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المساهمون الكرام،

شركة  إدارة  مجلس  عن  ونيابًة  سروري،  دواعي  لمن  إنه 
أقّدم  أن  )“الشركة”(،  ش.م.ع.ع.”  للطاقة  “السوادي 
لكم التقرير السنوي للشركة عن السنة المنتهية في 31 

ديسمبر عام ٢٠٢٢م.

حوكمة الشركة 
)حوكمة(  وإدارة  تنظيم  بميثاق  الشركة  التزمت 
الشركات، وبالتعاميم المعمول بها، والصادرة من وقٍت 

آلخر عن الهيئة العامة لسوق المال )“الهيئة”(. 

نتائج التشغيل 
جاء األداء التشغيلي للمحطة خالل العام متميًزا. 

المتفّوقة  وعملياتها  المحطة،  موثوقية  تتواصل 
تكنولوجًيا في كفاءة استهالك الوقود على رأس قائمة 
المحطة  تواِصل  وعليه،  االستحقاق،  حيث  من  الترتيب 
العمل بحمولٍة عالية. يوضح الرسم البياني التالي الحمل 
الشركة  ولَّدتها  التي  والطاقة  للمحطة،  الثابت  الكبير 

خالل السنوات الخمس األخيرة: 

السنوات  خالل  عائداتها  في  ا  نمّوً الشركة  شهدت 
األخيرة. تشمل العائدات إيرادات سعة التشغيل وإيرادات 
العائدات  نموَّ  التالي  البياني  الرسم  يبّين  الطاقة. 
اإلجمالية، والموثوقية الجّيدة التي تبّين أهمية الشركة 

المستمرة في شبكة الطاقة في ُعمان: 

٪٣٠

٪٥٠

٪٧٠

٪٩٠

٪١١٠

٤٫٠٠٠ 

٥٫٠٠٠ 

٦٫٠٠٠ 

٢٠٢٢ ٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١

٩٩٫٦٧

٩٩٫٤٠

٩٩٫٦٠

٩٩٫٠١

٩٩٫٤٣

٧٦٫٦٢

٧٤٫٥٣

٧٨٫٣١

٨٢٫٥٠

٨٣٫٧٠

٠٢٠٤٠٦٠٨٠١٠٠

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

٢٠٢٢

 ٤٫٨٢١

 ٤٫٣٩٩

 ٤٫٧٢٩

 ٤٫٩٢٩ ٥٫٠٤٣
٪٧٤٫٧

٪٦٨٫٢
٪٧٣٫١

٪٧٦٫٤٪٧٨٫٢

٨٣٫٧٠٥٣٫٣٥٨٫١٦٧٫٠٠٢٫٢٨١٢٫٩٢
٨٢٫٥٠٥٢٫٩٨٨٫١٦٨٫٠٨١٫٩٤١١٫٣٤

- 
١٠٫٠٠ 
٢٠٫٠٠ 
٣٠٫٠٠ 
٤٠٫٠٠ 
٥٠٫٠٠ 
٦٠٫٠٠ 
٧٠٫٠٠ 
٨٠٫٠٠ 
٩٠٫٠٠ 

الموثوقية ٪ إجمالــي ا�يرادات مليون ريال عماني

إجمالي ا�يرادات والموثوقية

نة
س

٪ 
ل

حم
 ال

ل
ام

ع
م

السنوات

عة
سا

 ال
ي

 ف
ط

وا
جا

جي

معامل الحمل ٪ تصدير الطاقة جيجاواط ساعة

صافي تصدير الطاقة ومعامل الحمل بالمحطة

ي)
غ بالمليون ريال عمان

(المبال

الفعلي ٢٠٢١الفعلي ٢٠٢٢

الفعلي ٢٠٢٢

الفعلي ٢٠٢١

االيرادات
تكاليف

التشغيل االستهالك
تكلفة

التمويل صافي
مصوفات

ضسية

 تـقـــريـــر
مـجـلــس اإلدارة 

55



السوادي للطاقة

يبّين  التشغيل وإيرادات الطاقة.  إيرادات سعة  العائدات  ا في عائداتها خالل السنوات األخيرة. تشمل  شهدت الشركة نمّوً
الطاقة  المستمرة في شبكة  الشركة  تبّين أهمية  التي  الجّيدة  العائدات اإلجمالية، والموثوقية  التالي نموَّ  البياني  الرسم 

في ُعمان:

بسبب النقص الكامن في المحطة، ال َتسترد الشركة بالكامل تكاليَف وقود الغاز التي أنفقتها لتوليد الطاقة. وخالل العام، 
واصلت الشركة في مواجهة عدم الكفاءة الحرارية على مستويات توليد الطاقة العالية، وكذلك فس تكوينات التشغيل 
جهودها  بذل  الشركة  وتواصل  الشركة.  تعانيها  التي  الحرارة  نسبة  فقد  إلى  ذلك  كلُّ  ويؤّدي  بطبيعتها.  المواتية  غير 

ل الحرارة المرتفع، عبر االستعانة بخبراء لتحديد الحلول والتوصية بها.  لمعالجة فقدان معدَّ

اكتمل فحص مكثف لمسار الغاز بتوربين الغاز الثاني خالل العام. وقد اكتمل بالفعل فحُص توربين الغاز األول بالفعل خالل 
ات التشغيل  عام ٢٠٢1. تم تنفيذ ترقية المحطة التي أوصت بها “سيمنز” خالل الفحص. وُأجِريت عملية الصيانة لجميع معدَّ
األخرى وباقي معدات المحطة، حسب برنامج الصيانة السنوي المتفق عليه. إن هذا المستوى الثابت لجاهزية المحطة يعتبر 
متابعة  إلى  واستناًدا  المعدات،  موردي  إرشادات  كتّيبات  ووفق  الالزمة،  المواعيد  في  الدورية  صيانتها  فعالية  على  شاهًدا 

حالتها. 

خالل عام ٢٠٢٢، ُخّففت القيود والعقبات التشغيلية بسبب جائحة “كوفيد 19” وفًقا إلرشادات اللجنة العليا إلدارة الوباء. وقد 
وافقت الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه على سداد جميع التكاليف الرئيسية التي تكبَّدتها الشركة بسبب الجائحة، 

بموجب بند تغيير القانون المنصوص عليه في اتفاقية شراء الطاقة، ومن ثّم فإنه ال يوجد أي تأثير مالي على الشركة.

التمّيز في مجال الصحة  الدائم على  التركيز  أّي حوادث ُمهدرٍة للوقت. بفضل  4٢٠٠ يوم عمل، دون  لت المحطة  لقد سجَّ
والسالمة والبيئة وإدارة الجودة في المحطة. ونظًرا لهذا األداء المتمّيز، فإننا نشيد بجهود فريق “سويز-تراكتبل” للعمليات 

والصيانة عمان )ستومو( المخلص والمجتهد.

تعزيز  تم  كما  المناخية.  والشؤون  البيئة  وزارة  عن  الصادرة  البيئي  للتصريح  الصارمة  الشروط  كافة  الشركة  استوفت  وقد 
األمن السيبراني للمحطة باالشتراك مع “ستومو”. سعت الشركة للتقيد بلوائح األمن السيبراني الصادرة عن هيئة تنظيم 

الخدمات العامة واللوائح األخرى التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال. 
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النتائج المالية

يوّضح الرسم البياني التالي األداء المالي للشركة مقارنًة بالعام الماضي:

العائدات بصورة  ٢٠٢1. ويرجع نموُّ  ل عام  إيرادات عام ٢٠٢٢ أعلى بنسبة 14% بصورة ملحوظة من نظيره المسجَّ جاء صافي 
ت هذه الزيادة في سعر الغاز بصورة مباشرة إلى ارتفاع تكاليف  كبيرة إلى الزيادة السنوية في سعر الغاز والمؤشر. وقد أدَّ
دته المحطة،  الغاز التي زادت من تكاليف التشغيل. وعالوًة على ذلك، فإنَّ الفقدان الكبير المستمر لمعدل الحرارة الذي تكبَّ
الساخن  الغاز  مسار  فحص  أثناء  أٌجريت  التي  التشغيلية  والتحسينات  والترقيات  والصيانة  التشغيل  رسوم  مؤشر  وارتفاع 
ى إلى زيادة تكاليف التشغيل. واألمُر اإليجابي هو أن انخفاض تكلفة التمويل في الرّد  الممتّد لتوربين الغاز الثاني، كلُّ ذلك أدَّ

ى إلى زيادة صافي األرباح.  الُمجدَول لقروض المشروع أدَّ

خالل عام ٢٠٢٢، قامت الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بتسوية جميع الفواتير، بما في ذلك تلك الخاصة بمدفوعات 
رسوم الغاز. 

استوفت الشركة كافة التزاماتها بموجب اتفاقية قرض األجل.

وفي النهاية، أعلنت الشركة ودفعت حصص أرباح بقيمة 7.5 بيسة للسهم الواحد في ٢٠٢٢، وهي أعلى من نظيرتها عام 
٢٠٢1 بنسبة %15.4. 

واستقرَّ سعر السهم عند ٢9 بيسة للسهم الواحد نهايَة عام ٢٠٢٢.

المسؤولية االجتماعية للشركة
صت  خصَّ للشركة،  االجتماعية  المسؤولية  مبادرة  إطار  وفي  جدية.  بكّل  مسؤولة  مواطنة  كشركة  دوَرها  الشركة  تؤّدي 
رقم  الوزاري  القرار  إلى  استناًدا  الخيرية،  العمانية  للهيئة  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  ميزانية  من   %٢٠ نسبة  الشركة 
لطالب  مسابقة  بتنظيم  الشركة  قامت  العام،  وخالل  االستثمار.  وترويج  والصناعة  التجارة  وزارة  عن  الصادر   )٢٠٢1/٢٠5(
الجامعات عن أفضل فكرة/ مشروع في مجال الطاقة المتجّددة وفًقا للخطة السنوية لعام ٢٠٢٢ المتعلقة بالمسؤولية 

االجتماعية للشركات.

وتعمل الشركة مع شركة أخرى في قطاع الطاقة لتركيب مرفق للطاقة الشمسية في مدرسة حكومية في والية نخل 
بتوجيهٍ من وزارة التربية والتعليم. وقد ُأنجز مسح الموقع والموافقات القانونية واإلعداد األولي وتوريد المواد. ومن المتوقع 

تدشين منشأة الطاقة الشمسية بالكامل خالل الربع األول من عام ٢٠٢3. 

وتجري االستفادة من الميزانية الُمتبقية في رعاية البرنامج الذي نظمته وزارة التربية والتعليم لرفع وعي الطالب بالتطبيقات 
السلمية للعلوم النووية. الفصول الدراسية مستمرة على نحو متواصل ومن المتوقع أن تكتمل الدورة في الربع األول من 

عام ٢٠٢3.

ع  عت الشركة بمبلغ 15.785 رياًلا عمانًيا، ضمن مبادرة المسؤولية االجتماعية خالل عام ٢٠٢٢ وسيتم التبرُّ وبصورٍة إجمالية، تبرَّ
بالباقي في عام ٢٠٢3.
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التمويل صافي
مصوفات

ضسية
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السوادي للطاقة

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط
تفعيل ضخ النقود

متها الشركة فيما يتعلق بضخ النقود، ُتخِطر الشركة هيئة السوق المالية وبورصة  عالوًة على اإلفصاحات السابقة التي قدَّ
ضخ  بدء  )“تاريخ   ٢٠٢3 أبريل   3٠ تاريخ  من  اعتباًرا  للتطبيق  قابلًة  ستكون  النقود  ضخ  آلية  أن  المستثمرين  ومجتمع  مسقط 

النقود”( فصاعًدا.

وتشتِرط آلية ضخ النقود دفَع 1٠٠% من التدفقات النقدية الحرة- بعد احتساب تكاليف التشغيل وتكاليف التمويل وخدمة 
ذي  للقرض  الُمسَبق  السداد  أجل  من  التجارية،  الشريحة  تسهيل  بموجب  للُمقرضين  العامل-  المال  رأس  وسداد  الديون 

الدفعة النهائية األكبر )“آلية ضخ النقود”(.

ويمكن تجنب آلية ضخ النقود، إذا تمكنت الشركة من ترتيب إعادة التمويل أو الحصول على تنازل من الُمقرضين. وقد عملت 
التمويل  إعادة  لترتيب  إلى ٢٠٢3،  بين عاَمي ٢٠٢٢  المحاوالت في عاَمي ٢٠16 و٢٠19. وأيضًا  بالعديد من  بِجّد، وقامت  الشركة 

وتعديل شروط القرض. 

وألسباٍب مختلفة، رفضت البنوك الدولية تقديم إعادة التمويل، أو تعديل شروط القرض إلبطال آلية ضخ النقود. ولم ُتكلَّل 
محاوالت الشركة في السعي إلى إعادة التمويل من البنوك اإلقليمية والمحلية بالنجاح أيًضا. 

ونتيجة لما أشرنا إليه سابًقا، ستبدأ آلية ضخ النقود اعتباًرا من 3٠ أبريل ٢٠٢3، مما سيؤثر في قدرة الشركة على توزيع أرباح 
مستقبلية، حتى تمام الدفع الُمسبق لمبلغ القرض ذي الدفعة النهائية األكبر، والذي من الُمتوقع أن يستمرَّ حتى سبتمبر 

عام ٢٠٢7. 

وفي ضوء ما ورد أعاله، لن تتمكن الشركة من إجراء توزيعات أرباح مستقبلية ما لم ُتلَغ آليُة ضّخ النقود التي تخضع لترتيب 
إعادة التمويل والموافقة باإلجماع من ُمقرضي المشروع؛ غير أن الشركة ستواصل بذل قصارى جهِدها لمتابعة األسواق 

المالية المحلية والدولية والبحث عن أية فرصة إلعادة التمويل. 

أخرى

التشغيل  في  الشركة  شاركت  كما   .٢٠15 عام  الفورية  السوق  مشروع  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  أطلقت 
التجريبي لعملية السوق الفورية. واعتباًرا من يناير عام ٢٠٢٢، انطلقت السوق الفورية عبر االنترنت، وشاركت الشركة بنجاح- 
وبصفٍة يومية- في تقديم عروضنا. وتتم المطالبة بجميع التكاليف التي تكبَّدتها الشركة في إطار المشاركة في عملية 
في  عليها  المتفق  القانون،  في  التغير  من  الحماية  بموجب  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  من  الفورية  السوق 
اتفاقية شراء الطاقة. حيث تنتهي هذه االتفاقية التي أبرَمتها الشركة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه في أبريل 
عام ٢٠٢8. وعليه، وألنه تم االتفاق بالفعل على تعرفة الشركة في اتفاقية شراء الطاقة، فلن يكون لعملية السوق الفورية 

أيُّ أثر على عائدات شركتنا حتى انتهاء اتفاقية شراء الطاقة.

عف في عمليات المحطة من أجل تحسيِنها. وقد اتخذت اإلدارة جميع التدابير  تسعى الشركة دائًما إلى تحديد جوانب الضَّ
للشركة  المالي  األداء  ويعتمد  المقبلة.  السنوات  خالل  للمحطة  الممتاز  التشغيلي  األداء  على  الحفاظ  لضمان  المعقولة 

بصفة أساسية على توافر وموثوقية المحطة. وعليه، سنستمرُّ في توجيه األولوية واالهتمام لتشغيل وصيانة المحطة. 

وقد سعت الشركة مع “ستومو” جاهَدتين إلى تحقيق زيادٍة مطردة في “تعمين” العاملين، مع ضمان التشغيل السلس 
والموثوق للمحطة.

م بالشكر الجزيل للشركة الُعمانية لشراء المياه والطاقة، ولهيئة تنظيم الخدمات  - نيابًة عن مجلس اإلدارة- أن أتقدَّ أودُّ
ودعِمهم  توجيههم  على  األخرى  الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  من  وغيرها  المال،  لسوق  العامة  والهيئة  العامة، 
المستمّر لنا. والشكر موصوٌل كذلك لجميع العاملين في التشغيل والصيانة في محطة السوادي للطاقة، ولبقية األفراد 
الشركة  تمكنت  الذين  مقاولينا  مثل  األطراف،  من  لغيرهم  وكذلك  العمل،  في  وتفانيهم  إخالصهم  على  الشركة  في 

بفضل خبراتهم من تحقيق هذه النتائج المذهلة.

م بخالص التحية وأطيب التمنيات لجاللة السلطان المعّظم “هيثم بن طارق  في الختام، وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، نتقدَّ
بن تيمور آل سعيد”، حفظه اهلل ورعاه. ونشكر أيًضا حكومة سلطنة ُعمان على خلق بيئٍة تسمح لنا بالمشاركة الفعالة في 

تنمية اقتصاد السلطنة، ونؤكد تكريس جهوِدنا لبناء ُعمان قوية.

