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المساهمون الكرام، 

إنــه لمــن دواعــي ســروري نيابــًة عــن مجلــس إدارة شــركة الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع )الشــركة( أن أقــّدم إليكــم التقريــر الســنوي 
للشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019.

حوكمة الشركة
التزمــت الشــركة بميثــاق تنظيــم وإدارة )حوكمــة( الشــركات والتعاميــم المعمــول بهــا الصــادرة مــن وقــت آلخــر عــن الهيئــة العامــة 

لســوق المــال )“الهيئــة”(.

نتائج التشغيل
كان األداء التشــغيلي للمحطــة خــالل العــام ممتــازا، وربمــا أمكــن أن يكــون عــام 2019 أكثــر نجاحــا بالنســبة للشــركة لــوال هجمــات 
قناديــل البحــر الثــالث غيــر المســبوقة علــى المحطــة والتــي تســببت ليــس فقــط فــي انقطــاع وتعطــل كبيــر فــي تشــغيل المحطــة 
ولكــن أيضــا فــي تلــف كبيــر فــي مرفــق إدخــال المــاء بالمحطــة. وتــم إخطــار الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بالمشــكلة كأحــد 
حــاالت القــوة القاهــرة، وهــو بنــد متفــق عليــه فــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. ولقــد أنقــذت 

هــذه االتفاقيــة الشــركة مــن غرامــة االنقطــاع اإلجبــاري عــن مــدة االنقطــاع، وتــم تمديــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة لمــدة 55.24 ســاعة. 

تكشف الصور التالية مدى وحجم الهجمات التي أثرت على سالسة عمليات المحطة: 
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يبرز المخطط التالي الرقم القياسي المتميز لموثوقية المحطة وإيرادات الطاقة اإلنتاجية المحقق منذ تاريخ التشغيل التجاري: 

بلغــت موثوقيــة المحطــة خــالل عــام 2019 نســبة 99.4%. والتــزال موثوقيــة المحطــة وكفــاءة وقودهــا تضعهــا فــي أعلــى قائمــة الجــدارة 
بيــن محطــات توليــد الطاقــة فــي عمــان، وهكــذا تــم تشــغيل المحطــة بحمــل عــال. والتــزال الشــركة تعانــي مــن عــدم الكفــاءة الحراريــة 
بمســتويات توليــد عاليــة وكذلــك بإعــدادات تشــغيلية للمحطــة غيــر مالئمــة وتــؤدي إلــى فقــدان معــدل الحــرارة. وبالتالــي، لــم تتمكــن 
الشــركة مــن االســترداد الكامــل لتكلفــة غــاز الوقــود المنفقــة علــى توليــد الطاقــة. وقــد اســتعانت الشــركة بأحــد أكبــر مكاتــب الخبــراء 
لمعالجــة هــذه المشــكلة وإيجــاد حــل موفــر للتكلفــة للقضــاء علــى مشــكلة عــدم كفــاءة الوقــود. وبالرغــم مــن الفحــص والدراســة 
ــا، نصبــت ســيمنز برنامــج “مستشــار األداء” فــي المحطــة  ــم يســتطع المكتــب إيجــاد حــل. وحالي الشــاملين ألداء المحطــة الســابق، ل
كمشــروع تجريبــي لتحــري وإيجــاد حــل للقصــور التشــغيلي للمحطــة. ويتــم اإلبــالغ بنتائــج هــذه التجربــة فــي عــام 2020 ومــا بعــده، 
وســيتم اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة إذا ثبتــت جدواهــا الماليــة. وفــي نفــس الوقــت، ســتبذل الشــركة جهــودا إليجــاد ســبل للحــد مــن 

فقــدان معــدل الحــرارة. 

ولقــد حققــت المحطــة رقمــا قياســيا خــالل العــام ببلــوغ 3.000 يومــا مــن التشــغيل للمحطــة دون أي حــوادث فقــدان وقــت! ولقــد تحقــق 
ذلــك مــع التركيــز المســتدام علــى التميــز فــي إدارة الصحــة والســالمة والبيئــة والجــودة فــي المحطــة. ونظــرا لهــذا األداء المتميــز، فإننــا 
نشــيد بجهــود فريــق ســويز-تراكتبل للعمليــات والصيانــة عمــان )ســتومو(، وهــي مقــاول التشــغيل والصيانــة لدينــا، فهــم يتميــزون 

بالتفانــي واالجتهــاد.

ولقــد اســتوفت الشــركة كافــة الشــروط الصارمــة للتصريــح البيئــي الصــادرة عــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة. كمــا تــم تعزيــز األمــن 
اإللكترونــي للمحطــة بالتعــاون مــع ســتومو. ولــدى الشــركة خطــة ســارية لاللتــزام الكامــل بلوائــح األمــن اإللكترونــي الصــادرة عــن هيئــة 

تنظيــم الكهرباء. 

النتائج المالية
ولقــد كان صافــي النتائــج الماليــة لعــام 2019 أعلــى منــه فــي عــام 2018 بنســبة 9.9% بالرغــم مــن الخســارة المؤســفة الناتجــة عــن هجمــات 
قناديــل البحــر الثــالث وفقــدان معــدل الحــرارة الــذي تعرضــت لــه المحطــة. ويرجــع الســبب الرئيســي فــي انخفــاض اإليــرادات خــالل عــام 
2019 مقارنــة بعــام 2018 إلــى انخفــاض توليــد الكهربــاء. ويرجــع الســبب الرئيســي فــي ذلــك إلــى إغــالق المحطــة بســبب هجمــات قناديــل 
البحــر وكذلــك إغــالق المحطــة الكلــي / الجزئــي خــالل شــهري نوفمبــر وديســمبر 2019 بســبب أنشــطة الصيانــة الرئيســية المقــررة 
للمحطــة - الفحــص الــدوري لتوربينــات الغــاز وتوربينــات البخــار. ولقــد راقبــت الشــركة التكاليــف التشــغيلية. وكمالحظــة إيجابيــة، 
ســاهم تخفيــض تكلفــة التمويــل نظــرا لجدولــة ســداد قــروض المشــروع وكذلــك تخفيــض الضريبــة المؤجلــة بشــكل كبيــر فــي زيــادة 

صافــي الربــح. 
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الموثوقية ٪ إيرادات الطاقة انتاجية بالمليون ريال عماني
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ــاه جــزء مــن  ــم تســدد الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي اســتوفت الشــركة كافــة التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة قــرض األجــل. ول
الفواتيــر الشــهرية المتعلقــة باســتهالك الغــاز منــذ مايــو 2019. وبخــالف ذلــك، قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتســوية 
الفواتيــر الشــهرية لعــام 2019. وبالمناســبة، يعتبــر اســتهالك الغــاز الصــادر بــه فواتيــر مــن الشــركة دخــل وســيط وعنــد تلقيــه يســدد 
فــي نهايــة المطــاف إلــى مــورد الغــاز، وهــو وزارة النفــط والغــاز. ولقــد خصمــت الشــركة كافــة تســوية فواتيــر الغــاز مــع وزارة النفــط والغــاز 

منــذ مايــو 2019. وبالتالــي، لــم يكــن هنــاك أي أثــر علــى التدفقــات الماليــة أو النقديــة للشــركة. 

وفي النهاية، أعلنت الشركة ودفعت حصص أرباح بقيمة 7 بيسة للسهم الواحد في 2019. 

واستقر سعر السهم عند 59 بيسة للسهم الواحد في نهاية عام 2019. 

المسؤولية االجتماعية للشركة
تــؤدي الشــركة دورهــا كشــركة مواطنــة مســؤولة بــكل جديــة. وتركــز معظــم برامــج المســؤولية االجتماعيــة لــدى الشــركة علــى واليــة 
بــركاء. وخــالل العــام، عملــت الشــركة مــع ثــالث شــركات أخــرى فــي قطــاع الطاقــة لتركيــب مرفــق للطاقــة الشمســية فــي مدرســة 
حكوميــة فــي لــوى. وعــالوة علــى ذلــك، تبرعــت الشــركة كذلــك بلوحــات حاســوبية تفاعليــة مســطحة لخمــس مــدارس تابعــة لــوزارة 

التربيــة فــي بــركاء. خــالل عــام 2019 بلــغ إجمالــي المبلــغ المنفــق علــى أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة للشــركة 20.000 ريــال عمانــي. 

وكمبــادرة مــن مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركة خــالل عــام 2020، يقتــرح تركيــب مرفــق للطاقــة الشمســية فــي مدرســة أخــرى 
فــي الكامــل بواليــة الكامــل والوافــي فــي إطــار شــراكة فعالــة مــع ثــالث شــركات أخــرى فــي قطــاع الطاقــة مــع إقامــة مشــاريع للمرافــق 

العامــة فــي واليــة بــركاء. 

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط
تســعى الشــركة دائًمــا إلــى تحديــد جوانــب الضعــف فــي عمليــات المحطــة مــن أجــل تحســينها. وقــد تم اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابير 
المعقولــة مــن جانــب اإلدارة للحفــاظ علــى مســتويات األداء التشــغيلي خــالل عــام 2019. ولــم يكــن ألي تغييــر فــي العــرض والطلــب فــي 
قطــاع الطاقــة فــي الســلطنة إال أثــر محــدود علــى األداء المالــي للشــركة. وذلــك ألن ربحيــة الشــركة تأتــي بشــكل أساســي مــن جاهزيــة 

محطتهــا ومــن الموثوقيــة التشــغيلية التــي تتمتــع بهــا.

ولقــد ســعت الشــركة وســتومو جاهديــن إلــى تحقيــق زيــادة مطــردة فــي تعميــن العامليــن مــع ضمــان التشــغيل الســلس والموثــوق 
للمحطــة. 

العائدات تكاليف التشغيل ا�هالك تكاليف التمويل مصروفات ضريبية صافي الدخل

74.54 44.89 8.16 9.79 1.79 9.90
76.62 46.35 8.01 10.57 2.68 9.01
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أقامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مشــروع الســوق الفــوري فــي عــام 2015. ويتوقــع أن يــرى الســوق الفــوري النــور بنهايــة 
عــام 2020 مــع التشــغيل الكامــل فــي 2022. ولــدى الشــركة خطــط لتنفيــذ عمليــة داخليــة فعالــة لاللتــزام الكامــل بقواعــد الســوق الفــوري. 

تنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي عــام 2028. وبنــاًء علــى ذلــك، لــن يكــون للســوق 
الفوريــة أي تأثيــر علــى تدفــق عائــدات شــركتنا حتــى انتهــاء اتفاقيــة شــراء الطاقــة.

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.

وفــي النهايــة، ونيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أتقــدم بخالــص التعــازي لمواطنــي عمــان لوفــاة جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد الــذي كان 
يدعــم ويشــجع القطــاع الخــاص بشــكل مســتمر وعلــى نحــو يدعــو إلــى اإلعجــاب. ونعــرب عــن تقديرنــا وامتناننــا العميقين. 

ونتقــدم بخالــص التحيــة وأطيــب التمنيــات لجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق بــن تيمــور آل ســعيد. ونشــكر حكومــة عمــان علــى خلــق 
بيئــة تســمح لنــا بالمشــاركة الفعالــة فــي تنميــة اقتصــاد الســلطنة. ونؤكــد تكريــس جهودنــا لبنــاء عمــان قويــة. 

شارليس بول ديكستير
رئيس مجلس اإلدارة

تـقـــريـــر مـجـلــس اإلدارة
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كهربل م.م.ح
ــاء والميــاه فــي مجموعــة “إينجــي”  تتولــى شــركة “كهربــل ش.م.ح.” عمليــات إدارة وتطويــر وإنشــاء وتشــغيل مشــاريع إنتــاج الكهرب
ــه.”، والتــي هــي  ــاور إس. إي ــا. وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة “إنترناشــيونال ب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
بدورهــا مملوكــة بشــكل غيــر مباشــر مــن قبــل مجموعــة “إينجــي”. وتعتبــر شــركة إينجــي مرجًعــا عالمًيــا فــي مجــال الطاقــة والخدمــات 
منخفضــة الكربــون، وهدفهــا أن تصبــح الشــركة الرائــدة فــي العالــم فــي مجــال التحــول نحــو الطاقــة منعدمــة االنبعاثــات الكربونيــة 
“كخدمــة” تقدمهــا لعمالئهــا. . ويبلــغ عــدد الموظفيــن العامليــن لــدى المجموعــة 160.000 فــرًدا. إن اإليــرادات المحققــة فــي عــام 2018 بلغــت 
60.6 مليــار يــورو. وقــد تــم إدراج أســهم المجموعــة للتــداول فــي أســواق األوراق الماليــة فــي كل مــن باريــس وبروكســل، وهــي ممثلــة 
فــي أهــم المؤشــرات الماليــة مثــل مؤشــر “ كاك 40”،”دي جــي يــورو ســتوكس 50 ،  “يورونكســت 100”، “إف تــي اس ئــي يوروتــوب 100”، أم 
أس ســي آي يــوروب”( والمؤشــرات غيــر الماليــة مثــل “ دي جيــه أس آي وورلــد”، “دي جيــه أس آي يــوروب”، “يورونكســت فيجيــو آيريــس - 

وورلــد 120”، “يــوروزون 120”، “يــوروب 120”، فرانــس 20” و”كاك 40 غوفرنانــس”.

شركة الشرق األوسط لالستثمار ش.م.م
إن شــركة الشــرق األوســط لالســتثمار ش.م.م. مملوكــة لمجموعــة ســهيل بهــوان القابضــة التــي تعتبــر إحــدى مجموعــات األعمــال 

ــدة والمعروفــة فــي ســلطنة ُعمــان. ــة الرائ التجاري

تعمــل شــركة الشــرق األوســط لالســتثمار ش.م.م بشــكل رئيســي فــي مجــال االســتثمار والتــداول فــي األســهم وســندات الديــن 
المدرجــة وغيــر المدرجــة.

نمــت شــركة الشــرق األوســط لالســتثمار ش.م.م.  لتصبــح شــركة اســتثمار ُعمانيــة مرموقــة. وهــو إنجــاز حققتــه بفضــل والئهــا منقطــع 
النظيــر لســلطنة ُعمــان، ومهنيــة موظفيهــا، وشــعورها القــوي بالمســؤولية االجتماعيــة، مــع وعيهــا التــام ببيئتهــا التشــغيلية، 
ورؤيتهــا االســتثنائية، والتزامهــا الوثيــق بأهــم القيــم. تركــز محافظنــا االســتثمارية علــى االســتثمار فــي قطاعــات البنــوك، والطاقــة، 
واالتصــاالت، والمــواد االســتهالكية والمســتحضرات الدوائيــة، مــا يوفــر فرصــة الســتحداث القيمــة واالســتحواذ عليهــا بطريقــة تجنــب 
المخاطــر. تديــر الشــركة بشــكل احترافــي محافــظ محليــة ودوليــة متنوعــة مــن األوراق الماليــة وســندات الديــن واالســتثمارات المباشــرة.

شركة سوجيتز جلوبال لالستثمار بي في
ــال انفســتمنت بــي فــي “ســوجيتز” هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة ســوجيتز. وهــي شــركة  إن شــركة ســوجيتز جلوب

ــان، وهــي شــركة مدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة فــي طوكيــو. تعمــل فــي مجــال االســتثمار والتجــارة مقرهــا فــي طوكيــو بالياب

ويعمــل فــي شــركة “ســوجيتز” أكثــر مــن 19.500 فــرًدا حــول العالــم )كمــا فــي ســبتمبر 2019( كمــا تجــاوزت إيراداتهــا 1.9 تريليــون يــن ياباني 
فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي مــارس 2019 )علــى أســاس المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية(.

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 أكثر مــن 400 شــركة تابعة وفرعية 
موحــدة فــي اليابــان ومختلــف أنحــاء العالــم، وتتنــوع األنشــطة التجاريــة لشــركة “ســوجيتز” لتشــمل مجــاالت اآلالت والطاقــة والمعــادن 
والمــواد 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 العربية الســعودية 

والواليــات المتحــدة األمريكيــة وأندونيســيا وفيتنــام والمكســيك والصيــن وترينيــداد وتوباغــو وســريالنكا واليابــان. 

وفــي منطقــة الخليــج علــى وجــه الخصــوص، تعمــل شــركة “ســوجيتز” منــذ فتــرة طويلــة علــى نحــو فعــال فــي قطــاع أعمــال الطاقــة 
والميــاه، بمــا فــي ذلــك عقــود الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات فــي مشــاريع تحليــة الميــاه، مثــل مشــروع الغبــرة )المراحــل 1، 2، 3، 
4، 5( 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

إس إي بيه انترناشيونال نيذرالندس بي. في.
إن شــركة “إس إي بيــه آي” هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة شــيكوكو للطاقــة الكهربائيــة المحــدودة )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 توربينــات الغــاز ذات الــدورة المركبــة( 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 
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ميجــاواط، بتقنيــة توربينــات الغــاز ذات الــدورة المركبــة / 63 مليــون جالــون امبريالــي يوميــا( فــي دولــة قطــر، ومشــروع الطاقــة المســتقل 
“هواتكونــدو” )98 ميجــاواط، الطاقــة الكهروضوئيــة( فــي تشــيلي، ومشــروع الطاقــة المســتقل “يونليــن” )640 ميجــاواط، طاقــة ريــاح 

بحريــة( فــي تايــوان، ومشــروع الطاقــة المســتقل “أهلــون” )121 ميجــاواط، بتقنيــة توربينــات الغــاز ذات الــدورة المركبــة( فــي ميانمــار.

أنجــز مشــروع الطاقــة المســتقل “هواتكونــدو”، تاريــخ التشــغيل التجــاري لمشــروع الطاقــة الكهروضوئيــة فــي 2019 بقــدرة إنتاجيــة 98 
ميجــاواط فــي تشــيلي، ويتــم بيــع الكهربــاء فــي ســوق الكهربــاء.

فــي عــام 2019، التزمــت شــركة “يونــدن” باســتثمارات جديــدة فــي مشــروع الطاقــة المســتقل “يونليــن” )640 ميجــاواط، طاقــة ريــاح بحريــة( 
فــي تايــوان وهــو جــاري إنشــاؤه حالًيــا وتاريــخ تشــغيله التجــاري مســتهدف فــي 2021، ومشــروع الطاقــة المســتقل “أهلــون” )121 ميجــاواط، 

بتقنيــة دورة توربينــات الغــاز المزدوجــة فــي ميانمــار( وهــو قيــد التشــغيل فــي الوقــت الراهــن مــن عــام 2013.

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 فــي شــركة “يونــدن” حوالــى 4.500 فــرد، وقــد اســتطاعت أن تحقــق إيــرادات تشــغيلية موحــدة بلغــت 6.6 مليــار دوالر أمريكــي 
مــن مبيعــات كهربــاء بلغــت 27.9 مليــار كيلــوواط/ ســاعة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019. ومنــذ إنشــائها فــي العــام 
ــاء المســتقرة ذات جــودة العاليــة وبأســعار  ــدن” فــي التنميــة اإلقليميــة مــن خــالل توفيــر إمــدادات الكهرب 1951، ســاهمت شــركة “يون
منخفضــة، مــن خــالل إنشــاء مزيــج متــوازن مــن الطاقــة، يجمــع بيــن الطاقــة النوويــة والفحــم والنفــط والغــاز والطاقــة المائيــة والطاقــة 

الشمســية، وبلغــت قدرتهــا اإلنتاجيــة اإلجماليــة حوالــى 5.434 ميجــاواط )صافــي وإجمالــي( فــي 63 محطــة للطاقــة.

وفــي مجــال الطاقــة الحراريــة علــى وجــه الخصــوص، يعمــل بشــركة “يونــدن” أكثــر مــن 400 مهنــدس فــي مجــال هندســة وبناء وتشــغيل 
وصيانــة محطــات الطاقــة الحراريــة التــي تقــدر طاقتهــا اإلنتاجيــة بحوالــي 3.391 ميجــاواط، حيــث تتمتــع شــركة “يونــدن” بخبــرات واســعة 
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.

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

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
إن الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة “الهيئــة” هــي هيئــة عامــة تــم إنشــاؤها فــي ســلطنة ُعمــان، كمــا أنهــا تتمتــع باالســتقالل 
اإلداري والمالــي بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 91/72 الصــادر بتاريــخ 2 يوليــو 1991. تتولــى الهيئــة إدارة خطــة المعاشــات التقاعديــة 
ذات المزايــا المحــددة للمواطنيــن الُعمانييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص، مــن خــالل اســتراتيجيات اســتثمارية حكيمــة طويلــة األمــد. 

وحاليــا، يتجــاوز عــدد المســتفيدين مــن خطــة المعاشــات التقاعديــة 203,000مشــارك فاعــل.

وتســتثمر الهيئــة بشــكل فعــال فــي أســواق رأس المــال المحليــة والدوليــة. علــى الصعيــد المحلــي، لعبــت الهيئــة دوًرا رائــًدا تمثــل فــي 
المشــاركة فــي مشــاريع الطاقــة وشــركات الخدمــات والمشــاريع العقاريــة الكبــرى. أمــا على الصعيد الدولي، تشــتمل اســتثمارات الهيئة 

علــى كل مــن األصــول التقليديــة )مثــل اإليــرادات الثابتــة واألســهم( أو البديلــة )مثــل األســهم الخاصــة والبنيــة التحتيــة والعقارات(.

www.pasi.gov.om :للمزيد من المعلومات حول الهيئة، يرجى زيارة الموقع االلكتروني

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

الُعمانييــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي فــي بدايــة عــام 1986.

ويتولــى مســؤولية تنفيــذ أحــكام القانــون باإلضافــة إلــى إدارة صناديــق التقاعــد وصناديــق نهايــة الخدمــة واالســتثمار فيهــا. والصنــدوق 
عبــارة عــن هيئــة حكوميــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقاللية الماليــة واإلداريــة.

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

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

التجاريــة البــارزة فــي الســلطنة.

نبذة عن كبار المساهمين
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مــن بيــن مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة  المتنوعــة التــي تعتمدهــا الشــركة، تركزالشــركة بشــكل كبيــر علــى تنميــة المجتمــع 
فــي واليــة بــركاء التــي تقــع فيهــا محطــة الشــركة. وتأخــذ الشــركة دورهــا كمواطنــة مســؤولة علــى محمــل الجــد. وتشــمل المجــاالت 
الرئيســية التــي تغطيهــا برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركة الصحــة والتعليــم والبيئــة والرياضــة والمســاعدة فــي المبــادرات 

ــة الهامــة األخــرى.  اإلجتماعي

أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركة خالل عام 2019

مبادرة الطاقة الشمسية

صورة لمشروع ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة فوق سطح المدرسة في لوى.

تمكنــت شــركة الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع بالتعــاون مــع شــركة إس إم إن بــاور القابضــة ش.م.ع.ع ، وشــركة الباطنــة للطاقــة ش.م.ع.ع 
وشــركة الكامــل للطاقــة ش.م.ع.ع  بنجــاح مــن تركيــب وتدشــين نظــام ألــواح الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي مدرســة حافــظ 

بــن ســيف التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي لــوى.

تم تنفيذ هذا المشروع في إطار برامج المسؤولية االجتماعية للشركة  ويشتمل على3 أهداف رئيسية:

توفير الطاقة النظيفة والمتجددة مجاًنا لهذه المدرسة؛  .1
نشر الوعي بالطاقة النظيفة والمتجددة بين الطالب وتعليمهم كيف تعمل الطاقة الشمسية؛  .2

تنمية الشركات الُعمانية الصغيرة والمتوسطة الشابة التي تعمل في قطاع إنتاج الطاقة المتجددة في السلطنة.  .3

بإمكاننــا أن نفخــر أن هــذه األهــداف الثالثــة قــد تحققــت. حيــث ســيولد نظــام ألــواح الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة أكثــر مــن 77 
ميجــاواط ســاعة فــي الســنة، ممــا ســيوفر إجمالــي طاقــة مركبــة تبلــغ 48 كيلــوواط، وهــي تغطــي مــا يقــارب مــن 256 متــر مربــع، ممــا 
يجعلــه حــاًل مســتداًما وأخضــر لمتطلبــات الطاقــة الخاصــة بالمدرســة. كمــا تلقــت المدرســة لــوازم تدريبيــة لتدريــب جميــع الطــالب علــى 

الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة.

بلغ إجمالي تكلفة المشروع الذي ساهمت به الشركة 15.000 ريال ُعماني.

 تقرير المسؤولية
اإلجتماعية للشركة
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الشاشات المسطحة التفاعلية التي تم التبرع بها إلى 5 مدارس تابعة لوزارة التربية و التعليم في والية بركاء

تبرعــت الشــركة بإجمالــي عــدد 5 شاشــات بيضــاء مســطحة تفاعليــة 
لــوزارة  التابعــة  البنيــن  لمــدارس  واثنتــان  البنــات  لمــدارس  ثالثــة   -
التربيــة والتعليــم فــي بــركاء. إن شاشــات العــرض التفاعليــة تعتبــر 
أدوات مثاليــة طويلــة األجــل للمدرســة والتــي مــن شــأنها أن تعمــل 
علــى إضفــاء الطابــع الشــخصي علــى التعلــم وتعزيــز التعــاون. توفــر 
ــة فــي المقــام األول أعلــى مســتوى مــن  الشاشــات البيضــاء التفاعلي
فــاي  الــواي  أنهــا تتمتــع بخصائــص مثــل خاصيــة  األداء، فضــًلا عــن 
المدمجــة وخاصيــة البلوتــوث ومميــزات أخــرى إضافيــة، مثــل نظــام 
وبرامــج  المتكامــل  الصــوت  ونظــام   8 أوريــو  أندرويــد  التشــغيل 
متقدمــة لتطويــر الحصــص الدراســية وأداة وثائــق المســتخدم. فــي 
الختــام، ال توجــد رســوم ترخيــص ســنوية، باإلضافــة إلــى أن تكلفــة 

منخفضــة. الصيانــة 

ــا  ــًلا مهًم ــة عام ــا الحديث ــر الشــركة تعــرض الطــالب للتكنولوجي تعتب
مــن مســيرة تطورهــم التعليمــي.

