــات فــي ســعر صــرف اليورو/الــدوالر. وبموجــب اتفاقيــات 
الفائــدة اآلجلــة، تدفــع الشــركة مبلغــا ثابتــا بالــدوالر بســعر صــرف 1.4318 و1.1797 علــى التوالــي وتتلقــى مبالــغ تعاقديــة باليــورو 

فــي كل تاريــخ اســتحقاق. 

إدارة المخاطر المالية  .18

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من جراء استخدامها لألدوات المالية:

خطر السوق  •

خطر االئتمان  •

خطر السيولة  •

يعــرض هــذا اإليضــاح معلومــات عــن تعــرض الشــركة لــكل خطــر مــن المخاطــر الســابقة وعــن أهــداف الشــركة وسياســاتها وعملياتها 
الخاصــة بقيــاس وإدارة الخطــر وإدارة الشــركة لــرأس المــال. ويتــم إدراج إفصاحــات كميــة أخــرى فــي هــذه القوائــم الماليــة. 

ويتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية العامــة عــن وضــع إطــار إلدارة مخاطــر الشــركة واإلشــراف عليــه. وأســند مجلــس اإلدارة إلــى اإلدارة 
مســؤولية إعــداد ومراقبــة سياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر لــدى الشــركة والتزامهــا بهــا. 

خطر السوق )أ( 
خطــر الســوق هــو الخطــر المتمثــل فــي تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار الصــرف األجنبــي وأســعار الفائــدة وأســعار 
حقــوق المســاهمين فــي دخــل الشــركة أو قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن األدوات الماليــة. ويتمثــل الهــدف مــن إدارة خطــر الســوق فــي إدارة 

والرقابــة علــى التعــرض لخطــر الســوق واإلبقــاء عليــه فــي الحــدود المقبولــة مــع تعظيــم العائــد. 

خطر سعر الفائدة
لــدى الشــركة قــروض تحمــل فائــدة ومعرضــة لتغيــرات فــي أســعار الليبــور علــى الــدوالر. ولقــد أجــرت الشــركة مقايضــات ألســعار 
الفائــدة للتحــوط ضــد التعــرض لخطــر ســعر الليبــور علــى الــدوالر علــى إجمالــي قروضهــا باســتثناء التســهيالت الثابتــة المغطــاة مــن 

“هيرميــس”. 

وال تحتســب الشــركة أليــة التزامــات ماليــة ثابتــة الســعر بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، وال تعيــن الشــركة أدوات تحــوط 
بموجــب نمــوذج لمحاســبة التحــوط بالقيمــة العادلــة. ولذلــك، لــن يؤثــر التغيــر فــي ســعر الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر علــى قائمــة الدخــل.
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وفي تاريخ التقرير، كانت أسعار الفائدة لاللتزامات المالية الحاملة للفائدة لدى الشركة كما يلي:

2017201720162016سعر الفائدة

%
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ريال 

عماني
ألف دوالر 

أمريكي
االلتزامات المالية

قروض األجل
152.041395.426163.610425.514الليبور + الهوامشالقروض متغيرة السعر بالدوالر

3.6031.87482.89635.02591.092%قرض ثابت السعر بالدوالر األمريكي
183.915478.322198.635516.606

 تحليل حساسية التدفقات النقدية بالنسبة لألدوات متغيرة السعر

يزيــد / )ينقــص( تغيــر بمعــدل 100 نقطــة أساســية فــي أســعار الليبــور علــى الــدوالر فــي تاريــخ التقريــر مــن حقــوق المســاهمين وقائمــة 
ــرات األخــرى  ــة المتغي ــاه. ويفتــرض هــذا التحليــل ثبــات كاف ــغ المعروضــة أدن ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر بقيمــة المبال الرب

والســيما معــدالت العمــالت األجنبيــة. 