الرئيس التنفيذي عضو مجلس االدارة   رئيس مجلس اإلدارة    

تـقـــريـــر مـجـلــس اإلدارة
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الـتـقـــريـــر الـســنـــوي ٢٠22

كهربيل م.م.ح

ُتشرف شركة “كهربيل م.م.ح” على تطوير وبناء وتشغيل القسم المختّص بأعمال الكهرباء والمياه، وتتولى إدارته مجموعة 
“إنجي” في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتعود ملكية هذه الشركة بالكامل إلى شركة “إنترناشونال باور إس 
منخفضة  والخدمات  الطاقة  في  عالمي  مرِجٌع  هي  “إنجي”  “إنجي”.  لمجموعة  مباشر  غير  بشكٍل  بدورها  المملوكة  إيه” 
ل إلى عالم محايد للكربون، عن طريق تخفيض استهالك الطاقة وإيجاد حلول صديقة  الكربون وتلتزم باإلسراع في التحوُّ
للبيئة. وحتى عام ٢٠٢1 ضّمت مجموعة إنجي 1٠1.5٠4 ألف موظف، وبلغت إيراداتها 57.9 مليار يورو. كما أن المجموعة ُمدَرجة 
ضمن سوق األسهم في باريس وبروكسل، ولها تمثيٌل في المؤّشرات المالية الرئيسية مثل: )سي إيه سي 4٠، يورونكست 
1٠٠، إف تي إس إي يوروستوب 1٠٠، إم إس سي آي يوروب( والمؤشرات غير المالية، مثل: )دي جيه إس آي وورلد، دي جيه إس آي 
يوروب، يورونكست فيجو إيريس - يوروزون 1٢٠ / يوروب 1٢٠ / فرانس ٢٠، إم إس سي آي إي إم يو إي إس جي، إم إس سي آي 

يوروب إي إس جي، يور ستوكس 5٠ إي إس جي، ستوكس يوروب 6٠٠ إي إس جي وستوكس جلوبل 18٠٠ إي إس جي(.

شركة الشرق األوسط لالستثمار ش.م.م
مجموعات  إحدى  ُتعتبر  التي  القابضة،  بهوان”  “سهيل  لمجموعة  مملوكة  ش.م.م.  لالستثمار  األوسط  الشرق  شركة  إنَّ 

األعمال التجارية الرائدة والمعروفة في سلطنة ُعمان.

الدين  وسندات  األسهم  وتداول  االستثمار  مجال  في  رئيسي  بشكل  ش.م.م  لالستثمار  األوسط  الشرق  شركة  وتعمل 
الُمدَرجة وغير المدَرجة.

وقد نمت شركة الشرق األوسط لالستثمار ش.م.م. لتصبح شركة استثمار ُعمانية مرموقة. وهو إنجاز حققته بفضل والئها 
ببيئتها  التام  وعيها  مع  االجتماعية،  بالمسؤولية  القوي  وشعورها  موظفيها،  ومهنية  ُعمان،  لسلطنة  النظير  منقطع 
األوسط  الشرق  لشركة  االستثمارية  الَمحافظ  تركز  كما  القيم.  بأهم  الوثيق  والتزامها  االستثنائية،  ورؤيتها  التشغيلية، 
والمستحضرات  االستهالكية  والمواد  واالتصاالت،  والطاقة،  المصارف،  قطاعات  في  االستثمار  على  ش.م.م.  لالستثمار 
احترافي  بشكٍل  الشركة  وتدير  المخاطر.  تجّنب  بطريقٍة  عليها  واالستحواذ  القيمة،  الستحداث  فرصة  يوفر  ما  الدوائية، 

َمحافظ محلية ودولية متنّوعة من األوراق المالية وسندات الدين واالستثمارات المباشرة.

شركة سوجيتز جلوبال لالستثمار بي. في.
إن شركة سوجيتز جلوبال لالستثمار بي. في. هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة “سوجيتز”، وهي شركة عاملة في 

مجال االستثمار والتجار،ة مقرها طوكيو في اليابان، وهي أيضًا شركة مدَرجة في سوق األوراق المالية في طوكيو. 

ويعمل في شركة “سوجيتز” أكثر من ٢٠.٠٠٠ فرًدا حول العالم )كما في بيانات سبتمبر عام ٢٠٢٢(، كما تجاوزت إيراداتها 1.٢ 
تريليون ين ياباني خالل السنة المالية الُمنتهية في مارس عام ٢٠٢٢ )أساس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(.

ست عام 189٢م، وشركة  ست عام ٢٠٠4م، من خالل االندماج بين شركتي: “نيتشيمن” التي تأسَّ وُيذكر أن شركة “سوجيتز” ُأسِّ
ست عام 1896م. وتمارس شركة “سوجيتز” أعمالها في حوالي 5٠ بلدًا، عبر أكثر من 4٠٠ شركة تابعة  “نيسشولواي” التي تأسَّ
ع أنشطتها التجارية لتشَمل مجاالت اآلالت والطاقة والمعادن والمواد  وفرعية موحدة في اليابان وبقية أنحاء العالم، وتتنوَّ
الكيميائية والمواد االستهالكية. وال تكمن قوة شركة “سوجيتز” في تطوير المشاريع المالية فحسب، وإنما أيضًا في إجراء 
التحليالت الدقيقة لألسواق من خالل شبكاتها في الخارج، وتحديد الجدوى التجارية لألعمال التجارية باستخدام الخبرات 
المتراكمة التي تتمتع بها في شتى المجاالت. استخدمت “سوجيتز” هذه المهارات للبحث عن فرص في أعمال إنتاج الطاقة 
المستقلة/ إنتاج الطاقة والماء المستقلة، بصفتها مطورًا ومستثمرًا وقائمًا على الترتيبات المالية و/ أو منسقًا للمشروعات. 
وشاركت في مشاريع الطاقة المستقلة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سلطنة ُعمان والمملكة العربية السعودية 

والواليات المتحدة األمريكية وأندونيسيا وفيتنام والمكسيك وسريالنكا واليابان.

وفي منطقة الخليج بصورة خاصة، لطالما اشتركت “سوجيتز” في أعمال الطاقة والمياه، بما في ذلك مشروعات الهندسة 
والتوريد واإلنشاء، مثل مرحلة الغبرة 1 و٢ و3 و4 و5 ومشروعات إنتاج الطاقة المستقلة، مثل مشروع إنتاج الطاقة المستقل 
)1.7٢9 ميغا وات( في المملكة العربية السعودية، والبركاء 3 )744 ميغاوات، توربينات الغاز ذات الدورة المركبة / صحار ٢ )744 
ميغاوات، توربينات الغاز ذات الدورة المركبة( في ُعمان، ومشروع إنتاج الطاقة والمياه المستقل مثل مرفأ )1.6٠٠ ميغا وات / 

5٢.5 مليون جالون إمبراطوري يوميًا(. 

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

إس إي بيه انترناشيونال نيذرالندس بي. في.

إن شركة “إس إي بيه آي” هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة شيكوكو إلكتريك باور إنك )يوندن(، لالستثمار في 
في  أسهًما  “يوندن”  وتمتلك  وإدارتها.  اليابان  خارج  والطاقة  للمياه  المستقلة  والمشاريع  للطاقة،  المستقلة  المشاريع 
سلطنة  في  المركبة(  الدورة  ذات  الغاز  توربينات  بتقنية  ميجاواط،   744( و”صحار-٢”   ”3- “بركاء  المستقل  الطاقة  مشروع 
 63 المركبة/  الدورة  ذات  الغاز  توربينات  بتقنية  ميجاواط،   ٢.73٠( لفان”  “راس  في  المستقل  والطاقة  المياه  ومشروع  عمان، 
مليون جالون امبريالي يوميًا( في دولة قطر، ومشروع الطاقة المستقل “الحمرية، الشارقة” )1.8٠٠ ميجاواط، بتقنية توربينات 
الغاز ذات الدورة المركبة( في اإلمارات العربية المتحدة، بخالف مشاريع الطاقة المستقلة، بما في ذلك الطاقة الحرارية و 

الكهروضوئية وطاقة الرياح في الواليات المتحدة األمريكية وتشيلي وتايوان وفيتنام وميانمار.

و”يوندن”، المدرجة في سوق طوكيو لألسواق المالية، هي واحدة من أصل 1٠ منشآت طاقة كهربية رئيسية، وتنفذ مجموعة 
“يوندن” عملية متكاملة لتوليد ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء لما يقرُب من 4 ماليين نسمة في منطقة شيكوكو في اليابان. 
دة بلغت 5.3 مليار دوالر أمريكي، من  ويعمل في الشركة حوالى ٢.٢٠٠ فرد، وقد استطاعت أن تحقق إيراداٍت تشغيلية موحَّ
مبيعات كهرباء بلغت 31.7 مليار كيلوواط/ ساعة خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس ٢٠٢٢. ومنذ إنشائها عام 1951م، 
وبأسعار  العالية  جودة  ذات  ة  المستقرَّ الكهرباء  إمدادات  توفير  خالل  من  اإلقليمية،  التنمية  في  “يوندن”  شركة  ساهمت 
المائية  والطاقة  والغاز  والنفط  والفحم  النووية  الطاقة  بين  يجَمع  الطاقة،  من  متوازن  مزيج  إنشاء  خالل  من  منخفضة، 

والطاقة الشمسية، وبلغت قدرُتها اإلنتاجية اإلجمالية حوالى 5.٢8٠ ميجاواط )صافي وإجمالي( في 63 محطة للطاقة.

وبناء  هندسة  مجال  في  مهندس   4٠٠ من  أكثر  “يوندن”  بشركة  يعمل  الخصوص،  وجه  على  الحرارية  الطاقة  مجال  وفي 
ر طاقتها اإلنتاجية بحوالى 3.٢35 ميجاواط، حيث تتمتع شركة “يوندن”  وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الحرارية، والتي تقدَّ

بخبرات واسعة ودراية اكتسبتها خالل أكثر من 7٠ عامًا من العمل في هذه المجاالت.

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

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
اإلداري  باالستقالل  تتمتَّع  ُعمان،  إنشاؤها في سلطنة  “الهيئة” هي هيئة عامة تم  االجتماعية  للتأمينات  العامة  الهيئة  إن 
المعاشات  خطة  إدارة  الهيئة  وتتولى  1991م.  عام  يوليو   ٢ بتاريخ  الصادر   91/7٢ رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  والمالي 
دة للمواطنين الُعمانيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خالل اعتماد سياسة استثمار  التقاعدية ذات المزايا المحدَّ
حذرة وحكيمة وطويلة األمد. واليوم، يتجاوز عدد المشتركين في خطط التأمينات االجتماعية حاليا ٢٠3 آالف مشترك فعال.

لت الهيئة  عالوة على ذلك، تستثمر الهيئة بشكل نشط في أسواق رأس المال المحلية والدولية. وعلى الصعيد المحلي، سجَّ
مركزًا رياديًا في المشاركة في مشاريع الطاقة وشركات الخدمات والمشاريع العقارية الكبرى. أما على الصعيد الدولي، 
الخاصة  األسهم  )مثل  البديل  أو  واألسهم(  الثابتة  اإليرادات  )مثل  التقليدي  بشكلها  سواٌء  األصول،  في  الهيئة  فتستثمر 

والبنية التحتية والعقارات(.

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

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
الخدمة  نهاية  ومكافآت  التقاعدية  المعاشات  قانون  صدور  مع  تزامنًا  المدنية  الخدمة  موظفي  تقاعد  صندوق  س  تأسَّ

للمواطنين الُعمانيين العاملين في القطاع الحكومي في بداية عام 1986م.

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

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية على الرابط:
www.Civilpension.gov.om

صندوق تقاعد وزارة الدفاع
بموجب  وتسجيلها  تأسيُسها  تم  ُعمان،  سلطنة  في  عامة  قانونية  سة  مؤسَّ عن  عبارة  هو  الدفاع  وزارة  تقاعد  صندوق 
المرسوم السلطاني رقم 93/87 الصادر بتاريخ ٢9 ديسمبر عام 1993م. صندوق تقاعد وزارة الدفاع هو واحٌد من أكبر صناديق 
في  والدولية  اإلقليمية  األسواق  في  كذلك  ويستثمر  المحلية،  المال  أسواق  في  رئيسي  ُمستثمر  وهو  عمان  في  التقاعد 
األسهم الخاصة والسندات. كما أنه مشارك رئيسي في استثمارات المشاريع واالستثمارات العقارية .كما يحظى الصندوق 

بتمثيل في مجالس إدارة العديد من الشركات التجارية البارزة في ُعمان.

نبذة عن كبار المساهمين
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من بين المبادرات العديدة المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية التي تمارسها الشركة بموجب ميثاق المسؤولية االجتماعية 
للشركة، هناك تركيز خاص على تطوير المجتمع في والية بركاء؛ وهي الوالية التي تتواجد فيها محطة الشركة. وتؤّدي 
المسؤولية  برامج  تغطيها  التي  الرئيسية  المجاالت  وتشمل  جّدي.  بشكٍل  مسؤولة  مواطنة  كشركة  دورها  الشركة 

االجتماعية للشركة: الصحة والتعليم والبيئة والرياضة والمساَعدة في المبادرات االجتماعية األخرى ذات األهمية. 

أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركة خالل عام 2022
عماني  ريال   3٠.٠٠٠ بمبلغ  ميزانية  اعتمد  ٢٠٢٢م،  عام  مارس  في  ُعقد  الذي  العمومية  الشركة  لجمعية  سنوي  اجتماع  آخر 

ألنشطة المسؤولية االجتماعية للشركة.

في  الشمسية  الطاقة  مرافق  إنشاء  في  للمساعدة  واجتماعية،  بيئية  مبادرات  الشركة  أطلقت  السابقة،  السنوات  خالل 
الصحية  للمراكز  الطبية  المعدات  وتوفير  اإلنترنت،  عبر  للتعليم  اللوحية  الكمبيوتر  أجهزة  وتوفير  الحكومية،  المدارس 
والعيادات. وَسلمت مرافق الطاقة الشمسية الثالثة التي أقامتها الشركة الطاقة التي وعدت بها، وهو ما أثنت عليه وزارة 

التربية والتعليم.

الطاقة  مصادر  من  الُمولدة  الطاقة  لدعم  للشركة  االجتماعية  المسؤولية  مبادرة  الشركة  واصلت  ٢٠٢٢م،  عام  وفي 
عتهم على االهتمام بالبيئة  المتجّددة في المدارس، وساهمت في توعية الطالب الشباب بشأن الطاقة المتجّددة، وشجَّ
بالميزانية  الشركة بشكل كامل  التزمت  الُمعتمد لدينا. وقد  المسؤولية االجتماعية للشركة  وحمايتها تماشًيا مع ميثاق 
اإلجمالية البالغة 3٠.٠٠٠ ريال عماني لمختلف المشاريع على النحو الوارد بالتفصيل أدناه. وبلغ المبلغ اإلجمالي الذي أنفقته 
الشركة عام ٢٠٢٢م على مبادرة المسؤولية االجتماعية للشركة 15.785 رياًلا عمانًيا، ألن بعض أعمال المشروع ما تزال جارية، 

وسُينفق المبلغ المتبقي في الربع األول من عام ٢٠٢3.

الهيئة العمانية الخيرية 
ع بنسبة ٢٠% من ميزانية المسؤولية االجتماعية للشركة تبرُّ

استناًدا إلى القرار الوزاري رقم )٢٠٢1/٢٠5( الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار، ساهمت الشركة بمبلغ 6.٠٠٠ ريال 
ُعماني، يمثل ٢٠% من ميزانية المسؤولية االجتماعية للشركة لعام ٢٠٢٢م، لصالح الهيئة العمانية الخيرية.

سات المالية والشركات العاملة في األنشطة االقتصادية  يأتي ذلك بهدف دعم الهيئة العمانية الخيرية من خالل المؤسَّ
المختلفة، لتمكين الهيئة من االضطالع بالدور المنوط بها في تقديم العمل الخيري لفئات المجتمع المستِحقة.

مبادرة الطاقة الشمسية 
لتركيب  اتفاقية  توقيع  من  ش.م.ع.ع  للطاقة  الباطنة  شركة  مع  بالتعاون  ش.م.ع.ع  للطاقة  السوادي  شركة  تمكنت 
التربية والتعليم في  التابعة لوزارة  وتدشين نظام ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مدرسة “أمامة بنت الحارث” 
والية نخل. وسيوفر مشروع الطاقة الشمسية على األسطح طاقًة تبلغ 79 كيلوواط باستخدام التكنولوجيا الكهروضوئية. 

ى ثالثة أهداف رئيسية:  وتم تنفيذ هذا المشروع في إطار برامج المسؤولية االجتماعية للشركة لدينا، وقد توخَّ

بالمجان  والمتجّددة  النظيفة  الطاقة  توفير   .1
لهذه المدرسة.

والمتجّددة  النظيفة  بالطاقة  الوعي  نشر   .٢
الطاقة  عمل  كيفية  وتعليمهم  الطالب  بين 

الشمسية.

الصغيرة  الُعمانية  والشركات  الشباب  تنمية   .3
والمتوّسطة التي تعمل في قطاع إنتاج الطاقة 

المتجّددة في السلطنة.

به  ساهمت  الذي  المشروع  تكلفة  إجمالي  بلغ 
ُأنجز   ،٢٠٢٢ عام  وخالل  ُعماني.  ريال   15.٠٠٠ الشركة 
واإلعداد  القانونية  والموافقات  الموقع  مسُح 
األولي وتوريد المواد. و خالل عام ٢٠٢٢م، بلغ المبلغ 
اإلجمالي الُمنفق 4.5٠٠ ريال ُعماني، ألن أعمال تركيب 
زالت  ما  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  ألواح 

 تقرير المسؤولية
اإلجتماعية للشركة
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جارية. ومن المتوقع تدشين منشأة الطاقة الشمسية بالكامل في الربع األول من عام ٢٠٢3. 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمى واالبتکار - جامعة صحار 
مسابقة ابتكار مشروع الطاقة المتجّددة 

الطاقة  مسابقة  مبادرة  ُأطِلقت 
بمسؤوليتنا  للوفاء  المتجّددة 
أيًضا  الضوء  ولتسليط  االجتماعية، 
بين  االبتكار  دعم  أهمية  على 
والمبتِكرين  الُعمانيين  الطالب 
إلى  المبادرة  هذه  وتهِدف  الشباب. 
الطاقة  مجال  في  االبتكارات  دعم 
التعاون  تعزيز  على  عالوًة  المتجّددة، 
سات  المؤسَّ مختلف  بين  القائم 

األكاديمية والمعرفية والصناعية. 