كلفت هذه المبادرة مبلغ إجمالي قدره 5.000 ريال ُعماني 

تقرير المسؤولية اإلجتماعية للشركة
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يســر إدارة شــركة الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع )“الشــركة”( أن تقــدم تقريرهــا حــول هيــكل أعمــال الشــركة، والفــرص والتحديــات، واألداء 
التشــغيلي والمالــي، والمخاطــر والمخــاوف، إضافــة إلــى النظــرة المســتقبلية والمســائل األخــرى التــي تهــم المســاهمين.

هيكل القطاع وتطوره
فــي عــام 2004 صــدر “قانــون القطــاع”، لتوفيــر إطــار العمــل الــالزم لهيكليــة قطــاع الكهربــاء وقطــاع الميــاه المرتبــط بــه فــي الســلطنة. 
وأدى هــذا األمــر إلــى إنشــاء هيئــة تنظيميــة مســتقلة، وهــي هيئــة تنظيــم الكهربــاء، وشــركة منفــردة للشــراء، وهــي الشــركة 

ــاء القابضــة ش.م.ع.م.  ــى شــركة قابضــة، وهــي شــركة الكهرب الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، باإلضافــة إل

ــاء والميــاه وبأقــل  حيــث تعمــل الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى التأكــد مــن توفــر طاقــة إنتاجيــة كافيــة مــن الكهرب
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 

ــاه المســتقبلية فــي الســلطنة.  المي

ُ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 “الســوق الفوريــة” لشــراء الطاقــة مســتقبًلا مــن منتجيــن 
مســتقلين للطاقــة. إن عمليــة تعديــل ترخيــص توليــد الكهربــاء مــن قبــل هيئــة تنظيــم الكهربــاء والمتعلقــة بإدخــال نظــام الســوق 
الفوريــة تبلــي بــالًء حســًنا ولــم تدخــر الشــركة وســًعا فــي بــذل جهدهــا لضمــان امتثالهــا علــى النحــو الواجــب. وتشــمل هــذه التعديــالت 

شــروط الترخيــص الجديــدة المتعلقــة بالتحضيــر لتنفيــذ نظــام الســوق الفوريــة بموجــب أي خطــة لتنفيــذ نظــام الســوق الفوريــة. 

ــاه اتفاقيــة لشــراء الطاقــة تنتهــي صالحيتهــا فــي عــام  وبالرغــم مــن أن الشــركة تجمعهــا بالشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والمي
2028، فــإن أنظمــة الســوق الفوريــة ســتقتضي مــن الشــركة المشــاركة يومًيــا فــي عمليــات “الســوق الفوريــة” وإن كان ذلــك بــال مخاطــر 
علــى ترتيبــات اإليــرادات المتفــق عليهــا 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 فيمــا 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

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة

اتفاقيات التمويل

إتفاقية التشغيل والصيانة

إتفاقية ا�مداد
بالغاز الطبيعي

إتفاقية
شراء الطاقة

الجهات المقرضة
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تتميــز اتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بالمرونــة تجــاه االرتفــاع المحتمــل 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 جيــد. 

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 نســبتها 3% بينمــا كان ســعره خــالل عــام 2019 مقــدر 
والــذي تــم تثبيتــه عنــد 3.38 دوالرات أمريكيــة لــكل مليــون وحــدة حراريــة )“بــي تــي يــو”(. ولكــن بمــا أن تكلفــة الغــاز هــي عبــارة عــن عنصر 
عابــر بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة، فــإن الشــركة ســتكون بمنــأى عــن أي تأثيــر مالــي ســلبي نتيجــة الزيــادة الســنوية فــي ســعر الغــاز.

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

النقديــة المتاحة 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 اتفاقيــة 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 إلــى أفضــل الممارســات الدوليــة المتبعــة فــي هــذا المجــال، بالتوافــق مــع السياســات والمبــادئ المعتمــدة 
مــن قبــل مجموعــة “إينجــي” الدوليــة، والتــي اســتمدتها بدورهــا مــن باعهــا الطويــل فــي تشــغيل العديــد مــن محطــات توليــد الطاقــة 

فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

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

مناقشة األداء التشغيلي 
الصحة والسالمة

يتــم إيــالء أداء الصحــة والســالمة األهميــة القصــوى ضمن الشــركة، وبما يشــمل أيًضا شــركة “ســتومو”، ومختلف المقاوليــن والمقاولين 
الفرعييــن، وذلــك بغيــة تحقيــق الهــدف الــذي رســمته اإلدارة العليــا: تجنــب وقــوع أي أضرار أو حــوادث بيئية. 

وقــد كان أداء الصحــة والســالمة ممتــاًزا بشــكل عــام فــي 2019 إذ لــم يســجل وقــوع أي إصابــات مضيعــة للوقــت. وتفخــر الشــركة بــأن 
تعلــن بــأن المحطــة قــد أكملــت أكثــر مــن 3103 يوًمــا دون وقــوع أي حــوادث مضيعــة للوقــت.

 ISO تتــم إدارة تشــغيل المحطــة وصيانتهــا بواســطة شــركة “ســتومو”. تــم منــح المحطــة شــهادتين جديدتيــن خــالل العــام، وهمــا
14001: 2015 )نظــام إدارة البيئــة( وISO 45001: 2018 )الصحــة والســالمة المهنيــة( مــن قبــل المدققيــن الخارجييــن المعتــرف بهــم. كمــا تــم 
إخضــاع الموظفيــن لــدورات شــهادة المجلــس الوطنــي البريطانــي المتحانــات الســالمة والصحــة المهنيــة NEBOSH ودورات معهــد 

الصحــة والســالمة المهنيــة IOSH التدريبيــة.

كمــا فــازت المحطــة أيًضــا فضــًلا عــن العديــد مــن اإلجــراءات االســتباقية األخــرى، المبينــة أدنــاه، التــي تقــوم بهــا الشــركة بالتعــاون مــع 
شــركة “ســتومو” والتــي أدت إلــى بشــكل ممتــاز إلــى تحقيــق أهــداف الســالمة والبيئــة:

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

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 لتعزيــز الســالمة الســلوكية أطلقتهــا شــركة   ·
“إنجــي” العالميــة الرائــدة فــي قطــاع الطاقــة فــي إطــار نهــج الســيطرة علــى الخســائر وإدارة المخاطــر علــى نطــاق أوســع.

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. 

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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الموارد البشرية - التدريب والتطوير الوظيفي
تعــد قيــم التدريــب فــي المحطــة مــن القيــم التــي ترســخها شــركة “ســتومو”. وهــي ترمــي بشــكل أساســي إلــى ضمــان تأديــة كافــة 
العامليــن 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 مجالــي تشــغيل المحطــة وصيانتهــا. ولهــذا الغــرض، انطــوت اســتراتيجية الشــركة وشــركة “ســتومو” منــذ إنشــائهما تدريــب 
الكــوادر الُعمانيــة المؤهلــة وتطويرهــم لتولــي مســؤوليات إضافيــة فــي الوقــت المناســب. وتشــمل المراجعــة الســنوية ألداء كل عامــل 
تقييــم نمــوه الوظيفــي. ولقــد نجحــت “ســتومو” فــي اختيــار 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 الوظيفيــة التــي يمكــن للشــباب الُعمانــي أن يســلكها بمــا يحقــق أقصــى اســتفادة مــن إمكانياتهــم ويســاعدهم علــى 

النمــو مهنًيــا وشــغل مناصــب عليــا.

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. 

يرتبــط دخــل الطاقــة االنتاجيــة ارتباًطــا وثيًقــا بموثوقيــة المحطــة مــن بيــن معاييــر أخــرى مثــل الطاقــة االنتاجيــة التعاقديــة وآليــة 
التقييــس المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة.

صافي صادرات الطاقة وإيرادات القدرة اإلنتاجية والموثوقية والكفاءة الحرارية
لقــد حققــت المحطــة مســتوى موثوقيــة قوًيــا علــى مــر الســنين. كمــا شــهدت المحطــة نمــًوا ثابًتــا فــي تصديــر الطاقــة، وبالتالــي زيــادة 

فــي إيــرادات القــدرة اإلنتاجيــة. 

ــم تحقيــق صــادرات صافيــة بحجــم 4.399 جيجــا واط فــي الســاعة خــالل العــام، وبلغــت نســبة تحميــل المحطــة 68.2%. يوضــح  لقــد ت
ــي صــادرات الطاقــة منــذ تأســيس المحطــة: الرســم التوضيحــي التال

ــي للمحطــة إلجــراء فحــص متوســط  ــي / الكل ــة خــالل عــام 2019 كان بســبب اإلغــالق الجزئ إن االنخفــاض الطفيــف فــي صــادرات الطاق
لتوربينــات البخــار وفحــص بســيط لتوربينــات الغــاز خــالل شــهري نوفمبــر وديســمبر 2019. إن كفــاءة المحطــة فــي توليــد الطاقــة تجعلها 
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فــي صــدارة ترتيــب قائمــة اإلمــداد بيــن محطــات توليــد الطاقــة فــي ســلطنة عمــان األمــر الــذي يشــير إلــى الحمولــة العاليــة المســتمرة 
للمحطــة التــي تميــزت بهــا الشــركة.

يوضح الرسم التوضيحي التالي الموثوقية الممتازة التي حققتها المحطة وما ترتب على ذلك من إيرادات القدرة اإلنتاجية 

الجديرة بالثناء التي اكتسبتها المحطة، ويقارنها مع الكفاءة الحرارية على مدار الفترة منذ تأسيس المحطة.

يتــم قيــاس الكفــاءة الحراريــة لمحطــة الطاقــة مــن حيــث كميــة الحــرارة المطلوبــة إلنتــاج وحــدة واحــدة مــن الطاقــة. وبالرغــم مــن ذلــك، 
فــإن االنخفــاض فــي الكفــاءة الحراريــة علــى مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة هــو أمــر مثيــر القلــق. تعرضــت المحطــة لحــاالت مــن عــدم 
الكفــاءة الحراريــة، أي فقــدان معــدل الحــرارة، وذلــك عنــد تشــغيل المحطــة بحمولــة مرتفعــة للغايــة وفــي ظــل عمليــات التهيئــة غيــر 
ــر  ــة غي ــات تهيئ ــة عاليــة وبعملي ــة لتشــغيل المحطــة. خــالل عــام 2019، كان المحطــة تعمــل بشــكل رئيســي بمعــدالت حمول المواتي
مواتيــة، وبالتالــي تعرضــت لفقــدان كبيــر لمعــدل الحــرارة.  أخفقــت شــركة مشــهورة تضــم مستشــارين دولييــن وتــم تعيينهــا مــن 
قبــل الشــركة خــالل عــام 2019 إليجــاد حــل لهــذا الموقــف فــي التوصــل إلــى حــل ســليم. يتــم بــذل جهــود متواصلــة بمســاعدة الشــركة 
المصنعــة للمعــدات، ســيمنز، لحــل هــذه المشــكلة الكبيــرة التــي تعــوق تشــغيل المحطــة. فــي هــذا الصــدد، قامــت شــركة ســيمنز 
بتركيــب أداة “مستشــار األداء” علــى أســاس تجريبــي لتقييــم أداء المحطــة ورفــع التقاريــر فــي الوقــت الفعلــي. وســيتم معرفــة ثمــار 

هــذا اإلجــراء، إن وجــدت، خــالل عــام 2020.

الصيانة
تــم إجــراء صيانــة للمحطــة عــن طريــق شــركة التشــغيل والصيانــة، ســتومو، وفًقــا إلجــراءات التشــغيل والصيانــة القياســية الموصــى 
ــا ألفضــل ممارســات الصناعــة. وتــم إنجــاز  ــة وفًق بهــا مــن قبــل الشــركة المصّنعــة للمعــدات األصليــة والمراقبــة المســتندة إلــى الحال
عمليــة معاينــة بســيطة لتربيــن الغــاز رقــم 11 فــي نوفمبــر 2019 مــن قبــل شــركة ســيمنز. أجــرت شــركة ســيمنز عمليــة فحــص متوســط 
للتوربينــات البخاريــة فــي نوفمبــر وديســمبر 2019، وخــالل هــذه الفتــرة كانــت المحطــة مغلقــة بالكامــل. تــم تنفيــذ كافــة األعمــال 

المبرمجــة والمجدولــة فــي هــذا الصــدد، وفًقــا لقوائــم المراجعــة الخاصــة بشــركة ســيمنز، حســب األصــول.

مطالبات الضمان
خــالل العــام، شــوهد تقــدم كبيــر علــى مســتوى مقاولــي الهندســة والشــراء والبنــاء الذيــن نفــذوا األعمــال المعلقــة المشــمولة فــي 
ســند الضمــان.  وبعــد إجــراء تقييــم حســب األصــول لجميــع األعمــال المعلقــة، تــم تجديــد ســند الضمــان الخــاص بمقاولــي الهندســة 

والشراء والبناء والمخفضة قيمته على أن يظل سارًيا حتى نهاية ديسمبر 2021.
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مناقشة األداء المالي

أبرز النقاط المالية

نسبة 20192018 األرقام مقدرة بـ )مليون ريال ُعماني(
التغير )%(

-2.71%174.5476.62اإليرادات
-3.26%22.2823.03 إجمالي الربح

-7.38%)10.57()9.79( النفقات المالية )صافي(
9.90%29.909.01صافي الربح

0.56%319.6919.58صافي الربح قبل النفقات التمويلية
4.79%4297.20283.61إجمالي األصول

0.00%571.4471.44رأس المال )المدفوع بالكامل(
5.43%695.2990.38أموال المساهمين )صافي األصول(

-9.47%7152.66168.63القروض ألجل*
0.00%8714.41714.41المتوسط المرّجح لعدد األسهم

-22.24%95.006.43توزيعات األرباح العادية
    

    المؤشرات المالية الرئيسية:

بدون11.8%13.3%1/2صافي هامش الربح

بدون12.6%13.9%5/2عائدات رأس المال )المدفوع بالكامل(

بدون7.6%7.9%3/)6+7(عائدات رأس المال العامل

بدون7:662:3865:35نسبة الديون إلى رأس المال

5.43%8/6133.38126.51صافي األصول لكل سهم )بيسة(

9.88%8/213.8612.61الربح األساسي للسهم )بيسة(

-22.24%8/97.009.00توزيعات أرباح السهم )بيسة(

*باستثناء تكلفة المعامالت غير المطفأة.

تحليل األرباح والخسائر 
ارتفــع صافــي النتائــج الماليــة لعــام 2019 بنســبة 10% عنــه فــي عــام 2018. إن انخفــاض اإليــرادات خــالل عــام 2019، مقارنــة بعــام 2018، كان 
ــا بشــكل رئيســي عــن توقــف المحطــة عــن العمــل بســبب تعــرض المحطــة لهجــوم قناديــل البحــر ثــالث مــرات، كمــا تــم إغــالق  ناتًج
المحطــة بالكامــل / بشــكل جزئــي خــالل شــهري نوفمبــر وديســمبر 2019 بســبب الفحــص المتوســط للتوربينــات البخاريــة والفحــص 
البســيط لتوربينــات الغــاز. تــم ضبــط تفقــات التشــغيل والنفقــات العامــة واإلداريــة األخــرى بشــكل جيــد ممــا أدى إلــى تحســن فــي 

هامــش صافــي الربــح مــن 11.8% فــي عــام 2018 إلــى 13.3% خــالل العــام. 

ســاهم االنخفــاض المضطــرد فــي النفقــات التمويليــة بســبب تســديد القــروض المقــررة وانخفــاض مصروفــات الضرائــب المؤجلــة مقارنة 
بعــام 2018، فــي حــدوث تحســن كبيــر فــي صافــي الربــح مقارنــة بعــام 2018. نتيجــة لذلــك، شــهد العائــد علــى رأس المــال العامــل والربــح 

األساســي للســهم تحســنا ملحوًظــا مقارنــة بالعــام الماضــي.

وأخيًرا، تمكنت الشركة من اإلعالن عن ودفع توزيعات أرباح بقيمة 7 بيسات للسهم الواحد في 2019. 

ظل سعر السهم 59 بيسة للسهم الواحد في نهاية عام 2019.

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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تحليل الميزانية العمومية

بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة 297.20 مليــون ريــال ُعمانــي فــي ديســمبر 2019، مقارنــة مــع 283.61 مليــون ريــال ُعمانــي فــي العــام المنصرم، 
ــا مقابــل رســوم االســتهالك للســنة. تشــتمل  وذلــك يعــود أساًســا إلــى الزيــادة فــي الذمــم التجاريــة المدينــة التــي تــم تقاصهــا جزئًي
الذمــم التجاريــة المدينــة علــى فواتيــر غيــر مدفوعــة مــن قبــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وتتعلــق باســتهالك الغــاز الــذي 
تــم تحريــر فواتيــر بــه منــذ مايــو 2019.قامــت الشــركة باالســتقطاع مــن المنبــع لكافــة فواتيــر الغــاز مــن وزارة النفــط والغــاز منــذ مايــو 
2019، نظــًرا ألنهــا تخضــع آلليــة تحويــل التمويــل التعويضــي مباشــرة وتدفــع إلــى وزارة النفــط والغــاز فقــط عنــد تســوية تكلفــة الغــاز 
التــي يتــم تحريــر فواتيــر بهــا للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.  بخــالف ذلــك، قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

بتســوية جميــع الفواتيــر الشــهرية لعــام 2019. 

حصلــت الشــركة علــى ســداد كامــل مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مقابــل خصــم ضريبــة االســتقطاع مــن المنبــع 
المدفوعــة علــى الفائــدة، بموجــب بنــد “تغييــر القانــون” كمــا هــو متفــق عليــه فــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة.  

وبلــغ النقــد ومــا فــي حكــم النقــد والودائــع قصيــرة األجــل 1.52 مليــون ريــال ُعمانــي فــي ديســمبر 2019 مقارنــة مــع 2.73 مليــون ريــال 
ُعمانــي فــي العــام الماضــي بســبب فــرق التوقيــت فــي الذمــم المدينــة والذمــم الدائنــة. 

وبلغــت أمــوال المســاهمين )صافــي األصــول( 95.29 مليــون ريــال ُعمانــي فــي ديســمبر 2019، مقارنــة مــع 90.38 مليــون ريــال عمانــي كمــا 
فــي ديســمبر 2018. وشــهدت القــروض ألجــل )والتــي تشــمل األرصــدة المتداولــة وغيــر المتداولــة( انخفاًضــا لتصبــح 152.66 مليــون ريــال 
ُعمانــي نتيجــة للدفعــات المجدولــة للقــرض طبًقــا للشــروط المتفــق عليهــا بموجــب اتفاقيــات التمويــل. نتيجــة لذلــك، شــهدت نســبة 

القــروض إلــى رأس المــال تحســنا ملحوًظــا مقارنــة بالعــام الماضــي.

وتواصــل الشــركة تكويــن مخصصــات كافيــة اللتزامــات اســتبعاد األصــول لتتمكــن مــن اإليفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة ذات الصلــة فــي 
نهايــة العمــر اإلنتاجــي للمحطــة.

خالل العام، قامت الشركة بتشييد مستودع إضافي لتحسين تخزين قطع الغيار واألدوات.

توزيعات األرباح

تتوقــف سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح مــن النقــد المتــاح علــى الوفــاء بالتعهــدات المتفــق عليهــا بموجــب وثائــق التمويــل، والتــي 
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 وســددت توزيعــات أربــاح بقيمــة 5 مليــون ريــال ُعمانــي )بواقــع 7 

بيســات للســهم الواحــد( فــي عــام 2019 )ُتدفــع مــن األربــاح المحتجــزة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018(. 

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.

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

كمــا هــو مفصــح عنــه فــي هــذا التقريــر مــن قبــل، وبخــالف الجــزء الخــاص بالغــاز فــي الفواتيــر الشــهرية منــذ مايــو 2019، قامــت الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتســوية جميــع الفواتيــر الشــهرية لعــام 2019. لــم ينتــج عــن ذلــك أي أثــر مالــي أو تدفقــات نقديــة علــى 

الشــركة نظــًرا ألن الشــركة اســتقطعت مــن المنبــع فواتيــر الغــاز الخاصــة بــوزارة النفــط والغــاز منــذ مايــو 2019. 

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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النظرة المستقبلية

وفًقــا لوثائــق التمويــل، ســيتم تطبيــق ســداد المبــادالت النقديــة )الشــريحة التجاريــة فقــط( علــى 100% مــن التدفــق النقــدي المتــاح بــدًءا 
مــن تاريــخ الســداد العشــرين حتــى يتــم ســداد القــرض بالكامــل. فــي حــال تمكنــت الشــركة مــن إعــادة تمويــل / تعديــل شــروط القــرض 
ــة محتملــة بالنســبة للمســاهمين الخاضعيــن  ــة النقدي ــاح خــالل فتــرة المبادل ــة، فقــد تكــون توزيعــات األرب ــة النقدي ــدء المبادل قبــل ب
لتوافــر النقــد المجانــي. قامــت الشــركة بتعييــن شــركة مرموقــة تضــم مستشــارين مالييــن فــي عــام 2019 لمراجعــة وإبــداء التوصيــات 
ــة اتفاقيــة شــراء الطاقــة وإعــداد وثيقــة إســتراتيجية لحــل مشــكلة  بشــأن التوقعــات الماليــة للشــركة بشــكل مســتقل حتــى نهاي
المبادلــة النقديــة. بعــد ذلــك، تقتــرح الشــركة مناقشــة واســتعراض إمكانيــة وجــود صفقــة تجاريــة مــع المقرضيــن لديهــا والتــي 
ســتقوم بحــذف / تعديــل شــرط المبادلــة النقديــة فــي وثيقــة القــرض، األمــر الــذي يســمح للشــركة بدفــع توزيعــات األربــاح خــالل فتــرة 

المبادلــة النقديــة. يعتمــد نجــاح هــذا اإلجــراء بشــكل أساســي علــى ظــروف الســوق الماليــة العالميــة الســائدة.

إن 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 

ومســتويات كفــاءة أعلــى للوقــود، بالتزامــن مــع مراقبــة التكاليــف العامــة والتشــغيلية 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. ولقــد تــم تعييــن مدقــق داخلــي فــي الشــركة بــدوام كامــل تتمثــل مهامــه فــي 
تحليــل مخاطــر األعمــال ومراجعــة الضوابــط الداخليــة تحــت إشــراف لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. هــذا 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. 

ينفــذ المدقــق الداخلــي جميــع الوظائــف المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق تنظيــم وإدارة )حوكمــة( الشــركات بطريقــة مهنيــة ويقــدم 
تقاريــر منتظمــة إلــى لجنــة التدقيــق وفًقــا لخطــة التدقيــق الداخلــي الســنوية المعتمــدة. 

وفًقــا لمــا تقضــي بــه المــادة 27 مــن قــرار الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم. 2018/10، تــم تعييــن مكتــب مراجعــي حســابات دولــي، وهــو 
مكتــب ديلويــت وتــوش )الشــرق األوســط( وشــركاه ش.م.م.، إلجــراء تقييــم الجــودة الخارجــي لوحــدة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة. 

أجــرى مراجعــو الحســابات مراجعــة شــاملة وخلصــوا إلــى مــا يلــي:

“يتلخــص اســتناجنا إلــى أن إدارة التدقيــق الداخلــي تتوافــق بشــكل عــام مــع معاييــر معهــد المراجعيــن الداخلييــن للممارســة المهنية 
للمراجعــة الداخليــة للحســابات وقانــون أخالقيــات معهــد المراجعيــن الداخلييــن والمــادة 27 مــن قــرار الهيئــة العامــة لســوق المــال 

رقــم. 2018/10. 

إن البيــان الــوارد أعــاله يتوافــق مــع المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي المعيــار 1321 مــن المعاييــر الدوليــة للممارســة المهنيــة للتدقيــق 
ــه قــد تكــون هنــاك  الداخلــي والمــادة 27 مــن قــرار الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم. 2018/10. وتعنــي عبــارة تتوافــق بشــكل عــام أن
فــرص للتحســين، لكــن ال ينبغــي أن تعــرض هــذه الحــاالت التــي لــم يقــم فيهــا نشــاط التدقيــق الداخلــي بتطبيــق المعاييــر أو قانــون 

األخالقيــات، أو لــم يطبقهــا بشــكل فعــال، أو لــم يحقــق أهدافــه المفصــح عنهــا”.

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. 

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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تقرير حوكمة 
الشركة
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يقــدم مجلــس إدارة شــركة الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع. )“الشــركة”(، بموجــب هــذا المســتند، تقريــر حكومــة شــركتهم للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 طبقــً لميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة )“الميثــاق”( واإليضاحــات واإلخطــارات الصــادرة عــن 

الهيئــة العامــة لســوق المــال مــن حيــن آلخــر.

فلسفة الشركة
تتبــع الشــركة مبــادئ حوكمــة الشــركات الجيــدة، وقــد نفــذت كافــة اإلرشــادات 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 أصــدر المدققــون القانونيــون للشــركة، 
ــر حوكمــة الشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019. ــرًا منفصــاًل بشــأن تقري ــغ، تقري إرنســت ويون

مجلس اإلدارة
إلــى النظــام األساســي للشــركة، يتكــون مجلــس اإلدارة حالًيــا مــن أحــد عشــر عضــوًا. خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة  امتثــاالً 

لمســاهمي الشــركة المنعقــد فــي 20 مــارس 2019، تــم اختيــار مجلــس إدارة جديــد تمتــد واليتــه فتــرة ثــالث ســنوات.

تكوين أعضاء مجلس اإلدارة وفئاتهم وحضورهم في عام 2019: أ( 

يعد جميع األعضاء أعضاء غير تنفيذيين طبقً الشتراطات الميثاق.