زيادة بمعدل 100 
نقطة أساسية

انخفاض بمعدل 
100 نقطة أساسية

زيادة بمعدل 100 
نقطة أساسية

انخفاض بمعدل 
100 نقطة أساسية

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف ريال عمانيألف ريال عماني
31 ديسمبر 2017

)19.625(18.237)7.546(7.012الليبور على الدوالر )100 نقطة أساسية(

31 ديسمبر 2016
)24.101(22.252)9.267(8.556الليبور على الدوالر )100 نقطة أساسية(

خطر العملة  

يشــمل الســعر بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة مبلغــا متوقعــا بحوالــي 77 مليــون يــورو تســتحق الدفــع باليــورو. ولقــد أبرمــت 
ــغ  ــدوالر األمريكــي )اإليضــاح 17)ب((. وتغطــي مبال ــات فــي ســعر صــرف اليورو/ال ــة للتحــوط ضــد التقلب ــدة آجل ــات فائ الشــركة اتفاقي
التحــوط باليــورو 85٪ مــن التدفقــات المتوقعــة خــالل المــدة مــن ينايــر 2018 حتــى أغســطس 2021، و60٪ بالنســبة للمــدة مــن ســبتمبر 
2021 إلــى مــارس 2023، و35٪ بالنســبة للمــدة مــن أبريــل 2023 إلــى مــارس 2028. وبغــض النظــر عمــا ســبق، تــرى اإلدارة أن الشــركة 
ــال  ــدوالر األمريكــي والري ــي أو ال ــال العمان ــا بالري ليســت معرضــة لخطــر الصــرف األجنبــي ألن معظــم المعامــالت واألرصــدة األخــرى إم

العمانــي مربــوط فعليــا بالــدوالر األمريكــي. 

تحليل الحساسية:  

تؤثــر قــوة )ضعــف( اليــورو مقابــل كافــة العمــالت األخــرى فــي 31 ديســمبر علــى قيــاس األدوات الماليــة المقومــة بالعملــة األجنبيــة 
وتزيــد )تنقــص( مــن حقــوق المســاهمين وقائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر بقيمــة المبالــغ المعروضــة أدنــاه. ويبنــى 
هــذا التحليــل علــى أســاس فــروق أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة التــي اعتبرتهــا الشــركة ممكنــة فــي حــدود المعقــول فــي نهايــة 
مــدة التقريــر. ويفتــرض التحليــل أن كافــة المتغيــرات األخــرى والســيما أســعار الفائــدة تظــل ثابتــة ويتجاهــل أي تأثيــر للمبيعــات 

والمشــتريات المتوقعــة. 
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الربح أو الخسارةحقوق المساهمين 
ضعفقوةضعفقوة 

31 ديسمبر 2017
ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

--)2.225(2.225اليورو )حركة بنسبة %10(
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

--)5.786(5.786اليورو )حركة بنسبة %10(

31 ديسمبر 2016
ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

--)2.190(2.190اليورو )حركة بنسبة %10(
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

--)5.695(5.695اليورو )حركة بنسبة %10(

خطر االئتمان )ب( 

خطــر االئتمــان هــو خطــر الخســارة الماليــة للشــركة إذا لــم يســتوف العميــل أو الطــرف المقابــل فــي األداة الماليــة التزاماتــه التعاقديــة 
وينشــأ أساســا مــن الذمــم المدينــة للشــركة لــدى العمــالء واألرصــدة النقديــة المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك. والشــركة الُعمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه هــي العميــل الوحيــد للشــركة وتحلــل الشــركة خطــر ائتمانهــا لــدى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

بمراقبــة تصنيفهــا االئتمانــي. 

وتحدد الشركة خطر االئتمان لديها فيما يتعلق بالودائع البنكية فقط بالتعامل مع بنوك ومؤسسات مالية مرموقة. 