أهداف هذه المسابقة:

رفع الوعي المجتمعي   ■
واألكاديمي بأهمية الطاقة 

المتجّددة؛

إيجاد حلول عملية للمشكالت   ■
البيئية والصناعية باستخدام 

دة؛ الطاقة المتجدِّ

تعزيز ثقافة االبتكار بين الطالب   ■
الجامعّيين.

للطاقة  السوادي  شركة  تمكنت 
ش.م.ع.ع بالتعاون مع شركة الباطنة 
للطاقة ش.م.ع.ع من رعاية المسابقة 
مشروع  فكرة/  أفضل  إلى  ل  للتوصُّ

في مجال الطاقة المتجّددة. 

الذي  المشروع  تكلفة  إجمالي  بلغ 
ساهمت به الشركة 1.57٠ رياًلا ُعمانًيا.

وزارة التربية والتعليم 
تمويل برنامج وزارة التربية والتعليم للتكنولوجيا النووية 

أبرمت الشركة عقًدا مع وزارة التربية والتعليم بتاريخ 11 أبريل/ نيسان عام ٢٠٢٢م لتمويل برنامج الوزارة، وتعزيز معرفة الطالب 
التربية  الذرية، تدّرس وزارة  الدولية للطاقة  الوكالة  النووية. وبالتعاون مع  التطبيق السلمي للتكنولوجيا  ومهاراتهم حول 
مها بطريقة مبتَكرة وغير تقليدية. ويجري تدريب المعلمين  والتعليم العلوم والتكنولوجيا النووية لطالب المدارس، وتقدِّ
النووية. حيث  العلوم  مة في مجال  المقدَّ العلمية  البرامج والمواد  الدراسية والمشرفين بهدف تطوير  المناهج  وواضعي 
أصبحت العلوم النووية تقريًبا مرتبطة بجميع مجاالت الحياة اليومية لإلنسان، وستفتح آفاًقا واسعة لطالب المدارس بعد 

جهم.  تخرُّ

ة على نحو متواصل، ومن  بلغ إجمالي تكلفة المشروع الذي ساهمت به الشركة 7.43٠ رياًلا ُعمانًيا. الفصول الدراسية مستمرَّ
المتوقع أن تكتمل الدورة في الربع األول من عام ٢٠٢3. و في عام ٢٠٢٢م، بلغ المبلغ اإلجمالي الذي أنفقته الشركة 3.715 

رياًلا ُعمانًيا.

وفي المحصلة، كان إجمالي المبالغ الُمنفقة على أنشطة المسؤولية االجتماعية في الشركة 15.785 رياًلا ُعمانًيا في عام 
٢٠٢٢، بينما سُينفق المبلغ المتبقي خالل عام ٢٠٢3م.

تقرير المسؤولية اإلجتماعية للشركة
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 تقرير مناقشات
وتحليالت اإلدارة
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يسرُّ إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع )“الشركة”( أن تقّدم تقريرها حول هيكل أعمال الشركة، والفرص والتحّديات، 
واألداء التشغيلي والمالي، والمخاطر والمخاوف، إضافة إلى النظرة المستقبلية والمسائل األخرى التي تهمُّ المساهمين.

ره هيكل القطاع وتطوُّ
في  به  المرتبط  المياه  وقطاع  الكهرباء  قطاع  لهيكلية  الالزم  العمل  إطار  لتوفير  القطاع”،  “قانون  صدر  ٢٠٠4م،  عام  في 
السلطنة. وقد أدى ذلك إلى تأسيس جهة رقابية مستقلة: هي هيئة تنظيم الخدمات العامة، وهيئة مشتريات فردية: هي 

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. 

وبأقل  والمياه  الكهرباء  من  كافية  إنتاجية  طاقة  توفر  من  التأكد  على  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  وتعمل 
ل الشركة بخطط توليد الكهرباء على المدى الطويل،  المتزايد عليها في السلطنة. كما تتكفَّ التكاليف، لمواكبة الطلب 
سات القطاع الخاص، وذلك لتلبية متطلبات توليد الطاقة وتحلية  وتحديد المشاريع الجديدة القابلة للتطوير من ِقبل مؤسَّ

المياه المستقبلية في السلطنة. 

ملكية قطاع الكهرباء والمياه في ُعمان تنقسم بين الحكومة والقطاع الخاص. وتضمُّ محفظة الشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه من قدرات الطاقة المتعاَقد عليها في صورة غاز وقود وطاقة متجّددة عقودًا طويلة األجل، تشمل عدة 

محطات يجري تشغيلها.

امتثلت الشركة لقواعد السوق الفورية الخاصة بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه طوال فترة إدارة السوق في عام 
مشغل  يجريها  التي  المباشرة  الفورية  السوق  عمليات  في  ٢٠٢٢م،  عام  يناير   1 منذ  يومية  بصفة  الشركة  وتشارك  ٢٠٢1م، 
آلية  العامة  الخدمات  تنظيم  هيئة  عّدلت  فقد  السابق،  العام  تقرير  في  ورد  وكما  الفورية.  السوق  قواعد  حسب  السوق 
إصدار تراخيص توليد الكهرباء، لتشمل االلتزامات المرتبطة بالسوق الفورية، وبذلت الشركة قصارى جهدها لضمان امتثالها 

على النحو الواجب. 

لدى الشركة اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، تنتهي في أبريل عام ٢٠٢8م. ورغم مشاركة 
الشركة بصفة يومية في عمليات السوق الفورية، فليس هناك أي خطر مالي على عائداتها، حيث تحصل على مستحقاتها 
تها. ومن ضمن ترتيبات السوق الفورية  حسب التعرفة المتفق عليها في اتفاقية شراء الطاقة الحالية حتى انتهاء صالحيَّ
الوقود  كفاءة  وتحسين  الشفافية  بزيادة  تسليم  كفاءة  وجوَد  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  تتوقع  هذه، 
واستغالل األصول بكفاءة، والوضوح في فرص العائدات على المولدات في فترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة، ما يعّزز من 

تها.  ر أن تنتهَي صالحيَّ شفافية اتفاقيات شراء الطاقة التي من المقرَّ

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

اإلطار التعاقدي

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة

مستندات التمويل

اتفاقية التشغيل والصيانة

اتفاقية ا�مداد
بالغاز الطبيعي

اتفاقية
شراء الطاقة

المقرضين

وزارة الطاقة والمعادن
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الطاقة  الغاز والطلب على  بالمرونة تجاه أسعار  الطاقة والمياه  العمانية لشراء  الشركة  الطاقة مع  اتفاقية شراء  تتسم 
تنتُجها  التي  الكهرباء  لكلِّ  الوحيد  المشتري  هي  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  أن  كما  ٢٠٢8م.  عام  أبريل  حتى 
محطة الطاقة )ُيشار إليها فيما يلي بلفظ “المحطة”(، وتعتمد الشركة اعتماًدا كلًيا على الدفعات التي تسّددها الشركة 

الُعمانية لشراء الطاقة والمياه في مواعيدها المحددة.

النفط والغاز(، تضَمُن  بوزارة  )ُتعرف سابًقا  الطاقة والمعادن  إبرامها مع وزارة  التي تمَّ  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقية  أن  كما 
توفير الوقود )الغاز الطبيعي( بالتوافق مع الشروط الواردة في اتفاقية شراء الطاقة. اعتباًرا من يناير عام ٢٠15م، أبلغت وزارة 
الطاقة والمعادن بسعر الغاز البالغ 3 دوالرات أمريكية لكلِّ مليون وحدة حرارية بريطانية، مع بند زيادٍة سنوية بنسبة %3، 
وتم تثبيته لعام ٢٠٢٢ بمبلغ 3.75 دوالر لكّل مليون وحدة حرارية بريطانية. مع ذلك، ونظًرا ألن تكلفة الغاز هي عنصر ضبط 
ض لتأثير مالي محدود من الزيادة السنوية في سعر الغاز. السعر بموجب اتفاقية بيع الطاقة حتى ٢٠٢8، إال أن الشركة تتعرَّ

التقلب  تغطية  وتمت  الصادرات.  ائتمان  ووكاالت  الدولية،  البنوك  من  مجموعة  مع  تمويل  اتفاقياِت  الشركة  أبرمت  كما 
الت الفائدة بشكل مناسب، من خالل إبرام اتفاقيات مقايضة لمعدالت الفائدة، وصواًل إلى تحسين  المستقبلي في معدَّ
لرسوم  المستقبلية  االلتزامات  يخصُّ  وفيما  المساهمين.  على  األرباح  لتوزيع  المتاحة  النقدية  التدفقات  توقع  إمكانية 
ط مناسب لعملة اليورو، لحماية الشركة من التقلبات غير المتوقعة في  التشغيل والصيانة المسماة باليورو، تم تطبيق تحوُّ

قيمة اليورو مقابل الريال العماني.

وتعدُّ المخاطر التكنولوجية منخفضة، نظرًا ألن المحطة تستخدم أحدث التقنيات الموثوقة التي يتم الحصول عليها من 
الموّردين الدولّيين ذوي السمعة الطيبة )شركة “سيمنز” بشكل رئيسي(. 

وقد تمَّ التعاقد مع شركة “سويز تراكتبل” للتشغيل والصيانة )ُعمان( ش.م.م )ستومو(، لتشغيل المحطة وصيانتها طوال 
مدة اتفاقية شراء الطاقة. حيث تملك شركة “ستومو” الخبرات والمهارات التشغيلية الالزمة، وتتمتع بكفاءة مشهودة في 
مجال التشغيل والصيانة في السلطنة، األمر الذي يساهم في التخفيف إلى حدٍّ كبير من المخاطر التشغيلية. كما تستند 
والمبادئ  السياسات  مع  بالتوافق  المجال،  هذا  في  الُمتبعة  الدولية  الممارسات  ألفضل  المحطة  وصيانة  تشغيل  معايير 
تها بدورها من باِعها الطويل في تشغيل العديد من محطات  الُمعتَمدة من ِقبل مجموعة “إنجي” الدولية، والتي استمدَّ

توليد الطاقة في جميع أنحاء العالم. 

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

مناقشة األداء التشغيلي 
الصحة والسالمة

ومقاولي  المقاولين  من  والعديد  “ستومو”  تفعل  مثلما  البيئي،  واألداء  والسالمة  بالصحة  اهتمام  أقصى  الشركة  تولي 
الباطن، وذلك لتحقيق األهداف الموضوعة من اإلدارة العليا، وهي: صفر أضرار، وصفر حوادث بيئية. 

وقد كان أداء الصحة والسالمة والبيئة ممتاًزا بشكل عام خالل ٢٠٢٢م، إذ لم يسجل وقوع أية إصابات مهِدرة للوقت. وتفخر 
الشركة باإلعالن عن أن المحطة أكملت أكثر من 4٢٠٠ يوًما دون وقوع أي حوادث مهِدرة للوقت.

ومع تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة “كوفيد 19” في البالد، ُخففت أيًضا القيود المفروضة على موقع المحطة، 
مع عدم السماح بالدخول إال لألشخاص الذين تلقوا اللقاح.

 ISO 45001:2018نظام إدارة البيئة( و( ISO 14001: 2015 تواصل المحطة االحتفاظ بشهادتين جديدتين خالل العام، وهما
لدورات  الموظفين  إخضاع  تم  كما  معروفة.  خارجية  تدقيق  جهاُت  للمحطة  منحتهما  تان(،  المهنيَّ والسالمة  ))الصحة 
والسالمة  الصحة  معهد  ودورات   NEBOSH المهنية  والصحة  السالمة  المتحانات  البريطاني  الوطني  المجلس  شهادة 

المهنية IOSH التدريبية. 

إلى  ت  أدَّ والتي  أدناه،  نة  الُمبيَّ األخرى  االستباقية  اإلجراءات  من  العديد  “ستومو”  ومعها  الشركة  طبَّقت  ذلك،  على  عالوة 
نجاحات باهرة في تحقيق أهداف الصحة والسالمة والبيئة:

إجراء المراجعات المنتَظمة من ِقبل اإلدارة، وتقديم المحاضرات حول السالمة  ■
إدخال مؤشرات األداء الرئيسية االستباقية  ■

ى “عيون جديدة” إدخال البرامج القائمة على السلوك، والتي تسمَّ  ■
تطبيق برنامج “إنتيليكس”، وهو عبارة عن نظام إلدارة حوادث السالمة  ■
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السوادي للطاقة

أطلقتها  السلوكية  السالمة  لتعزيز  سية  مؤسَّ مبادرة  وهو   )BARS( بالسلوكيات  المرتبط  التصنيف  مقياس  اعتماد   ■
شركة “إنجي” العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، وتأتي في إطار نهج عام للسيطرة على الخسائر وإدارة المخاطر.

عرض اللحظات الممّيزة إلدارة السالمة كلَّ عاَمين.  ■

كما يتمُّ التعامل على محَمل الجّد مع أّي حادثة صغيرة تقع، أو كادت ان تقع، ويتم تحليلها بعد اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
الالزمة، وبحثها مع أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين ، وذلك لالستفادة من خبراتهم وتعاونهم، لضمان االلتزام بأفضل 
الممارسات المتَبعة في هذا المجال. حيث لوحظت حادثتان على وشك الوقوع خالل العام، وقد اُتخذت إجراءات تصحيحية 

ووقائية لتجنب تكرارهما.

الموارد البشرية - التدريب والتطوير الوظيفي

تأدية  ضمان  إلى  أساسي  بشكل  تهدف  وهي  “ستومو”.  شركة  ترّسخها  التي  القيم  من  المحطة  في  التدريب  قيم  تعدُّ 
بتمكين  ملتزمتان  “ستومو”  وشركة  الشركة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  آمنة.  أجواٍء  وفي  تامة،  بفعالية  هم  مهامَّ العاملين 
بمسؤوليات  واالضطالع  عاٍل،  مستوى  ذات  أخرى  ومهاراٍت  هندسية  مهارات  اكتساب  من  لين  المؤهَّ الُعمانيين  المواطنين 
إنشائهما  منذ  “ستومو”  وشركة  الشركة  استراتيجية  انطوت  الغرض،  ولهذا  وصيانتها.  المحطة  تشغيل  مجالي  في  أكبر 
لة وتطويرها، لتوّلي مسؤولياٍت إضافية في الوقت المناسب. وتشمل المراجعة السنوية  على تدريب الكوادر الُعمانية المؤهَّ
حين، السيما من الشباب العماني حديثي  ألداء كّل عامل تقييَم نمّوه الوظيفي. وقد نجحت “ستومو” في تحديد المرشَّ
ج، مع إمكانية كبيرة لنقلهم إلى مستوى أعلى من التدريب التعليمي والعملي المتخّصص، والتوجيه من أقرانهم  التخرُّ
للترقي إلى رتب اإلدارة العليا، والوصول إلى أعلى منصب في شركة الطاقة. وتفَخر الشركة باإلعالن عن أن المحطة تدار 

ن َيجَمعون بين المؤّهالت والخبرة بشكل يثير اإلعجاب. بواسطة مواطنين عمانيين ممَّ

تمَّ وضع سياساٍت لموارد بشرية موثوق بها، ومتطلعة لألمام، وتم تصميم برامج تدريبية مناسبة ترسم المسار المهني 
للمواطنين العمانيين من الشباب، لتحقيق طموحاتهم وتنمية قدراتهم المهنية وشغل المناصب العليا.

الطاقة اإلنتاجية

في  تسّلمها  أن  للمحطة  يمكن  التي  )بالميجاواط(  الكهربائية  الطاقة  إجمالي  بأنها  للمحطة  االنتاجية  الطاقة  ف  تعرَّ
ظّل الظروف المرجعية للموقع. ويرّكز هيكل التعرفة المتَفق عليه في اتفاقية شراء الطاقة وإطار التكاليف التشغيلية 
أن ربحية الشركة ُتعزى  أال وهو  التشغيل والصيانة مع شركة “ستومو” على عامٍل أساسي،  اتفاقية  المنصوص عليه في 
وفق  بها  ح  المصرَّ اإلنتاجية  الطاقة  تسليم  على  قدرتها  هي  المحطة  وموثوقية  المحطة.  موثوقية  إلى  رئيسي  بشكل 
التكاليف/ تتركه  الذي  األثر  باستثناء  الشركة،  أرباح  على  المولدة  الطاقة  حجم  في  الزيادة  تؤثر  وال  الطاقة.  شراء  اتفاقية 

العائدات على الكفاءة الحرارية. 

باإلضافة إلى ذلك، ترتبط إيرادات القدرة اإلنتاجية ارتباًطا وثيًقا بموثوقية المحطة من بين معايير أخرى، مثل القدرة االنتاجية 
التعاقدية، وآلية القياس المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة.

الموثوقية ومعامل الحمل بالمحطة وصافي تصدير الطاقة
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الـتـقـــريـــر الـســنـــوي ٢٠22

التصنيف العالي لمحطتنا في ترتيب الجدارة بين محطات الطاقة في عمان، والدرجة الفائقة لموثوقية تشغيل المحطة 
ومستوى معامل الحمل بالمحطة، نظًرا لقربها من العاصمة مسقط، شهد ارتفاًعا مطرًدا على مّر السنين. يبّين الرسم 
البياني أعاله العوامل الثالثة لموثوقية المحطة والزيادة في حمولة المحطة وتصدير الطاقة على مدار السنوات الخمس 

الماضية. 

في  واط  جيجا   4.9٢9 بلغ  ٢٠٢٢م،  عام  للطاقة  توليد  مع  الطاقة  تصدير  في  ومطرًدا  مرتفًعا  مستوى  المحطة  شهدت 
الساعة وهو أقل بقليل من توليد الطاقة عام ٢٠٢1م، بسبب تراجع الطلبات المستلمة من العمالء. 