الحقــا الختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد فــي 20 مــارس 2019، تــم تعييــن الفاضــل/ شــارليس بــول ديكســتير كرئيــس لمجلــس 
اكيــدا  الفاضــل/ كازويتشــي  قــدم  فــي 26 أغســطس 2019،  اإلدارة.  رئيــس مجلــس  نائــب  رافينــدر ســوين  اإلدارة، والفاضــل/ 
اســتقالته. والحقــا، بنــاءا علــى ترشــيح شــركة اس أي بــي الدوليــة هولنــدا بــي فــي للفاضــل/ يوشيتيتســو فوجيســاوا لتولــي 
ــه، فقــط تــم تعييــن الفاضــل/ يوشيتيتســو فوجيســاوا فــي عضويــة مجلــس اإلدارة. ولــم يتــم اجــراء أي  ــال ل هــذا المنصــب بدي

ــد.  تغييــرات أخــرى فــي تكويــن مجلــس اإلدارة الجدي

تقرير حوكمة الشركة
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فيما يلي تفاصيل اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2019 وحضور األعضاء: 

فئة األعضاء^أسماء األعضاء

الحضور

اجتماع اجتماع المجلس
المجلس

20 مارساإلجمالي23 أكتوبر30 يوليو24 أبريل21 فبراير
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ن 1
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الفاضل/ شارليس بول 
ديكستير

)رئيس مجلس اإلدارة(

عضو مجلس إدارة 
√4√√√√غير مستقل ومرشح

الفاضل/ رافيندر سوين 
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

√4√√√√مستقل

الفاضلة/ سمينة حسن 
ناجارواال 

عضو مجلس إدارة 
ال ينطبق3√√√ال ينطبقمستقل ومرشح

√4√√√√مستقلالفاضل/ أشوك كومار سابرو

الفاضل/ علي تقي إبراهيم 
اللواتي

عضو مجلس إدارة 
√4√√√√غير مستقل ومرشح

الفاضل/ بيبن درمسي 
نينسي

4Xمفوض√√√مستقل

ال ينطبق3√√√ال ينطبقغير مستقلالفاضل/ جورجين ديفيت
الفاضل/ يوشيتيتسو 

فوجيساوا
عضو مجلس إدارة 

ال ينطبق1√ال ينطبقال ينطبقال ينطبقغير مستقل ومرشح

الفاضلة/ ماريا ديل كارمن 
فيدال 

ال ينطبق3√مفوضمفوضال ينطبقغير مستقل

عضو مجلس إدارة الفاضل/ منير البلوشي
ال ينطبق3√√√ال ينطبقغير مستقل ومرشح

عضو مجلس إدارة الفاضل/ اسانو ياسوشي
4X√مفوض√√غير مستقل ومرشح

عد
قا

مت
ل/ 

تق
س

م
عضو مجلس إدارة الفاضل/ كازوتشي إكيدا

2Xال ينطبق√مفوضxغير مستقل ومرشح

الفاضل/ عبد الحكيم عامر 
سالم المصلحي

عضو مجلس إدارة 
1Xال ينطبقال ينطبقال ينطبق√غير مستقل ومرشح

الفاضل/ جيليان ألكسندر 
هورات

1Xال ينطبقال ينطبقال ينطبقمفوضمستقل

1Xال ينطبقال ينطبقال ينطبقمفوضغير مستقل الفاضل/ شون مدور

الفاضل/ يعقوب حربي 
سالم الحارثي

√1ال ينطبقال ينطبقال ينطبق√غير مستقل 

^ تقوم فئة أعضاء مجلس اإلدارة اإللزاميين على انتخابات يتم عقدها خالل اجتماعات الجمعية العمومية السنوية في 20 مارس 2019.
√ حاضر    x غائب    ال ينطبق: ليس في المنصب

إن جميع أعضاء مجلس اإلدارة المعّينين يمّثلون مستثمري حقوق الملكية.

تقرير حوكمة الشركة
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أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الحاملــون لعضويــة مجلــس اإلدارة/ رئاســة المجلــس فــي شــركات المســاهمة األخــرى فــي ُعمــان، كمــا  ب( 
فــي 31 ديســمبر 2019

اسم الشركة والمنصب الذي يتقلدهاسم العضو
إبراهيــم  تقــي  علــي  الفاضــل/ 

تــي  للوا ا
صندوق مزون األول – عضو مجلس اإلدارة.  ·

الوطنية للمجمعات السكنية ش.م.ع.م. – عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق.  ·
المزن عمان التجارية ش.م.ع.م. – عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية.  ·

شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع. – نائب الرئيسالفاضل/ بيبن درمسي نينسي  ·
بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع. – عضو مجلس اإلدارة  ·

الشركة العمانية اللتأمين ش.م.ع.ع – عضو مجلس االدارة وعضو لجنة التدقيقالفاضل/ رافيندر سوين  ·
شركة تحلية مياه خليج عمان ش.م.ع.م – عضو مجلس االدارة  ·

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

لجنة التدقيق:
وصف موجز لمهام اللجنة أ( 

تتمثــل المهمــة الرئيســية للجنــة التدقيــق فــي تقديــم مســاعدة مســتقلة لمجلــس اإلدارة لإليفــاء بالمســؤولية اإلشــرافية والرقابيــة 
الملقــاة علــى عاتقــه تجــاه المســاهمين، والمســاهمين المحتمليــن، والمســتثمرين، واألطــراف المعنيــة األخــرى فيمــا 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 
المســؤولية التجاريــة، والشــفافية والنزاهة.

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.

التكوين والمنصب والحضور في 2019 ب( 
تتألــف لجنــة التدقيــق مــن غالبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين، كمــا يســتوجب الميثــاق. الحقــا الختيــار مجلــس اإلدارة الجديــد 
فــي 20 مــارس 2019، قــام المجلــس بتعييــن لجنــة تدقيــق جديــدة تتكــون مــن الفاضــل/ بيبــن داراميســي نينســي، والفاضــل/ 
رافينــدر ســوين، والفاضــل/ كازويتشــي اكيــدا. فــي االجتمــاع األول للجنــة التدقيــق المنتخبــة، تــم اختيــار الفاضــل/ بيبــن درميســي 
ــه الفاضــل/  ــدا باســتقالته وحــل محل ــة التدقيــق. فــي 26 أغســطس 2019، تقــدم الفاضــل/ كازويتشــي اكي نينســي رئيســا للجن

يوشيتيتســو فوجيســاوا. 

فيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خالل عام 2019 وحضور األعضاء. 

المنصبأسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي22 أكتوبر29 يوليو23 أبريل20 فبراير
3√مفوض√ال ينطبقرئيس اللجنةالفاضل/ بيبن درمسي نينسي

4√√√√عضوالفاضل/ رافيندر سوين
1√ال ينطبقال ينطبقال ينطبقعضوالفاضل/ يوشيتيتسو فوجيساوا

ل/ 
تق

س
م

عد
قا

3ال ينطبق√√√عضوالفاضل/ كازوتشي اكيدامت
الفاضل جيليان الكساندر 

1ال ينطبقال ينطبقال ينطبق√رئيس اللجنة هوارت 

√: حاضر، x: غائب ال ينطبق: ليس في المنصب

تقرير حوكمة الشركة
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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

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنويا على األقل. 

التشكيل والمنصب والحضور في 2019 ب( 
الحقــا الختيــار مجلــس اإلدارة فــي 20 مــارس 2019، اختــار مجلــس اإلدارة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والتــي تتكــون مــن الفاضــل/ 
جورجيــن دي فيــت، والفاضــل/ كازوتشــي ايكيــدا، والفاضــل/ اشــوك ســابرو. فــي االجتمــاع األول للجنــة الترشــيحات والمكافــآت، تــم 
اختيــار الفاضــل/ جورجيــن دي فيــت رئيســا للجنــة الترشــيجات والمكافــآت. فــي 26 أغســطس 2019، قــدم الفاضــل/ كازوتشــي اكيــدا 

اســتقالته وتــم اســتبداله بالفاضــل/ يوشيتيتســو فوجيســاوا. 

فيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة خالل عام 2019 وحضور األعضاء. 

المنصبأسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي22 أكتوبر20 فبراير

1√ال ينطبقرئيس اللجنةالفاضل/ جورجين ديفيت

1√ال ينطبقعضوالفاضل/ يوشيتيتسو فوجيساوا

2√√عضوالفاضل/ أشوك كومار سابرو

ل/ 
تق

س
م

عد
قا

مت

1ال ينطبق√عضوالفاضل/ كازويتشي اكيدا

1ال ينطبق√رئيس اللجنة الفاضل/ يعقوب حربي سالم الحارثي

√: حاضر، x: غائب ال ينطبق: ليس في المنصب

تقييم أداء مجلس اإلدارة
خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة المنعقــد فــي 20 مــارس 2019، وافــق المســاهمون علــى اجــراء تقييــم لمجلــس 

اإلدارة المنتخــب حديثــا خــالل مــدة واليتــه التــي تمتــد الــى 3 أعــوام. 

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

سيتم اجراء التقييم الداء مجلس اإلدارة الحالي في سنة 2021. 

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

الشــركات التجاريــة الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 2019/18 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.

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

)4(  ُينتخب أعضاء المجلس من بين المساهمين أو غير المساهمين. 

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

ال يعــد عضــو مجلــس اإلدارة عضــو مجلــس اإلدارة فــي أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة أو رئيــس مجلــس إدارة ألكثــر مــن شــركتين   )6(
مســاهمتين. وفقــا الحــكام المــادة رقــم 203 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، يجــب علــى عضــو مجلــس اإلدارة عــدم المشــاركة فــي 

إدارة أي شــركة أخــرى تمــارس أنشــطة مماثلــة. 

المكافآت
تحدد أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية. أ( 

ُتســدد األتعــاب المحــددة، كمــا اعتمدهــا 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، ولجنة 
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 ممثــالً آخــر لحضــور مجلــس اإلدارة.

وقــد بلغــت األتعــاب المحــددة لســنة 2019 المدفوعــة إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن حضــور اجتماعــات المجلــس، ولجنــة التدقيــق، 
ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت 15.200 ريــال ُعمانــي، و2.200 ريــال ُعمانــي، و1.200 ريــال ُعمانــي علــى التوالــي.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ب( 

قامــت الشــركة بســداد مبلــغ إجمالــي لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة 15.200 ريــال عمانــي إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة فيمــا 
يتعلــق بســنة 2018، وذلــك عقــب اعتمادهــا مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد بتاريــخ 20 

مــارس 2019.

وبالنســبة لســنة 2019، يقتــرح مجلــس اإلدارة علــى نحــو مماثــل ســداد مكافــآت إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة مســاوية لألتعــاب 
المحــددة الفعليــة المدفوعــة خــالل ســنة 2019 مقابــل مســاهمتهم فــي تحقيــق النتائــج التشــغيلية والماليــة المتميــزة. وقــد تــم 
اســتحقاق المكافــأة المقترحــة بمبلــغ 15.200 ريــال ُعمانــي فــي القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، رغــم أنهــا 

ــخ 18 مــارس 2020. ــة الســنوية المقــرر عقــده بتاري ــة العمومي ُتســدد، بشــرط أن يعتمدهــا المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعي

المدفوعات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة ج( 

لم يتم صرف أي مبالغ أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة سوى أتعاب حضور اجتماعات المجلس ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.

أكبر خمسة مسؤولين د( 

دفعــت الشــركة إلــى أكبــر خمســة مســؤولين لديهــا مبلــغ إجمالــي بقيمــة 301.075 ريــال ُعمانــي، بمــا فــي ذلــك أتعــاب اإلعــارة 
والرواتــب والبــدالت والعــالوات القائمــة علــى األداء وغيــر ذلــك مــن المزايــا. وتتناســب المكافــآت المدفوعــة مــع مؤهالتهــم ودورهــم 

ومســؤولياتهم وأدائهــم.

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  أ( 
لــكل موظــف والبيئــة  والســالمة 

فــي نهايــة العــام، يتــم تقييــم األداء والنتائــج الفعليــة مقابــل كل معيــار مــن هــذه المعاييــر واألهــم مــن ذلــك تتــم مالحظــة  ب( 
ــى تحســين أداء الشــركة ــؤدي إل ــة مســاهمة اســتثنائية مــن الموظــف ت ــر أي وتقدي

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

يتــم تحديــد فتــرة اإلخطــار ومكافــأة نهايــة الخدمــة فــي عقــد العمــل العــادي الــذي تبرمــه الشــركة مــع الموظــف. وبصفــة عامــة، 
ينــص 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.

تقرير حوكمة الشركة
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بيانات عدم االلتزام من قبل الشركة
ــة  ــة أو أي هيئ ــألوراق المالي ــة العامــة لســوق المــال، أو ســوق مســقط ل ــى الشــركة مــن قبــل الهيئ ــم يتــم فــرض أي غرامــات عل ل

تشــريعية أخــرى فــي أي مســألة تتعلــق بأســواق المــال فــي عــام 2019.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين
تتواصــل الشــركة مــع المســاهمين والمســتثمرين بشــكل رئيســي عبــر الموقــع االلكترونــي لســوق مســقط لــألوراق الماليــة، 
والموقــع االلكترونــي للشــركة  )www.alsuwadipower.com( باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، ويتــم اإلفصــاح عــن المعلومــات 
الجوهريــة فــورا، إلــى جانــب اإلفصــاح عــن المعلومــات الماليــة مثــل النتائــج الماليــة الفصليــة األوليــة والنتائــج الســنوية غيــر المدققــة، 
والبيانــات الماليــة المرحليــة غيــر المدققــة ، والتقريــر الســنوي المتضمــن للبيانــات الماليــة الســنوية المدققــة 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.  امتثــاال لمتطلبــات ســوق مســقط لــالوراق الماليــة فــي تعييــن 
مســئول عالقــات المســتثمرين، قامــت الشــركة بتعييــن رئيســها المالــي المســئول فــي منصــب مســئول عالقــات المســتثمرين. 

بيانات أسعار السوق
أ(  مقارنة ارتفاع/ انخفاض سعر السهم واألداء أثناء كل شهر في 2019

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

تغير من 1 يناير2019إغالقتغير من 1 يناير 2019إغالقمنخفضمرتفع
- 6.46%      2.142.44 - 4.95%979596يناير

-9.21%       2.079.39 - 9.90%939091فبراير
- 13.57%      1.979.61 - 13.86%888787مارس
-11.18%       2.034.26 -20.79% 807880أبريل
-13.77%       1.975.07 -19.80% 808081مايو

-16.35%       1.915.80 -24.75% 787676يونيو
-19.72%       1.838.60 -31.68% 706969يوليو

-18.20%       1.873.58 -30.69% 707070أغسطس
-14.84%       1.950.53 -28.71% 727272سبتمبر

-16.61%       1.909.84 -30.69% 706970أكتوبر
-14.64%       1.954.94 -29.70% 717071نوفمبر

-17.19%       1.896.58 -41.58% 595859ديسمبر

توزع نسبة المساهمة كما في 31 ديسمبر 2019 ب( 

نسبة رأس المال المساهمعدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالفئة
82.1%57586,744,439% وما يزيد

3.5%1225,071,321% إلى %5
14.4%2,701102,590,580ما يقل عن %1

100.0٪2,710714,406,340اإلجمالي

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

المواصفات المهنية للمدقق القانوني
قــام المســاهمون فــي الشــركة بتعييــن شــركة “إرنســت ويونــغ” كمدقــق للشــركة لعــام 2019 م، حيــث تعــد شــركة “إرنســت ويونــغ” 
مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال التدقيــق والضرائــب والمعامــالت واالستشــارات. تبــدي شــركة إرنســت ويونــغ التزامهــا بالقيــام بدورهــا 
فــي خلــق بيئــة عمــل أفضــل. وتســهم رؤى الشــركة وخدمــات الجــودة التــي تقدمهــا فــي بنــاء الثقــة فــي أســواق المــال واالقتصاديــات 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.

تقرير حوكمة الشركة
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بــدأت إرنســت ويونــغ فــي عملهــا بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا منــذ عــام 1923 ويعمــل لديهــا مــا يزيــد عــن 7.000 متخصــص. 
وبــدأت إرنســت ويونــغ فــي عملهــا فــي عمــان منــذ عــام 1974 كإحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال تقديــم الخدمــات المهنيــة بالبــالد. 
وتعــد ممارســات إرنســت ويونــغ الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا جــزءًا مــن ممارســات إرنســت ويونــغ بمنطقــة أوروبــا والشــرق األوســط 
والهنــد وأفريقيــا؛ إذ تضــم مــا يزيــد عــن 4.600 شــريك وحوالــي 106.775 متخصــص. تعمــل إرنســت ويونــغ فــي جميــع أنحــاء العالــم فيمــا 
يزيــد عــن 150 دولــة ويعمــل لديهــا 261.559 متخصــص فيمــا يقــدر بعــدد 700 مكتــب. يرجــى زيــارة موقــع ey.com لالطــالع علــى مزيــد مــن 
المعلومــات عــن إرنســت ويونــغ. وجديــر بالذكــر أنــه قــد قامــت شــركة إرنســت ويونــغ خــالل ســنة 2019 بإصــدار فواتيــر بقيمــة 9.400 ريــال 
عمانــي لقــاء الخدمــات المهنيــة المقدمــة إلــى الشــركة )مبلــغ 9.400 ريــال عمانــي لقــاء خدمــات التدقيــق ومبلــغ 630 ريــال عمانــي لقــاء 

خدمــات أخــرى(.   

مراقبة الجودة الخارجية لوحدة التدقيق الداخلي 
وفقــا الشــتراطات االرتبــاط، اجــرت شــركة ديلويــت انــد تــوش )الشــرق األوســط( & كــو ذ.م.م.، مدققيــن، عمليــات مراقبــة الجــودة الخارجيــة 

لوحــدة التدقيــق الداخلــي بالشــركة. أجــرى المدققــون مراجعــة دقيقــة انتهــت الــى مــا يلــي: 

“توصلنــا الــى أن إدارة التدقيــق الداخلــي تتوافــق بشــكل عــام مــع معاييــر معهــد المراقبيــن الداخلييــن للتدقيــق الداخلــي المهنــي 
وميثــاق االخالقيــات للمعهــد والمــادة رقــم 27 مــن قــرار الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم 2018/10.”  

إن البيــان الســابق يتوافــق مــع متطلبــات المعيــار 1321 مــن االطــار الدولــي للممارســات المهنيــة، والمــادة رقــم 27 مــن قــرار الهيئــة 
العامــة لســوق المــال رقــم 2018/10. إن مصطلــح “تتوافــق بصــورة عامــة” يشــير الــى انــه قــد توجــد فــرص للتحســين ولكنــه ال يشــير الــى 
أن أنشــطة التدقيــق لــم تلتــزم بتطبيــق المعاييــر او ميثــاق االخالقيــات، او لــم تطبقهــا بفاعليــة او لــم تحقــق األغــراض المرجــوة منهــا.  

إقرار مجلس اإلدارة
قبــل مجلــس اإلدارة مســؤولية إعــداد الحســابات والقوائــم الماليــة بدقــة، وأكــد علــى أن القوائــم الماليــة لســنة 2019 قــد ُأِعــَدت طبقــً   •

لمعاييــر وقواعــد التقاريــر الماليــة الدوليــة المعمــول بهــا.

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

تتمتــع الشــركة بنمــوذج أعمــال وإطــار تعاقــدي قــوي، كمــا هــو مفســر فــي القوائــم الماليــة. وعلــى هــذا النحــو، يؤكــد مجلــس اإلدارة   •
علــى اعتقــاده بأنــه ليــس هنــاك مســائل جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرار الشــركة وقدرتهــا علــى مواصلــة عملياتهــا أثنــاء الســنة 

الماليــة القادمــة.

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تقرير حوكمة الشركة
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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( الجامعيــة ومحاســب إداري معتمــد

لــدى الفاضــل /ديكســتير خبــرة فــي صناعــات القــوى والصلــب فــي مجــال المحاســبة واإلدارة الماليــة ومراقبــة :الخبرات العملية
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 الفاضــل/ ديكســتير حاليــا مديــرا ماليــا وإداريــا لشــركة إنجــي للقــوى والميــاه 

الشــرق األوســط.

رافيندر سوين:االسم
2018:سنة االنضمام

زميل معهد المحاسبين القانونيين في الهند وعضو منتسب بمعهد محاسبي التكاليف في الهند:المؤهالت العلمية
لــدى الفاضــل/ رافينــدر أكثــر مــن 27 عامــً مــن الخبــرة المهنيــة فــي مجــال التصنيــع والتجــارة والعقــارات :الخبرات العملية

وغيرهــا مــن القطاعــات الخدميــة. وهــو يشــغل حاليــً منصــب رئيــس االئتمــان والتحصيــل بمجموعــة ســهيل 
بهــوان. وعلــى مــدار مــدة 21 ســنة مــن العمــل لــدى هــذه المجموعــة، عمــل عــن كثــب علــى العديــد مــن أمــور 
السياســات المختلفــة وســاهم فــي تصميــم وتعزيــز أدوات الرقابــة وتســهيل القــرارات االســتثمارية وقــرارات 
األعمــال. وتتعــدد مجــاالت التخصــص التــي يتعامــل معهــا لتتضمــن تقييــم وإدارة المخاطــر والتمويــل 

والتكاليــف والضرائــب والتدقيــق وإعــداد الموازنــات والتقاريــر اإلداريــة وتحليــل االســتثمارات. 

علي تقي إبراهيم اللواتي :االسم
2016:سنة االنضمام

درجة علمية في العقارات والتأمين ودبلومة في أسواق المال – تخصص تخليل مالي:المؤهالت العلمية
 لــدى الفاضــل/ علــي خبــرة بإجمالــي 22 عامــً 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.

أشوك كومار سابرو:االسم

2018:سنة االنضمام

درجــة البكالوريــوس )مــع مرتبــة الشــرف( فــي الهندســة المدنيــة مــن معهــد بيــرال للتكنولوجيــا والعلــوم :المؤهالت العلمية
بمدينــة بيالنــي فــي الهنــد.

ــر العقــارات. وهــو متخصــص :الخبرات العملية ــدى الفاضــل/ ســابرو خبــرة أكثــر مــن 38 عامــً فــي قطــاع اإلنشــاءات وتطوي ل
مــن الدرجــة األولــى ونجــح فــي إدارة مشــروعات تطويــر عقــاري ضخمــة للغايــة علــى مســتوى المــدن ومبانــي 
تجاريــة متطــورة وفنــادق ومراكــز تجاريــة كمــا أشــرف علــى العديــد مــن المشــروعات المتخصصــة مثــل 
المتنزهات/المستودعات/ســاحات انتظــار الســيارات المؤتمتــة التكنولوجيــة/ أعمــال الديكــور للمكاتــب 

ــدءًا مــن حجــر األســاس وحتــى اإلنجــاز. ــك، ب ــى غيــر ذل والمكاتــب والفيــالت علــى أعلــى مســتوى إل

انضــم إلــى مجموعــة ســهيل بهــوان فــي عــام 2012 وهــو يــرأس حاليــً إدارة المشــروعات والتصميــم الداخلــي. 
وقبــل انضمامــه للمجموعــة، عمــل علــى مســتوى عالــي فــي مجــال تطويــر التصميمــات وتنفيــذ المشــروعات 
ــداي للهندســة واإلنشــاءات وشــركة إكسانســا  ــد مــن الشــركات المشــهورة منهــا شــركة هيون مــع العدي
الهنــد المحــدودة وشــركة ريالينــس اندســتريز ليمتــد وشــركة يونيتــك ليمتــد وشــركة مشــروعات برســتيج 

العقاريــة المحــدودة.  

تقرير حوكمة الشركة
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بيبن درمسي نينسي:االسم

2018:سنة االنضمام

درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة مــن جامعــة مومبــاي )الهنــد( عــام 1977. كمــا حصــل علــى شــهادة اإلدارة :المؤهالت العلمية
ــاد )الهنــد( فــي ســنة 2003. التنفيذيــة مــن المدرســة الهندية في إدارة األعمــال بمدينــة حيــدر آب

إن الفاضــل/ نينســي عضــو مجلــس إدارة ببنــك صحــار الدولــي ش.م.ع.ع. منــذ 2018. كمــا شــغل الســيد/ :الخبرات العملية
نينســي منصــب عضــو مجلــس إدارة بنــك عمــان الدولــي اعتبــارا مــن 1999، ثــم شــغل منصــب نائــب رئيــس 
مجلــس إدارة بنــك عمــان الدولــي فــي الفتــرة مــا بيــن 2002 الــى 2012. تولــى الســيد نينســي منصــب نائــب 
إدارة شــركة  2015، وعضــو مجلــس  عــام  منــذ  للتأميــن ش.م.ع.ع.  إدارة شــركة مســقط  رئيــس مجلــس 

داراميســي نينســي منــذ عــام 1977. 

آسانو ياسوشي :االسم

2018:سنة االنضمام

درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة كيئو في اليابان.:المؤهالت العلمية

لــدى الفاضــل/ آســانو مــا يزيــد عــن 15 ســنة مــن الخبــرة فــي مجــال المحطــات والبنيــة األساســية. وهــو :الخبرات العملية
يعمــل حاليــً مديــرًا بالقطــاع رقــم 1 بــإدارة مشــروعات الطاقــة بشــركة ســوجيتز ويتولى مســؤولية تطويــر 
مشــروعات منتجــي القــوى المســتقلين / مشــروعات الميــاه والطاقــة المســتقلة/محطات مشــروعات الميــاه 

ــة. ــة المســتقلة وإدارة محافظهــا الخارجي والطاق

 يوشيتيتسو فوجيساوا:االسم

2019:سنة االنضمام

درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة كيو، اليابان:المؤهالت العلمية

يشــغل الفاضــل/ فوجيســاوا منصــب نائــب المديــر العــام لشــركة اس ايــه بــي إنترناشــيونال الهولنديــة :الخبرات العملية
بــي. فــي ) فــرع مركــز دبــي (- دبــي. ويتولــى ضمــن مهــام منصبــه مســئولية تطويــر وإدارة االصــول الجديــدة 

لمشــروعات IPP/IWPP فــي أوربــا والشــرق األوســط وافريقيــا.