وتمثــل القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة الحــد األقصــى للتعــرض لخطــر االئتمــان. وكان الحــد األقصــى للتعــرض لخطــر االئتمــان فــي 
تاريــخ التقريــر كمــا يلــي:

2017201720162016
ألف دوالر أمريكيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف ريال عماني

نقدية في البنوك
مستحقات من أطراف ذات عالقة 

2.608
33

6.784
86

3.682
-

9.577
-

2.7377.1193.0437.913ذمم مدينة تجارية
1.7704.6041.9235.000وديعة قصيرة األجل

7271.8895141.338ذمم مدينة أخرى ودخل مستحق آخر
7.87520.4829.16223.828
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وفي 31 ديسمبر، كان تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية كما يلي:

2017201720162016
ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

مخصص انخفاض 
القيمة

مخصص انخفاض 
القيمة

-3.043-2.683غير متأخرة الدفع 
----متأخر الدفع 0<3 أشهر
---54متأخر الدفع > 3 أشهر

2.737-3.043-
-7.913-7.119القيمة االسمية باأللف دوالر أمريكي

يعــرض الجــدول التالــي األرصــدة لــدى البنــوك المصنفــة مــن قبــل تصنيفــات االئتمــان قصيــر األجــل حســبما نشــرتها خدمــة موديــز 
فــي تاريــخ التقريــر:

2017201720162016
ألف دوالر أمريكيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف ريال عماني

التصنيفالبنك
أرصدة بنكية
P-11.9485.0683.3988.839بنك مسقط

بنك كريدت أجريكول لتمويل 
P-16601.716284738الشركات واالستثمار

2.6086.7843.6829.577
وديعة قصيرة األجل

بنك كريدت أجريكول لتمويل 
P-11.7704.6041.9235.000الشركات واالستثمار

)ج( خطر السيولة
خطر السيولة هو خطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. 

ويتمثــل نهــج الشــركة فــي إدارة الســيولة فــي أن تضمــن قــدر اإلمــكان أنهــا ســيكون لديهــا دائمــا ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا 
عنــد اســتحقاقها فــي ظــل الظــروف العاديــة والمتوتــرة دون تحمــل خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة الشــركة. 

وتحد الشركة من خطر السيولة لديها بضمان توفر تسهيل رأسمال عامل عند لزومه. 

وتتم مراقبة متطلبات السيولة بشكل شهري وتضمن اإلدارة توفر اعتمادات سائلة كافية للوفاء بالتزاماتها عند نشوئها. 
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وفيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية بما في ذلك دفعات الفائدة باستثناء أثر اتفاقيات المعاوضة: 

القيمة 
الدفترية

التدفق النقدي 
التعاقدي

 أقل من سنة
واحدة

بين 2 إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني
31 ديسمبر 2017

المشتقات 
)1.353()5.728(-)7.081(6.307األدوات المشتقة

االلتزامات المالية غير المشتقة
)117.865()97.127()23.204()183.915(177.612قرض ألجل

--)2.000()2.000(2.000قرض قصير األجل
--)6.680()6.680(6.680ذمم دائنة تجارية وذمم أخرى

192.599)199.676()31.884()102.855()119.218(

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي31 ديسمبر 2017
المشتقات 

)3.519()14.898(-)18.417(16.402األدوات المشتقة
االلتزامات المالية غير المشتقة

)306.540()252.605()60.349()478.322(461.928قرض ألجل 
--)5.202()5.202(5.202قرض قصير األجل

--)17.378()17.378(17.378الذمم الدائنة التجارية والذمم األخرى
500.910)519.319()82.929()267.503()310.059(

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني31 ديسمبر 2016
المشتقات

)2.865()9.489(-)12.354(11.401األدوات المشتقة
االلتزامات المالية غير المشتقة

)141.408()92.641()21.419()255.468(191.059قرض ألجل 
--)2.080()2.080(2.080قرض قصير األجل

--)6.696()6.696(6.696الذمم الدائنة التجارية والذمم األخرى
211.236)276.598()30.195()102.130()144.273(

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي31 ديسمبر 2016
المشتقات

)7.452()24.680(-)32.132(29.651األدوات المشتقة
االلتزامات المالية غير المشتقة 

)367.772()240.938()55.706()664.416(496.903قرض ألجل 
--)5.410()5.410(5.410قرض قصير األجل

--)17.415()17.415(17.415الذمم الدائنة التجارية والذمم األخرى
549.379)719.373()78.531()265.618()375.224(
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من غير المتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المدرجة في تحليل االستحقاق مبكرا أو بقيمة مختلفة اختالفا كبيرا. 