لم   ،٢٠٢٢ عام  سبتمبر   5 بتاريخ  حدثت  والتي  للكهرباء،  الرئيسية  الشبكة  من  أجزاء  في  الكهربائي  التيار  انقطاع  حادثة  إن 
ينتج عنها أيُّ تأثير مادي سواٌء على أعمال الشركة أو البيانات المالية. وقد تم إغالق المحطة بأمان وإعادة تشغيلها وفًقا 

لبروتوكول االستعادة الُمتبع في مثل هذه الحوادث.

لمحطة  الحرارية  الكفاءة  قياس  يتم  حيث  األخيرة.  الخمس  السنوات  خالل  ُمرضية  للمحطة  الحرارية  الكفاءة  تكن  لم 
الطاقة. فالمحطة تعاني من كفاءة حرارية سلبية، أي  المطلوبة إلنتاج وحدة واحدة من  الحرارة  الطاقة من حيث كمية 
ل الفقد الحراري عند تشغيلها بحمولة عالية جًدا، وفي إعدادات تشغيل غير مناسبة للمحطة. ومما ال شك فيه أن  معدَّ
انخفاض الكفاءة الحرارية كان له أثر مالي خالل السنوات الماضية وهو أمر يثير القلق. ولسوء الحظ، لم تنجح جهودنا في 

ل الفقد الحراري العالي تحدًيا كبيًرا أمام الشركة دون حلٍّ جذريٍّ لها.  حّل هذه المشكلة. وعليه، تبقى مشكلة معدَّ

وتوجيه  الحلول  لتحديد  بالخبراء  االستعانة  عبر  المرتفع  الحرارة  ل  معدَّ فقدان  لمعالجة  جهودها  بذل  الشركة  وتواصل 
التوصيات. 

الصيانة
القياسية  والصيانة  التشغيل  إلجراءات  وفًقا  “ستومو”  والصيانة،  التشغيل  على  القائم  بواسطة  للمحطة  صيانة  ُأجريت 
الموصى بها من مصّنع المعدات األصلي ومراقبة الحالة حسب معايير الصناعة. وخالل عام ٢٠٢٢، تم تنفيذ الترقيات التي 
أوصت بها “سيمنز” في المحطة، وُأجريت تحسينات تشغيلية خالل الفحص الممتد لمسار الغاز الساخن بتوربين الغاز الثاني. 
معدات  وباقي  األخرى  التشغيل  معدات  لجميع  الصيانة  عملية  وأجريت   .٢٠٢1 عام  األول  الغاز  توربين  فحص  اكتمل  وقد 
المحطة حسب برنامج الصيانة السنوي المتفق عليه. وتعدُّ هذه المستويات الثابتة لجاهزية المحطة شاهًدا على فعالية 

صيانتها الدورية في المواعيد الالزمة، ووفق كتّيبات إرشادات المصنِّعين، واستناًدا إلى متابعة حالتها. 

الضمان
يتبقى فقط عنصران متعلقان بالضمان مع مقاول الهندسة والتوريد واإلنشاء، وتم االتفاق على األثر التقريبي لتكلفة هذه 
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طريق  خارطة  مناقشة  حالًيا  وتجري  ٢٠٢3م.  عام  ديسمبر   31 حتى  سارية  الضمان  بمبلغ  كفالة  قبول  تم  وبذلك،  العيوب. 
لمطالبات الضمان المفتوحة مع “سيمنز” ومقاول الهندسة والتوريد واإلنشاء.

مناقشة األداء المالي
 أبرز النقاط المالية 

رة بـ )مليون ريال ُعماني(  نسبة التغير 20222021 األرقام مقدَّ
)٪(

1.5%183.7048٢.497اإليرادات

3.3%22.898٢٢.163 إجمالي الربح

13.4%-8.٠76-6.995 النفقات المالية )صافي(

14.٠%٢12.9211.34صافي الربح

٢.6%319.9219.41صافي الربح قبل النفقات التمويلية

-11.9%4255.81٢9٠.38إجمالي األصول

٠.٠%571.4471.44رأس المال )المدفوع بالكامل(

7.٠%6115.7361٠8.17أموال المساهمين )صافي األصول(

-15.8%799.773118.555القروض ألجل*

٠.٠٠%8714.41714.41متوّسط عدد األسهم المعّدل باألوزان الترجيحية

15.4%95.364.64توزيعات األرباح العادية

     

    المؤشرات المالية الرئيسية:

بدون14%15٪1/٢صافي هامش الربح

بدون16%18٪5/٢عائدات رأس المال )المدفوع بالكامل(

بدون9%9٪3/)6+7(عائدات رأس المال العامل

بدون1.1٠ 0.86 7:6نسبة الديون إلى رأس المال

7.٠%8/6162.00151.41صافي األصول لكّل سهم )بيسة(

14.٠%8/٢18.0915.87الربح األساسي للسهم )بيسة(

15.4%8/97.506.5٠توزيعات أرباح السهم )بيسة(

*باستثناء تكلفة المعامالت غير المطفأة. 

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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تحليل األرباح والخسائر 

مع  وبالتوازي  التعرفة.  مؤشر  ن  وتحسُّ الغاز  أسعار  في  السنوية  الزيادة  إلى  أساسية  بصفٍة  العائدات  في  الزيادة  ترجع 
والترقيات  والصيانة  التشغيل  رسوم  مؤّشر  وارتفاع  الغاز،  أسعار  في  السنوية  الزيادة  بسبب  التشغيل  تكاليف  زادت  ذلك، 

والتحسينات التشغيلية التي ُأجريت أثناء فحص مسار الغاز الساخن الممتّد لتوربين الغاز الثاني.

وقد كان صافي النتائج المالية لعام ٢٠٢٢ أعلى بنسبة 14% من عام ٢٠٢1، بسبب األداء الشامل والمتمّيز في مجاالت التشغيل 
والصيانة والمالية. 

وكانت المصروفات العامة واإلدارية تحت السيطرة إلى حّد كبير، لكنها كانت أعلى قليًلا بنسبة 3.5% من نظيرتها في عام 
م.  ٢٠٢1، بسبب ارتفاع عامل التضخُّ

التمويل  مصروفات  إطفاء  وانخفاض  رة  المقرَّ القروض  تسديد  بسبب  التمويلية  النفقات  في  المطرد  االنخفاض  أن  كما 
ن العائد على رأس المال  ن كبير في صافي الربح مقارنة بعام ٢٠٢1م. وعليه، فقد تحسَّ المؤجلة، ساهم في إحداث تحسُّ

وصافي األصول للسهم واألرباح األساسية لكّل سهم مقارنًة بالعام الماضي.

وفي النهاية، أعلنت الشركة أنها دفعت حصص أرباح بقيمة 7.5٠ بيسة للسهم الواحد في ٢٠٢٢م، والتي كانت أعلى من 
نظيرتها في عام ٢٠٢1 بنسبة %15.4. 

وظل سعر السهم ٢9 بيسة للسهم الواحد حتى نهاية عام ٢٠٢٢م.

المسائل الضريبية

تم إنجاز التقييمات الضريبية للشركة حتى عام ٢٠18 بنجاح. 

تحليل الميزانية العمومية

ت األصول اإلجمالية للشركة عند ٢55.7٢ مليون ريال عماني، كما في شهر ديسمبر عام ٢٠٢٢م، مقارنًة بمبلغ ٠9.٢88  استقرَّ
عام  في  المدينة  التجارية  الذمم  انخفاض  إلى  أساسية  بصورة  االنخفاض  ويرجع  الماضي.  العام  في  عماني  ريال  مليون 
٢٠٢٢، ورسوم االهتالك خالل عام ٢٠٢٢. والذمم المدينة هي المبالغ المستَحقة من الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه 
ر، ويتم دفعه  الستهالك الغاز الشهري الذي تصدر به فواتير. وكما شرحنا من قبل، فإن فاتورة استهالك الغاز هي إيراد ممرَّ
نهائًيا عند استالمه لموّرد الغاز، وهي وزارة الطاقة والمعادن. وقد استأنفت الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه سداد 
والشركة  الشركة  بين  الوقود  لرسوم  تعديل  هناك  يكن  لم  وبالتالي  ٢٠٢٢م،  عام  يناير  من  اعتباًرا  الشهرية  الغاز  رسوم 
الُعمانية  الشركة  السابقة. حيث قامت  السنوات  الطاقة والمعادن كما حدث في  الطاقة والمياه، ووزارة  الُعمانية لشراء 

لشراء الطاقة والمياه بسداد جميع الفواتير الشهرية المتعلقة بتكاليف الوقود لعام ٢٠٢٢م. 

نة  وكانت مبالغ الودائع قصيرة األجل صفًرا، مقارنًة بـ ٠.88 مليون ريال عماني خالل العام الماضي، استناًدا إلى شروط معيَّ
منصوص عليها في مستندات القرض. 

أيضًا، كان النقد وما في حكمه في حالة جيدة للغاية، حيث بلغ 1.87 مليون ريال عماني كما في ديسمبر عام ٢٠٢٢م، وكان 
كافيًا لتغطية العمليات الطبيعية للشركة. 

مليون   1٠8.17 بـ  مقارنًة   ،٢٠٢٢ عام  ديسمبر  في  ُعماني  ريال  مليون   115.736 األصول(  )صافي  المساهمين  أموال  بلغت  بينما 
ريال عماني كما في ديسمبر عام ٢٠٢1م، وترجع الزيادة البالغة 7% بصفة أساسية إلى التراكم المتحفظ لألرباح المحتَجزة. 
وشهدت القروض ألجل )والتي تشمل األرصدة المتداولة وغير المتداولة( انخفاًضا وصلت معه إلى 99.77 مليون ريال ُعماني، 
نتيجًة للدفعات المجدولة للقرض طبًقا للشروط المتَفق عليها بموجب مستندات التمويل. وعليه، فقد شهدت نسبة الدين 

ًنا ملحوظًا مقارنًة بالعام الماضي. إلى حقوق المساهمين تحسُّ

19



السوادي للطاقة

وبعد  مستقل،  استشاريٌّ  بها  قام  تقييم  ممارسة  إلى  استناًدا  األصول  تقاعد  التزام  صات  مخصَّ تقييم  الشركة  وأعادت 
لت الشركة من تمويلها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في نهاية العمر االفتراضي للمحطة. مراجعة عميقة، عدَّ

داد إلى وزارة الطاقة والمعادن.  تتألف الذمم الدائنة والذمم األخرى بصفٍة أساسية من فواتير الغاز القائمة وواجبة السَّ

توزيعات األرباح

التمويل،  وثائق  بموجب  عليها  المتَفق  دات  بالتعهُّ الوفاء  على  المتاح،  النقد  من  األرباح  توزيع  في  الشركة  سياسة  تتوقف 
صاٍت كافية لتسديد القروض المتوقعة والنفقات التشغيلية. وتماشًيا مع سياسة الشركة ومع  والتي تشمل تكوين مخصَّ
أرباح بقيمة 5.36 مليون ريال ُعماني )بواقع  اللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، فقد أعلنت الشركة عن توزيع 

7.5 بيسات للسهم الواحد( في عام ٢٠٢٢ )ُتدفع من األرباح المحتَجزة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام ٢٠٢1(. 

المخاطر والمخاوف

فقدان الجاهزية بسبب عطل ميكانيكي

ض محطتها إلى حالة عدم الجاهزية بسبب عطل ميكانيكي.  إن الخطر الرئيسي الذي يواجه الشركة هو احتمال أن تتعرَّ
وللتخفيف من هذا الخطر، فقد حرصت الشركة على مراقبة عمل شركة “ستومو” في القيام بتشغيل المحطة وأعمال 
وجداول  القطاع،  في  الفضلى  الممارسات  إلى  باإلضافة  وتوجيهاتها،  ومبادئها  الشركة  سياسات  مع  بالتوافق  الصيانة، 

الصيانة المنصوص عليها من قبل الشركة المصّنعة للمعدات األصلية.

فقدان الجاهزية بسبب تلف عَرضي

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

مدفوعات الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه

خالل عام ٢٠٢٢، استطاعت الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه تسوية جميع الفواتير، بما فيها تلك الخاصة بمدفوعات 
رسوم الغاز. 

النظرة المستقبلية

متها الشركة فيما يتعلق بضّخ النقود، ُتخطر الشركة هيئة السوق المالية وبورصة  عالوًة على اإلفصاحات السابقة التي قدَّ
مسقط ومجتمع المستثمرين أن آلية ضّخ النقود ستكون قابلة للتطبيق اعتباًرا من تاريخ: 3٠ أبريل عام ٢٠٢3م، فصاعًدا. وقد 

لة في تقرير مجلس اإلدارة. ُقّدمت مذكرة مفصَّ

وتشارك الشركة حالًيا في السوق الفورية التي انطلقت في يناير عام ٢٠٢٢. مع ذلك، وألن اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة 
على  تأثير  أيُّ  الفورية  السوق  في  الشركة  لمشاركة  يكن  لم   ،٢٠٢8 عام  أبريل  في  تنتهي  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية 

عائداتها، حيث ما تزال الشركة تحصل على مستحقاتها حسب التعرفة المتَفق عليها في اتفاقية شراء الطاقة.

ومع التسليم بأن استدامة النتائج المالية للشركة على المدى الطويل تعتمد على قاعدتها التشغيلية الفعالة، فإن اإلدارة 
ستتابُع التركيز على ضمان توفر مستوياٍت عالية من جاهزية المحطة، ومستويات كفاءة أعلى للوقود، بالتزامن مع مراقبة 

التكاليف العامة والتشغيلية بشكل وثيق.

ال تمارس الشركة أيَّ أعمال أخرى داخل سلطنة ُعمان أو خارجها، كما أنها ال تمتلك أية شركات تابعة لها.

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها 

ال. فلدى الشركة رئيٌس لوحدة التدقيق الداخلي بنظام الدوام الكامل،  تؤمن اإلدارة بأهمية توفر نظام رقابة داخلية فعَّ
ه في تحليل مخاطر األعمال ومراجعة الضوابط الداخلية تحت  يفي تعييُنه بلوائح الهيئة العامة لسوق المال. وتتمثل مهامُّ
جنب  إلى  جنًبا  التجارية،  العمليات  جميع  تقييَم  الشركة  إدارة  وتواصل  اإلدارة.  مجلس  عن  المنبثقة  التدقيق  لجنة  إشراف 
مع كافة السياسات واإلجراءات ذات الصلة، كما أن اإلدارة ملتزمة تماًما بتنفيذ توصيات المدّقق الداخلي، بهدف تعزيز بيئة 

الرقابة الداخلية الشاملة للشركة. 

ينّفذ المدقق الداخلي باحترافية مطَلقة جميع الوظائف المنصوص عليها في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات، ويرفع تقارير 
منتظمة إلى لجنة التدقيق، وفًقا لخطة التدقيق الداخلي السنوية الُمعتَمدة.

شكر وخاتمة
لهم  وتؤكد  الشركة،  في  العاملين  جميع  ِقبل  من  المبذولة  والمتفانية  المخلصة  الجهود  جميع  تقّدر  الشركة  إدارة  إن 

مهم الوظيفي. حرَصها التام على توفير رفاهيتهم الدائمة، وتقدُّ
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تقرير حوكمة 
الشركة
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 ش.م.م   م جياكي بي 

 مبنى مكتبة األطفال العامة 
 القرم  ئالطابق الرابع، شاط

 112  رمز بریدي:، 641 :ریدبندوق ص
 سلطنة عمان 
 www.kpmg.com/om ، + 968 24 749600 : رقم الھاتف

 
للشركات   العالمیةكي بي إم جي   منظمةعضو في ،  م جي لوار جلف لیمتدإكي بي   ـلوإحدى الشركات التابعة  ،سلطنة عمان فيمسجلة ؤولیة محدودة المسشركة    .م.م،ش  م جياكي بي 

 دة بالضمان. جمیع الحقوق محفوظة.واألعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشیونال لیمتد، شركة انجلیزیة خاصة محد
 . م مسجلة ومرخصة بموجب قوانین سلطنة عمان.م.ش  م جياكي بي 

                  
                 

  
   

1358131رقم السجل  التجاري :    
 

الضریبیةرقم     :   البطاقة 
8063052 

 
 

 
 خاص وسري

 4762/22إیھ یو دي/آر بي/إم إم/إشارتنا: 
 1صفحة 

المتعلقة   المتفق علیھا  حوكمة    بمیثاقاإلجراءات 
لالمیثاق(”الشركات   للطاقة شركة  “)    الباطنة 
 ش.م.ع.ع 

 ش.م.ع.ع الباطنة للطاقةشركة إلى األفاضل/ مجلس إدارة 

 اإلجراءات المتفق علیھا الغرض من التقریر حول  
 

  التقریر حول اإلجراءات المتفق علیھافي تقدیم    ش.م.ع.ع  الباطنة للطاقةلمساعدة شركة    عد فقطھذا التقریر مُ 
مساعدة في والإلى الھیئة العامة لسوق المال ("الھیئة")    (”المیثاق“)  میثاق حوكمة الشركاتللتوافق مع  وذلك  

  1 المؤرخ في 2016/ 10إي/  رقم الھیئة العامة لسوق المال االمتثال للمتطلبات المنصوص علیھا في تعمیم 
ھذا التقریر    .لغرض آخر  اً مناسب ھذا التقریر  كون  یقد ال    .الحوكمة")  میثاق "بـمعًا  یشار إلیھما  (  2016دیسمبر  

وال ینبغي استخدامھ أو توزیعھ على أي    المعنیینمخصص فقط لشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع والمستخدمین 
 أطراف أخرى. 