بــدأ الفاضــل / فوجيســا مســيرته المهنيــة فــي شــركة شــيكوكو للطاقــة الكهربائيــة )يونــدون( وهــي 
الشــركة االم لـــ أس أيــة بــي إنترناشــيونال الهولنديــة فــي 1999 كمهنــدس كهربائــي فــي ادارة توزيــع الطاقة 
وشــارك فــي اعمــال التشــغيل والصيانــة والتصميــم ووضــع السياســات وإدارة الميزانيــة، الــى غيــر ذلــك مــن 
ــر مــن 4 ســنوات. وشــارك فــي أنشــطة دوليــة لشــركة  ــان أكث ــع فــي الياب االعمــال المتعلقــة بمرافــق التوزي
يونــدون ألكثــر مــن 15 ســنة، وعمــل كمستشــار فنــي لـــ 100 مشــروع تقريبــا تــم تطويرهــا بواســطة يونــدون 

ــم. وإدارة أصــول مشــاريع IPP/IWPP فــي العال

تقرير حوكمة الشركة
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يورجين ديفيت:االسم

2019:سنة االنضمام

ــإلدارة ودرجــة :المؤهالت العلمية ــة( مــن جامعــة فليريــك لوفيــن جينــت ل درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال )اإلدارة التنفيذي
الماجســتير فــي الهندســة الكهربائيــة

انضــم الفاضــل/ دي فيــت إلــى شــركة آل دور للطاقــة والميــاه، وشــركة العــزل للطاقــة فــي البحريــن كرئيــس :الخبرات العملية
تنفيــذي فــي عــام 2019. منــذ انضمامــه إلــى مجموعــة إنجــي فــي عــام 1991، كان مســؤوالً عــن الفــرق متعــددة 
الثقافــات المســؤولة عــن تنفيــذ المشــاريع فــي أوروبــا وشــمال إفريقيــا. بيــن عامــي 2003 و2006، شــغل 
الفاضــل/ دي فيــت منصــب مديــر مشــروع تجديــد ســوناطراك جــازودوك فــي الجزائــر. مــن عــام 2007 إلــى عــام 
2008، كان مســؤوالً عــن تطويــر األعمــال لمشــروعات الطاقــة المتجــددة فــي بلجيــكا، ومــن عــام 2008 إلــى عــام 
2013، عمــل الفاضــل/ دي فيــت فــي محطــة جديــدة لتوليــد الطاقــة بقــوة 800 ميجــاوات فــي شــمال ألمانيــا، 
وهــو المســؤول عــن المســائل التنظيميــة والتقنيــة. انتقــل إلــى ُعمــان فــي عــام 2013، وكان مســؤوًلا عــن 

شــركة الباطنــة للطاقــة حتــى عــام 2017 وبيــن عامــي 2017 و2019 فــي أس أم أن بــاور هولدينــج.

ماريا ديل كارمن فيدال مارتينيز:االسم

2019:سنة االنضمام

أم أس. أس سي. الهندسة الصناعية، المدرسة الفنية العليا للمهندسين الصناعيين، مدريد ، إسبانيا:المؤهالت العلمية

تتمتــع الفاضلــة/ فيــدال بخبــرة متنوعــة فــي صناعــة الســيارات والبنــاء والطاقــة. وفــي وقــت الحــق، عملــت :الخبرات العملية
مــع مجموعــة انجــي فــي مســقط منــذ عــام 2009، حيــث كانــت رئيســة موظفــي المشــتريات، المســؤولة 
ــع  ــة فــي جمي ــة والمالي ــآزر واألداء فــي مجــال المشــتريات، وتعمــل بشــكل وثيــق مــع اإلدارات التقني عــن الت
الكيانــات. وهــي تتولــي ريــادة التفاعــالت فــي مجتمــع المشــتريات. عملــت الســيدة/ فيــدال فــي العديــد مــن 

ــا الماضيــة فــي الشــرق األوســط. البلــدان فــي أوروبــا وعلــى مــدار الخمســة عشــر عاًم

 منير عبد اهلل الخميس البلوشي:االسم

2019:سنة االنضمام

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في المحاسبة:المؤهالت العلمية

ــا. الفاضــل منيــر هــو :الخبرات العملية يعمــل الفاضــل/ منيــر فــي صنــدوق معاشــات موظفــي الخدمــة المدنيــة منــذ 12 عاًم
حاليــا مديــر قســم صنــدوق محافظــة جنــوب الباطنــة.

 سمينة حسن ناجارواال:االسم

2019:سنة االنضمام

بكالوريوس تجارة، وماجستير في إدارة األعمال )محلل مالي معتمد( :المؤهالت العلمية

الفاضلــة/ ســمينة هــي أحــد كبــار المتخصصيــن فــي مجــال المخاطــر ولديهــا أكثــر مــن 20 عاًمــا مــن الخبــرة :الخبرات العملية
فــي المنطقــة. وهــي علــى درايــة جيــدة بفئــات األصــول واالســتثمارات المختلفــة بســبب خبرتهــا المتنوعــة 
فــي العمــل مــع مكتــب العائلــة، وشــركة إدارة األصــول ، والبنــك وصنــدوق التقاعــد. بــدأت حياتهــا المهنيــة 
كمحللــة لألســهم وهــي علــى درايــة جيــدة باألســواق اإلقليميــة والدوليــة. كانــت فــي البنــك جــزًءا مــن فريــق 
إدارة األصــول الــذي يقــوم بإجــراء أبحــاث جانبيــة وشــارك أيًضــا فــي العديــد مــن المعامــالت البنكيــة للشــركات. 
ــة  ــال لهــا. وهــي حاصل ــة مــع وظيفــة أداء المخاطــر واالمتث ــا فــي صنــدوق المعاشــات التقاعدي تعمــل حالًي

علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن معهــد التكنولوجيــا واإلدارة، وهــي محلــل مالــي معتمــد.

تقرير حوكمة الشركة
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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 الفاضــل/ كاســبيكار فــي مجــال الطاقــة ألكثــر مــن 18 عامــا، وكان قــد عمــل قبــل ذلــك فــي الكامــل :الخبرات العملية
للتشــييد 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.

بريتام ساراف :االسم

الرئيس المالي:المنصب

2019:سنة االنضمام

زميــل جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن بالهنــد، وحاصــر علــى دبلومــة دراســات عليــا )تعــادل :المؤهالت العلمية
ماجســتير فــي إدارة االعمــال( فــي مجــال التمويــل، وبكالوريــوس فــي التجــارة.

لــدى الفاضــل/ ســاراف خبــرة مهنيــة الكثــر مــن 21 ســنة مــن بينهــا خبــرة لمــدة 12 ســنة فــي قطــاع الطاقــة. :الخبرات العملية
بــدأ مســيرته المهنيــة فــي شــركة النفــط الهنديــة مــن خــالل التعامــل مــع قطــاع تكريــر النفــط حيــث 
قضــى 6 ســنوات. قبــل االلتحــاق بالعمــل فــي شــركة الســوادي للطاقــة، عمــل لمــدة 11 عــام فــي شــركة تاتــا 
ــى مشــروعات  ــد، حيــث تول ــة الهن ــة فــي دول ــة لمرافــق الطاق ــر مؤسســة متكامل ــة والتــي تعــد اكب للطاق
جريــن فيلــد للطاقــة، وتطبيــق النظــم واإلجــراءات. كمــا تولــى عــدة مهــام فــي شــركة تاتــا للطاقــة بمــا فــي 
ذلــك المســئول المالــي لموقــع العمــل المتعلــق بمحطــات الطاقــة للشــركة، ومناجــم الفحــم، وكانــت اكبــر 

المهــام التــي توالهــا هــي الشــئون الماليــة وتحليــل األداء للشــركات التابعــة. 

تقرير حوكمة الشركة
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الـبـيــانـات 
المــالــيــــة 
الـمـدقـقــة

35 الـتـقــريــر الـــســنــوي 2019



الـتـقــريــر الـــســنــوي 36٢٠١٩



37 الـتـقــريــر الـــســنــوي ٢٠١٩



الـتـقــريــر الـــســنــوي 38٢٠١٩



39 الـتـقــريــر الـــســنــوي ٢٠١٩



الـتـقــريــر الـــســنــوي 40٢٠١٩
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الـتـقــريــر الـــســنــوي 42٢٠١٩

2019201920182018إيضاحات

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
دوالر أمريكي

199,279 76,623 193,856 74,538 إيرادات 
)139,394()53,597()135,904()52٫254(4تكاليف مباشرة

59,885 23,026 22,28457٫952 مجموع الربح

50 19 - - دخل آخر 
)2,024()779()2,065()794(5مصروفات عمومية وإدارية

57,911 22,266 55,887 21,490 الربح قبل الفائدة والضرائب
)27,501()10,574()25,467()9,793(6تكاليف التمويل - صافية

11,69730,42011,69230,410الربح قبل الضرائب 
)6,979()2,683()4,663()1,793(7مصروف الضرائب

23,431 9,009 25,757 9,904 صافي الربح للسنة 

العائدات على كل سهم
32.80 12.61 13.8636.05 23العائد األساسي على كل سهم )بيسة/ سنت(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 جزًءا من هذه البيانات المالية.

قائمة األرباح او الخسائر 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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2019201920182018

 ألفإيضاح
ريال ُعماني

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
دوالر أمريكي

25٫7579.00923.431 9٫904 صافي الربح عن السنة  
الدخل الشامل اآلخر مخصوًما منه ضريبة 

الدخل:
البنود التي ستتم إعادة تصنيفها إلى األرباح 

أو الخسائر:
الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة 

2.0415.308)10٫048()3٫863(15لتغطيات التدفق النقدي )مخصوما منها الضرائب(
15٫70911.05028.739 6٫041 مجموع الدخل الشامل عن السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 جزًءا من هذه البيانات المالية.

قائمة الدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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2019201920182018إيضاحات

األصول
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
األصول غير المتداولة

710.056 273.016 689٫600 265٫151 8الممتلكات واآلالت والمعدات
- - 3٫195 1٫229 9 )أ(أصول حق االستخدام 

1.074 413 1٫544 594 قطع غيار رأسمالية
 266٫974 694٫339 273.429 711.130

األصول المتداولة
4.714 1.812 4٫822 1٫854 المخزون

14.658 5.635 69٫816 26٫843 10الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
 3.800 1.461 3٫206 1٫233 11الوديعة قصيرة األجل

3.313 1.274 756 291 12النقد وما في حكم النقد
 30٫221 78٫600 10.182 26.485

737.615 283.611 772٫939 297٫195 مجموع األصول 

حقوق المساهمين وااللتزامات
حقوق المساهمين

185.801 71.441 185٫801 71٫441 14 )أ(رأس المال
13.984 5.377 16٫559 6٫367 14 )ب(االحتياطي القانوني

35.278 13.564 45٫455 17٫477 أرباح محتجزة
247٫81590.382235.063 95٫285 مجموع حقوق المساهمين

)8.556()3.290()18٫604()7٫153(15احتياطي التحوط
226.507 87.092 229٫211 88٫132 صافي حقوق المساهمين

االلتزامات
االلتزامات غير المتداولة

383.691 147.529 342٫228 131٫587 16قروض ألجل
- - 3٫176 1٫221 9 )ب(التزامات عقود االيجار

10.066 3.871 21٫887 8٫415 15أدوات مشتقة
49.367 18.980 52٫257 20٫092 7التزام ضريبة مؤجلة
697 268 750 288 13التزام تخريد األصول 

19 7 22 8 مكافآت نهاية الخدمة
 161٫611 420٫320170.655443.840

االلتزامات المتداولة
23.135 8.895 72٫211 27٫767 17الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

- - 308 9 )ب(التزامات عقود االيجار
 2.601 1.000 6٫632 2٫550 قروض قصيرة األجل

41.532 15.969 44٫257 17٫017 16قروض ألجل
 47٫452 123٫408 25.864 67.268

511.108 196.519 543٫728 209٫063 مجموع االلتزامات 
737.615 283.611 772٫939 297٫195 مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

22133.38346.88126.51329.03صافي األصول لكل سهم معدل )بيسة / سنت(
تم اعتماد هذه القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 19 فبراير 2020 وتم التوقيع عليها نيابًة عن مجلس 

اإلدارة من قبل:

عضو مجلس االدارة رئيس مجلس االدارة
تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 جزًءا من هذه البيانات المالية.

قائمة المركز المالي 
في 31 ديسمبر 2019
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2019201920182018إيضاحات

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
دوالر أمريكي

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
30٫42011.69230.410 11٫697الربح قبل الضريبة 

تسويات لـ:
 20.824 8.007 21٫209 48٫154 و 5استهالك 

 27.501 10.574 25٫467 69٫793تكاليف التمويل )صافية(
)5(    )2(   -         -        ربح االستبعادات

 3      1    3        1        مكافآت نهاية الخدمة مستحقة
77٫09930.27278.733 29٫645النقد الناتج من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل

تغيرات في:
)176(           )67(           )108(  )42(    المخزون

)4.943()1.900()55٫198()21٫223(الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
 6.081 2.339 49٫191 18٫916الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 79.695 30.644 70٫984 27٫296النقد الناتج من أنشطة التشغيل

)278(  )108(   9 )أ(مدفوعات تأجير 
)24.848()9.554()23٫180()8٫912(تكاليف تمويل مدفوعة 

 54.847 21.090 47٫526 18٫276صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:
)208(           )80(           )376(  )145(   8شراء الممتلكات واآلالت والمعدات

 5      2    -         -        متحصالت بيع الممتلكات واآلالت والمعدات
)203(           )78(           )376(  )145(   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
)39.762(      )15.289()41٫531()15٫968(16سداد قروض ألجل

)2.601(        )1.000(       4٫031  1٫550 16متحصالت / )سداد( قرض قصير األجل - بالصافي
 804  309            594     228    وديعة قصيرة األجل- صافي الحركة 

 163  63  204     77      فوائد مستلمة
)16.722(      )6.430(      )13٫005(      )5٫001(       14 )ج(توزيع أرباح مدفوعة

)58.118(      )22.347(     )49٫707()19٫114(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

)3.474(        )1.335(      )2٫557()983(   صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
6.787          2.609         3٫313  1٫274 12النقد وما في حكم النقد في 1 يناير

3.313          1.274        756    291    12النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 جزًءا من هذه البيانات المالية.

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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 رأسمال
األسهم

 االحتياطي
القانوني

 األرباح
المحتجزة

 احتياطي
المجموعالتحوط

إيضاحات
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

ريال ُعماني

 82,472      )5,331(      11,886      4,476        71,441     الرصيد في 1 يناير 2018 
الدخل الشامل عن السنة 

 9,009           -  9,009          -    - صافي الربح عن السنة 
دخل شامل آخر مصخوما منه ضريبة الدخل 

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة 
 2,041        2,041          -    -    - لتحوطات التدفق النقدي

 11,050       2,041        9,009          -    - اجمالي الدخل الشامل 

   -    - )901(         901            - التحويل الى االحتياطي القانوني 
التعامالت مع مالكي الشركة 

)6,430(         - )6,430(        -    - 14 )ج(توزيعات أرباح 
)6,430(         - )6,430(        -    - اجمالي التعامالت مع مالكي الشركة 

 87,092      )3,290(      13,564      5,377        71,441     الرصيد في 31 ديسمبر 2018 

الدخل الشامل عن السنة 
 9,904           -  9,904          -    - صافي الربح عن السنة 

الدخل الشامل اآلخر مخصوما منه ضريبة الدخل 
الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة 

)3,863(        -    -    - لتحوطات التدفق النقدي
      

)3,863(
 6,041        )3,863(      9,904          -    - اجمالي الدخل الشامل 

   -    - )990(         990            - التحويل الى االحتياطي القانوني 

التعامالت مع مالكي الشركة 
)5,001(         - )5,001(        -    - 14 )ج(توزيعات أرباح 

)5,001(         - )5,001(        -    - اجمالي التعامالت مع مالكي الشركة 
 88,132      )7,153(      17,477      6,367        71,441     الرصيد في 31 ديسمبر 2019

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 جزًءا من هذه البيانات المالية.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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رأسمال 
األسهم

االحتياطي 
القانوني

األرباح 
المحتجزة

احتياطي 
التحوط

المجموع

إيضاحات 
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

دوالر أمريكي

 214,490    )13,864(    30,912      11,641      185,801   الرصيد في 1 يناير 2018 
الدخل الشامل عن السنة  

 23,431         -  23,431        -   - صافي الربح عن السنة 
الدخل الشامل للسنة مخصوما منه ضريبة 

الدخل
الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة 

 5,308         5,308          -    -    - لتحوطات التدفق النقدي
 28,739       5,308        23,431        -    - اجمالي الدخل الشامل 

   -     - )2,343(      2,343          - التحويل الى االحتياطي القانوني
التعامالت مع مالكي الشركة 

)16,722(        - )16,722(      -    - 14 )ج(توزيعات أرباح 
)16,722(        - )16,722(      -    - اجمالي التعامالت مع مالكي الشركة 

 226,507    )8,556(      35,278      13,984      185,801   الرصيد في 31 ديسمبر 2018 
الدخل الشامل عن السنة  

 25,757         -  25,757        -    - صافي الربح عن السنة 
   دخل شامل اخر مخصوما منه ضريبة الدخل 

الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة 
)10,048(   )10,048(      -    -    - لتحوطات التدفق النقدي

اجمالي الدخل الشامل
 

-
 

-     25,757    )10,048(      15,709 

)2,575(      2,575          - التحويل الى االحتياطي القانوني
 

   -
 

   -
التعامالت مع مالكي الشركة 

)13,005(      - )13,005(      -    - 14 )ج(توزيعات أرباح 
)13,005(      - )13,005(      -    - اجمالي التعامالت مع مالكي الشركة 

 229,211    )18,604(    45,455      16,559      185,801   الرصيد في 31 ديسمبر 2019 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 جزًءا من هذه البيانات المالية.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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اإليضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2019

الـتـقــريــر الـــســنــوي 482019

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 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 
ــاء “بــركاء 3” بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ حوالــي 750 ميجــا وات(، ومــا يتبعهــا مــن مرافــق تغذيــة ربــط مشــترك بالغــاز وغيرهــا مــن  كهرب
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 كقطــاع واحــد قابــل لرفــع التقاريــر 

عنــه. 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 عامــً اعتبــارًا مــن تاريــخ   .i
المقــرر. التجــاري  التشــغيل 

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

اتفاقيــة حــق االنتفــاع المتعلقــة بموقــع بــركاء بتاريــخ 15 أغســطس 2010 مــع حكومــة ســلطنة عمــان ممثلــة فــي وزارة اإلســكان   .iii
ــخ نفاذهــا.  ــارًا مــن تاري ــً اعتب لمنــح حقــوق انتفــاع بموقــع المحطــة لمــدة 25 عام

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

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

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 ــات تحــوط لمقايضــة أســعار الفائ اتفاقي  .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 المؤرخــة فــي 12 أكتوبــر 2010 وبنــك كريــدت أجريكــول لتمويــل   .x
الشــركات واالســتثمار المؤرخــة فــي 4 أغســطس 2015 و 3 ســبتمبر 2019. 

اتفاقيــة تســهيل رأس المــال العامــل المتجــدد بتاريــخ 5 يونيــو 2012 مــع بنــك مســقط ش.م.ع.ع. بغــرض الحصــول علــى قــروض   .xi
قصيــرة األجــل بقيمــة تصــل إلــى 8.84 مليــون ريــال عمانــي. 

اإليضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2019



الـتـقــريــر الـــســنــوي ٢٠١٩

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019

49 الـتـقــريــر الـــســنــوي 2019

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 ش.م.ع.ع. )“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 ش.م.ع.ع. بصفتهــا “المؤمــن”. 

اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع بنك مسقط ش.م.ع.ع. 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 ش.م.ع.ع. بصفتــه “وكيــل الضمــان الداخلــي” وبنــك كريــدت أجريكــول لتمويــل الشــركات 

ــي للتســهيل”. ــه “الوكيــل الدول واالســتثمار بصفت

ــخ 21 ســبتمبر 2010 بيــن الشــركة بصفتهــا “راهنــة”  ــك المتحصــالت( بتاري اتفــاق رهــن تجــاري علــى أصــول الشــركة )بمــا فــي ذل  .xvii
وبنــك مســقط ش.م.ع.ع. بصفتــه “مرتهــن”. 

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

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

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  3

أساس اإلعداد  3.1
بيان االلتزام )أ( 

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )“المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة “( الصــادرة 
عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة )“مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة”( ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة لســلطنة ُعمــان 

والتعديــالت الالحقــة لــه والهيئــة العامــة لســوق المــال.

تــم إصــدار قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 18 لســنة 2019 )“قانــون الشــركات التجاريــة لســلطنة 
ُعمــان”( بتاريــخ 13 فبرايــر 2019 ليحــل محــل قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974. وطبقــً للمــواد التــي ينــص عليهــا المرســوم 
الســلطاني رقــم 18 لســنة 2019، أصبــح قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد ســاريً اعتبــارا مــن 17 أبريــل 2019 وينبغــي علــى الشــركات 

االمتثــال للقانــون الجديــد خــالل ســنة واحــدة اعتبــارا مــن 17 أبريــل 2019.

أساس القياس )ب( 

يتــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخّيــة فيمــا عــدا مخصــص التــزام تخريــد األصــول وتكلفــة التمويــل 
المؤجلــة وعقــود اإليجــار التشــغيلية التــي تــم قياســهما حســب تكلفــة اإلطفــاء وبعــض األدوات الماليــة التــي تــم قياســها حســب 

القيمــة العادلــة.

عملة العرض والعملة الوظيفية )ج( 

يتــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة بالــدوالر األمريكــي، وهــو العملــة الوظيفيــة للشــركة، وكذلــك بالريــال الُعمانــي )ريال عمانــي( ألغراض 
المتطلبــات التنظيميــة المحليــة. وتــم تحويــل المبالــغ المعروضــة بالريــال الُعمانــي فــي هــذه القوائــم الماليــة مــن الــدوالر األمريكــي 
علــى أســاس ســعر الصــرف التالــي: 1 دوالر أمريكــي= 0.3845 ريــال ُعمانــي. تــم تقريــب جميــع القيــم إلــى أقــرب ألــف )ألــف دوالر أمريكــي 

او ألــف ريــال ُعمانــي( مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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3  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(

أساس اإلعداد )تابع(  3.1
استخدام التقديرات واألحكام )د( 

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

التغييــرات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تمــت فيهــا مراجعــة التقديــرات وأي فتــرات مســتقبلية متأثــرة. 

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

األصــول وانخفــاض قيمــة األصــول الماليــة واإليجــارات التشــغيلية.

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 ألدوات شــبيهة. وتشــمل هذه الفئة األدوات المقيمة 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 مباشــر أو غيــر مباشــر مــن بيانــات الســوق.

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 

األدوات.  بيــن 

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات فــي تاريــخ القوائــم 
الماليــة والتــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة بــأن تــؤدي إلــى تعديــل ملحــوظ فــي القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات خــالل الســنة 

الماليــة التاليــة.

انخفاض قيمة األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة

تســتند مخصصــات انخفــاض قيمــة األصــول الماليــة إلــى االفتراضــات حــول مخاطــر التعثــر ومعــدالت الخســائر المتوقعــة. وتســتعين 
الشــركة باألحــكام فــي وضــع هــذه االفتراضــات واختيــار المدخــالت المناســبة الحتســاب انخفــاض القيمــة اســتنادا إلــى الخبــرة الســابقة 
لــدى الشــركة وظــروف الســوق الحاليــة وكذلــك التقديــرات المســتقبلية فــي نهايــة كل فتــرة قوائــم ماليــة. يتــم تقييــم مخصــص 
ــر الماليــة الدوليــة 9 وال يعتبــر تأثيــر  ــوارد ضمــن معيــار التقاري انخفــاض القيمــة اســتنادا إلــى نمــوذج “خســائر االئتمــان المتوقعــة” ال

انخفــاض القيمــة جوهريــً. 

انخفاض قيمة المخزون

يــدرج المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا، أيهمــا أقــل. عندمــا يصبــح المخــزون قديمــً أو متقادمــً يتــم تقديــر 
ــة علــى أســاس إفــرادي. يتــم  ــة بصــورة فردي ــغ الجوهري ــر بالنســبة للمبال صافــي قيمتــه الممكــن تحقيقهــا. يتــم اجــراء هــذا التقدي
تقييــم المبالــغ غيــر الجوهريــة بصــورة فرديــة للمخــزون، ولكــن القديــم أو المتقــادم، بصــورة مجمعــة ويتــم احتســاب مخصــص لــه 

تبعــً لنــوع المخــزون ودرجــة القــدم أو التقــادم اســتنادًا إلــى أســعار البيــع المتوقعــة.

وفــي تاريــخ القوائــم الماليــة، بلغــت قيمــة المخــزون 1.85 مليــون ريــال ُعمانــي )2018: 1.81 مليــون ريــال ُعمانــي( )4.82 مليــون دوالر 
أمريكــي )2018: 4.71 مليــون دوالر أمريكــي(( وبلغــت قيمــة مخصصــات المخــزون بطــيء الحركــة والمتقــادم ال شــيء ريــال ُعمانــي )2018: 
ال شــيء ريــال ُعمانــي( )ال شــيء دوالر أمريكــي )2018: ال شــيء دوالر أمريكــي(( علــى التوالــي. ســيتم إدراج أي فــرق بيــن المبالــغ المحققــة 

فعليــً فــي الفتــرات المســتقبلية والمبالــغ المتوقعــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.
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3  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(

أساس اإلعداد )تابع(  3.1
استخدام التقديرات واألحكام )تابع( )د( 

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 

تحــدد إدارة الشــركة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للممتلــكات واآلالت والمعــدات وذلــك لغــرض احتســاب االســتهالك. يتــم هــذا التقديــر 
بعــد دراســة االســتخدام المتوقــع لألصــل وكذلــك عوامــل التلــف والتــآكل المــادي مــن االســتعمال. تقــوم اإلدارة بمراجعــة القيمــة 
التخريديــة واألعمــار اإلنتاجيــة ســنويً ويتــم تعديــل مخصــص االســتهالك المســتقبلي عندمــا تــرى اإلدارة أن األعمــار اإلنتاجيــة تختلــف 

عــن التقديــرات الســابقة. 

الضرائب

توجــد أوجــه عــدم التيقــن فيمــا يتعلــق بتفســير القوانيــن الضريبيــة وكميــة وتوقيــت الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل. 
بالنظــر إلــى مجموعــة واســعة مــن العالقــات التجاريــة وطبيعــة االتفاقــات التعاقديــة القائمــة، قــد تســتدعي الفــروق التــي تنشــأ 
بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات أو التغييــرات المســتقبلية لمثــل هــذه االفتراضــات إجــراء التعديــالت المســتقبلية علــى ضريبــة 
ومصروفــات الدخــل التــي ســجلت بالفعــل. وتقــوم الشــركة بتكويــن مخصصــات، اســتنادا إلــى تقديــرات معقولــة، عــن النتائــج 
المحتملــة للربــط الضريبــي النهائــي للشــركة. وتســتند قيمــة تلــك المخصصــات إلــى عوامــل مختلفــة، مثــل الخبــرة بحــاالت الربــط 
الضريبــي الســابق والتفســيرات المختلفــة لألنظمــة الضريبيــة مــن قبــل الكيــان الخاضــع للضريبــة ومســؤولية الســلطات الضريبيــة.