تسلسل القيمة العادلة

تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة ال تختلــف اختالفــا كبيــرا عــن قيمهــا الدفتريــة كمــا هــي معروضــة فــي 
القوائــم الماليــة فــي تاريــخ التقريــر. 

وليس هناك تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 خالل العام. 

قياس القيم العادلة

المعطيات الهامة غير الملحوظة طريقة التقييمالنوع

طريقــة مقارنــة الســوق: يتــم احتســاب القيمــة أداة مشتقة
العادلــة بمعرفــة المؤسســات الماليــة المعنيــة

غير مطبقة

غير مطبقةالتدفقات النقدية المخصومةااللتزامات المالية األخرى

المشتقات المالية المدمجة

تحتوي االتفاقيات التالية على المشتقات المالية المدمجة:

ــة مدمجــة فــي  ــاه علــى مشــتقات مالي ــة والمي ــة لشــراء الطاق ــة بيــن الشــركة والشــركة الُعماني ــة شــراء الطاق تحتــوي اتفاقي  )1(
صيغــة التســعير التــي تعــدل معــدالت الرســوم لتعكــس التغيــرات فــي أســعار صــرف الــدوالر األمريكــي / الريــال العمانــي 

والتغيــرات فــي مؤشــر ســعر الــدوالر األمريكــي ومؤشــر ســعر الريــال العمانــي. 

تحتــوي اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة علــى مشــتقات ماليــة مدمجــة فــي صيغــة التســعير التــي تعــدل الدفعــات لتعكــس   )2(
التضخــم ذات الصلــة.  التغيــرات فــي مؤشــرات 

ال تفصــل هــذه المشــتقات الماليــة المدمجــة عــن العقــد المســتضيف واتفاقيــة شــراء الطاقــة واتفاقيــة التشــغيل والصيانــة وال 
تحتســب كأداة مشــتقة منفصلــة بموجــب معيــار المحاســبة الدوليــة رقــم 39 حيــث إن اإلدارة تعتقــد أن الخصائــص االقتصاديــة 

والمخاطــر المرتبطــة بالمشــتقات الماليــة المضمنــة شــديدة االرتبــاط بخصائــص ومخاطــر العقــود المســتضيفة. 

إدارة رأس المال

تهــدف الشــركة إلــى االحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية قويــة للحفــاظ علــى ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق ودعــم التطــور والنمــو 
المســتقبلي ألعمالهــا مــع الحفــاظ فــي نفــس الوقــت علــى سياســة مناســبة لتوزيعــات األربــاح لمكافــأة المســاهمين. 
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التزامات التشغيل والصيانة )أ( 

بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة، مــن المقــرر أن تقــوم “ســتومو” بتشــغيل وصيانــة المحطــة حتــى 31 مــارس 2028. وبموجــب 
اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة، تلتــزم الشــركة بدفــع رســوم التشــغيل التاليــة:

رسم شهري ثابت  •

رسم متغير  •

تخضع كافة الرسوم للتأشير على أساس مؤشرات أسعار الخامات والعمالة والمنتجين األمريكيين بالريال العماني واليورو.