 
 ش.م.ع.ع  الباطنة للطاقة شركة  مسؤولیات 

 
 . االرتباطبأن اإلجراءات المتفق علیھا مناسبة لغرض  ش.م.ع.ع الباطنة للطاقةشركة  تُفید

 
تنفیذ بشأنھ  ي یتم  ذال  األمرأیًضا الطرف المسؤول) مسؤولة عن  وھي  ش.م.ع.ع (  الباطنة للطاقةشركة  إن  

 . اإلجراءات المتفق علیھا 
 

 نا مسؤولیات 

 
لل  ارتباط  لقد قمنا بتنفیذ )،  المعّدل(  4400معیار الدولي للخدمات ذات العالقة  اإلجراءات المتفق علیھا وفقًا 

اإلجراءات المتفق علیھا قیامنا باإلجراءات التي تم    یتضمن ارتباط.  االرتباطات لتنفیذ إجراءات متفق علیھا 
النتائج الواقعیة   تتمثل في  والتي  النتائجتلك  ش.م.ع.ع، واإلبالغ عن    الباطنة للطاقةاالتفاق علیھا مع شركة  
فیما یتعلق بمدى مالءمة اإلجراءات المتفق    تأكیداتال نقدم أي  إننا  .  التي تم تنفیذھا لإلجراءات المتفق علیھا  

 علیھا. 
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1358131رقم السجل  التجاري :   
 

 

 

 تابعة إلى ھي شبكة كي بي أم جي للشركات األعضاء المستقلة سلطنة عمان .   في ةمسجلشركة   ش م م   كي بي أم جي 
 شركة كي بي أم  .جمیع الحقوق محفوظة تعاونیة كي بي أم جي الدولیة ("كي بي أم جي الدولیة")، كیان سویسري.

 . جي ش م م ھي شركة مسجلة ومرخصة بموجب قوانین سلطنة عمان
 

 
 
 

 

 2صفحة 
 (تابع) نا  مسؤولیات 

 
اً  تأكیدقدم  أو ناً  رأی نبدي  وعلیھ فإننا ال  ،  دیتأكارتباط  لیس    علیھا   اإلجراءات المتفقالخاص ب   رتباطھذا اإلإن  

 .بشأنھ
 

في حال قمنا بتنفیذ إجراءات إضافیة، فربما كان باإلمكان أن نتوصل ألمور أخرى تلفت انتباھنا والتي كنا  
 . سنقوم باطالعكم علیھا 

 
 األخالق المھنیة ومراقبة الجودة

 
معاییر السلوك  مجلس الصادرة عن لقد امتثلنا للمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بما في ذلك متطلبات االستقالل 

الصادرة من قبل مجلس المعاییر األخالقیة  (بما في ذلك معاییر االستقالل الدولیة) األخالقي الدولیة للمحاسبین
 . الدولیة للمحاسبین

g 
الدولي  تطبق شركتنا   التي تجري عملیات    ،  )ISQM1(  1  رقم  الجودة  لمراقبةالمعیار    مراجعة للشركات 
تحتفظ بنظام شامل    وبالتاليالخدمات ذات الصلة،  و  عملیات التأكید األخرى  وارتباطاتالمالیة،   وفحص للقوائم

تتعلقلمراقبة الجودة بما في ذلك السیاسات واإلجراءات الموثقة   السلوك األخالقي  االمتثال لمتطلبات  ب  التي 
 .والمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا 

 
 اإلجراءات والنتائج 

 
 ضمنش.م.ع.ع    الباطنة للطاقةلقد قمنا بتنفیذ اإلجراءات الموضحة أدناه، والتي تم االتفاق علیھا مع شركة  

 : للمیثاق، بشأن االمتثال 2022 أكتوبر 4 اإلرتباط المؤرخة فيشروط 
 

 النتائج  اإلجراءات تسلسل ال

،  اإلدارةتحققنا من أن تقریر حوكمة الشركات (التقریر) الصادر عن مجلس    ). أ(
  أن یتم سوق المال العامة لھیئة ال حتیتضمن كحد أدنى، جمیع البنود التي اقتر 

من  وذلك    ؛المیثاق من    3  رقم  ل في الملحق في التقریر كما ھو مفصّ   تضمینھا
 . 3رقم  في الملحق  المحتوى المقترح بذلكخالل مقارنة التقریر 

 استثناءات   لم یالحظ وجود أي

االمتثال   ).ب( عدم  بمجاالت  المتعلقة  التفاصیل  على  حددھا    للمیثاق حصلنا  التي 
 . 2022دیسمبر   31مجلس إدارة الشركة للسنة المنتھیة في 

 

ى  استفسرنا من اإلدارة وحصلنا علفقد  فیما یتعلق باإلجراء المذكور أعاله،  
مكتوب   علىمن  تأكید  والقائمین  نقاط  الحوكمة    اإلدارة  االمتثال حول  عدم 

 . 2022دیسمبر   31للسنة المنتھیة في  لمیثاق متطلبات ال

عدم   نقاط أيوجود  لم یالحظ
 .السنةخالل  للمیثاقامتثال 

 
 لبنود المحددة أعاله، وھو ال یشمل القوائم المالیة للشركة بشكل مجمل.بایتعلق ھذا التقریر فقط 

 
 
 

 ش.م.م كي بي ام جي          ، موبین تشودري
 2023فبرایر  16
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يقّدم مجلس إدارة )“المجلس”( شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع )“الشركة”( بموجب هذه الوثيقة تقريَر حوكمة الشركة 
للسنة المنتهية يوم 31 ديسمبر عام ٢٠٢٢م، وفًقا لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة )“الميثاق”(، واإليضاحات 

واإلخطارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال )“الهيئة العامة”( من حيٍن آلخر. 

فلسفة الشركة 
المال.  لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  اإلرشادات  جميع  نفذت  وقد  للشركات،  الرشيدة  الحوكمة  مبادئ  الشركة  تتبع 
وتضمن حوكمة الشركة الفعالة للمساهمين وجود إدارة جّيدة األداء تدعم أعلى المعايير، في سبيل تحقيق الشفافية 
والتصاريح  للقوانين  االمتثال  ومراعاة  األخالقية  المعايير  أعلى  وإظهار  التجارية،  للعمليات  المستمر  والتحسين  والمساءلة 
المصلحة.  أصحاب  جميع  ومصلحة  الطويل،  المدى  على  المساهمين  قيمة  تعزيز  بهدف  األعمال،  واستقامة  واللوائح 
عن  المناسب  الوقت  وفي  العادل  اإلفصاح  لضمان  فعالة  وأنظمة  وإجراءات  سياسات  الشركة  وضعت  ذلك،  ولتحقيق 
المعلومات الجوهرية حول الشركة ألصحاب المصلحة. ولقد روِجعت جميع السياسات واإلجراءات وُنفذت داخل الشركة 

لة. على النحو المالئم، لضمان امتثالها إلى القوانين واللوائح الجديدة/الُمعدَّ

وتعمل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بكامل طاقتها بما يتماشى مع أحكام الميثاق. وُتدار الشركة بالحرص 
والعناية الواجَبين، وبما يخدم مصلحة جميع المساهمين.

القانونيون للشركة- مكتب كي بي إم  المدّققون  العامة حول اإلفصاح، أصدر  الهيئة  يتوافق مع قواعد وإرشادات  وبما 
جي- تقريًرا منفصًلا حول تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام ٢٠٢٢م.

مجلس اإلدارة
الجمعية  في  الحالي  اإلدارة  مجلس  انتخاب  وتم  عضوا.   11 من  اإلدارة  مجلس  يتألف  للشركة،  األساسي  للنظام  امتثااًل 

العمومية السنوية لمساهمي الشركة المنعِقدة بتاريخ 14 مارس ٢٠٢٢م، لفترة 3 سنوات. 

تكوين وفئة وحضور أعضاء مجلس اإلدارة في عام ٢٠٢٢: أ( 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذّيين وفًقا الشتراطات الميثاق. 

تقرير حوكمة الشركة
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تفاصيل اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل عام ٢٠٢٢ وحضور األعضاء:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
 فئة أعضاء

مجلس 
اإلدارة^

الحضور

الجمعية العمومية اجتماعات المجلس
السنوية 

 17
فبراير

 27
أبريل

 27
يوليو

 26
اإلجماليأكتوبر

الرابع عشر 
من مارس 

2022

٢٠
٢٢

بر 
يم

س
دي

 3
ب 1

ص
من

ل ال
اغ

ش

الفاضل/ أكسل دي غيلينك 
√4√√√√غير مستقل )رئيس مجلس اإلدارة(

 الفاضل/ رافيندر سوين
√4√√√√مستقل )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

غير مستقل الفاضل/ أنور بن سعيدالحوسني
غير موجودx٢√√موجود

√4√√√√مستقلالفاضل/ أشوك كومار سابرو

√4√√√√غير مستقل الفاضل/ محمود حمد الغريبي

√4√√√√مستقلالفاضل/ بيبين دارامسي نينسي

غير غير مستقل الفاضل/ إرنستو خافيير بارا
غير موجود3√√√موجود

√4√√√√غير مستقل الفاضل/ كازويتشي إيكيدا

√4√وكالة√√غير مستقلالفاضلة/ ماريا ديل كارمن فيدال

الفاضل/ منير بن عبداهلل 
√4√√√√مستقل البلوشي

√4√√√√غير مستقل الفاضل/ ماكوتو إيماباياشي

ل
قي

ست
/م

عد
قا

مت

√مستقل الفاضلة/ سمينة حسن نجارواال
غير 

موجود
غير 

موجود
غير 

1xموجود

√غير مستقل الفاضل/ يورجن دي فيت
غير 

موجود
غير 

موجود
غير 

x 1موجود

^ تستند فئة أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين إلى االنتخابات التي ُأجريت خالل اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 14 مارس عام 
٢٠٢٢م. √: حاضر x : غائب، غير موجود: غير موجود في مقعده
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أعضاء مجلس اإلدارة الذين يتولون منصب عضوية/ رئاسة مجلس اإلدارة في شركات مساهمة أخرى في سلطنة عمان  ب( 
كما في 31 ديسمبر عام ٢٠٢٢م:

اسم الشركات والمنصب المشغولاسم عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ بيبين دارامسي 
نينسي

شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع  - عضو مجلس إدارة  ■
بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع - عضو مجلس إدارة  ■

شركة تحلية مياه خليج عمان ش.م.ع.م - عضو مجلس إدارةالفاضل/ رافيندر سوين  ■

الفاضل/ محمود حمد 
الغريبي

عضو   - ش.م.ع.م  السياحي  والمنتجعات/النشاط  للفنادق  المطور  شركة   ■
مجلس إدارة 

شركة إسكان ُعمان لالستثمار ش.م.ع.م - عضو مجلس إدارة  ■

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

لجنة التدقيق
وصٌف موجز لالختصاصات: أ( 

تتمثل المهمة الرئيسية للجنة التدقيق في تقديم المساعدة المستقلة لمجلس اإلدارة عبر الوفاء بمسؤوليته الرقابية 
للمساهمين والمساهمين المحتَملين والمستثمرين وأصحاب العالقة اآلخرين، في ما يتعلق بما يلي:

سالمة ونزاهة القوائم المالية للشركة وعمليات المحاسبة وإعداد التقارير المالية.  )1(
فعالية إدارة مخاطر الشركة وأنظمة الرقابة الداخلية.  )٢(

أداء وظيفة التدقيق الداخلي للشركة.  )3(
مؤهالت المدققين الخارجيين واستقالليتهم.  )4(

واللوائح،  بالقوانين  الُملحقة  التغييرات  ذلك  في  بما  والتنظيمية،  والقانونية  األخالقية  لالشتراطات  الشركة  امتثال   )5(
لة والصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. بصيغتها الُمعدَّ

وإجراءاتها  الشركة  بسياسات  االلتزام  وتعزيز  المستمر  التحسين  التدقيق  لجنة  تشّجع  المهمة،  هذه  مع  تماشًيا 
وممارساتها، من أجل مساءلة الشركة وشفافيتها ونزاهتها. 

وفي أداء دورها، تقع على عاتق لجنة التدقيق مسؤولية الحفاظ على التواصل الحّر والمفتوح مع المدققين الخارجيين 
والمدقق الداخلي وإدارة الشركة، وتحديد أن جميع األطراف على دراية بمسؤولياتهم.

التكوين والمنصب والحضور في عام ٢٠٢٢م: ب( 

تتألف لجنة التدقيق من أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين على النحو الذي يشترطه الميثاق. 

تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خالل عام ٢٠٢٢م وحضور األعضاء.

المنصبأسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي25 أكتوبر 26 يوليو26 أبريل16 فبراير

ًرا 
تبا

اع
ب 

ص
من

ل ال
اغ

ش
٢٠

٢٢
بر 

سم
دي

 3
ن 1

الفاضل/ بيبين دارامسي م
4√√√√رئيس اللجنةنينسي

4√√√√عضوالفاضل/ رافيندر سوين

4√√√√عضوالفاضل/كازويتشي إيكيدا

√: حاضر x : غائب، غير موجود: غير موجود في مقعده

تقرير حوكمة الشركة
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 لجنة الترشيحات والمكافآت
وصٌف موجز لالختصاصات: أ( 

تتمثل المهمة األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة في:

مساعدة الجمعية العمومية في ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة الكفء، وذوي الكفاءات العالية.  )1(

إعداد الوصف الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة، بَمن فيهم رئيس مجلس اإلدارة.  )٢(

وضع خطة تعاقب لمجلس اإلدارة أو على األقل الرئيس واإلدارة التنفيذية.  )3(

اقتراح سياسة مكافآت وحوافز مالئمة لجذب اإلدارة التنفيذية المؤهلة.  )4(

تين على األقل في السنة. تجتمع اللجنة مرَّ

التكوين والوظيفة والحضور في عام ٢٠٢٢م: ب( 

تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة خالل عام ٢٠٢٢م وحضور األعضاء.

المنصبأسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
الحضور

اإلجمالي25 أكتوبر16 فبراير

شاغل المنصب اعتباًرا 
من 31 ديسمبر ٢٠٢٢

1√غير موجودرئيسة اللجنةالفاضلة/ ماريا ديل كارمن فيدال 

٢√√عضوالفاضل/ أشوك كومار سابرو

٢√√عضوالفاضل/ كازويتشي إيكيدا

1غير موجود √رئيس اللجنةالفاضل/ يورجن دي فيتمتقاعد/مستقيل

√: حاضر x : غائب، غير موجود: غير موجود في مقعده 

تقييم أداء مجلس اإلدارة
سُيجرى تقييم األداء ألعضاء مجلس اإلدارة المنتَخبين حديًثا مرة واحدة خالل فترة الوالية التي تمتد إلى 3 سنوات. 

وفًقا  وأدائه،  وعالقاته  ته  وديناميكيَّ وهيكله  اإلدارة  مجلس  تكوين  في  النظر  هو  للتقييم،  األساسي  الهدف  وسيكون 
لمعايير التقييم التي يعتمدها المساهمون. 

وسيتمُّ تقييم أداء مجلس اإلدارة الحالي عام ٢٠٢4م.

عملية ترشيح األعضاء
يخضع انتخاب المجلس للنظام األساسي للشركة. وعلى الشركة أن تضمن إجراَء انتخاب المجلس وفًقا لقانون الشركات 

التجارية ولوائحه وقواعده الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

ووفًقا الشتراطات الميثاق والنظام األساسي للشركة، يلزم مراعاة ما يلي عند تشكيل مجلس اإلدارة: 

ينتِخب المساهمون أحد عشر عضًوا في جمعية عمومية لفترة 3 سنوات.  )1(

يجب أن يكون جميع األعضاء أعضاء غير تنفيذيين.  )٢(

أن يكون جميع األعضاء أشخاًصا طبيعّيين.  )3(

أن يكون ثلث األعضاء على األقل مستقلين.  )4(

ُينتخب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المساهمين، أو غير المساهمين.  )5(

من  أكثر  إدارة  مجلس  رئيس  أو  مساهمة،  شركات  أربع  من  أكثر  إدارة  مجلس  في  عضًوا  يكون  أن  عضو  ألي  يجوز  ال   )6(
شركتين مساهمَتين. وعمًلا بالمادة ٢٠3 من قانون الشركات التجارية، ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة المشاركة في إدارة 

أّي شركة أخرى تزاول أعماًلا مشابهة.
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مسائل متعلقة بالمكافآت 

أتعاب لحضور إجتماعات مجلس االدارة واللجان المنبثقة: أ( 

على النحو الذي وافق عليه المساهمون، ُتدفع أتعاب لحضور اإلجتماعات التي تبلغ 4٠٠ ريال ُعماني ألعضاء المجلس و٢٠٠ 
داد ألعضاء المجلس  ريال ُعماني ألعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. وتكون أتعاب الحضور واجبة السَّ

وأعضاء لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت الذين يحضرون االجتماع إما شخصيًا أو عن طريق اإلتصال المرئي. 

وقد بلغت أتعاب التمثيل عن عام ٢٠٢٢ المدفوعة/ مستحقة السداد لألعضاء نظير حضور اجتماعات المجلس 16.8٠٠ ريال 
ُعماني، ولجنة التدقيق ٢.4٠٠ ريال ُعماني، ولجنة الترشيحات والمكافآت 1.٢٠٠ ريال ُعماني. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: ب( 

الرابع عشر من مارس عام ٢٠٢٢م، دفعت  المنعقدة في  بعد موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية 
الشركة مكافأة إجمالية بلغت 17.6٠٠ ريال ُعماني ألعضاء المجلس فيما يخصُّ عام ٢٠٢1م.