عقود التأجير - تقدير معدل االقتراض المتزايد

ليــس بإمــكان الشــركة تحديــد معــدل الفائــدة المرتبــط بعقــد التأجيــر بســهولة وبالتالــي، فإنهــا تســتخدم معــدل االقتــراض المتزايــد 
ــدة التــي ســيكون علــى الشــركة ســداده لالقتــراض  ــد هــو معــدل الفائ لقيــاس التزامــات عقــود التأجيــر. ومعــدل االقتــراض المتزاي
علــى مــدار فتــرة مماثلــة وفــي ظــل توفــر ضمــان مماثــل، للحصــول علــى األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثلــة 
مرتبــط بأصــل حــق االســتخدام فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة. وبالتالــي، يعكــس معــدل االقتــراض المتزايــد المبلــغ الــذي “يتعيــن” علــى 
الشــركة “ســداده” والــذي يتطلــب وضــع التقديــرات حينمــا ال تتوفــر معــدالت ملحوظــة أو يكــون هنــاك ضــرورة لتعديلهــا لتعكــس 
بنــود وشــروط عقــد التأجيــر. وتقــوم الشــركة بتقديــر معــدل االقتــراض المتزايــد بواســطة المدخــالت الملحوظــة )مثــل معــدالت 

الفائــدة فــي الســوق( عنــد توفرهــا وال بــد مــن توفــره لوضــع بعــض التقديــرات المرتبطــة بالمنشــأة.

األحــكام الجوهريــة التــي تــم اتخاذهــا فــي تحديــد مــدة التأجيــر للعقــود المشــتملة علــى إمكانيــة التجديــد واإلنهــاء - الشــركة 
كمســتأجر

تحــدد الشــركة مــدة عقــد التأجيــر كمــدة غيــر قابلــة لإللغــاء باإلضافــة إلــى أي فتــرات يغطيهــا خيــار تمديــد عقــد التأجيــر إذا كان مــن 
المؤكــد بصــورة معقولــة أنــه ســيتم ممارســته أو أي فتــرات يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد التأجيــر إذا كان مــن غيــر المؤكــد بصــورة 

ــة ممارســته.  معقول

لــدى الشــركة، بموجــب بعــض عقــود التأجيــر، خيــار تأجيــر األصــول لفتــرات إضافيــة. وتســتعين الشــركة باألحــكام فــي تقييــم مــا إذا 
كان مــن المؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة خيــار التجديــد. أي أنهــا تراعــي كافــة العوامــل ذات الصلــة التــي تحقــق حافــزًا اقتصاديــً 
لممارســة خيــار التجديــد. وبعــد تاريــخ بدايــة التأجيــر، تعيــد الشــركة تقييــم مــدة عقــد التأجيــر إذا كان هنــاك حــدث أو تغيــر جوهــري 
فــي الظــروف يقــع ضمــن نطــاق ســيطرة الشــركة ويعكــس قدرتهــا علــى ممارســة )أو عــدم ممارســة( خيــار التجديــد أو اإلنهــاء )مثــل 
التغيــر فــي اســتراتيجية األعمــال أو إدخــال بعــض التحســينات الجوهريــة علــى العقــارات المســتأجرة أو التخصيــص الجوهــري لألصــل 

المســتأجر(. 
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معايير صادرة ولكن لم تسر بعد أ( 

فيمــا يلــي المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة الصــادرة ولكنهــا لــم تســر بعــد حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة للشــركة. 
تعتــزم الشــركة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة عنــد ســريانها متــى أمكــن ذلــك.

معيار التقارير المالية الدولي 17 عقود التأمين )ال ينطبق على الشركة(

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي 3: تعريف األعمال التجارية )ال ينطبق على الشركة(

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8: تعريف االهمية الجوهرية

فــي أكتوبــر 2018، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 1 لعــرض القوائــم الماليــة ومعيــار 
المحاســبة الدولــي 8 السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات واألخطــاء المحاســبية لتتماشــى مــع تعريــف “االهميــة 
الجوهريــة” عبــر المعاييــر وتوضيــح جوانــب معينــة مــن التعريــف. ينــص التعريــف الجديــد علــى أن “المعلومــات جوهريــة إذا تــم حذفهــا 
أو تســجيلها بالخطــأ أو إخفاءهــا، فمــن المتوقــع أن تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون األساســيون 

للقوائــم الماليــة لألغــراض العامــة علــى أســاس تلــك القوائــم الماليــة، والتــي توفــر معلومــات ماليــة حــول تقاريــر محــددة للمنشــأة.

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف االهمية الجوهرية تأثير كبير على القوائم المالية للشركة.

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة ب( 

فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت التي أصبحت سارية المفعول كما في 1 يناير 2019: 

معيار التقارير المالية الدولي 16 عقود التأجير  •
تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 23 عدم التأكد حول سبل معاملة ضريبة الدخل  •

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي 9 مزايا السداد مقدما والتعويضات السالبة  •
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 28 الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة وشركات المحاصة  •

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 19 تعديل أو تقليص أو تسوية برامج الموظفين  •
التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  •

معيار التقارير المالية الدولي 3 دمج األعمال - الحصص المحتفظ بها سابقً في عملية مشتركة  o
معيار التقارير المالية الدولي 11 الترتيبات المشتركة - الحصص المحتفظ بها سابقً في عملية مشتركة  o

معيــار المحاســبة الدولــي 12 ضرائــب الدخــل - نتائــج مدفوعــات ضريبــة الدخــل علــى األدوات الماليــة المصنفــة كحقــوق   o
همين مســا

معيار المحاسبة الدولي 23  تكاليف االقتراض - تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة  o

ــم تقــم الشــركة بالتطبيــق  ــم الماليــة للشــركة. ل ــي 16 تأثيــر علــى القوائ ــر الماليــة الدول ليــس للمعاييــر أعــاله بخــالف معيــار التقاري
ــم تســر بعــد. ــم إصدارهــا ولكنهــا ل ــالت ت المبكــر ألي معاييــر أو تفســيرات أو تعدي
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معيار التقارير المالية الدولي 16 عقود التأجير

يحــل  معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 16 محــل معيــار المحاســبة الدولــي 17 عقــود التأجيــر، وتفســير لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر 
الماليــة الدوليــة 4 - تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يتضمــن عقــد تأجيــر، وتفســير لجنــة التفســيرات الدائمــة 15 - عقــود التأجيــر 
التشــغيلي - الحوافــز، وتفســير لجنــة التفســيرات الدائمــة 27 - تقييــم جوهــر المعامــالت التــي تتضمــن شــكل قانونــي لعقــد 
ــر ويتطلــب مــن  ــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود التأجي ــادئ االعت ــي 16 مب ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــر. يحــدد معي التأجي

المســتأجرين المحاســبة عــن معظــم العقــود ضمــن الميزانيــة العموميــة.

إن طريقــة محاســبة المؤجــر وفقــً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 16 ال تختلــف بصــورة جوهريــة عــن طريقــة المحاســبة وفقــً لمعيــار 
المحاســبة الدولــي 17، حيــث يســتمر المؤجــرون فــي تصنيــف عقــود التأجيــر إلــى عقــود تأجيــر تشــغيلي أو تمويلــي باســتخدام مبــادئ 
ــر الماليــة الدولــي 16 تأثيــر علــى عقــود  ــم يكــن لمعيــار التقاري تصنيــف مماثلــة لتلــك الموضحــة فــي معيــار المحاســبة الدولــي 17. ل

التأجيــر التــي تمثــل الشــركة فيهــا المؤجــر. 

قامــت الشــركة بتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 16 بواســطة طريقــة التطبيــق المعــدل بأثــر رجعــي فــي تاريــخ التطبيــق 
المبدئــي فــي 1 ينايــر 2019. وبموجــب هــذه الطريقــة، يتــم تطبيــق المعيــار بأثــر رجعــي مــع تســجيل التأثيــر التراكمــي للتطبيــق 

المبدئــي للمعيــار فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي. وبالتالــي، لــم يتــم إعــادة إدراج المعلومــات المقارنــة.

طبيعة تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولي 16
قبــل تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16، كانــت الشــركة تصنــف كل عقــد مــن عقــود تأجيرهــا )كمســتأجر( فــي تاريــخ البــدء 

كعقــد تأجيــر تمويلــي أو تشــغيلي. 

فــي إطــار تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 16، قامــت الشــركة بتطبيــق طريقــة اعتــراف وقيــاس فرديــة لكافــة عقــود التأجيــر 
باســتثناء عقــود التأجيــر قصيــرة األجــل وعقــود تأجيــر األصــول منخفضــة القيمــة. وتســجل الشــركة التزامــات عقــود التأجيــر لتســجيل 
ــة. وبالنســبة لعقــود التأجيــر التــي  مدفوعــات عقــود التأجيــر وأصــول حــق االســتخدام بمــا يمثــل حــق اســتخدام األصــول ذات الصل
ســبق تصنيفهــا كعقــود تأجيــر تشــغيلي، يتــم تســجيل التزامــات عقــود التأجيــر اســتنادا إلــى القيمــة الحاليــة لمدفوعــات التأجيــر 

المتبقيــة مخصومــة بمعــدل االقتــراض المتزايــد فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي.

المبررات العملية:
اختــارت الشــركة االســتفادة مــن المبــرر العملــي لالنتقــال الــذي يســمح بعــدم تقييــم مــا إذا كان العقــد يتمثــل فــي أو يشــتمل علــى 
ــار فقــط علــى العقــود التــي ســبق تحديدهــا كعقــود  ــك، قامــت الشــركة بتطبيــق المعي ــدالً مــن ذل ــر 2019. ب ــر فــي 1 يناي عقــد تأجي
تأجيــر تقــوم بتطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي 17 وتفســير لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 4 فــي تاريــخ التطبيــق 
المبدئــي. كمــا اختــارت الشــركة االســتفادة مــن إعفــاءات االعتــراف لعقــود التأجيــر التــي تمتــد مــدة التأجيــر بموجبهــا فــي تاريــخ البــدء 
لمــدة 12 شــهرًا أو أقــل وال تتضمــن خيــار شــراء )“عقــود التأجيــر قصيــرة األجــل”( وعقــود التأجيــر التــي تنخفــض فيهــا قيمــة األصــل 

األساســي )“أصــول منخفضــة القيمــة”(.

التأثير على االنتقال
كمــا فــي 1 ينايــر 2019، قامــت الشــركة بتســجيل أصــول حــق االســتخدام بمبلــغ 1.37 مليــون ريــال عمانــي )3.57 مليــون دوالر امريكــي(، 
والتزامــات عقــود تأجيــر بمبلــغ 1.34 مليــون ريــاال عمانــي )3.57 مليــون دوالر امريكــي( ممــا أدى إلــى التأثيــر علــى األربــاح المرحلــة بمبلــغ 

ال شــيء ريــال ُعمانــي )ال شــيء دوالر امريكــي(.
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3  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(

التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع(  3.2
معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة )تابع( ب( 

معيار التقارير المالية الدولي 16 عقود التأجير )تابع(

طبيعة تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولي 16 )تابع(

المطابقة مع التزامات عقود التأجير التشغيلي

يمكن مطابقة التزامات عقود التأجير كما في 1 يناير 2019 بالتزامات عقود التأجير التشغيلي كما في 31 ديسمبر 2018 كما يلي:

 ألف
ريال عماني 

 ألف
دوالر امريكي 

األصول 
2,0245,265التزامات عقود التأجير التشغيلي كما في 31 ديسمبر 2018 

1,3613,557التزامات عقود التأجير التشغيلي المخصومة كما في 1 يناير 2019 

ناقصا: 
-   -   التزامات متعلقة بعقود التأجير قصيرة األجل

-   -   التزامات متعلقة بعقود تأجير األصول منخفضة القيمة

يضاف: 
-   -   التزامات متعلقة بعقود التأجير المصنفة سابقً كعقود تأجير تمويلي

مدفوعات عقود التأجير المتعلقة بفترات التجديد غير المدرجة ضمن التزامات عقود 
-   -   التأجير التشغيلي كما في 31 ديسمبر 2018

1,3613,557التزامات عقود التأجير كما في 1 يناير 2019

السياسات المحاسبية الهامة  3.3
عقود التأجير )أ( 

تقــوم الشــركة بتقييــم العقــد فــي تاريــخ بدايــة العقــد لتحديــد مــا إذا كان يتمثــل فــي أو يشــتمل علــى عقــد تأجيــر، أي مــا إذا كان 
العقــد ينقــل الحــق فــي اســتخدام أصــل محــدد لفتــرة زمنيــة لقــاء مقابــل نقــدي.

الشركة كمستأجر

تطبــق الشــركة طريقــة اعتــراف وقيــاس فرديــة لكافــة عقــود التأجيــر باســتثناء عقــود التأجيــر قصيــرة األجــل وعقــود تأجيــر األصــول 
منخفضــة القيمــة. وتســجل الشــركة التزامــات عقــود التأجيــر لتســجيل مدفوعــات عقــود التأجيــر وأصــول حــق االســتخدام بمــا يمثــل 

حــق اســتخدام األصــول ذات الصلــة.

أصول حق االستخدام  )1

ــخ أن يصبــح األصــل األساســي متاحــً لالســتخدام(.  ــر )أي تاري ــة عقــد التأجي ــخ بداي تعتــرف الشــركة بأصــول حــق االســتخدام فــي تاري
وتقــاس أصــول حــق االســتخدام وفقــً للتكلفــة ناقصــً أي اســتهالك متراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة والمعدلــة بمــا يعكــس 
أي قيــاس اللتزامــات عقــود التأجيــر. تتضمــن تكلفــة هــذه األصــول قيمــة التزامــات عقــود التأجيــر المســجلة والتكاليــف المبدئيــة 
المباشــرة المتكبــدة ومدفوعــات عقــود التأجيــر المســددة فــي أو قبــل تاريــخ البــدء ناقصــً أي حوافــز عقــود تأجيــر مســتلمة. ومــا لــم 
تتيقــن الشــركة بصــورة معقولــة مــن حصولهــا علــى ملكيــة األصــل المســتأجر فــي نهايــة مــدة عقــد التأجيــر، يتــم اســتهالك أصــول 
حــق االســتخدام المعتــرف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل أو مــدة عقــد التأجيــر أيهمــا 

أقصــر. تتعــرض أصــول حــق االســتخدام النخفــاض القيمــة.

تــم إدراج تكاليــف عقــود التأجيــر للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 والتــي تتعلــق بأصــول حــق االســتخدام بقيمــة 0.14 مليــون 
ريــال عمانــي ضمــن مصروفــات االســتهالك. 
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3
عقود التأجير )تابع( )أ( 

التزامات عقود التأجير  )2

تعتــرف الشــركة فــي تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر بالتزاماتــه والتــي يتــم قياســها وفقــً للقيمــة الحاليــة لمدفوعــات عقــد التأجيــر التــي 
ســيتم ســدادها علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر. وتتضمــن مدفوعــات عقــد التأجيــر المدفوعــات الثابتــة )بمــا فــي ذلــك المدفوعــات 
الثابتــة فــي طبيعتهــا( ناقصــا أي حوافــز مســتحقة ومدفوعــات عقــد التأجيــر المتغيــرة التــي تعتمــد على أحــد المؤشــرات أو المعدالت 
وكذلــك المبالــغ التــي مــن المتوقــع ســدادها بموجــب ضمانــات القيمــة التخريديــة. كمــا تشــتمل مدفوعــات عقــد التأجيــر علــى ســعر 
الممارســة لخيــار الشــراء والتــي مــن المؤكــد بصــورة معقولــة مــن أنــه يتــم ممارســته مــن قبــل الشــركة ومدفوعــات الغرامــات إلنهــاء 
عقــد التأجيــر فــي حالــة إذا كانــت مــدة عقــد التأجيــر تعكــس ممارســة الشــركة لخيــار إنهــاء العقــد. وفــي حالــة مدفوعــات عقــود 
التأجيــر المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل مــا، فيتــم تســجيلها كمصروفــات فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا الحــدث أو 

الظــروف التــي تســتدعي ســداد المدفوعــات. 

عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات عقــد التأجيــر، تســتخدم الشــركة معــدل االقتــراض المتزايــد فــي تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر 
فــي حالــة إذا كان معــدل االقتــراض المتضمــن فــي عقــد التأجيــر غيــر قابــل للتحديــد بشــكل فــوري. وبعــد تاريــخ بدايــة العقــد، يتــم 
ــادة مبلــغ التزامــات عقــد التأجيــر لكــي تعكــس تراكــم الفائــدة بينمــا يتــم تخفيضــه مقابــل مدفوعــات عقــد التأجيــر المســددة.  زي
إضافــة إلــى ذلــك، يعــاد قيــاس القيمــة الدفتريــة اللتزامــات عقــد التأجيــر فــي حالــة أن يطــرأ تعديــل أو تغييــر فــي مــدة عقــد التأجيــر 
أو تغيــر فــي مدفوعــات عقــد التأجيــر الثابتــة فــي طبيعتهــا )مثــل التغيــرات فــي المدفوعــات المســتقبلية الناتجــة عــن تغيــر فــي 
المؤشــر أو المعــدل المســتخدم فــي تحديــد مدفوعــات عقــود التأجيــر( أو تغيــر فــي التقييــم الــذي يتــم إجــراؤه لتحديــد مــا إذا كان 

ســيتم شــراء األصــل ذي الصلــة.

عقود التأجير قصيرة األجل وعقود األصول منخفضة القيمة  )3

تطبــق الشــركة إعفــاء االعتــراف للعقــود قصيــرة األجــل علــى عقــود التأجيــر قصيــرة األجــل الخاصــة بهــا )أي تلــك العقــود التــي تقــدر 
مدتهــا بفتــرة 12 شــهرًا أو أقــل مــن تاريــخ بدايــة التأجيــر والتــي ال تتضمــن خيــار شــراء األصــل(. كمــا أنهــا تطبــق إعفــاء االعتــراف لعقــود 
ــة  ــر فــي حال ــر منخفضــة القيمــة. ويتــم تســجيل مدفوعــات عقــد التأجي ــر التــي تعتب األصــول منخفضــة القيمــة علــى عقــود التأجي
العقــود قصيــرة األجــل وعقــود األصــول منخفضــة القيمــة كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر. 

الشركة كمؤجر

إن عقــود التأجيــر التــي ال تقــوم الشــركة بموجبهــا بتحويــل كافــة المخاطــر والمنافــع الهامــة لملكيــة االصــل يتــم تصنيفهــا كعقــود 
تأجيــر تشــغيلي. تتــم المحاســبة عــن إيــرادات التأجيــر علــى أســاس القســط الثابــت علــى  مــدى فتــرات عقــد التأجيــر ويتــم إدراجهــا 
كإيــرادات فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر نتيجــة لطبيعتهــا التشــغيلية. وتضــاف التكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة فــي 
التفــاوض حــول عقــد التأجيــر التشــغيلي والترتيــب لــه إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر كمــا يتــم تســجيلها علــى مــدى فتــرة 
التأجيــر بنفــس الطريقــة المتبعــة لتســجيل ايــرادات التأجيــر. أمــا اإليجــارات المحتملــة، فيتــم تســجيلها كإيــرادات فــي الفتــرة التــي 

يتــم فيهــا اكتســابها.

العمالت )ب( 

المعامالت بالعمالت األجنبية

خــالل إعــداد القوائــم الماليــة، تــم تســجيل المعامــالت التــي بعمــالت أخــرى غيــر العملــة الوظيفيــة للشــركة )العمــالت األجنبيــة( علــى 
أســاس ســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ المعاملــة. 

وفــي تاريــخ كل قوائــم ماليــة، تــم تحويــل البنــود النقديــة المقّيمــة بالعمــالت األجنبيــة علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ 
القوائــم الماليــة.

وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة بإحــدى العمــالت األجنبيــة، فيتــم تحويلهــا علــى 
أســاس أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ المعاملــة. 

يتــم إدراج مكاســب وخســائر التحويــل المتعلقــة بالبنــود النقديــة فــي قائمــة الدخــل فــي فتــرة حدوثهــا، باســتثناء تلــك المتعلقــة 
بالبنــود النقديــة التــي تتأهــل لتصنيفهــا كأدوات تحــّوط فــي تحــّوط تدفــق نقــدي حيــث يتــم إدراجهــا مبدئًيــا فــي األربــاح أو الخســائر 

والدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه التحــّوط فّعــاًلا. 
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القياس المبدئي لألدوات المالية

يتــم االعتــراف مبدئيــً بكافــة األصــول وااللتزامــات الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة، أي تاريــخ أن تصبــح الشــركة طرفــا فــي األحــكام التعاقدية 
لــألداة. ويتــم فــي هــذا التاريــخ تصنيــف األصــول الماليــة بالتكلفة المســتهلكة أو القيمــة العادلة.

القياس الالحق لألصول المالية

يعمــل معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 9 علــى تقســيم كافــة األصــول الماليــة إلــى فئتيــن - تلــك المقاســة بالتكلفــة المســتهلكة 
وتلــك المقاســة بالقيمــة العادلــة. وعندمــا تقيــس الشــركة األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة، يتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر بالكامــل 
ــة مــن  ــاح أو الخســائر( أو ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر )بالقيمــة العادل ــة مــن خــالل األرب ــاح أو الخســائر )بالقيمــة العادل إمــا ضمــن األرب

خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر(.

تصنيف األصول المالية 

يتــم تقييــم األصــول الماليــة - باســتثناء أدوات حقــوق المســاهمين والمشــتقات - اســتنادا إلــى الجمــع مــا بيــن نمــوذج أعمــال 
المنشــأة المســتخدم فــي إدارة األصــول وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لــألدوات. يتــم قيــاس األصــول الماليــة طبقــا لمعيــار 

التقاريــر الماليــة الدولــي 9 علــى النحــو التالــي.

األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة  )1(

يتــم قيــاس األصــل المالــي وفقــا للتكلفــة المســتهلكة فــي حالــة اســتيفائه للشــروط التاليــة وعــدم تصنيفــه كمــدرج بالقيمــة العادلة 
مــن خــالل األربــاح أو الخســائر: 

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و )أ( 

أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة تتمثــل فــي مدفوعــات ألصــل المبلــغ  )ب( 
والربــح فقــط ألصــل المبلــغ القائــم.

األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )2(

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تطبــق الشــركة الفئــة الجديــدة ألدوات الديــن المقاســة طبقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 9 المقاســة وفقــا للقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــي حالــة اســتيفاء الشــرطين التالييــن:

أن يتــم االحتفــاظ بــاألداة ضمــن نمــوذج أعمــال يكــون الغــرض منــه تحصيــل كل مــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع األصــول   •
الماليــة

أن تستوفي الشروط التعاقدية لألصل المالي اختبار تحقيق مدفوعات أصل المبلغ األساسي والربح فقط  •

يتــم قيــاس أدوات الديــن الماليــة وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر الحقــً وفقــا للقيمــة العادلــة مــع إدراج األربــاح 
والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. ويتــم تســجيل إيــرادات التمويــل وأربــاح وخســائر 
ــاح أو الخســائر  تحويــل العمــالت األجنبيــة وخســائر انخفــاض القيمــة ضمــن قائمــة الدخــل. وعنــد إلغــاء االعتــراف، يعــاد تصنيــف األرب

التراكميــة المســجلة ســابقا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر مــن حقــوق المســاهمين إلــى األربــاح أو الخســائر. 

إن هــذه الفئــة تتضمــن فقــط أدوات الديــن التــي تنــوي الشــركة االحتفــاظ بهــا فــي المســتقبل المنظــور والتــي اختــارت الشــركة - 
علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء - تصنيفهــا عنــد االعتــراف المبدئــي أو عنــد االنتقــال. قامــت الشــركة بتصنيــف أدوات الديــن كأدوات 
مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. إن أدوات الديــن المصنفــة كأدوات ديــن مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

الدخــل الشــامل اآلخــر ال تخضــع لتقييــم انخفــاض القيمــة وفقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 9. 
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أدوات حقوق المساهمين وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عنــد االعتــراف المبدئــي، قــد تختــار الشــركة تصنيــف بعــض االســتثمارات فــي حقــوق المســاهمين علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء كأدوات 
حقــوق مســاهمين وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا تســتوفي تعريــف حقــوق المســاهمين طبقــا لمعيــار 
المحاســبة الدولــي 32 األدوات الماليــة: العــرض وال يتــم االحتفــاظ بهــا لغــرض المتاجــرة. يتــم تحديــد مثــل هــذا التصنيــف علــى أســاس 

كل أداة علــى حــدة.

ليس لدى الشركة أدوات حقوق مساهمين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )3(

تتكــون األصــول الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر مــن األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة 
واألصــول الماليــة المصنفــة عنــد االعتــراف المبدئــي كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر أو األصــول الماليــة التــي 
يتعيــن إلزاميــً قياســها وفقــً للقيمــة العادلــة. يتــم تصنيــف األصــول الماليــة كمحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة إذا تــم حيازتهــا لغــرض 
البيــع أو إعــادة الشــراء علــى المــدى القريــب. ويتــم أيضــً تصنيــف المشــتقات بمــا فــي ذلــك المشــتقات المتضمنــة المنفصلــة 
ــة  ــة. وبالنســبة لألصــول الماليــة ذات التدفقــات النقدي ــم يتــم تصنيفهــا كأدوات تحــوط فعال ــا ل كمحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة م
التــي ال تتمثــل فــي مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة فقــط، فيتــم تصنيفهــا وقياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر 
ــن المصنفــة بالتكلفــة المســتهلكة أو القيمــة  بغــض النظــر عــن نمــوذج األعمــال. وبغــض النظــر عــن معاييــر تصنيــف أدوات الدي
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، كمــا هــو مبيــن أعــاله، يجــوز تصنيــف أدوات الديــن وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو 
الخســائر عنــد االعتــراف المبدئــي إذا كان ذلــك مــن شــأنه أن يحــد أو يقلــل بشــكل جوهــري مــن أي تبايــن محاســبي. يتــم إدراج األصــول 
الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ضمــن قائمــة المركــز المالــي وفقــا للقيمــة العادلــة مــع االعتــراف بصافــي 
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن قائمــة األربــاح أو الخســائر. ليــس لــدى الشــركة أي أصــول ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

األربــاح أو الخســائر.