وفي 31 ديسمبر، كان الحد األدنى للمدفوعات المستقبلية بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة )باستثناء التأشير( كما يلي:

2017201720162016
ألف دوالر أمريكيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف ريال عماني

5.75314.9625.20013.524خالل سنة واحدة
22.50958.54220.79454.082بين سنتين وخمس سنوات

29.76577.41130.32378.864بعد خمس سنوات
58.027150.91556.317146.470

وبلغ معدل اليورو/الدوالر لتحويل مدفوعات التشغيل والصيانة المقومة باليورو كما في 31 ديسمبر 2017 : 1.21 )31 ديسمبر 2016: 1.06( 

التزامات إيجارات األراضي  )ب( 

في 31 ديسمبر، كان الحد األدنى لاللتزامات اإليجارية المستقبلية بموجب اتفاقية االنتفاع كما يلي:

17451745خالل سنة واحدة
7018170181بين سنتين وخمس سنوات

220571237616بعد خمس سنوات

كمــا فــي ديســمبر 2017، كان لــدى الشــركة طلبــات شــراء قائمــة بقيمــة 37.839 دوالر أمريكــي )14.549 ريــال عمانــي( ]2016: 214.106  )ج( 
دوالر أمريكــي )82.324 ريــال عمانــي([

اتفاقية اإليجار التشغيلي التي كانت الشركة فيها هي المؤجر  .20

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة شــراء طاقــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بخصــوص عنصــر جوهــري مــن إنتــاج الطاقــة 
متضمنــة بنــود “أخــذ أو دفــع” بنســبة 100% لصالــح الشــركة. 

ولقــد حــددت اإلدارة أن بنــد األخــذ أو الدفــع المتفــق عليــه مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة 
يخضــع لتفســير لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 4 – تحديــد مــا إذا كان العقــد يخــول الحــق فــي اســتخدام األصــل. كمــا 
ــي الحــد  ــدأ اإليجــار فــي 4 أبريــل 2013. وفيمــا يلــي إجمال حــددت الشــركة أن هــذا العقــد فــي جوهــره يمثــل إيجــارا تشــغيليا. ولقــد ب

األدنــى للعائــدات اإليجاريــة المتوقــع تحصيلهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة باســتثناء الربــط بالمؤشــرات: 

2017201720162016
ألف دوالر أمريكيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف ريال عماني

30.21178.57130.24878.669خالل سنة واحدة
120.852314.309120.859314.328بين سنتين وخمس سنوات

154.444401.676184.648480.228بعد خمس سنوات
305.507794.556335.755873.225
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يتــم احتســاب صافــي األصــول للســهم الواحــد بقســمة صافــي األصــول المنســوبة لحاملي األســهم العادية بالشــركة على المتوســط 
المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل العام.

20172016
87.80388.266صافي األصول – أموال المساهمين )باأللف ريال عماني(

714.406714.406المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل العام )باأللف( 
122.90123.55صافي األصول للسهم الواحد )بالبيسة(

وتعتقــد اإلدارة أن عجــز التحــوط البالــغ 5.33 مليــون ريــال عمانــي )13.86 مليــون دوالر أمريكــي( ]2016: 9.94 مليــون ريــال عمانــي )25.85 
مليــون دوالر أمريكــي([ فــي نهايــة مــدة التقريــر يمثــل الخســارة التــي كانــت الشــركة ســتتكبدها إذا آثــرت إنهــاء اتفاقيــات المقايضــة 
فــي هــذا التاريــخ. ومــع ذلــك، بموجــب شــروط اتفاقياتهــا التمويليــة، ال يســمح للشــركة بإنهــاء اتفاقيــات المقايضــة. وبنــاء عليــه، تــم 

اســتثناء عجــز التحــوط مــن أمــوال المســاهمين. 

األرباح األساسية للسهم الواحد  .22

يتــم احتســاب األربــاح األساســية للســهم الواحــد بقســمة صافــي الربــح أو الخســارة المنســوبة لألســهم العاديــة للشــركة علــى 
المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل العــام.

20172016

5.6529.068صافي الربح للعام )باأللف ريال عماني(

714.406714.406المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل العام )باأللف( 

7.9112.69األرباح األساسية للسهم الواحد )بالبيسة(

االلتزامات الطارئة  .23

ال يوجد التزامات طارئة جوهرية كما في 31 ديسمبر 2017.

أرقام مقارنة  .24

تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة حيثما لزم األمر لتتوافق مع العرض المقدم للسنة الحالية.