المدفوعة  الفعلية  الحضور  أتعاب  تعادل  لألعضاء،  مشابهة  مكافأة  دفع  المجلس  َيقترح  ٢٠٢٢م،  عام  بخصوص  أما 
خالل عام ٢٠٢٢م، نظير مساهمتهم في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية ممتازة. وقد اسُتِحقت المكافأة المقتَرحة التي 
ُتقدر بـ 16.8٠٠ ريال ُعماني في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام ٢٠٢٢م، غير أن هذه المكافأة ُتدفع عند 

ر عقُدها في 16 مارس عام ٢٠٢3م.  موافقة المساهمين عليها في الجمعية العمومية السنوية المقرَّ

مدفوعات أخرى لألعضاء: ج( 

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

اإلدارة..

أبرز 5 مسؤولين: د( 

والرواتب  االنتداب  رسوم  يشمل  ُعمانًيا،  رياًلا   3٢9.٠3٠ قدُره  إجمالًيا  مبلًغا  فيها  مسؤولين  خمسِة  الشركة ألبرز  دفعت 
ووظيفتهم  مؤهالتهم  مع  المدفوعة  المكافأة  وتتناسب  المزايا.  من  وغيرها  األداء  أساس  على  والحوافز  والبدالت 

ومسؤولياتهم وأدائهم.

وتستند الحوافز المدفوعة للموظفين على أساس األداء إلى المعايير التالية:

للشركة  المالي  األداء  أخرى-  معايير  بين  من  تشمل-  التي  األداء،  تقييم  وأهداف  معايير  د  ُتحدَّ العام،  بداية  في  أ. 
وأهداف الصحة والسالمة والبيئة لكّل موظف. 

في نهاية العام، ُيقيَّم األداء والنتائج الفعلية مقابل كّل هدف من هذه األهداف، واألهم من ذلك تتم مالحظة  ب. 
وتقدير أية مساهمة استثنائية من الموظفين تؤّدي إلى تحسين أداء الشركة.

د المكافأة وُتصرف. وبناًء على النتيجة النهائية وعملية التقييم الشفاف، ُتحدَّ ج. 

ُتحدد فترة إشعار الموظفين ورسوم إنهاء الخدمة في عقد العمل القياسي الُمبرم بين الشركة والموظفين. وعموًما، 
َيحمل عقُد العمل فترة إشعار مدتها شهٌر واحد. وتكون رسوم إنهاء الخدمة مستَحقة السداد للموظف، إذا ُأنِهيت 

خدمته قبل فترة اإلشعار الُمتَفق عليها.

تقرير حوكمة الشركة
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تفاصيل عدم امتثال الشركة 
لم ُتفرض أية غرامات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو بورصة مسقط أو أي هيئة تشريعية أخرى في أّي 

مسألة تتعلق بأسواق المال عام ٢٠٢٢م.

وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين 
تتواصل الشركة مع المساهمين والمستثمرين بشكل رئيسي عبر الموقع اإللكتروني لبورصة مسقط والموقع اإللكتروني 
للشركة )www.alsuwadipower.com( باللغتين: اإلنجليزية والعربية. وُيفَصح عن المعلومات الجوهرية فوًرا، وُيفصح عن 
المعلومات المالية، مثل النتائج المالية األولية ربع السنوية والسنوية غير الُمدققة، والقوائم المالية المرحلية غير المدققة 
والتقرير السنوي، بما في ذلك القوائم المالية غير المدققة، وتقرير مناقشة وتحليل اإلدارة ضمن المواعيد المقررة من قبل 
الجهات الرقابية. كما أن اإلدارة التنفيذية للشركة متاحة أيًضا لمقابلة المساهمين والمحللين كلما دعت الضرورة الى ذلك. 
وبناًء على قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/٢٠٢٢/1٠9 والُمؤرَّخ في 13 يوليو عام ٢٠٢٢م، عقدت الشركة جلسة تفاعلية 
مباِشرة مع المستثمرين والمحللين بعد اإلفصاح عن بياناتها المالية لستة أشهر. وامتثااًل الشتراطات بورصة مسقط بتعيين 

نت الشركة رئيسها المالي بصفته مسؤول عالقات المستثمرين.  مسؤول عالقات المستثمرين، عيَّ

بيانات أسعار السوق
سعر السهم ارتفاع/ انخفاض ومقارنة األداء خالل كّل شهر من عام ٢٠٢٢:  أ( 

الشهر

مؤشر بورصة مسقط )قطاع السعر )بالبيسة(
الخدمات(

تغيير اعتباًرا إغالقمنخفضمرتفع
تغيير اعتباًرا من 1 إغالقمن 1 يناير 2022

يناير 2022

-1.14%٢.٠816٠٢.445%5٠4849يناير

1.4٢%٢.٠81643.944%5٠4849فبراير

-٠.٢1%٢.٠81617.51٢%5٠4849مارس

٠.99%4.171636.96%51485٠أبريل

-٢.41%6.٢51581.889%5٢4951مايو

-3.35%٠.٠٠1566.555%514748يونيو

٢.3٠%1658.٠78-٢.٠8%494747يوليو

3.35%1675.٠97-1٠.4٢%494143أغسطس

٠.٢٢%16٢4.4٠8-14.58%443841سبتمبر

-5.63%15٢9.564-18.75%413639أكتوبر

-4.3٠%1551.1٠3-٢9.17%393434نوفمبر

-٠.٢6%1616.597-39.58%31٢7٢9ديسمبر
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توزيع نسبة المساهمة كما في 31 ديسمبر عام ٢٠٢٢م: ب( 

نسبة رأس المال ٪عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالفئة

81.87%57584.855.5٢8% فما فوق

٢.64%1٢18.89٢.373% إلى %5

15.49%٢.63811٠.658.439أقل من %1

100.0٪2.647714.406.340اإلجمالي

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

الملف المهني للمدقق القانوني
قام المساهمون في الشركة بتعيَّن شركة “كي بي إم جي” كمدقق للشركة لعام ٢٠٢٢ في إجتماع الجمعية العمومية 
إم  بي  “كي  شركة  من  جزء  وهي  1973م،  عام  ُعمان  في  ذ.م.م”  جي  إم  بي  “كي  شركة  ست  تأسَّ وقد  السابق.  السنوية 
جي” في منطقة الخليج األدنى “ليمتد”. وتوظف شركة “كي بي إم جي” في ُعمان أكثر من 15٠ شخًصا، من بينهم ستة 
شركاء، وستة أعضاء مجلس إدارة، بَمن فيهم مواطنون ُعمانيون. وُتعد شركة “كي بي إم جي” شبكة عالمية من شركات 
ولديها  وإقليًما،  بلًدا   143 في  أعمالها  تزاول  وهي  واالستشارات.  والضرائب  التدقيق  خدمات  تقّدم  التي  المهنية  الخدمات 
٢65.٠٠٠ شخص يعملون في الشركات األعضاء في جميع أنحاء العالم. وشركة “كي بي إم جي الخليج األدنى” هي جزٌء من 

الشبكة العالمية لـ “كي بي إم جي” الدولية التعاونية للشركات األعضاء المهنية.

نظير  المالية،  القوائم  في  المضافة(  القيمة  ضريبة  )باستثناء  ُعمانًيا  رياًلا   ٢٢.863 مبلغ  استحقاق  تم   ،٢٠٢٢ عام  وخالل 
متها “كي بي إم جي” للشركة )16.96٠ رياًلا ُعمانًيا لخدمات التدقيق و 5.9٠3 رياًلا ُعمانًيا لخدمات أخرى(. الخدمات التي قدَّ

إقرار مجلس اإلدارة 
ت  ل مجلس اإلدارة مسؤولية إعداد الحسابات والقوائم المالية بدقة، ويؤكد أن القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م ُأعدَّ يتحمَّ  .1

وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعمول بها.

وقد راجع المجلس- من خالل لجنة التدقيق- نظام الرقابة الداخلية للشركة، وتأكد من كفاءة وكفاية أنظمة الرقابة   .٢
الداخلية بما في ذلك اإلدارة المالية والعمليات المتعلقة بها، وإدارة االلتزامات وإدارة المخاطر.

ح بالتفصيل في القوائم المالية، وعلى  وعالوًة على ذلك، تملك الشركة نموذج عمل وإطار تعاقدي قوي كما هو موضَّ  .3
هذا النحو، يؤكد المجلس عدم وجود أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها 

خالل السنة المالية المقبلة.

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تقرير حوكمة الشركة
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

الفاضل/ أكسل دي غيلينك:االسم

٢٠٢1:سنة االنضمام

ماجستير في إدارة األعمال مع اإلدارة المشتركة بين الثقافات من بروكسل:التعليم

مجال :الخبرة ضمن  الطاقة  صناعة  في  عاًما   18 منها  عاًما،   ٢3 عن  تزيد  خبرة  لديه  غيلينك  دي  الفاضل: 
“دي  الفاضل  انضمَّ  وقد  المالية.  واالستشارات  واالستثمار  واالستحواذ  المالية  واإلدارة  المحاسبة 
غيلينك” إلى شركة “سويز تراكتبل” )مجموعة انجي( عام ٢٠٠4م. ولديه خبرة في مختلف المناصب 
في )مجموعة انجي( بما في ذلك منصب المدير المالي في الهند، ورئيس تمويل الشركات ألمريكا 
الشمالية وأمريكا الالتينية وأفريقيا، ومستشار أول في )االستحواذ واالستثمار واالستشارات المالية( 
في “جي دي اف سويز” وأمريكا الالتينية، ومراقب أعمال في شركة “سويز تراكتبل” في بروكسل. 
ويعمل الفاضل “دي غيلينك” حالًيا مديًرا مالًيا، في باكستان ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو 

جزٌء من وحدة األعمال العالمية للحرارة والتوريد في )إنجي(. 

الفاضل/ رافيندر سوين:االسم

٢٠18:سنة االنضمام

عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في الهند، وعضو مشارك في معهد محاسبي :التعليم
التكاليف في الهند

لدى الفاضل رافيندر 3٠ عاًما من الخبرة المهنية في الصناعة والتجارة والتصنيع والعقارات وصناعات :الخبرة
سهيل  مجموعة  في  والتحصيل  االئتمان  عام  مدير  منصب  حالًيا  يشغل  وهو  األخرى.  الخدمات 
بهوان. وخالل الـ ٢4 عاًما التي عمل فيها لدى مجموعة سهيل بهوان، أشرف عن كثب على مختلف 
مجاالت  وتكمن  واألعمال.  االستثمار  قرارات  وتسهيل  الضوابط،  وتعزيز  ووْضع  السياسة،  مسائل 
الموازنة  وإعداد  والتدقيق  والضرائب  والتكاليف  والتمويل  وإدارتها،  المخاطر  تقييم  في  صه  تخصُّ

وإعداد التقارير اإلدارية وتحليل االستثمار.

الفاضل/ محمود حمد الغريبي:االسم

٢٠٢٠:سنة االنضمام

بكالوريوس في المالية من جامعة السلطان قابوس:التعليم

الفاضل الغريبي هو محاسب استثمار أول في إدارة االستثمار بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، :الخبرة
التقارير الخاصة  التمويل وعمليات االستثمار، ويقدم  ولديه أكثر من 14 عاًما من الخبرة في مجال 

بجميع األنشطة االستثمارية للهيئة.
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الفاضل/ أشوك كومار سابرو:االسم

٢٠18:سنة االنضمام

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الهندسة المدنية من معهد “بيرال” للتكنولوجيا :التعليم
والعلوم، بيالني )الهند(

وهو :الخبرة العقاري.  والتطوير  اإلنشاءات  صناعة  في  الخبرة  من  عاًما   41 عن  يزيد  ما  سابرو  الفاضل  لدى 
محترف على مستوى عاٍل جًدا، حيث نجح في التعامل مع مشاريع تطوير عقارات كبيرة الحجم 
أخرى  ومشاريع  التجارية  والمشاريع  والفنادق  التجارية  المباني  إحداث  على  وأشرف  البلدات،  في 
متخّصصة، مثل: حدائق تكنولوجيا المعلومات/ المستودعات/ مواقف السيارات اآللية والتصميمات 

الداخلية للمكاتب/ المكاتب الراقية/ الفيالت، إلى غير ذلك، بدءًا من الفكرة وحتى االكتمال.

المشاريع  إدارة  حالًيا  ويرأس  ٢٠1٢م،  عام  بهوان  سهيل  مجموعة  إلى  “سابرو”  الفاضل  انضمَّ  وقد 
والتصميم الداخلي. وقبل االنضمام إلى مجموعة سهيل بهوان، عمل لدى شركات مرموقة مثل: 
للصناعات  رليانس  وشركة  ليمتد،  انديا  اكسانسا  وشركة  واإلنشاءات،  للهندسة  هيونداي  شركة 
المحدودة، وشركة يونيتيك ليمتد، وشركة برستيج العقارية للمشروعات المحدودة في مستوى 

كبار الموظفين لتطوير التصاميم وتنفيذ المشاريع.

الفاضل/ بيبين دارامسي نينسي:االسم

٢٠18:سنة االنضمام

درجة بكالوريوس التجارة من جامعة مومباي )الهند( 1977.:التعليم
الشهادة التنفيذية في اإلدارة من الكلية الهندية لألعمال

حيدر أباد )الهند( في عام ٢٠٠3

شغل :الخبرة ٢٠18م.  عام  منذ  ش.م.ع.ع  الدولي  صحار  بنك  في  إدارة  مجلس  عضو  هو  نينسي  الفاضل 
منصب مدير بنك ُعمان الدولي بين عاَمي 1999 و ٢٠٠٢، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك عمان الدولي 
عضو  منصب  “نينسي”  الفاضل  شغل  كما   .٢٠1٢ و   ٢٠٠٢ عاَمي  بين  ُعمان(  سي  بي  إس  اتش  )بنك 
مجلس  رئيس  نائب  ومنصب   ،٢٠٢1 عام  منذ  ش.م.ع.ع  للتأمين  مسقط  شركة  في  إدارة  مجلس 
إدارة شركة  ٢٠٢1، وهو عضو في مجلس  و   ٢٠٠٠ بين عاَمي  للتأمين ش.م.ع.ع  إدارة شركة مسقط 

دارامسي نينسي منذ عام 1977م. 

الفاضل/ ماكوتو إيماباياشي :االسم

٢٠٢٠:سنة االنضمام

بكالوريوس كلية الهندسة، جامعة كيوتو، اليابان:التعليم

لدى الفاضل إيماباياشي ما يزيد عن ٢٠ عاًما من الخبرة في صناعة الطاقة والصناعة النووية. :الخبرة

م.د.س.م،  جينيريشن  سوجيتز  لشركة  التنفيذي  والرئيس  العام  المدير  منصب  حالًيا  ويشغل 
طاقة  محطة  مشروع  تطوير  عن  مسؤول  وهو  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دبي،  في  ها  ومقرُّ
مستقلة/ محطة مياه مستقلة/ محطة مياه وكهرباء مستقلة، فضاًل عن إدارة محافظ األصول 

الخارجية في الشرق األوسط وأفريقيا.

تقرير حوكمة الشركة
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الفاضل/ كازويتشي إيكيدا:االسم

 ٢٠٢1 )عاد - كان مديًرا سابًقا لعدة سنوات(:سنة االنضمام

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

الفاضل إيكيدا هو عضو مجلس إدارة ومدير عام “إس إي بي إنترناشونال نيذرالندز بي. في” )فرع :الخبرة
مركز دبي للسلع المتعّددة( دبي. وبحكم منصبه، يضطلع إيكيدا بمسؤولية إدارة أصول مشاريع 
الشرق  منطقة  في  والمستثَمرة  المستقلة  والكهرباء  المياه  محطة  المستقلة/  الطاقة  محطة 

األوسط، باإلضافة إلى تطوير المشاريع الجديدة.

آي”،  بيه  إي  “إس  لشركة  األم  الشركة  وهي  يوندن،  في  المهنية  مسيرته  إيكيدا  الفاضل  بدأ  وقد 
في عام 1995 بصفته مهندًسا كهربائًيا، وشارك في إنشاء وصيانة وإدارة أداء العديد من محطات 
المستقلة/  الطاقة  محطة  أعمال  في  وشارك  سنوات.   9 من  ألكثر  اليابان  في  الحرارية  الطاقة 
انُتدب منها في مشروع محطة  محطة المياه والكهرباء المستقلة الدولية لما يزيد عن 15 عاًما، 
المياه والكهرباء المستقلة “رأس لفان سي” في قطر مدة عامين ونصف العام، بصفته أحد أعضاء 
اإلدارة المسؤولين عن صيانة المحطة بالكامل )٢.73٠ ميجاوات( - طاقة و63 ميجا جالون - ماء(، 

وُكلف بالوظيفة الحالية في شركة “إس إي بيه آي” منذ عام ٢٠٢٢م.

الفاضل/ إرنستو خافيير بارا :االسم

٢٠٢٢:سنة االاالنضمام

درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع وإدارتها من تشيلي :التعليم

الحين :الخبرة ذلك  ومنذ  ٢٠٠٠م،  عام  )انجي(  بمجموعة  التحق  ميكانيكي  مهندس  هو  “إرنستو”  الفاضل 
تولى مناصب مختلفة في التشغيل والصيانة لمحطة توليد الطاقة وإدارة األصول والدعم الفني 
دول  ألسطول  )انجي(  مجموعة  لدى   T&S عمليات  مدير  منصب  حالًيا  ويشغل  المشاريع.  وإدارة 

مجلس التعاون الخليجي.

الفاضلة/ ماريا ديل كارمن فيدال مارتينز:االسم

٢٠19:سنة االالالنضمام

مدريد، :التعليم الصناعيين،  للمهندسين  العليا  الفنية  المدرسة  الصناعية،  الهندسة  في  العلوم  ماجستير 
إسبانيا.