يتم قياس كافة أدوات الدين األخرى وفقً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. وليس لدى الشركة أي من هذه األدوات.

تتضمــن األصــول الماليــة لــدى الشــركة الذمــم التجاريــة المدينــة والمســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة والذمــم المدينــة األخــرى والوديعــة 
قصيــرة األجــل واألرصــدة لــدى البنــوك. وتتأهــل هــذه األصــول الماليــة لتصنيفهــا كأدوات ديــن مقاســة بالتكلفــة المســتهلكة.

خيار القيمة العادلة

تقيــس الشــركة األصــل المالــي وفقــً للقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر عنــد االعتــراف المبدئــي حتــى فــي حالــة إذا كان 
يســتوفي كال الشــرطين لكــي يتــم القيــاس وفقــً للتكلفــة المســتهلكة أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــي حالــة 
أن ينشــأ عــن ذلــك تقليــل أو اســتبعاد جوهــري ألي عــدم تطابــق فــي القيــاس أو االعتــراف )يشــار إليــه أحيانــً بتعبيــر “تبايــن محاســبي”( 
والــذي قــد ينشــأ بخــالف ذلــك عــن قيــاس األصــول أو االلتزامــات أو االعتــراف باألربــاح والخســائر عنهــا طبقــً ألســس مختلفــة. ليــس لــدى 

الشــركة أي أصــول ماليــة مقاســة وفقــً للقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر كمــا فــي نهايــة الفتــرة.
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القياس الالحق لاللتزامات المالية

تقــوم الشــركة بتصنيــف التزاماتهــا الماليــة إلــى فئتيــن مــن فئــات القيــاس: القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والتكلفــة 
المســتهلكة.

تقــوم الشــركة بتصنيــف االلتــزام المالــي كمقــاس وفقــً للقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر إذا كان يســتوفي تعريــف 
األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة أو عنــد تصنيفــه علــى هــذا النحــو عنــد االعتــراف المبدئــي بواســطة خيــار القيمــة 

ــة.  العادل

يتــم تقســيم األربــاح والخســائر الناتجــة عــن االلتزامــات الماليــة المصنفــة وفقــً للقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر إلــى مبلــغ 
التغيــر فــي القيمــة العادلــة المرتبــط بالتغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان لاللتــزام والمعــروض ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر والمبلــغ 

المتبقــي المــدرج ضمــن األربــاح أو الخســائر. 

تعتــرف الشــركة بمبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة بأكملــه ضمــن األربــاح أو الخســائر فقــط إذا كان عــرض التغيــرات فــي مخاطــر 
االئتمــان لاللتــزام ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر ســوف يــؤدي إلــى أو يزيــد مــن التبايــن المحاســبي ضمــن األربــاح أو الخســائر. وهــذا األمــر 

يتــم تحديــده عنــد االعتــراف المبدئــي وال يعــاد تقييمــه.

بالنسبة لألرباح أو الخسائر التراكمية المعروضة ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم تحويلها الحقَا ضمن حقوق المساهمين.

وبالنســبة لاللتزامــات الماليــة غيــر المحتفــظ بهــا وفقــً للقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر فيتــم قياســها الحقــٌا وفقــً 
للتكلفــة المســتهلكة بواســطة طريقــة الفائــدة الفعليــة.

ــة للمشــتقات  تتضمــن االلتزامــات الماليــة علــى الشــركة كاًل مــن الذمــم الدائنــة والمســتحق إلــى أطــراف ذات عالقــة والقيمــة العادل
والقــرض قصيــر األجــل والقــروض محــددة األجــل.

ــة، يتــم قيــاس كافــة االلتزامــات الماليــة األخــرى للشــركة وفقــً  ــة للمشــتقات المقاســة وفقــً للقيمــة العادل باســتثناء القيمــة العادل
للتكلفــة المســتهلكة. 

إلغاء االعتراف باألصول المالية

تنظر الشركة فيما إذا كان األصل الخاضع إللغاء االعتراف يتمثل فيما يلي:

أحد األصول بحالته الكاملة. )أ( 

تدفقات نقدية محددة بصورة منفصلة  واردة من أصل )أو مجموعة من األصول المالية المتماثلة( أو )ب( 

حصة نسبية )تناسبية( بالكامل من التدفقات النقدية الناتجة من األصل )أو مجموعة من األصول المالية المتماثلة( أو )ج( 

حصــة نســبية )تناســبية( بالكامــل مــن التدفقــات النقديــة المحــددة بصــورة منفصلــة الناتجــة مــن األصــل المالــي )أو مجموعــة  )د( 
مــن األصــول الماليــة المتماثلــة(.
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بمجــرد تحديــد ماهيــة األصــل الخاضــع إللغــاء االعتــراف، تقــوم الشــركة بإجــراء تقييــم حــول مــا إذا كان قــد تــم تحويــل األصــل. وفــي تلــك 
الحالــة، تحــدد مــا إذا كان تحويــل ذلــك األصــل مؤهــل الحقــً إللغــاء االعتــراف. يتــم تحويــل األصــل إذا قامــت الشــركة إمــا بتحويــل الحقــوق 
التعاقديــة الســتالم التدفقــات النقديــة أو أن تحتفــظ الشــركة بالحقــوق التعاقديــة فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل ولكنهــا 

تحملــت التزامــً تعاقديــً بتمريــر تلــك التدفقــات النقديــة طبقــً ألحــد الترتيبــات التــي تســتوفي الشــروط الثالثــة التاليــة:
ليس لدى الشركة التزام بسداد المبالغ إلى المستلم الفعلي ما لم تقم بتحصيل مبالغ مكافئة عن األصل األصلي. أ( 

أن يحظر على الشركة بيع أو رهن األصل األصلي. ب( 
أن يكون على الشركة االلتزام بتحويل تلك التدفقات النقدية دون تأخير مادي. ج( 

بمجــرد أن تحــدد الشــركة أنــه قــد تــم تحويــل األصــل، فهــي تحــدد بعــد ذلــك مــا إذا كان قــد تــم تحويــل كافــة المخاطــر والمنافــع الهامــة 
لملكيــة األصــل. وفــي حالــة تحويــل كافــة المخاطــر والمنافــع الهامــة لألصــل، يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل. أمــا فــي حالــة االحتفــاظ بكافــة 

المخاطــر والمنافــع الهامــة لألصــل، يمنــع إلغــاء االعتــراف باألصل.

انخفاض قيمة األصول المالية

تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المســتهلكة. 
وتعتبــر قيمــة األصــل المالــي أو مجموعــة األصــول الماليــة منخفضــة فــي حالــة توفــر ديــل موضوعــي علــى وقــوع حــدث خســارة بعــد 
ــة المســتقبلية لألصــل )لألصــول( والــذي  االعتــراف المبدئــي باألصــل )األصــول( ويكــون لحــدث الخســارة تأثيــر علــى التدفقــات النقدي

يمكــن تقديــره بصــورة موثــوق منهــا. 

يمكــن أن يتضمــن الدليــل الموضوعــي علــى انخفــاض قيمــة األصــول الماليــة مــا يشــير إلــى أن جهــة اإلصــدار تواجــه صعوبــة ماليــة 
جوهريــة أو التعثــر أو التخلــف عــن الســداد والمؤشــرات علــى قيــام جهــة اإلصــدار بإشــهار اإلفــالس أو تالشــي ســوق نشــط ألحــد 
الضمانــات أو أن تتوفــر بيانــات ملحوظــة أخــرى تتعلــق بمجموعــة الموجــودات مثــل التغيــرات العكســية فــي حالــة الســداد لجهــات 

ــدى الشــركة.  ــر ل ــة المرتبطــة بحــاالت التعث اإلصــدار أو الظــروف االقتصادي

يحــدد معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 9 خســائر االئتمــان المتوقعــة بالمتوســط المرجــح لخســائر االئتمــان المقترنــة بمخاطــر التعثــر 
ذات الصلــة والتــي تقــع بصــورة مرجحــة. 

تحتســب الشــركة فــي تاريــخ كل قوائــم ماليــة مخصصــً للخســائر المتوقعــة عــن كافــة األصــول التالية بواســطة المعلومــات المعقولة 
والمؤيــدة حــول األحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة والتوقعــات المؤيــدة للظــروف االقتصاديــة المســتقبلية عنــد قيــاس خســائر 

االئتمــان المتوقعــة: 
األصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة أ( 

األصول المالية التي ينبغي قياسها إلزاميً وفقً للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب( 
التزامات القروض متى يقع التزام حالي بمنح االئتمان ج( 

تقيس الشركة خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسائر تكون قيمته معادلة لما يلي:
ــألداة الماليــة  خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى فتــرة 12 شــهرًا )خســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التعثــر ل أ( 

والمحتملــة خــالل مــدة 12 شــهرًا بعــد تاريــخ القوائــم الماليــة(.
خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة بالكامــل )خســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن كافــة أحــداث التعثــر  ب( 

الماليــة( األداة  عمــر  مــدى  علــى  المحتملــة 
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تحتســب الشــركة مخصصــً للخســائر عــن كافــة خســائر االئتمــان المتوقعــة لــألداة الماليــة علــى مــدى عمــر األداة بالكامــل فــي حالــة 
وجــود ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان لــألداة الماليــة منــذ االعتــراف المبدئــي. بالنســبة لكافــة األدوات الماليــة األخــرى، يتــم قيــاس 

خســائر االئتمــان المتوقعــة بمبلــغ يعــادل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى فتــرة 12 شــهرًا. 

تحــدد الشــركة مبلــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة عــن طريــق تقييــم نطــاق النتائــج المحتملــة وكذلــك مراعــاة القيمــة الوقتيــة لألمــوال. 
يتــم خصــم هــذه الخســائر المتوقعــة حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة بواســطة معــدل الفائــدة الفعلــي لألصــل ) أو قيمــة تقريبيــة لــه( 

والــذي تــم تحديــده عنــد االعتــراف المبدئــي.

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط 

عنــد بدايــة عالقــة تحــوط، تقــوم الشــركة بشــكل رســمي بتصنيــف وتوثيــق عالقــة التحــوط التــي تهــدف الشــركة لتطبيــق محاســبة 
التحــوط عليهــا وهــدف إدارة المخاطــر واســتراتيجية إجــراء التحــوط. يشــمل التوثيــق تحديــد أداة التحــوط وبنــد التحــوط أو المعاملــة 
وطبيعــة المخاطــر التــي يتــم التحــوط منهــا وكيفيــة قيــام المنشــأة بتقييــم فعاليــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ألداة التحــوط فــي 

مقاصــة االنكشــاف للتغيــرات فــي التدفقــات النقديــة لبنــد التحــوط والمتعلقــة بالمخاطــر التــي يتــم التحــوط لهــا.

تتأهل عالقة التحوط لمحاسبة التحوط فقط عندما تستوفي كافة المعايير التالية:

أن تشتمل عالقة التحوط فقط على أدوات مؤهلة للتحوط وبنود مؤهلة يتم التحوط منها. أ( 

ــد وتوثيــق رســمي لعالقــة التحــوط وهــدف واســتراتيجية المنشــأة مــن إدارة المخاطــر  ــة عالقــة التحــوط تحدي أن يتــم فــي بداي ب( 
لغــرض إجــراء التحــوط.

أن تستوفي عالقة التحوط كافة متطلبات فعالية التحوط. ج( 

كجــزء مــن اســتراتيجيات إدارة المخاطــر، تســتخدم الشــركة األدوات الماليــة المشــتقة مثــل مقايضــات أســعار الفائــدة للتحــوط مــن 
الحساســية ألســعار الفائــدة. وتتأهــل هــذه األدوات الماليــة المشــتقة لمحاســبة التحــوط ويتــم تصنيفهــا كعمليــات تحــوط لتدفقــات 
نقديــة. يتــم االعتــراف مبدئيــً بــاألدوات الماليــة المشــتقة وفقــً للقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد األداة المشــتقة وتقــاس الحقــً 
وفقــً للقيمــة العادلــة. يتــم إدراج المشــتقات كأصــول ماليــة عندمــا تكــون القيمــة العادلــة موجبــة وكالتزامــات ماليــة عندمــا تكــون 

القيمــة العادلــة ســالبة. 

ــة ضمــن حقــوق المســاهمين حســب القيمــة األقــل مــن بيــن القيــم  ــل احتياطــي التحــوط للتدفقــات النقدي تقــوم الشــركة بتعدي
التاليــة:

األرباح أو الخسائر التراكمية الناتجة عن أداة التحوط منذ بداية التحوط. )أ( 

التغير التراكمي في القيمة العادلة للبند الذي يتم التحوط له منذ بداية التحوط. )ب( 
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األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )تابع(  )3(

اختبار الفعالية وإعادة الموازنة والتوقف

ــر مســتقبلي فــي تاريــخ كل قوائــم ماليــة. ويتــم االعتــراف  ــة بأث تجــري الشــركة تقييمــً لفعاليــة عمليــات التحــوط للتدفقــات النقدي
بجــزء األربــاح أو الخســائر الناتــج عــن أداة التحــوط والمحــدد كتحــوط فعــال ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر بينمــا يتــم االعتــراف بــأي أربــاح 

أو خســائر متبقيــة تعــد بمثابــة انعــدام فعاليــة للتحــوط ضمــن األربــاح أو الخســائر.

عندمــا ُتوقــف الشــركة محاســبة التحــوط لعمليــة تحــوط لتدفقــات نقديــة، يظــل المبلــغ التراكمــي باحتياطــي التحــوط للتدفقــات 
النقديــة ضمــن حقــوق المســاهمين فــي حالــة إذا كان ال يــزال مــن المتوقــع تدفــق التدفقــات النقديــة المســتقبلية التــي يتــم التحــوط 
لهــا وحتــى حدوثــه. وفــي حالــة إذا لــم يعــد مــن المتوقــع تدفــق التدفقــات النقديــة المســتقبلية التــي يتــم التحــوط لهــا، يعــاد 

تصنيــف ذلــك المبلــغ علــى الفــور إلــى األربــاح أو الخســائر.

فــي حالــة إذا لــم تعــد عالقــة التحــوط تســتوفي متطلبــات فعاليــة التحــوط المتعلقــة بنســبة التحــوط ولكــن دون أي تغييــر فــي هــدف 
ــة عالقــة التحــوط(  ــل نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط )أي تعيــد موازن إدارة المخاطــر المرتبــط بتلــك العالقــة، تقــوم الشــركة بتعدي

بحيــث تســتوفي معاييــر التأهــل مجــددًا. 

تقــوم الشــركة بإيقــاف محاســبة التحــوط بأثــر مســتقبلي فقــط عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط )أو جــزء مــن عالقــة التحــوط( عــن 
اســتيفاء معاييــر التأهــل )تغييــر أيــة إعــادة موازنــة(، ومــن النمــاذج علــى ذلــك الحــاالت التــي ينتهــي فيهــا ســريان أداة التحــوط أو أن 

يتــم بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها. 

التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول

ــذي يتــم  ــة بمــا يتفــق مــع تصنيــف البنــد األساســي ال ــة فــي أدوات تحــوط فعال يتــم تصنيــف األدوات المشــتقة المصنفــة والمتمثل
ــع موثــوق منــه. ــى جــزء متــداول وجــزء غيــر متــداول فقــط إذا كان يمكــن إجــراء توزي ــه. ويتــم تقســيم األداة المشــتقة إل التحــوط ل

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية ويتم إدراج المبلغ بالصافي ضمن قائمة المركز المالي فقط في الحاالت التالية:

أن يكون هناك حق قانوني ملزم حاليً بمقاصة المبالغ المعترف بها  •

أن تكون هناك نسية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصول وتسوية االلتزامات في آن واحد  •

الممتلكات واآلالت والمعدات )د( 

االعتراف والقياس  )1(

تقــاس بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بســعر التكلفــة مطروًحــا منــه االســتهالك المتراكــم وأي خســائر متراكمــة لالنخفــاض 
فــي القيمــة - إن وجــدت. وتشــتمل التكاليــف علــى النفقــات التــي ترجــع بشــكل مباشــر إلــى االســتحواذ علــى األصــل. تشــتمل 
تكاليــف األصــول المنشــأة ذاتيــا علــى تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة، وأي تكاليــف أخــرى تنســب بشــكل مباشــر إلــى عمليــة 
جعــل األصــول صالحــة للعمــل للغــرض المقصــود منهــا، وتكاليــف تفكيــك وإزالــة البنــود واســتعادة الموقــع الــذي كانــت قائمــة 
عليــه، وتكاليــف االقتــراض الرأســمالية. كمــا يمكــن أن تشــمل التكلفــة التحويــالت مــن األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر 
ألي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن تأهــل عمليــات تحــوط التدفــق النقــدي لمشــتريات الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالعمــالت األجنبيــة.

عندمــا يكــون لبنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة يتــم احتســابها علــى أســاس بنــود منفصلــة 
والمعــدات.  واآلالت  الممتلــكات  مــن  رئيســية(  )مكونــات 

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

األصــول المعــاد تقييمهــا، يتــم تحويــل المبالــغ المتضمنــة فــي احتياطــي إعــادة التقييــم إلــى األربــاح المحتجــزة.
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المصروفات الالحقة  )2(

ــة المســتقبلّية المتضمنــة فــي األصــل  ــادة المنافــع االقتصادّي يتــم رســملة المصروفــات الالحقــة فقــط عندمــا تســاهم فــي زي
ــه. ويتــم إدراج كافــة المصروفــات الالحقــة األخــرى كنفقــات فــي الفتــرة التــي يتــم تكّبدهــا فيهــا.  المحــدد الــذي ترتبــط ب

االستهالك  )3(

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

تقــوم اإلدارة بتحديــد األعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة لبنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أســاس االســتخدام المقصود 
لألصــول والعمــر االقتصــادي المتوقــع لتلــك األصــول. وأي تغييــرات الحقــة فــي الظــروف مثــل التقــدم التكنولوجــي أو االســتخدام 
المســتقبلي لألصــول ذات الصلــة يمكــن أن يــؤدي إلــى أن تختلــف األعمــار الفعليــة أو القيــم المتبقيــة عــن التقديــرات األوليــة. 
وقــد اســتعرضت اإلدارة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة بالنســبة للبنــود الرئيســية مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات وقــررت 

أنــه ال ضــرورة ألي تعديــل.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية والفترات المقارنة

السنوات
40الممتلكات واآلالت والمعدات 

25قطع غيار فنية 
3أصول أخرى 

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ   )4(
يتــم قيــاس األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بســعر التكلفــة وال يتــم اســتهالكها حتــى يتــم تحويلهــا إلــى إحــدى فئــات األصــول 

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

التزام تخريد األصول  )5(
يتــم إدراج التــزام تخريــد األصــول عندمــا تحــدث األنشــطة التــي تفضــي إلــى االلتــزام بتجديــد الموقــع. ويتــم قيــاس االلتــزام 
وفقــً للقيمــة الحالّيــة للتدفقــات النقديــة الصــادرة المســتقبلّية التقديريــة التــي يتــم تكّبدهــا علــى أســاس التقنّيــة الحالّيــة. 

ــك إغــالق المحطــة وتكاليــف المراقبــة. ــد الموقــع بمــا فــي ذل ــن االلتــزام كل التكاليــف المصاحبــة لتجدي ويتضّم

)هـ(  قطع الغيار الرأسمالية
تشمل التكلفة جميع النفقات التي تعزى مباشرة إلى شراء قطع الغيار الرأسمالية.

ويتــم إدراج قطــع الغيــار الرأســمالية بالقيمــة الدفتريــة للبنــود المتأثــرة مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات عنــد وضعهــا قيــد 
االســتخدام. ويتــم إلغــاء االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للبنــد المســتبدل.  وحيــن ال يكــون مــن العملــي تحديــد القيمــة الدفتريــة 
للجــزء المســتبدل، يمكــن اســتخدام تكلفــة قطــع الغيــار الرأســمالية كمؤشــر علــى تكلفــة الجــزء المســتبدل فــي الوقــت الــذي 

تــم شــراؤه فيــه. 

المخزون )و( 
ــد تكلفــة  يشــمل المخــزون زيــت الوقــود ويتــم إدراجــه بالتكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل. يتــم تحدي
المخــزون علــى أســاس متوســط التكلفــة المرجــح، وتتضمــن المصروفــات المتكبــدة لشــرائها ونقلهــا إلــى مكانهــا ووضعهــا 

الحالييــن. ويتــم تخفيــض قيمــة أصنــاف المخــزون القديمــة الــى صافــي القيمــة التقديريــة القابلــة للتحقيــق.

النقد وما في حكم النقد )ز( 
يشــتمل النقــد ومــا فــي حكــم النقــد كال مــن النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل ذات فتــرة 

اســتحقاق أصليــة مدتهــا ثالثــة أشــهر أو أقــل.
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انخفاض القيمة  )ح( 

)i(  األصول المالية غير المشتقة
ا علــى  يعتبــر األصــل المالــي منخفــض القيمــة إذا ظهــرت أدلــة موضوعيــة تشــير إلــى أن حدًثــا أو أكثــر خّلــف تأثيــًرا ســلبّيً
التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة لذلــك األصــل. ويتــم احتســاب خســائر انخفــاض القيمــة بالنســبة لألصــل المالــي 
الــذي ُيقــاس بالتكلفــة المســتهلكة علــى أنهــا الفــارق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 

ــدة الفعلــي األصلــي. ــة مخصومــة بســعر الفائ المســتقبلية التقديري

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

تلــك الخســارة. وفــي حالــة األصــول الماليــة التــي تقــاس بالتكلفــة المســتهلكة، يتــم إدراج عمليــة الــرد فــي قائمــة الدخــل.

)ii(  األصول غير المالية
يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لألصــول غيــر الماليــة للشــركة، بخــالف المخــزون وأصــول الضريبــة المؤجلــة، فــي تاريــخ كل قوائــم 
ماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى انخفــاض قيمتهــا. وإذا وجــد مــا يشــير إلــى انخفــاض القيمــة، فيتــم تقديــر القيــم 
المســتردة لألصــول، ويتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة إذا زادت القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد التابعــة 
لــه عــن القيمــة المســتردة لهــذا األصــل. ويتــم إدراج خســائر انخفــاض القيمــة فــي قائمــة الدخــل مــا لــم تكــن تــرد إعــادة تقييــم 

ســابق تــم قيدهــا فــي حقــوق المســاهمين، وفــي تلــك الحالــة يتــم تحميلهــا علــى حقــوق المســاهمين.

المبلــغ القابــل لالســترداد للوحــدة المؤلــدة للنقــد هــو أكبــر مــن قيمتــه أثنــاء االســتخدام والقيمــة العادلــة ناقصــا التكلفــة حتــى 
البيــع. وفــي أثنــاء تقديــر القيمــة أثنــاء االســتخدام يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة 
باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المحــددة 

المرتبطــة بالمحطــة.

تحــدد اإلدارة مــا إذا كانــت هنــاك أي مؤشــرات النخفــاض القيمــة عــن القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أســاس 
ــر  ــة وانتقــاص المحاســبة لألصــول. ويتطلــب هــذا تقدي ــة التعاقدي ســنوي بســبب الفــرق بيــن مــدة اســتمرار التدفقــات النقدي
القيمــة اثنــاء االســتخدام للوحــدة المولــدة للنقــد، بينمــا يتطلــب تقديــر القيمــة أثنــاء االســتخدام أن تقــوم الشــركة بإجــراء 
تقديــر للقيمــة المتبقيــة للوحــدة المولــدة للنقــد فــي نهايــة فتــرة إتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع األخــذ فــي االعتبــار التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة فــي الفتــرة التــي تلــي فتــرة إتفاقيــة شــراء الطاقــة، وكذلــك معــدل خصــم مناســب مــن أجــل 

احتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

ــد القيمــة  ــرات التــي اســُتعملت فــي تحدي ويتــم رد الخســائر الناتجــة عــن انخفــاض قيمــة األصــول إذا حــدث تغييــر فــي التقدي
المســتردة. وال يتــم رد الخســارة الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة إال فــي حــدود عــدم تجــاوز القيمــة الدفترّيــة لألصــل القيمــة 
ــم يتــم إدراج خســارة االنخفــاض فــي  ــا منهــا أي إهــالك أو اســتهالك، إذا ل ــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا، مطروًح الدفتري

القيمــة.

االلتزامات المالية )ط( 
ــم يتــم قياســها بالتكلفــة  ــة ث ــة والذمــم الدائنــة األخــرى مبدئيــً علــى أســاس القيمــة العادل يتــم إدراج الذمــم الدائنــة التجاري

المســتهلكة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

كمــا يتــم إدراج االلتزامــات ذات الفوائــد مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مطروًحــا منهــا التكاليــف ذات الصلــة بالمعاملــة. وبعــد عمليــة 
اإلدراج المبدئــي، يتــم إدراج االلتزامــات ذات الفوائــد بالتكلفــة المســتهلكة مــع إدراج أي فــرق بيــن التكلفــة والقيمــة االســتردادية 

فــي قائمــة الدخــل طيلــة مــدة القــروض وعلــى أســاس ســعر الفائــدة الفعلــي.

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

التــي يجنيهــا هــؤالء العاملــون مقابــل خدماتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة.
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اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019

الـتـقــريــر الـــســنــوي 2019

3  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3
الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع( )د( 

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

االلتــزام الحالــي، تكــون قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

المصروفات المالية )ل( 
تســجل مصروفــات الفائــدة والمصروفــات المماثلــة فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تكبدهــا إال بمقــدار رســملتها 
ــرة لالســتعداد الســتخدامه  ــة كبي ــرة زمني ــاج أصــل مؤهــل يســتغرق بالضــرورة فت ــازة أو إنشــاء أو إنت كمنســوبة مباشــرة لحي

المعتــزم أو بيعــه. يتــم االعتــراف بإيــرادات التمويــل عنــد اســتحقاقها فــي قائمــة الدخــل.

تكلفة التمويل المؤجلة )م( 
يتــم تأجيــل تكلفــة الحصــول علــى تمويــل طويــل األجــل واســتهالكها علــى طــول فتــرة القــرض طويــل األجــل باســتخدام 
طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي. ويتــم مقاصــة تكاليــف التمويــل المؤجلــة مطروًحــا منهــا االســتهالك المتراكــم مقابــل المبالــغ 
المســحوبة مــن القــروض محــددة األجــل. وتتــم رســملة اســتهالك تكاليــف التمويــل المؤجلــة خــالل فتــرة إنشــاء المحطــة 
باســتثناء مرحلــة التشــغيل األولــي، حيــث يتــم خــالل تلــك الفتــرة إدراج مبلــغ متناســب معهــا فــي قائمــة الدخــل. وبعــد تاريــخ 

ــة فــي قائمــة الدخــل. ــل المؤجل ــدء التشــغيل التجــاري للطاقــة، يتــم إدراج تكاليــف التموي ب

اإليرادات  )ن( 
يتــم تســجيل اإليــرادات وفقــا لمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة الحصــول عليــه مقابل تحويــل البضاعــة أو الخدمات إلى 
العميــل. ويطــرح المعيــار نموذجــً مكونــً مــن خمــس خطــوات للمحاســبة عــن اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــالء. ويشــتمل 

عقــد الشــركة المبــرم مــع عميلهــا الوحيــد علــى عقــد تأجيــر والــذي ال ينــدرج ضمــن نطــاق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 15.

يشــتمل هيــكل التعرفــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة علــى بنــود رســوم الطاقــة )تشــمل رســوم االســتثمار والرســوم الثابتــة 
للتشــغيل والصيانــة( والطاقــة الكهربائيــة ورســوم الوقــود. ويتــم التعامــل مــع رســوم االســتثمار لبنــد القــدرة اإلنتاجيــة كتأجيــر 
تشــغيلي ويتــم إدراجهــا علــى أســاس القســط الثابــت طــوال مــدة التأجيــر، بينمــا يتــم إدراج بنــود التعرفــة األخــرى بموجــب 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة ضمــن اإليــرادات. يتــم االعتــراف بالتعرفــة الثابتــة للتشــغيل والصيانــة علــى مــدار الوقــت حيــث تتلقــى 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه المنافــع المقدمــة مــن قبــل الشــركة وتقــدم الخدمــات بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة. 
ترتبــط تعرفــة بنــود الطاقــة الكهربائيــة والوقــود بالطاقــة المســتلمة بالفعــل وســيتم االعتــراف بهــا فــي الفتــرة المزنيــة التــي 
يتــم فيهــا التســليم لــكل كيلــو وات فــي الســاعة. وال يتــم إدراج أي إيــرادات إذا كانــت هنــاك أي شــكوك كبيــرة حــول اســترداد 

المقابــل المســتحق.

ضريبة الدخل )س( 
تتكــون ضريبــة الدخــل عــن أربــاح أو خســائر الســنة مــن ضريبــة حاليــة وضريبــة مؤجلــة. وتــدرج ضريبــة الدخــل فــي قائمــة الدخــل 
مــا عــدا إلــى الحــد الــذي تتعلــق فيــه ببنــود مدرجــة مباشــرة ضمــن حقــوق المســاهمين. وفــي هــذه الحالــة، يتــم إدراج ضريبــة 

الدخــل ضمــن حقــوق المســاهمين.

يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة علــى الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة 
والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة. تســتند مبالــغ مخصصــات الضريبــة المؤجلــة إلــى األســلوب المتوقــع لتحقيــق أو 
ــة لألصــول وااللتزامــات باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي ســيتم تطبيقهــا علــى نطــاق  تســوية القيــم الدفتري

واســع بتاريــخ القوائــم الماليــة.

يتــم إدراج أصــل ضريبــة مؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يكــون مــن المحتمــل معــه توفــر أربــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن فــي 
مقابلهــا اســتغالل األصــل. ويتــم تخفيــض أصــول الضريبــة المؤجلــة بالقــدر الــذي يصبــح مــن غيــر المحتمــل معــه تحقيــق 

المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

توزيعات األرباح )ع( 
عنــد النظــر فــي دفــع توزيعــات األربــاح، يأخــذ مجلــس اإلدارة بعيــن االعتبــار الُمعامــالت المناســبة، بمــا فــي ذلــك متطلبــات قانــون 

الشــركات التجاريــة.

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

مكافآت وأتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  )ف( 
يتــم اعتمــاد مكافــآت وأتعــاب حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 

الســنوية للشــركة ويتــم إدراجهــا كمصــروف فــي قائمــة الدخــل.
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3  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3
الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع( )د( 

العائد على كل سهم )ص( 
تعــرض الشــركة العائــد األساســي علــى كل ســهم ألســهمها العاديــة. ويحتســب العائــد األساســي عــن طريــق قســمة األربــاح أو 

الخســائر المنســوبة للمســاهمين العادييــن علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الفتــرة.

تحديد القيم العادلة )ق( 
)i( األدوات المالية المشتقة

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة لعقــود الصــرف اآلجلــة مــن خــالل خصــم الفــرق بيــن الســعر التعاقــدي اآلجــل وبيــن الســعر اآلجــل 
ــة. ــد الخاصــة بالعمــالت ذات الصل ــي بالنســبة لفتــرة االســتحقاق المتبقيــة مــن العقــد باســتخدام منحنيــات العائ الحال

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

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

)ii( االلتزامات المالية غير المشتقة
ــة المســتقبلية  ــاًء علــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدي ــة - والتــي ُتحــدد ألغــراض اإلفصــاح - بن يتــم حســاب القيمــة العادل

ــم الماليــة. ــخ القوائ ــدة الســوق فــي تاري ــدة، المخصومــة بســعر فائ ألصــل المبلــغ والفائ

تكاليف مباشرة  4
2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 98,047         37,699         94,138         36,196        وقود غاز 

 20,807         8,000           21,180         8,143          استهالك )إيضاح 8(
 17,957         6,905           17,749         6,824          رسوم تشغيل وصيانة )إيضاح 18(

 1,290           496   1,236           475  تأمين
 135   52     115   44    زيت وقود

 162   62     62     24    رسوم جمركية )إيضاح 18(
 531   204   45     17    رسوم توصيل شبكات

  465   179 1,379 531 مصروفات تشغيل وصيانة أخرى
        52,254       135,904         53,597       139,394 

مصروفات عمومية وإدارية  5
2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 615   236   601   231  أتعاب انتداب )إيضاح 18(

 441   170   472   181  تكاليف توظيف
 264   101   258   99    تكاليف عامة متعلقة بالشركة 

 133   51     135   52    أتعاب وكالة
 88     34     88     34    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات )إيضاح 18(

 53     20     53     20    إيجار مكاتب
 52     20     52     20    المسؤولية االجتماعية للشركة

 17     7      29     11    استهالك )إيضاح 8(
 361   140   377   146  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

  794           2,065   779           2,024 
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تكاليف تمويل )بالصافي(  6

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 20.691         7,956           19,998         7,689          الفائدة على قروض محددة األجل
 3.057           1,175           2,793           1,074          استهالك تكاليف تمويل مؤجلة

 3.148           1,210           1,761           677  فائدة مقايضات
 488   188   487   187  تكلفة خطاب ائتمان لحساب احتياطي خدمة الدين )إيضاح 18(

 188   72     228   88    الفائدة على قرض قصير األجل
   -     -       223   86    فائدة على مطلوبات عقود تأجير )إيضاح 9 )ب((

 125   49     122   47    خسارة تحويل العمالت
 49     19     53     20    التزام تخريد األصول - عكس الخصم )إيضاح 13(

)77(  )31(     -     -      الجزء غير الفعال من تحوط لسعر الفائدة )إيضاح 15(
)168(           )64(  )198(           )75(  دخل فوائد

          9,793         25,467         10,574         27,501 

الضرائب  7

مصروف الضرائب المعترف به في قائمة الدخل: )أ( 

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

 6,979            2,683 4,663           1,793مصروف الضرائب المؤجلة المتعلق بالفروق المؤقتة

لغــرض تحديــد نتائــج الســنة الخاضعــة للضرائــب، تــم تعديــل الربــح المحاســبي ألغــراض الضريبــة. تتضمــن التعديــالت ألغــراض 
ــب  ــي لقوانيــن الضرائ ــى االســتيعاب الحال ــالت إل ــرادات والمصروفــات. تســتند التعدي ــكل مــن اإلي الضريبــة البنــود المتعلقــة ب
واللوائــح والممارســات الحاليــة. أدت التعديــالت علــى الربــح المحاســبي للســنة إلــى أربــاح خاضعــة للضرائــب يتــم تســويتها 

مقابــل خســائر الضرائــب المرحلــة.

المطابقة )ب( 

فيمــا يلــي مطابقــة لضريبــة الدخــل علــى الربــح المحاســبي بالمصروفــات الضريبيــة وفقــً لمعــدل الضريبــة المعمــول بــه بنســبة 
 .)%15 :2018( %15

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

 30,410          11,692 30,420          11,697الربح قبل خصم الضرائب

 4,562            1,754 4,563           1,754ضريبة الدخل طبقً لمعدل الضريبة المعمول به
 2,084            801   -       -      أثر الضريبة المؤجلة للفترة السابقة )إيضاح 7)هـ((

 329    127 96     37التغير في الفروق المؤقتة المعترف بها
 4       1 4       2المصروفات غير المسموح بها

 6,979            2,683 4,663           1,793مصروفات الضريبة المؤجلة للسنة

لــم يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة علــى الخســائر الضريبيــة بمبلــغ 35 مليــون ريــال عمانــي )2018: 34.8 مليــون ريــال عمانــي( 
والتــي يتوقــع انتهاءهــا فــي الســنوات مــا بيــن 2020-2024 )2018: الســنوات بيــن 2019-2023( حيــث مــن المحتمــل أال تتــاح األربــاح 

المســتقبلية الخاضعــة للضرائــب والتــي يمكــن للشــركة مقابلهــا اســتغالل المزايــا الضريبيــة. 

معدل الضريبة الفعلي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كان بنسبة 15.33% )31 ديسمبر 2018: %22.9(.
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الضرائب )تابع(  7

التزام الضريبة المؤجلة ج( 

في 1 يناير 
2019

المعترف بها 
خالل السنة

في 31 ديسمبر 
2019

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
ريال ُعماني

)التزام(/أصل ضريبة مؤجلة معترف به في قائمة الدخل
)24,535(        )1,488( )23,047(       استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 17      17          -    مخصص أصول حق االستخدام والتزامات عقود التأجير
 43      3          40    مخصص إعادة الموقع إلى حالته

 3,121           )325(     3,446          الخسائر المرحلة
       )19,561( )1,793(        )21,354(

أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في حقوق المساهمين 
 1,262            681      581  تعديل القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة والصرف األجنبي )إيضاح 15(

)20,092(        )1,112( )18,980(       صافي التزام الضريبة المؤجلة

في 1 يناير 
2019

المعترف بها 
خالل السنة

في 31 ديسمبر 
2019

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

)التزام( أصل ضريبة مؤجلة معترف به في قائمة الدخل
)63,811(        )3,870( )59,941(       استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 44      44          -    مخصص اصول حق االستخدام والتزامات عقود التأجير 
 112    8          104  مخصص إعادة الموقع إلى حالته

 8,115           )845(     8,960          الخسائر المرحلة
       )50,877( )4,663(        )55,540(

أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في حقوق المساهمين 
 3,283            1,773    1,510          تعديل القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة والصرف األجنبي )إيضاح 15(

)52,257(   )2,890()49,367(صافي التزام الضريبة المؤجلة

في 1 يناير 
2018

المعترف بها 
خالل السنة

في 31 ديسمبر 
2018

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
ريال ُعماني

)التزام( أصل ضريبة مؤجلة معترف به في قائمة الدخل
)23,047(        )2,904( )20,143(       استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 40      3          37    مخصص إعادة الموقع إلى حالته
 3,446            218      3,228          الخسائر المرحلة

       )16,878( )2,683(        )19,561(
أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في حقوق المساهمين 

تعديل القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة والصرف
 581   )364(     945   األجنبي )إيضاح 15(

)18,980(        )3,047( )15,933(       صافي التزام الضريبة المؤجلة
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الضرائب )تابع(  7

التزام الضريبة المؤجلة )تابع( ج( 

 في 1 يناير
2018

 المعترف بها
خالل السنة

 في 31 ديسمبر
2018

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

)التزام( أصل الضريبة المؤجلة المعترف به في قائمة الدخل 
)59,941(        )7,554( )52,387(       استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 104    7          97    مخصص إعادة الموقع إلى حالته
 8,960            568      8,392          الخسائر المرحلة

       )43,898( )6,979(        )50,877(

أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في حقوق المساهمين 
 1,510           )951(     2,461          تعديل القيمة العادلة لمقياضات سعر الفائدة والصرف األجنبي )إيضاح 15(

)49,367(        )7,930( )41,437(       صافي التزام الضريبة المؤجلة

تــم االعتــراف بأصــل الضريبــة المؤجلــة مباشــرة ضمــن حقــوق المســاهمين فيمــا يتعلــق بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة  )د( 
.)15 )إيضــاح  اآلجلــة  والعقــود  الفائــدة  ســعر  لمقايضــات 

أصــدرت األمانــة العامــة للضرائــب فــي مايــو 2018 قــرارًا فيمــا يتعلــق باالعتــراض المقــدم مــن قبــل الشــركة حــول الربــط الضريبــي  )هـ( 
للســنتين 2012 و2013. واعتمــدت األمانــة العامــة للضرائــب اإلقــرار الضريبــي للشــركة لســنة 2012. ومــع ذلــك، أبقــت األمانــة العامــة 
للضرائــب علــى الربــط الضريبــي األصلــي لســنة 2013، وبالتالــي أجــاز ذلــك الســماح باالســتهالك الضريبــي للســنة بالكامــل. 
وعليــه، تــم تســجيل مخصــص الضريبــة المؤجلــة بنــاًء علــى القــرار النهائــي لألمانــة العامــة فــي القوائــم الماليــة للســنة الســابقة. 

لــم تقــم األمانــة العامــة للضرائــب بعــد بتقييــم اإلقــرارات الضريبيــة للســنوات مــن 2014 إلــى 2018. وتــرى اإلدارة أنــه بمجــرد تقييــم  )و( 
االلتــزام الضريبــي النهائــي للســنوات الضريبيــة القائمــة لــن يكــون لذلــك تأثيــر مــادي علــى المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2019.

الممتلكات واآلالت والمعدات  8

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات
قطع 

الغيار الفنية
األصول 

األخرى

أعمال 
رأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

ريال ُعماني
التكلفة

 319,729        4          105   1,717  317,903     1 يناير 2019
 145    6          4         -       135           إضافات خالل السنة

)2(     )4(        )2(       -       4    استبعادات/تحويالت خالل السنة
 319,872        6          107   1,717  318,042     31 ديسمبر 2019

االستهالك
 46,713            -         80     345     46,288       1 يناير 2019

 8,009              -         11     67       7,931         المحمل للسنة
)1(        -        )1(       -         -   استبعادات/تحويالت  خالل السنة

 54,721            -         90     412     54,219       31 ديسمبر 2019

القيمة الدفترية
 265,151        6          17     1,305  263,823     31 ديسمبر 2019
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الـتـقــريــر الـــســنــوي 2019

الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  8

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات
قطع 

الغيار الفنية
األصول 

األخرى
أعمال رأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

ريال ُعماني
التكلفة

 319,707          -         93     1,717  317,897     1 يناير 2018
 35      4          25       -       6    إضافات خالل السنة

)13(      -        )13(      -         -   استبعادات/تحويالت خالل السنة
 319,729        4          105   1,717  317,903     31 ديسمبر 2018

االستهالك
 38,719            -         86     276     38,357       1 يناير 2018

 8,007              -         7       69       7,931         المحمل للسنة
)13(      -        )13(      -         -   استبعادات/تحويالت  خالل السنة

 46,713            -         80     345     46,288       31 ديسمبر 2018

القيمة الدفترية
 273,016        4          25     1,372  271,615     31 ديسمبر 2018

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات
قطع 

الغيار الفنية
األصول 

األخرى

أعمال 
رأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي

التكلفة
 831,548        11        274   4,466  826,797     1 يناير 2019

 376    16        10       -       350           إضافات خالل السنة
)4(     )11(      )4(       -       11  استبعادات/تحويالت خالل السنة

 831,920        16        280   4,466  827,158     31 ديسمبر 2019

االستهالك
 121,492          -         209   897     120,386     1 يناير 2019

 20,830            -         29     174     20,627       المحمل للسنة
)2(        -        )2(       -         -   استبعادات خالل السنة

 142,320          -         236   1,071  141,013     31 ديسمبر 2019

القيمة الدفترية
 689,600        16        44     3,395  686,145     31 ديسمبر 2019
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  8

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات
قطع 

الغيار الفنية
األصول 

األخرى
أعمال رأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
التكلفة

 831,485          -         238   4,466  826,781     1 يناير 2018
 92      11        65       -       16  إضافات خالل السنة

)29(      -        )29(      -         -   استبعادات خالل السنة
 831,548        11        274   4,466  826,797     31 ديسمبر 2018

االستهالك
 100,697          -         221   716     99,760       1 يناير 2018

 20,824            -         17     181     20,626       المحمل للسنة
)29(      -        )29(      -         -   استبعادات خالل السنة

 121,492          -         209   897     120,386     31 ديسمبر 2018

القيمة الدفترية
 710,056        11        65     3,569  706,411     31 ديسمبر 2018

 يتم ضمان تسهيالت القروض محددة ااالجل برهون قانونية وتجارية شاملة على كافة أصول الشركة )إيضاح 16(.

9 )أ( أصول حق االستخدام

اإلجماليإيجار الموقعمعدات التوصيل

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
ريال ُعماني

 ألف
ريال ُعماني

التكلفة
 1,374            274      1,100          1 يناير 2019

   -        -           -    إضافات خالل السنة
 1,374            274      1,100          31 ديسمبر 2019

االستهالك
   -        -           -    1 يناير 2019

 145    8          137  المحمل للسنة 
 145    8          137  31 ديسمبر 2019

القيمة الدفترية
 1,229            266      963  31 ديسمبر 2019
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9 )أ( أصول حق االستخدام )تابع(

اإلجماليإيجار الموقعمعدات التوصيل
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

دوالر أمريكي
التكلفة

 3,574            713      2,861          1 يناير 2019
   -        -           -    إضافات خالل السنة

 3,574            713      2,861          31 ديسمبر 2019

االستهالك
   -        -           -    1 يناير 2019

 379    21        358  المحمل للسنة 
 379    21        358  31 ديسمبر 2019

القيمة الدفترية
 3,195            692      2,503          31 ديسمبر 2019

التزامات عقود التأجير 9 )ب( 

تم إدراج التزامات عقود التأجير في قائمة المركز المالي كما يلي:

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
     -   -    3,539           11,361 يناير 2019 )إيضاح 3.2(

     -   -    223   86فائدة على التزامات عقود تأجير )إيضاح 6(
     -   -   )278( )108( مدفوعات 

     -   -    3,484           311,339 ديسمبر 2019

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
     -   -    308   118التزامات عقود تأجير متداولة

     -   -    3,176           1,221التزامات عقود تأجير غير متداولة
1,339           3,484    -   -     

التدفقات النقدية 
التعاقدية غير 
المخصومة 2019

القيمة الحالية 
لمدفوعات 

التأجير 2019

التدفقات النقدية 
التعاقدية غير 
المخصومة 2019

القيمة الحالية 
لمدفوعات 

التأجير 2019
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

دوالر أمريكي
المبلغ المستحق طبقا لعقود التأجير التشغيلي

 308    511 118   196    خالل سنة واحدة
 1,452            2,045 558   786    خالل سنتين إلى خمس سنوات

 1,724            2,431 663   935    أكثر من خمس سنوات
 1,917           1,339 4,987            3,484 

   -     )1,503(    -    )578( ناقصا: تكلفة تمويل غير مدفوعة
 3,484            3,484 1,339           1,339 التزامات عقود التأجير

قامــت الشــركة باســتئجار أرض لغــرض اســتخدامها فــي مبانــي المحطــة. ويســتند عقــد تأجيــر األرض عامــًة إلــى اتفاقيــة حــق انتفــاع 
مبرمــة بيــن وزارة اإلســكان والشــركة. أصبحــت هــذه االتفاقيــة ســارية فــي 15 أغســطس 2010 وينتهــي ســريانها بعــد انقضــاء المــدة 
األوليــة لالتفاقيــة المقــدرة بفتــرة 25 ســنة. يجــوز تجديــد االتفاقيــة لفتــرة إضافيــة مدتهــا 25 ســنة حــال تقــدم الشــركة بطلــب كتابــي 
يفيــد رغبتهــا فــي التجديــد. والتزامــات الشــركة بموجــب عقــود التأجيــر مكفولــة بضمــان ملكيــة المؤجــر فــي الموجــودات المســتأجرة. 

يحظــر علــى الشــركة التنــازل عــن األصــول المســتأجرة أو تأجيرهــا مــن الباطــن.
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التزامات عقود التأجير )تابع( 9 )ب( 

فيما يلي المبالغ المسجلة في قائمة الدخل:
2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

   -        - 378   145استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 9 )أ((
   -        - 223   86فائدة على مطلوبات عقود التأجير )إيضاح 6(

   -        - 601   231إجمالي المبلغ المسجل ضمن األرباح أو الخسائر

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  10

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

 11,789          4,533 68,158          26,207ذمم تجارية مدينة
 616    237 799   307مدفوعات مقدمً
 2,197            843 94     36ذمم مدينة أخرى
 56      22 765   293إيرادات مستحقة

         26,843          69,816 5,635          14,658 
تتضمــن الذمــم التجاريــة المدينــة مبلــغ 64.32 مليــون دوالر أمريكــي )24.73 مليــون ريــال ُعمانــي( يتعلــق ببنــد الوقــود عــن الفتــرة 
مــن مايــو 2019 إلــى ديســمبر 2019 ولــم يتــم اســتالمه مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. وطبقــً التفاقيــة مبيعــات الغــاز 
ــى وزارة النفــط والغــاز حيــث  ــة إل ــم تقــم الشــركة بتســوية مدفوعــات الوقــود المقابل الطبيعــي المبرمــة مــع وزارة النفــط والغــاز، ل
ــة المتعلقــة بحصــة  ــى وزارة النفــط والغــاز حــال اســتالم مدفوعــات اتفاقيــة شــراء الطاقــة المقابل تلتــزم الشــركة فقــط بالســداد إل
الغــاز مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. تــم تقييــم مخصــص انخفــاض القيمــة اســتنادا إلــى نمــوذج “خســائر االئتمــان 

ــً. ــر الماليــة الدولــي 9 وهــو ال يعتبــر جوهري ــوارد ضمــن معيــار التقاري المتوقعــة” ال

الوديعة قصيرة األجل  11

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

حســاب مخصــص خدمــة الديــن فــي شــكل وديعــة قصيــرة األجــل مســتحقة فــي 29 أبريــل 2020.

النقد وما في حكم النقد  12

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 3       1 3       1النقد في الصندوق

 3,310            1,273 753   290النقد في البنك
291   756 1,274            3,313 

تــم إيــداع األرصــدة لــدى البنــوك وحســابات الودائــع لــدى مؤسســات ماليــة حســنة الســمعة. وبالتالــي، تــرى اإلدارة أن مخاطــر االئتمــان 
المتعلقــة بهــذه األرصــدة غيــر جوهريــة.

التزام تخريد األصول  13

بموجــب اتفاقيــة حــق االنتفــاع الفرعيــة، 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 الثالثــة لتقــرر ان افتراضــات مثــل التكاليــف والعمــر اإلنتاجــي للمحطــة ومعــدالت التضخــم والخصــم ال

الوفــاء بهــذا االلتــزام. 
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التزام تخريد األصول )تابع(  13

وفيما يلي الحركة في مخصص التزام تخريد األصول: 
2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

   648 249   697 268 في 1 يناير
     49 19     53 20 عكس الخصم خالل السنة )إيضاح 6(

   697 268   750 288 في 31 ديسمبر

حقوق المساهمين  14

)أ( رأس المال

فيما يلي بيانات المساهمين:

الجنسية31 ديسمبر 2019

عدد األسهم 
المملوكة والبالغة 
قيمتها االسمية 100 

بيسة لكل سهم
النسبة ٪ من 

المجموع

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة
 ألف

ريال ُعماني

كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

 21,361         29.90٪ 213,607,492    المتحدة
 10,216         14.30٪ 102,160,110    سلطنة ُعمانالشرق األوسط لإلستثمار ش.م.م

 7,653           10.71٪ 76,534,074      سلطنة ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
 5,108           7.15٪ 51,080,055      هولنداسوجيتز جلوبال إنفستمنت بي في

 5,108           7.15٪ 51,080,055      هولنداإس إي بي انترناشيونال نيزرالند بي في
 4,706           6.59٪ 47,063,982      سلطنة ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

 4,522           6.33٪ 45,218,671      سلطنة ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع
 12,767         17.87٪ 127,661,901    المساهمين الذين تقل نسبة ملكيتهم عن %5

    714,406,340 ٪100.00         71,441 
 185,801       القيمة االسمية باأللف دوالر أمريكي

الجنسية31 ديسمبر 2018

عدد األسهم 
المملوكة والبالغة 
قيمتها االسمية 100 

بيسة لكل سهم
النسبة % من 

المجموع

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة
 ألف

ريال ُعماني

كهربل م.م.ح
 اإلمارات العربية

 21,361         29.90٪ 213,607,492    المتحدة
 10,216         14.30٪ 102,160,110    سلطنة ُعمانالشرق األوسط لإلستثمار ش.م.م

 7,686           10.76٪ 76,858,091      سلطنة ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
 5,108           7.15٪ 51,080,055      هولنداإس إي بي انترناشيونال نيزرالند بي في

 5,108           7.15٪ 51,080,055      هولندابلو هورايزن بركاء باور بي في
 4,756           6.66٪ 47,560,197      سلطنة ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

 4,575           6.40٪ 45,753,564      سلطنة ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع
 12,631         17.68٪ 126,306,776    المساهمين الذين تقل نسبة ملكيتهم عن %5

    714,406,340 ٪100.00         71,441 
 185,801       القيمة االسمية باأللف دوالر أمريكي
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لــدى الشــركة رأســمال مصــرح بــه ومصــدر ومدفــوع قــدره 71.440.634 ريــال ُعمانــي يتألــف مــن 714.406.340 ســهم بقيمــة 0.1 ريــال ُعمانــي 
لــكل ســهم )2018:  71.440.634  ريــال ُعمانــي يتألــف مــن 714.406.340 ســهم بقيمــة 0.1 ريــال عمانــي لــكل ســهم(.