وقت :الخبرة وفي  والطاقة.  والبناء  السيارات  صناعات  في  متنّوعة  خبرة  فيدال”  “ماريا  الفاضلة  لدى 
سابق، عملت لدى )مجموعة انجي( في دبي منذ عام ٢٠٠9م، حيث شغلت منصب رئيسة قسم 
المشتريات، المسؤولة عن أداء المشتريات والحوكمة، وتعمل دائًما بشكل وثيق مع اإلدارات الفنية 
والمالية لجميع الكيانات التي ُتعدُّ )إنجي( من أصحاب المصلحة فيها. كما أنها عملت في عدة 

بلدان داخل أوروبا، وهي في الشرق األوسط منذ 18 عاًما.
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الفاضل/ منير بن عبداهلل بن خميس البلوشي :االسم

٢٠19:سنة االنضمام

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في المحاسبة عام ٢٠٠8:التعليم

الدبلوم الوطني العالي في المحاسبة عام ٢٠٠4.

لدى الفاضل منير خبرة تزيد عن 14 عاًما في تحصيل االشتراكات والمعاشات التقاعدية في صندوق :الخبرة
معاشات موظفي الخدمة المدنية. وقد شغل الفاضل منير المناصب المشار إليها أدناه: 

مدير صندوق معاشات موظفي الخدمة المدنية - مديرية محافظة جنوب الباطنة )من ٢٠17   ·
حتى اليوم(.

د للتأمينات االجتماعية في دائرة االشتراكات )٢٠1٢ - ٢٠16(. رئيس القانون الموحَّ  ·

اختصاصي تحصيل اشتراكات في دائرة االشتراكات )٢٠٠8 - ٢٠11(.  ·

مساعد حسابات في شركة مزون للسفر ذ.م.م ومجموعة الزواوي )من ٢٠٠6 إلى ٢٠٠8(.  ·

الفاضل/ أنور بن سعيد الحوسني:االسم

٢٠٢٢:سنة االنضمام

ماجستير في القانون التجاري الدولي:التعليم

خبرة ٢٠ عاًما في وزارة الدفاع :الخبرة

تقرير حوكمة الشركة
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نبذات تعريفية المسؤولين التنفيذيين

ض مجلُس اإلدارة اإلدارَة العليا لالضطالع بالعمليات اليومية للشركة.  فوَّ

الفاضل عبد اهلل الرواحي :االسم

الرئيس التنفيذي:المنصب

٢٠٢٢:سنة االنضمام

السلطان :التعليم الميكانيكية من جامعة  الهندسة  الصناعية وبكالوريوس في  الهندسة  ماجستير في 
قابوس

لدى الفاضل عبد اهلل ما يزيد عن ٢8 عاًما من الخبرة المهنية في محطات الطاقة وتحلية المياه. :الخبرة
وقد عمل في وقت سابق لدى شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع بصفته رئيًسا تنفيذًيا منذ يناير/ 
كانون الثاني عام ٢٠17م. وقبل أن يصبح رئيًسا تنفيذًيا، شغل مناصب مختلفة، مثل مدير الموقع 

وغيره من المناصب في محطات الطاقة وتحلية المياه المختلفة.

الفاضل/ بريتام سراف:االسم

الرئيس المالي:المنصب

٢٠19:سنة االنضمام

عضو في معهد المحاسبين القانونّيين في الهند، حاصل على دبلوم الدراسات العليا )ما يعادل :التعليم
ماجستير إدارة األعمال( في المالية ودرجة البكالوريوس في التجارة.

لدى الفاضل صراف ما يزيد عن ٢4 عاًما من الخبرة المهنية، منها 15 عاًما في قطاع الطاقة. وقد :الخبرة
بدأ مسيرته المهنية لدى مؤسسة النفط الهندي، ضمن قطاع تكرير النفط، حيث أمضى هناك 6 
سنوات. وقبل االلتحاق بشركة السوادي للطاقة، عمل لمدة 11 عاًما لدى شركة تاتا باور، أكبر مرفق 
وتركيب  الجديدة،  الطاقة  مشاريع  إنشاء  في  بفعالية  مشارًكا  وكان  الهند،  في  متكامل  طاقة 
األنظمة واإلجراءات في المؤسسة. وقد عمل لدى شركة تاتا باور في مناصب مختلفة، بما في ذلك 
الشؤون  رئيس  منصب  يشغل  أن  قبل  الفحم،  ومناجم  الطاقة  لمحطات  المواقع  تمويل  رئيس 

المالية وتحليل األداء للشركات التابعة.
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الـبـيــانـات 
المــالــيــــة 
الـمـدقـقــة
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 كي بي ام جي  ش.م.م 

 األطفال العامة مبنى مكتبة 
 الطابق الرابع، شاطئ القرم 

 112، رمز بريدي: 641صندوق بريد: 
 سلطنة عمان

  www.kpmg.com/om+، 968 24 749600رقم الهاتف : 

 

   
 

  العالميةكي بي إم جي  منظمةوإحدى الشركات التابعة لـ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، عضو في  ، ش.م.م، شركة محدودة المسؤولية مسجلة في سلطنة عمانكي بي ام جي  
 للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد، شركة انجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة. 

 كي بي ام جي  ش.م.م مسجلة ومرخصة بموجب قوانين سلطنة عمان.
                  
                 

  
 

1358131رقم السجل  التجاري :   

 

 8063052 : البطاقة الضريبيةرقم 

 

 

 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
 

 شــركــة السوادي للطـاقــة ش.م.ع.ع  إلى األفاضل/ مساهمي

 المالية  القوائممراجعة   حولتقرير 

 

 الرأي

المركز المالي كما في   قائمةمن    تتألف )"الشركة"(، والتي   شــركــة السوادي للطـاقــة ش.م.ع.ع المالية ل  بمراجعة القوائم لقد قمنا  
والتدفقات النقدية  المساهمين  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق    وقوائم كل من،  2022ديسمبر    31

 تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.  التي يضاحاتباإلضافة إلى اإلللسنة المنتهية بذلك التاريخ، 

 31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة كما في  
المنتهية  2022ديسمبر   للسنة  النقدية  وتدفقاتها  المالي  أدائها  وعن  وب،  التاريخ  الماليةذلك  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير    فقاً 

 . مجلس المعايير المحاسبية الدوليةالصادرة عن 

 أساس إبداء الرأي

مراجع   "مسؤولية  مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في فقرة  للمعايير الدولية للمراجعة. قمنا بتوضيح  وفقاً  مراجعتنا  لقد قمنا بتنفيذ 
وفقاً للقواعد الدولية للسلوك المهني للمحاسبين   الشركةالحسابات عن مراجعة القوائم المالية"من هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن 

نونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( باإلضافة إلى متطلبات  القا
لهذه المتطلبات   أخالقيات المهنة المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية في سلطنة عمان، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً 

السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة المراجعة   ولقواعد
 . التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا

 أمور المراجعة الرئيسية 

وفقاً ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في مراجعتنا للقوائم المالية للفترة  إن أمور المراجعة الرئيسية هي األمور التي نراها،  
الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا وأثناء تكوين رأينا حول القوائم المالية بشكل مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول  

 . هذه األمور

 

)ب( 1يتبع في الصفحة 
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  العالميةكي بي إم جي  منظمةوإحدى الشركات التابعة لـ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، عضو في  ، ش.م.م، شركة محدودة المسؤولية مسجلة في سلطنة عمانكي بي ام جي  
 للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد، شركة انجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة. 

 كي بي ام جي  ش.م.م مسجلة ومرخصة بموجب قوانين سلطنة عمان.
                  
                 

  
 

1358131رقم السجل  التجاري :   

 

 8063052 : البطاقة الضريبيةرقم 

 

 

 

 ( أ)1الصفحة  تابع من

 انخفاض قيمة األصول غير المالية اختبار 

 حول القوائم المالية.  8و  3   اإليضاحينانظر 

 كيف تم تناول أمور المراجعة الرئيسية في سياق مراجعتنا  أمور المراجعة الرئيسية 

، تمتلك الشركة أصوالً غير مالية  2022ديسمبر    31كما في  
تبلغ   القيمة  في  انخفاض  مؤشرات  لاير    242.3مع  مليون 

القيمة    عماني. من  تتكون  التي  المالية  غير  األصول  تعتبر 
الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق اإلستخدام،  

النخفاض    كواحدة من وحدات توليد النقد. عند إجراء مراجعة
 " على  بناًء  لالسترداد  القابل  المبلغ  تحديد  يتم  القيمة    القيمة، 

أيهما   البيع"،  تكاليف  ناقًصا  العادلة  "القيمة  أو  االستعمالية" 
 أعلى. 

 
للشركة من  المالية  غير  قيمة األصول  انخفاض  اختبار  يعتبر 

تعقيد المتطلبات المحاسبية  لبين أمور المراجعة الرئيسية نظراً  
سيتم  و التي  االفتراضات  لتحديد  المطلوبة  الهامة  األحكام 

اشتقاق   تم  لالسترداد.  القابلة  األصول  قيمة  لتقدير  استخدامها 
ستند إلى القيمة  ت  والتي،  القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد 

،  البيعناقًصا تكاليف    -  أيهما أعلى  -  المستخدمة أو القيمة العادلة 
التدفق نموذج  )من  المخصومة  المتوقعة  النقدية  القيمة  ات 

االفتراضات  (.  االستعمالية من  العديد  النماذج  هذه  تستخدم 
الثابتة   المستقبلية  اإليرادات  تقديرات  ذلك  في  بما  الرئيسية، 

رأس  والمتغيرة  لتكلفة  المرجح  والمتوسط  التشغيل  وتكاليف   ،
 المال )معدل الخصم(. 

 

 ، من بين أمور أخرى: بها التي قمنا المراجعةتضمنت إجراءات  
 
الداخلية الرئيسية المتعلقة بتقييم  الرقابة    تقييم تصميم وتنفيذ ضوابط •

 القيمة؛  انخفاض
 

معقولية   • مدى  تقييم  في  للمساعدة  لدينا  التقييم  بإخصائي  االستعانة 
 ؛معدالت الخصم المطبقة

 
الرئيسية   • المدخالت  على  المطبقة  االفتراضات  معقولية  مدى  تقييم 

والمتغيرةمثل   الثابتة  المستقبلية  التشغيلية  ،  اإليرادات  والتكاليف 
استناداً    الذي أجريناه والتي تضمنت مقارنة هذه المدخالت مع التقييم  

 ؛إلى معرفتنا بالعمالء ومجال العمل 
 

 المخصوم؛لنموذج التدفق النقدي  الحسابية اختبار الدقة   •
 

وا • أجريناه،  الذي  حساسية  تحليل  تأثير  لذإجراء  تقييم  تضمن  ي 
لتدفقات النقدية المتوقعة من ل االنخفاضات المحتملة بصورة معقولة  

 لألصول غير المالية؛أجل تقييم التأثير على االرتفاع المتوقع حالياً 
 

دقة  • بما    القوائم  إفصاحات  تقييم  المتعلقة  المالية،  اإلفصاحات  فيها 
 . الرئيسية  واألحكام باالفتراضات

 أمر آخر 

  ى خر والتي أبد آحسابات    مراجعوللسنة المنتهية في ذلك التاريخ من قبل    2021ديسمبر    31كما في    للشركةالمالية    مراجعة القوائمتم  
 . 2022 فبراير 17رأياُ غير معدل حول تلك القوائم المالية بتاريخ 

 المعلومات األخرى 

 
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال تتضمن  

 . القوائم المالية وتقريرنا حول هذه القوائم المالية 
 
 ها. بشأنتأكيد  المعلومات األخرى، كما أننا لن نُعبر عن أي على مل رأينا حول القوائم المالية تيشال 
 

المالية، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك نضع في االعتبار ما إذا كانت    بمراجعتنا للقوائمفيما يتعلق  
، أو  المراجعةالمالية أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية    القوائم مع    يةجوهرالمعلومات األخرى غير متسقة بصورة  

 .جوهرية ما إذا كانت تشوبها أخطاء  
 

وإذا خلُصنا، استنادا الى العمل الذي قمنا به، الى أن هناك خطأ جوهريا في هذه المعلومات األخرى، فنحن ُمطالبون بذكر ذلك في  
 . ما نبلغ عنه في هذا الشأن تقريرنا. وليس لدينا

 ج()1يتبع في الصفحة 
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 ( ب )1الصفحة  تابع من

 مسؤولية اإلدارة والقائمين على الحوكمة عن القوائم المالية 
 

وفقاً  إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بطريقة عادلة طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وإعدادها  
، وأنظمة الرقابة  2019  لسنةقانون الشركات التجارية    المطبقة منلمتطلبات اإلفصاح ذات الصلة لهيئة سوق رأس المال واألحكام  

 . اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأتراها تي الداخلية ال
 

قدرة الشركة على مواصلة عملياته تقييم  المالية، تكون االدارة مسؤولة عن  القوائم  طبقا لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح،    اعند إعداد 
بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية للمحاسبة ما لم تعتزم اإلدارة تصفية الشركة    بحسب االقتضاء، عن المسائل المتعلقة

 .أو وقف العمليات، أو أال يوجد لديها بديل واقعي غير القيام بذلك
 

 . إن القائمين على الحوكمة مسؤلون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة
 

 مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية مسؤولية 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش 
يدا على مستوى عال من الضمان،  أو خطأ، وعن إصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. علما بأن التأكيد المعقول يمثل تأك

ً ولكنه ال يمثل   ً بأن عملية المراجعة التي تتم    ضمانا للمعايير الدولية للمراجعة كفيلة دائما باكتشاف األخطاء الجوهرية حال وجودها.     وفقا
تؤثر بشكل فردي أو في  حيث يمكن لألخطاء أن تنشأ عن الغش أو الخطأ، وهي تُعتبر جوهرية إذا كان يُتوقُع منها بشكل معقول أن  

 إجماليها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون استنادا الى هذه القوائم المالية. 

ن كجزء من عملية المراجعة التي نُجريها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة، فإننا نمارس التقديرات واألحكام المهنية ونحافظ على مقدار م
 لية المراجعة. كما أننا تقوم أيًضا بما يلي: الشك المهني طوال عم

تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو عن الخطأ، والقيام بوضع   —
كافية ومناسبة لتكون وتطبيق إجراءات المراجعة الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة المراجعة التي تعتبر  

أساسا لرأينا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن الغش هو أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ، حيث أن  
االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير، أو الحذف المتعمد أو تقديم المعلومات الخاطئة، أو التحايل على إجراءات الرقابة  

 .الداخلية

عاب إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل وضع إجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف، ولكن  استي —
 .للشركةليس لغرض إبداء رأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية 

صلة التي تم إعدادها من  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات ال —
 .قبل اإلدارة

ستمرارية، وتحديد ما  اللمبدأ المحاسبة على أساس فرضية ا   االداره التوصل إلى رأي حول مدى مالءمة استخدام   —
إذا كان هناك أي عدم يقين جوهري فيم يتعلق بأي من األحداث أو الظروف التي يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول  

استنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. فإذا تبين لنا وجود    عملياتهاعلى االستمرار في    الشركةقدرة  
لفت االنتباه إلى ذلك األمر في تقرير "مراجعي الحسابات" الصادر عنا ضمن  عدم يقين جوهري، فإننا مطالبون ب 

اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كاف.  
مراجعي الحسابات "    ونحن نعتمد في استنتاجاتنا على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير "

كمنشأة   عملياتهاعن    الشركة المعد من قبلنا. ولكن مع ذلك، فقد تؤدي أي أحداث أو ظروف مستقبلية إلى أن تتوقف  
 .مستمرة

 
 د( )1يتبع في الصفحة 
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السوادي للطاقة

  العالميةكي بي إم جي  منظمةوإحدى الشركات التابعة لـ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، عضو في  ، ش.م.م، شركة محدودة المسؤولية مسجلة في سلطنة عمانكي بي ام جي  
 للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد، شركة انجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة. 

 كي بي ام جي  ش.م.م مسجلة ومرخصة بموجب قوانين سلطنة عمان.

1358131رقم السجل  التجاري : 

8063052 : البطاقة الضريبيةرقم 

 ( ج)1الصفحة  تابع من

)تابع(   مسؤولية مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية  تقييم العرض العام  —
.تتضمن كافة المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل لها

المزمع إننا نتواصل مع القائمين على حوكمة الشركة بخصوص مجموعة من المسائل من بينها النطاق والتوقيت  
القيام بهما للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور الخطيرة في الرقابة الداخلية  

 .التي اكتشفناها أثناء مراجعتنا

كما نقدم إقرارا الى القائمين على الحوكمة بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونُبلغهم 
تؤثر على استقالليتنا،   أنها  يُعتقُد بشكل معقول  التي  العالقات والمسائل األخرى  المتخذة  بكافة  وكذلك اإلجراءات 

 .مطبقةللقضاء على التهديدات أو الضمانات ال

من ضمن المسائل التي نُبلغها الى القائمين على الحوكمة، فإننا نُحدد تلك المسائل التي كانت ذات أهمية أكثر في  
مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، وبالتالي تمثل مسائل مراجعة رئيسية.  كما نقدم وصفا لهذه المسائل في تقرير  

هناك قانون أو الئحة تمنع اإلفصاح العلني عن هذه المسألة أو، في حاالت    مراجعي الحسابات، وذلك ما لم يكن
نادرة للغاية، عندما نُقرر أن مسألة ما ال ينبغي أن تُدرج في تقريرنا نظرا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن اآلثار  

 . السلبية المترتبة عن ذلك ستفوُق فوائد المصلحة العامة لهذا اإلفصاح 

األخرى المتطلبات القانونية والتنظيميةتقرير عن 

تتوافق، من جميع النواحي الجوهريـة، مع:  2022ديسمبر   31كما في    للشركةنحن نرى أن القوائم المالية 

متطلبات اإلفصاح ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال؛ و•

 . 2019التجاريـة لسنة األحكام المطبقة ذات الصلة لقانون الشركات •

موبين تشودري 
كي بي ام جي ش.م.م 2023فبراير  16
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الـتـقـــريـــر الـســنـــوي ٢٠22

20222022٢٠٢1٢٠٢1

إيضاحات
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٢14.556  8٢.497  217.696  83.704 اإليرادات
 )156.916( )6٠.334( )158.142( )60.806(4التكاليف المباشرة

 57.64٠  ٢٢.163  59.554  22.898 إجمالي الربح 

 -  -  355  136 إيرادات أخرى
 )٢.1٠٠( )8٠8( )2.177( )836(5مصاريف عمومية وإدارية 

 55.54٠  ٢1.355  57.732  22.198 أرباح التشغيل
 )٢1.٠17( )8.٠81( )18.390( )7.071(6 )أ(تكاليف تمويل 
 13  5  197  76 6 )ب(إيرادات التمويل

 34.536  13.٢79  39.539  15.203 الربح قبل الضريبة 

 )5.٠55( )1.944( )5.933( )2.281(7 مصروف الضريبة 
 ٢9.481  11.335  33.606  12.922 صافي ربح السنة 

العائد على السهم 
العائدات األساسية والمخففة لكل سهم 

٢318.0947.0415.8741.27)بيسة/سنت( 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢6 جزءًا من هذه القوائم المالية.