يحــق لحاملــي األســهم العاديــة اســتالم توزيعــات األربــاح كمــا يعلــن عنهــا مــن وقــت آلخــر كمــا يحــق لهــم صــوت واحــد لــكل ســهم فــي 
االجتماعــات العامــة للشــركة. وتتســاوى جميــع األســهم فيمــا يتعلــق بباقــي أصول الشــركة.

االحتياطي القانوني )ب( 
وفًقــا للمــادة )132( مــن قانــون الشــركات التجاريــة، ينبغــي أن يتــم تحويــل نســبة 10 % مــن األربــاح الصافيــة للشــركة - بعــد اقتطــاع 

الضرائــب -  إلــى االحتياطــي القانونــي حتــى يســاوى االحتياطــي القانونــي علــى األقــل ثلــث رأســمال الشــركة.

توزيعات األرباح )ج( 
بموجــب قــرار المســاهمين الصــادر فــي 20 مــارس 2019، اعتمــد مجلــس اإلدارة، خــالل االجتماعــات التــي ُعقــدت فــي 24 أبريــل 2019 و23 
أكتوبــر 2019، توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 3.20 بيســة و 3.80 بيســة للســهم الواحــد، علــى التوالــي، مــن األربــاح المحتجــزة للشــركة كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018 لمســاهمي الشــركة المســجلين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع )ش م 

ع م(. وكانــت مواعيــد االســتحقاق النهائيــة للحصــول علــى توزيعــات األربــاح هــي 9 يونيــو 2019 و2 ديســمبر 2019، علــى التوالــي.

قــد تــم إيــداع توزيعــات األربــاح غيــر المطالــب بهــا والمتعلقــة بالموعــد النهائــي الموافــق 9 يونيــو 2019 والبالــغ قيمتهــا 3.318.621 ريــال 
ُعمانــي مــن قبــل شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع )ش.م.ع.م( لــدى صنــدوق أمانــات للمســتثمرين. 

احتياطي التحوط  15

يشــمل احتياطــي التحــوط الجــزء الفعــال مــن صافــي التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة ألدوات التحــوط 
المتعلقــة بالمعامــالت المتحــوط منهــا والتــي لــم تحــدث بعــد. 

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

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
مقايضات سعر الفائدة:

قروض محددة األجل )إيضاح 16(
)1,290()496( )3,577( )1,375( بنك كي إف دبليو إيبكس جي ام بي اتش

)2,282()877()6,671( )2,565( بنك ستاندرد تشارترد
)954( )367( )3,113( )1,197( بنك كريدت أجريكول لتمويل الشركات واالستثمار

)894( )344( )2,623( )1,009( بنك إتش إس بي سي
)5,420()2,084( )15,984( )6,146( اجمالي القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة

 813    313 2,398 922أصل الضريبة المؤجلة
)4,607()1,771( )13,586( )5,224(  القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة )بعد خصم الضريبة(

مقايضات العملة:
)4,727(     )1,818( )5,767( )2,217( بنك ستاندرد تشارترد

 81      31)136( )52( بنك كريدت أجريكول لتمويل الشركات واالستثمار
)4,646(        )1,787( )5,903( )2,269( إجمالي القيمة العادلة لمقايضات العملة

 697    268 885 340أصل الضريبة المؤجلة
)3,949(     )1,519( )5,018( )1,929( القيمة العادلة لمقايضات العمالت بعد خصم الضرائب

)10,066(       )3,871( )21,887( )8,415( إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة
 1,510            581 3,283 1,262مخصوما منه: أصل الضريبة المؤجلة ]إيضاح 7)ج([

)8,556(    )3,290( )18,604( )7,153( إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة )بعد خصم الضريبة(
)8,556(  )3,290( )18,604( )7,153( احتياطي التحوط بعد خصم الضريبة في نهاية السنة

)13,864()5,331( )8,556( )3,290( مخصوما منه: احتياطي التحوط بعد خصم الضريبة في بداية السنة
 5,308 2,041)10,048( )3,863( الجزء الفعلي من التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية للسنة
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احتياطي التحوط )تابع(  15

تحمــل التســهيالت طويلــة األجــل لــدى الشــركة )المشــار إليهــا فــي اإليضــاح رقــم 16( [ إجمالــي دفعــة الســحب 534.09 مليــون  )أ( 
دوالر أمريكــي )205.36 مليــون ريــال عمانــي باســتثناء تســهيالت ثابتــة مغطــاة مــن “هيرميــس” بمبلــغ 120.00 مليــون دوالر 

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

قامــت الشــركة بتثبيــت ســعر 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 

التســهيالت )باســتثناء التســهيالت الثابتــة المغطــاة مــن “هيرميــس”(. 

وبلغــت القيــم االســمية المتحــوط لهــا للتســهيالت حوالــي 50.02 مليــون دوالر أمريكــي )19.23 مليــون ريــال عمانــي(، و131.29 
مليــون دوالر أمريكــي )50.48 مليــون ريــال عمانــي(، و68.77 مليــون دوالر أمريكــي )26.44 مليــون ريــال عمانــي(، و62.52 مليــون 
دوالر أمريكــي )24.04 مليــون ريــال عمانــي( بأســعار فائــدة ثابتــة بنســبة 2.9613%، و2.935076%، و2.970094% و2.938016% ســنويا 

علــى التوالــي. 

تشمل اتفاقية التشغيل والصيانة تدفق خارجي صادر بحوالي 63 مليون يورو واجبه الدفع باليورو.  )ب( 

ولقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــات فائــدة آجلــة مــع بنــك ســتاندرد تشــارترد واتفاقيتيــن مــع بنــك كريــدت أجريكــول لتمويــل 
الشــركات واالســتثمار فــي 12 أكتوبــر 2010 و4 أغســطس 2015 و3 ســبتمبر 2019 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 و1.2155 

علــى التوالــي وتتلقــى مبالــغ تعاقديــة باليــورو فــي كل تاريــخ اســتحقاق. 

قروض محددة األجل  16

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

 438,560        168,626 397,029 152,658قروض محددة األجل
)41,532(        )15,969( )44,257( )17,017( مطروًحا منها: الجزء المتداول

 397,028        152,657 352,772 135,641الجزء غير المتداول
)13,337(        )5,128( )10,544( )4٫054(مطروًحا منها: تكاليف معاملة غير مستهلكة

131,587 342,228 147,529        383,691 

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”، فــي حيــن كان بنــك مســقط بصفتــه “وكيــل الضمــان الداخلــي” و”بنــك الحســاب الداخلــي”، وبنــك كــي إف دبليــو إيبكــس 

بصفتــه وكيــل تســهيالت “هيرميــس”.

وبتاريخ 31 ديسمبر، كانت المبالغ القائمة كما يلي:

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

 120,803        46,449 105,905 40,720تسهيالت متغيرة مغطاة من “هيرميس”
 112,219        43,148 110,934 42,654تسهيالت تجارية

 86,093          33,103 75,476 29,021تسهيالت مباشرة من بنك التصدير واالستيراد الكوري 
 74,340          28,583 65,172 25,059تسهيالت ثابتة مغطاة من “هيرميس”

 45,105          17,343 39,542 15,204تسهيالت مغطاة من بنك التصدير واالستيراد الكوري
152,658 397,029 168,626        438,560 
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السداد

يســتحق ســداد إجمالــي قيمــة دفعــة الســحب بموجــب التســهيالت الســابقة علــى أقســاط نصــف ســنوية 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:

قروض قصيرة األجلقروض ألجل
 ألفالتفاصيل

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
2,601 1,000 438,560 168,626 الرصيد في 1 يناير 2019

159,402 61,290 -   -   العائدات  من القرض
 )155,371()59,740( )41,531( )15,968(مدفوعات القرض

6,632 2,550 397,029 152,658 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

الفائدة
يتــم تقاضــي فائــدة علــى التســهيالت الثابتــة المغطــاة مــن “هيرميــس” بمعــدل ثابــت نســبته 3.60% ســنويا بمــا فــي ذلــك   )i(

الهامــش 

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

وخــالل الســنة، تراوحــت الهوامــش بيــن 1.70% و2.80  ســنويا )فــي 2018 تراوحــت بيــن 1.70% و2.80% ســنويا( حســب نــوع التســهيل ومــدة 
دفــع الفائدة. 

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

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

التعهدات
تشــتمل تســهيالت القــروض محــددة 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 التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  17

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

 14,425          65,6485,547 25,242 ذمم دائنة ومستحقة عن وقود غاز
 3,782            3,4301,454 1,319 تكلفة تمويل مستحقة

 1,394            2,491536 959 مستحقات إلى األطراف ذات العالقة )إيضاح 18(
 3,534            6421,358 247 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 27,767 72,2118,895          23,135 
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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.

مكافأة موظفي 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 مــن موظفــي اإلدارة العليــا بمــن فيهــم موظفــي اإلدارة العليــا للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر:

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

301783303789مكافآت اإلدارة العليا

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

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

 18,275         7,026           19,278          7,411          سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م
 598   230   565    217  الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

 726   279   447    172  كهربل للتشغيل والصيانة )ُعمان( ش.م.م
 96     37     320    123  الشرق األوسط لإلستثمار ش.م.م

 224   86     223    85    إنجي إس إيه
 98     38     102    39    “انترناشيونال باور أس ايه” فرع دبي

 88     34     88      34    أعضاء مجلس اإلدارة
 54     21     54      21    شركة سوجيتز

 54     21     54      21    شركة شيكوكو للطاقة الكهربائيه المحدوده
 49     19     49      19    الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

 38     15       -        -    البوريليك ميدل إيست
 11     4         -        -    ملتيتيك ش.م.م

          8,142          21,180           7,810         20,311 
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فيما يلي طبيعة المعامالت أعاله: 

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

 17,957         6,905           17,749          6,824          رسوم التشغيل والصيانة )إيضاح 4(
 139   53     986    379  مصروفات التشغيل والصيانة األخرى

 615   236   601    231  أتعاب انتداب )إيضاح 5(
 598   230   565    217  المشاركة في التكاليف

 488   188   487    187  تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين )إيضاح 6(
   -       -     464    178  قطع غيار رأسمالية

 98     38     102    39    أتعاب مهنية
مكآفأت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات 

 88     34     88      34    )إيضاح 5(
 128   49     76      29    مصروفات بأثر رجعي

 162   62     62      24    رسوم جمركية )إيضاح 4(
 38     15       -        -    خدمات فنية

          8,142         21,180           7,810         20,311 

تتألف األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 17( مما يلي:

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

 1,027           395   2,295            882  سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م 
   -       -     50      19    شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

 39     15     40      15    أعضاء مجلس اإلدارة
 14     5       31      12    الشرق األوسط لإلستثمار ش.م.م

 42     16     25      10    كهربل للتشغيل والصيانة )ُعمان( ش.م.م
 243   93     17      7     إنجي إس إيه 

 10     4       10      4     البوريليك ميدل إيست
 7      3       6        2     تراكتبيل إنجنيرينج إس إيه

   -       -     5        2     “انترناشيونال باور أس ايه” فرع دبي
 4      2       4        2     شركة شيكوكو للطاقة الكهربائيه المحدوده

 4      2       4        2     شركة سوجيتز
 4      1       4        2     الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

  959           2,491   536           1,394 

في 31 ديسمبر 2019، لم يكن هناك أي  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )2018: ال شيء ريال ُعماني(.
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تتعرض الشركة للمخاطر التالية من جراء استخدامها لألدوات المالية:
مخاطر السوق  ·
مخاطر االئتمان  ·

مخاطر السيولة  ·

يعــرض هــذا اإليضــاح معلومــات عــن تعــرض الشــركة لــكل مخاطــرة مــن المخاطــر الســابقة وعــن أهــداف الشــركة وسياســاتها 
وعملياتهــا الخاصــة بقيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة الشــركة لــرأس المــال. ويتــم إدراج إفصاحــات كميــة أخــرى علــى مــدار 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. 

مخاطر السوق )أ( 
مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتمثلــة 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 مخاطــر الســوق فــي 

إدارة التعــرض لمخاطــر الســوق ومراقبتــه واإلبقــاء عليــه فــي الحــدود المقبولــة مــع تحقيــق أقصــى عائــد. 

مخاطر أسعار الفائدة:

لــدى الشــركة قــروض تحمــل فائــدة ومعرضــة لتغيــرات فــي أســعار الليبــور علــى الــدوالر. ولقــد أجــرت الشــركة مقايضــات ألســعار 
الفائــدة للتحــوط ضــد التعــرض لمخاطــر 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 األربــاح أو الخســائر، وال تقــوم الشــركة  بتصنيــف 
ــم  ــخ القوائ ــدة فــي تاري ــر فــي ســعر الفائ ــر التغي ــن يؤث ــك، ل ــة. ولذل أدوات تحــوط بموجــب نمــوذج محاســبة التحــوط بالقيمــة العادل

الماليــة علــى قائمــة الدخــل.

وفي تاريخ القوائم المالية، كانت أسعار الفائدة لاللتزامات المالية الحاملة للفائدة لدى الشركة كما يلي:

2019201920182018سعر الفائدة
 ألف%

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

االلتزامات المالية
قروض محددة األجل

القروض متغيرة السعر بالدوالر   -
األمريكي 

الليبور+الهوامش
      127,599 331,857        140,042       364,220 

قرض ثابت السعر بالدوالر األمريكي  -%3.60        25,059          65,172          28,584         74,340 
      152,658 397,029        168,626       438,560 

تحليل حساسية التدفقات النقدية بالنسبة لألدوات ذات أسعار فائدة متغيرة

ســيؤدي التغيــر بمعــدل 100 نقطــة أساســية فــي أســعار الليبــور علــى الــدوالر فــي تاريــخ القوائــم الماليــة إلــى زيــادة /)انخفــاض( حقــوق 
ــي( [2018: 220,091  ــال عمان ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر بقيمــة 153,263 دوالر امريكــي )58,930 ري المســاهمين وقائمــة األرب

دوالر امريكــي )84.625 ريــال عمانــي(]. ويفتــرض هــذا التحليــل ثبــات كافــة المتغيــرات األخــرى وال ســيما معــدالت العمــالت األجنبيــة. 

مخاطر العملة:

يشــمل الســعر بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة مبلغــا متوقعــا بحوالــي 63 مليــون يــورو تســتحق الدفــع باليــورو. ولقــد أبرمــت 
الشــركة اتفاقيــات عمــالت أجنبيــة آجلــة للتحــوط ضــد التقلبــات فــي ســعر صــرف اليورو/الــدوالر األمريكــي )اإليضــاح 15)ب((. وتغطــي 
المبالــغ المتحــوط لهــا باليــورو نســبة 78% مــن التدفقــات المتوقعــة للفتــرة مــن ينايــر 2020 حتــى أغســطس 2021، ونســبة 64% للفتــرة 
مــن ســبتمبر 2021 إلــى مــارس 2023، و47% للفتــرة مــن أبريــل 2023 إلــى مــارس 2028. وبغــض النظــر عمــا ســبق، تــرى اإلدارة أن الشــركة 
ــال العمانــي أو الــدوالر  ليســت معرضــة لمخاطــر الصــرف األجنبــي بصــورة جوهريــة ألن معظــم المعامــالت واألرصــدة األخــرى إمــا بالري

األمريكــي والريــال العمانــي مرتبــط بالــدوالر األمريكــي بشــكل فعــال. 
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تحليل الحساسية:
ســتؤدي قــوة )ضعــف( اليــورو بنســبة 10%مقابــل كافــة العمــالت األخــرى فــي 31 ديســمبر إلــى التأثيــر علــى  قيــاس األدوات الماليــة 
ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر بقيمــة 590.363  ــادة )نقــص( حقــوق المســاهمين وقائمــة األرب المقومــة بالعملــة األجنبيــة وزي
دوالر امريكــي )226.995 ريــال عمانــي( [2018: 464.567 دوالر امريكــي )178.626 ريــال عمانــي(]. ويبنــى هــذا التحليــل علــى أســاس فــروق 
أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة التــي اعتبرتهــا الشــركة ممكنــة فــي حــدود المعقــول فــي نهايــة فتــرة القوائــم الماليــة. ويفتــرض 

التحليــل أن كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة والســيما أســعار الفائــدة تظــل ويتجاهــل أي تأثيــر للمبيعــات والمشــتريات المتوقعــة. 

)ب(  مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة للشــركة إذا لــم يســتوف العميــل أو الطــرف المقابــل لــألداة الماليــة التزاماتــه التعاقديــة 
وتنشــأ هــذه المخاطــر بصــورة أساســية مــن الذمــم المدينــة للشــركة لــدى العمــالء واألرصــدة النقديــة المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك. 
والشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه هــي العميــل الوحيــد للشــركة وتحلــل الشــركة مخاطــر االئتمــان لــدى الشــركة الُعمانيــة 

لشــراء الطاقــة والميــاه بمراقبــة تصنيفهــا االئتمانــي. 

ــع البنكيــة فقــط بالتعامــل مــع بنــوك ومؤسســات ماليــة حســنة  وتحــد الشــركة مــن مخاطــر االئتمــان لديهــا فيمــا يتعلــق بالودائ
الســمعة. 

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

2019201920182018
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 3,310           1,273           753    290  نقدية في البنوك 
 11,789         4,533           68,158         26,207        ذمم تجارية مدينة 

 3,800           1,461           3,206           1,233          وديعة قصيرة األجل
 2,197           843   94      36    ذمم مدينة أخرى 
 56     22     765    293  إيرادات مستحقة

        28,059         72,976           8,132         21,152 

وفي 31 ديسمبر، كان تحليل أعمار الذمم التجارية المدينة كما يلي:

2019201920182018
ألف دوالر أمريكيألف ريال ُعمانيألف دوالر أمريكيألف ريال ُعماني
الذمم التجارية 

المدينة
مخصص انخفاض 

القيمة
الذمم التجارية 

المدينة
مخصص انخفاض 

القيمة
 -       4,533           -        2,052          غير متأخرة الدفع 

 -       -       -        8,783          متأخرة الدفع 0<3 أشهر
 -       -       -        15,372        متأخرة الدفع > 3 أشهر

        26,207        -           4,533       - 
 -       11,789          -        68,158        القيمة االسمية باأللف دوالر أمريكي

2019201920182018

التصنيف
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي
 ألف

ريال ُعماني
 ألف

دوالر أمريكي

أرصدة بنكية
 P    42    109   974           2,531-3بنك مسقط ش.م.ع.ع

 P  248    644   299   779-1بنك كريدت أجريكول لتمويل الشركات واالستثمار
  290    753           1,273           3,310 

وديعة قصيرة األجل
 P1,233           3,206          1,461           3,800-1بنك كريدت أجريكول لتمويل الشركات واالستثمار
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  19

 )ج(   مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. 

ويتمثــل نهــج الشــركة فــي إدارة الســيولة فــي أن تضمــن قــدر اإلمــكان أنــه 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 مخاطر 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. 

وفيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية بما في ذلك دفعات الفائدة: 

القيمة 
الدفترية

التدفق 
النقدي التعاقدي

أقل من 
1 سنة 

بين 2 إلى 
5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

 ألف
ريال عماني

 ألف
ريال عماني

 ألف
ريال عماني

 ألف
ريال عماني

 ألف
ريال عماني

31 ديسمبر 2019
المشتقات 

 1,250           7,682           -        8,932           8,415          األدوات المشتقة
االلتزامات المالية غير المشتقة

 66,141         94,509         24,169         184,819       148,604      قرض محدد األجل
 -       -       2,550           2,550           2,550          قرض قصير األجل

 -       -       27,767         27,767         27,767        ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
     187,336       224,068        54,486      102,191        67,391 

القيمة 
الدفترية

التدفق 
النقدي التعاقدي

أقل من 
1 سنة 

بين 2 إلى 
5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2019
المشتقات 

 3,252           19,979         -        23,231         21,887        األدوات المشتقة
االلتزامات المالية غير المشتقة

 172,017       245,796       62,859         480,672       386,485      قرض محدد األجل 
 -       -       6,632           6,632           6,632          قرض قصير األجل

 -       -       72,211         72,211         72,211         الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
       487,215       582,746 141,702        265,775       175,269 

القيمة 
الدفترية

التدفق 
النقدي التعاقدي

أقل من 
1 سنة 

بين 2 إلى 
5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

31 ديسمبر 2018
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني

المشتقات 
 673   3,523             - 4,196           3,871          األدوات المشتقة

االلتزامات المالية غير المشتقة
 91,215         99,185         24,114         214,514       163,498      قرض محدد األجل
 -       -       1,000           1,000           1,000          قرض قصير األجل

 -       -       8,895           8,895           8,895          ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
       177,264       228,605          34,009        102,708         91,888 
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)ج(   مخاطر السيولة )تابع( 
القيمة 31 ديسمبر 2018

الدفترية
التدفق 

النقدي التعاقدي
أقل من 

1 سنة 
بين 2 إلى 
5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي

المشتقات 
 1,751           9,162             -      10,913         10,066        األدوات المشتقة

االلتزامات المالية غير المشتقة
 237,230       257,958       62,714         557,902       425,223      قرض محدد األجل 
   -       -     2,601           2,601           2,601          قرض قصير األجل

   -       -     23,135          23,135         23,135         الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
       461,025       594,551          88,450        267,120       238,981 

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 القوائــم الماليــة. 

وليس هناك تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 خالل العام. 
قياس القيم العادلة

المدخالت الهامة غير الملحوظة طريقة التقييمالنوع
طريقة مقارنة السوق: يتم احتساب القيمة أداة مشتقة )المستوى 2(

العادلة بمعرفة المؤسسات المالية المعنية
غير مطبقة

غير مطبقةالتدفقات النقدية المخصومةااللتزامات المالية األخرى )المستوى 2( 

تحتوي االتفاقيات التالية على المشتقات المالية المدمجة:

أتحتــوي اتفاقيــة شــراء الطاقــة بيــن الشــركة والشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى مشــتقات ماليــة مدمجــة فــي  )أ( 
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  )ب( 
التغيــرات فــي مؤشــرات التضخــم ذات الصلــة. 

ال تنفصــل هــذه المشــتقات الماليــة المدمجــة عــن العقــد الرئيســي واتفاقيــة شــراء الطاقــة واتفاقيــة التشــغيل والصيانــة وال تحتســب 
كأداة مشــتقة منفصلــة حيــث إن اإلدارة تعتقــد أن الخصائــص االقتصاديــة والمخاطــر المرتبطــة بالمشــتقات الماليــة المدمجــة شــديدة 

االرتبــاط بخصائــص ومخاطــر العقود الرئيســية. 

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. 

االلتزامات  20

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 للتعديل 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:
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االلتزامات )تابع(  20

2019201920182018
ألف

ريال ُعماني
ألف

دوالر أمريكي
ألف

ريال ُعماني
ألف

دوالر أمريكي
 14.393         5.534            14٫777 5٫682          خالل سنة واحدة

 57.580         22.140         57٫767 22٫211        بين سنتين وخمس سنوات
 60.973         23.444         46٫130 17٫737        بعد خمس سنوات

         45٫630 118٫674          51.118        132.946 
وبلغ معدل اليورو/الدوالر كما في 31 ديسمبر 2019 لتحويل مدفوعات التشغيل والصيانة المقومة باليورو 1.14 )31 ديسمبر 2018: 1.16( 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، كان لــدى الشــركة طلبــات شــراء قائمــة بقيمــة 72.292 دوالر أمريكــي 27.796 ريــال عمانــي( ]2018:  )ب( 
188.577 دوالر أمريكــي )72.508 ريــال عمانــي( [.

اتفاقية اإليجار التشغيلي التي كانت الشركة فيها هي المؤجر  21

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 
ــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 - عقــود التأجيــر. كمــا حــددت اإلدارة أن هــذا العقــد فــي جوهــره  يخضــع لتفســير لجنــة تفســيرات التقاري
يمثــل إيجــارا تشــغيليا. ولقــد بــدأ اإليجــار فــي 4 أبريــل 2013. وفيمــا يلــي إجمالــي الحــد األدنــى للعائــدات اإليجاريــة المتوقــع تحصيلهــا 

بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة باســتثناء الربــط بالمؤشــرات: 

2019201920182018
ألف

ريال ُعماني
ألف

دوالر أمريكي
ألف

ريال ُعماني
ألف

دوالر أمريكي
 78,553         30,204         78,652         30,242        خالل سنة واحدة

 314,309       120,852       314,210       120,814      بين سنتين وخمس سنوات
 323,124       124,241       244,670       94,076        بعد خمس سنوات

       245,132        637,532        275,297        715,986 

صافي األصول لكل سهم - معدل  22

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

2019201920182018
ألف

ريال ُعماني
ألف

دوالر أمريكي
ألف

ريال ُعماني
ألف

دوالر أمريكي
 235,063       90,382         247,815       95,285        صافي األصول - أموال المساهمين

 714,406       714,406       714,406       714,406      المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل العام 
 329.03         126.51         346.88         133.38        صافي األصول للسهم الواحد - المعدل )بالبيسة/ بالسنت(

وتعتقــد اإلدارة أن عجــز التحــوط البالــغ 7.15 مليــون ريــال عمانــي )18.60 مليــون دوالر أمريكــي( [2018: 3.29 مليــون ريــال عمانــي )8.56 
مليــون دوالر أمريكــي(] فــي نهايــة مــدة التقريــر يمثــل الخســارة التــي كانــت الشــركة ســتتكبدها إذا قــررت إنهــاء اتفاقيــات المقايضــة 
فــي هــذا التاريــخ. ومــع ذلــك، بموجــب شــروط اتفاقياتهــا التمويليــة، ال يســمح للشــركة بإنهــاء اتفاقيــات المقايضــة. وبنــاء عليــه، تــم 

اســتبعاد عجــز التحــوط مــن أمــوال المســاهمين. 

األرباح للسهم الواحد  23

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

2019201920182018
ألف

ريال ُعماني
ألف

دوالر أمريكي
ألف

ريال ُعماني
ألف

دوالر أمريكي
 23,431         9,009           25,757         9,904          صافي الربح عن السنة 

 714,406       714,406       714,406       714,406      المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 
 32.80           12.61           36.05           13.86          الربحية األساسية للسهم الواحد )بيسة/ سنت(
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