قائمة األرباح أو الخسائر 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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قائمة الدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

20222022٢٠٢1٢٠٢1

إيضاح
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٢9.481  11.335  33.606  12.922 صافي ربح السنة

بنود الدخل الشامل اآلخر التي قد تتم 
إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في 

فترات الحقة )بعد خصم الضريبة(:

عمليات تحوط التدفقات النقدية - الجزء 
الفعال للتغيرات في القيمة العادلة )بعد 

 9.44٢  3.63٠  6.53416.996 15خصم الضريبة(

الدخل الشامل اآلخر للسنة، بعد خصم 
 9.44٢  3.63٠  6.53416.996الضريبة

 38.9٢3  14.965 50.602 19.456إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢6 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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الـتـقـــريـــر الـســنـــوي ٢٠22

قائمة المركز المالي
في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

20222022٢٠٢1٢٠٢1

إيضاحات
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
األصول

األصول غير المتداولة
 648.6٠٢  ٢49.388  628.241  241.559 8الممتلكات واآلالت والمعدات

 ٢.436  938  2.060  793 9 )أ(أصول حق االستخدام
 -  -  6.683  2.570 15أدوات مشتقة

244.922 636.984  ٢5٠.3٢6  651.٠38 
األصول المتداولة

 6.838  ٢.6٢9  6.993  2.688 3-3 )هـ(المخزون 
 87.917  33.8٠3  16.251 6.249 1٠ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

 ٢.3٠٠  884  - - 11وديعة قصيرة األجل
 1.158 445  4.852  1.865 1٢النقد وما في حكم النقد 

 10.802  28.096  37.761  98.٢13 
 749.٢51  ٢88.٠87  665.080  255.724 إجمالي األصول 

حقوق المساهمين وااللتزامات 
حقوق المساهمين

 185.8٠1  71.441  185.801  71.441 14 أرأس المال
 ٢٢.3٢6  8.585  25.687  9.877 14 باحتياطي قانوني 

 73.٢٠3  ٢8.144  89.513  34.418 أرباح محتجزة 
 ٢81.33٠  1٠8.17٠  301.001  115.736 حقوق المساهمين قبل احتياطي التحوط

 )15.841( )6.٠91( 1.155 15443احتياطي التحوط
 ٢65.489  1٠٢.٠79 302.156 116.179إجمالي حقوق المساهمين 

االلتزامات 
االلتزامات غير المتداولة

 ٢53.685  97.54٢  206.269  79.311 16 )أ(قروض ألجل 
 ٢.497  96٠  2.124  817 9 )ب(التزامات عقود تأجير

 18.636  7.165  2.0485.325 15أدوات مشتقة 
 6٢.591  ٢4.٠65 726.81769.746 التزام ضريبة مؤجلة
 1.1٠7  4٢5  966  371 13التزام تخريد األصول 

109.364284.430 13٠.157  338.516 
االلتزامات المتداولة 

 -  -  1.776  683 7 )أ(التزام الضريبة الحالية
 9٢.٢75  35.484  27.004  10.383 17الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

 351  135  374  144 9 )ب(التزامات عقود اإليجار  - متداولة
 3.771  1.45٠  -  - 16 )ب(قروض قصيرة األجل 

 48.849  18.78٢  49.340  18.971 16 )أ(قروض ألجل  - متداولة 
 145.٢46  55.851  78.494  30.181 مجموع االلتزامات 

 483.76٢  186.٠٠8 362.924 139.545مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات
صافي األصول لكل سهم )بيسه/سنت(  - 

 749.٢51  ٢88.٠87  665.080  255.724 ٢٢المعدل
 162.00  421.33  151.41  393.8٠ 

تم التصريح بإصدار القوائم المالية واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 16 فبراير ٢٠٢3 ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

عضو مجلس االدارة رئيس مجلس االدارة
تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢6 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 

20222022٢٠٢1٢٠٢1

إيضاحات
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

 34.536  13.٢79  39.539  15.203 الربح قبل الضريبة
تعديالت على:

 ٢٠.854  8.٠19  20.838  8.012 4 و5استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
 379  145  376  145 9 )ب(استهالك أصول حق االستخدام

 ٢1.٠17  8.٠81  18.390  7.071 6 )أ(تكاليف التمويل 
 )13( )5( )197( )76(6 )ب(إيرادات التمويل

 -  -  )12( )4(أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس المال 

 76.773  ٢9.519  78.934  30.351 العامل

تغيرات في:
 )99( )38( )155( )59(المخزون

 18.684  7.184  71.665  27.554 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
 )16.543( )6.36٠( )64.790( )24.915(ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

    
 78.815  3٠.3٠5  85.654  32.931 صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 1٢  5  198  76 فوائد مستلمة

 )519( )٢٠٠( )505( )194(8شراء الممتلكات واآلالت والمعدات
 -  -  40  15 متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

 )5٠7( )195( )267( )103(أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )44.433( )17.٠85( )48.849( )18.782(16 )أ(سداد قروض ألجل
 )18.765( )7.٢15( )17.088( )6.570(تكاليف تمويل مدفوعة

 56.9٢8  ٢1.889  99.831  38.385 16 )ب(متحصالت قروض قصيرة األجل 
 )58.67٠( )٢٢.559( )103.602( )39.835(16 )ب(مدفوعات قروض قصيرة األجل

 )5٠٠( )19٢( 2.300  884 وديعة قصيرة األجل  - صافي الحركة
 )3٢8( )1٢6( )350( )134(مدفوعات عقود تأجير  - المبلغ األصلي

 )1٢.٠77( )4.644( )13.935( )5.356(14 )ج(توزيعات أرباح مدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

 )77.845( )٢9.93٢( )81.693( )31.408(أنشطة التمويل

 463  178  3.694  1.420 صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد

 695  ٢67  1.158  445 1٢النقد وما في حكم النقد في 1 يناير
 1.158  445  4.852  1.865 1٢النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢6 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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الـتـقـــريـــر الـســنـــوي ٢٠22

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إيضاحات
رأس 
المال

االحتياطي 
القانوني

األرباح 
المحتجزة

احتياطي 
اإلجماليالتحوط

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

 91.758  )9.7٢1( ٢٢.587  7.451  71.441 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢1

مجموع الدخل الشامل للسنة
 11.335  -  11.335  -  - صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر - بعد خصم 
ضريبة الدخل

عمليات تحوط التدفقات النقدية - 
الجزء الفعال للتغيرات في القيمة 

العادلة
15

 -  -  -  3.63٠  3.63٠ 
 14.965  3.63٠  11.335  -  - مجموع الدخل الشامل 

 -  -  )1.134( 1.134  - التحويل إلى احتياطي قانوني

المعامالت مع مالكي الشركة 
 )4.644( -  )4.644( -  - 14 )ج(توزيعات أرباح

 1٠٢.٠79  )6.٠91( ٢8.144  8.585  71.441 الرصيد في 31 ديسمبر ٢٠٢1

 102.079  )6.091( 28.144  8.585  71.441 الرصيد في 1 يناير 2022

مجموع الدخل الشامل للسنة
صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر - بعد خصم 
 12.922  -  12.922  -  - ضريبة الدخل

عمليات تحوط التدفقات النقدية - 
الجزء الفعال للتغيرات في القيمة 

العادلة
15

 -  -  - 6.5346.534
 6.53419.456 12.922  -  - مجموع الدخل الشامل 

 -  -  )1.292( 1.292  - التحويل إلى احتياطي قانوني

المعامالت مع مالكي الشركة 
 )5.356( -  )5.356( -  - 14 )ج(توزيعات أرباح

 116.179 443 34.418  9.877  71.441 الرصيد في 31 ديسمبر 2022

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢6 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

إيضاحات
رأس 

المال
االحتياطي 

القانوني
األرباح 

المحتجزة
احتياطي 

اإلجماليالتحوط
ألف 

دوالر 
امريكي

ألف 
دوالر 

امريكي

ألف 
دوالر 

امريكي

ألف 
دوالر 

امريكي

ألف 
دوالر 

امريكي

 ٢38.643  )٢5.٢83( 58.747  19.378  185.8٠1 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢1

مجموع الدخل الشامل للسنة
 ٢9.481  -  ٢9.481  -  - صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر - بعد خصم 
ضريبة الدخل

عمليات تحوط التدفقات النقدية - 
الجزء الفعال للتغيرات في القيمة 

العادلة
15

 -  -  -  9.44٢  9.44٢ 
 38.9٢3  9.44٢  ٢9.481  -  - مجموع الدخل الشامل 

 -  -  )٢.948( ٢.948  - التحويل إلى احتياطي قانوني

المعامالت مع مالكي الشركة 
 )1٢.٠77( -  )1٢.٠77( -  - 14)ج(توزيعات أرباح

 ٢65.489  )15.841( 73.٢٠3  ٢٢.3٢6  185.8٠1 الرصيد في 31 ديسمبر ٢٠٢1

 265.489  )15.841( 73.203  22.326  185.801 الرصيد في 1 يناير 2022

مجموع الدخل الشامل للسنة
 33.606  -  33.606  -  - صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر - بعد خصم 
ضريبة الدخل

عمليات تحوط التدفقات النقدية - 
الجزء الفعال للتغيرات في القيمة 

العادلة
15

 -  -  - 16.996 16.996
 50.602  16.996 33.606  -  - مجموع الدخل الشامل 

 -  -  )3.361( 3.361  - التحويل إلى احتياطي قانوني

المعامالت مع مالكي الشركة 
 )13.935( -  )13.935( -  - 14)ج(توزيعات أرباح

302.156 1.155  89.513  25.687  185.801 الرصيد في 31 ديسمبر 2022

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢6 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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اإليضاحات حول القوائم المالية 
في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

قانون  بموجب   ٢٠1٠ أغسطس   ٢ في  مغلقة  ُعمانية  مساهمة  كشركة  مسجلة  )“الشركة”(  للطاقة  السوادي  شركة 
الشركات التجارية في سلطنة ُعمان. وتم الحًقا تحويل الشركة إلى شركة مساهمة ُعمانية عامة )ش.م.ع.ع.(، وبناء عليه 
أدرجت الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية في ٢3 يونيو ٢٠14. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو صندوق بريد 

39، رمز بريدي 1٠3 - سلطنة عمان.

وتتمثل أهداف الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وتمّلك محطة توليد كهرباء )محطة 
كهرباء “بركاء 3” بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 75٠ ميجا وات(، وما يتبعها من مرافق تغذية ربط مشترك بالغاز وغيرها من 
البنى التحتية ذات الصلة، باإلضافة إلى إتاحة الطاقة اإلنتاجية للكهرباء، وبيع الطاقة الكهربائية المولدة للشركة الُعمانية 
لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م. وبناء عليه، يتم اعتبار المحطة وإدارتها كقطاع واحد قابل لرفع التقارير عنه. وقد حققت 

الشركة التشغيل التجاري للمحطة في 4 أبريل ٢٠13.

المفهوم المحاسبي األساسي  1-1

كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢، تجاوزت االلتزامات المتداولة للشركة أصولها المتداولة بمبلغ 38. 19مليون ريال عماني )31 ديسمبر 
٢٠٢1: ٠9. 18 مليون ريال عماني(، إال أن الشركة أنتجت تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها خالل السنوات الحالية والسابقة، 
وقامت بتسوية التزاماتها. إن إدارة الشركة على ثقة من قدرتها على توليد تدفقات نقدية كافية من عملياتها خالل فترة 
الـ 1٢ شهًرا القادمة لتسوية التزاماتها عند استحقاقها. ووفًقا لذلك، تعتقد اإلدارة أن الشركة ستواصل تشغيل عملياتها 

على أساس مبدأ االستمرارية في المستقبل القريب وقد تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

اتفاقيات هامة  .2

وثائق المشروع

اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 1٠ أغسطس ٢٠1٠ مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه لمدة 15 عامًا اعتبارًا من تاريخ   )1(
التشغيل التجاري المقرر.

اتفاقية مبيعات الغاز الطبيعي بتاريخ 31 أغسطس ٢٠1٠ مع وزارة الطاقة والمعادن (في السابق مع وزارة النفط والغاز)   )٢(
لشراء الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا اعتبارًا من تاريخ التشغيل التجاري المقرر.

وزارة  في  ممثلة  عمان  سلطنة  حكومة  مع   ٢٠1٠ أغسطس   15 بتاريخ  بركاء  بموقع  المتعلقة  االنتفاع  حق  اتفاقية   )3(
اإلسكان لمنح حقوق انتفاع بموقع المحطة لمدة ٢5 عامًا اعتبارًا من تاريخ نفاذها. 

اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة سويز تراكتيبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م. )“ستومو”( بتاريخ ٢4 سبتمبر ٢٠1٠   )4(
لمدة 15 عامًا اعتبارًا من تاريخ التشغيل التجاري المقرر. 

اتفاقية توصيل الكهرباء بتاريخ ديسمبر ٢٠11 مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م. لتوصيل معدات الشركة   )5(
بنظام نقل الكهرباء.

وثائق التمويل

٢٠1٠ للحصول على قروض طويلة األجل من بنوك دولية  بتاريخ 16 سبتمبر  اتفاقية شروط عامة واتفاقيات تسهيالت   )6(
ومحلية. 

اتفاق تعديل أول التفاقية الشروط العامة واتفاقيات التسهيالت بتاريخ ٢9 سبتمبر ٢٠1٠.  )7(

اتفاقيات تحوط لمقايضة أسعار الفائدة مع بنك كريدت أجريكول لتمويل الشركات واالستثمار )بتاريخ 5 أكتوبر ٢٠1٠(،   )8(
وبنك كي إف دبليو إيبكس )بتاريخ 6 أكتوبر ٢٠1٠(، وبنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود )6 أكتوبر ٢٠1٠(، وبنك 

ستاندرد تشارترد )بتاريخ 7 أكتوبر ٢٠1٠ وأعيدت صياغتها في 19 ديسمبر ٢٠11(. 

اتفاقيات تحوط لمقايضة العمالت مع بنك ستاندرد تشارترد المؤرخة في 1٢ أكتوبر ٢٠1٠ وبنك كريدت أجريكول لتمويل   )9(
الشركات واالستثمار المؤرخة في 3 سبتمبر ٢٠19 و 9 أغسطس ٢٠٢1 و ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ . 

على  الحصول  بغرض  ش.م.ع.ع.  مسقط  بنك  مع   ٢٠1٢ يونيو   5 بتاريخ  المتجدد  العامل  المال  رأس  تسهيل  اتفاقية   )1٠(
قروض قصيرة األجل بقيمة تصل إلى 8.84 مليون ريال عماني.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
At 31 December 2022

اتفاقيات هامة )تابع(  .2

وثائق الضمان

اتفاق بين الدائنين بتاريخ 16 سبتمبر ٢٠1٠ مع بنك التصدير واالستيراد الكوري وبنك كريدت أجريكول لتمويل الشركات   )11(
الداخلي”(  الحساب  )“بنك  ش.م.ع.ع.  مسقط  وبنك  خارجي”(  ضمان  و”أمين  للتسهيل”  دولي  )كـ”وكيل  واالستثمار 

وآخرين. 

اتفاق رهن وتنازل خارجي بتاريخ 16 سبتمبر ٢٠1٠ مع بنك كريدي أجريكول لتمويل الشركات واالستثمار بصفته “أمين   )1٢(
ضمان خارجي”. 

“أمين  ٢٠1٠ مع بنك كريدت أجريكول لتمويل الشركات واالستثمار بصفته  بتاريخ 16 سبتمبر  تنازل وإعادة تأمين  اتفاق   )13(
ضمان خارجي” والشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع. بصفتها “المؤمن”. 

اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 16 سبتمبر ٢٠1٠ مع بنك مسقط ش.م.ع.ع. بصفته “وكيل الضمان الداخلي”.   )14(

المؤسسين  والمساهمين  “الشركة”  بصفتها  الشركة  بين   ٢٠1٠ سبتمبر   16 بتاريخ  عمانية  أسهم  على  ضمان  اتفاقية   )15(
لتمويل  أجريكول  كريدت  وبنك  الداخلي”  الضمان  “وكيل  بصفته  ش.م.ع.ع.  مسقط  وبنك  “الراهنين”  بصفتهم 

الشركات واالستثمار بصفته “الوكيل الدولي للتسهيل”.

“راهنة”  ٢٠1٠ بين الشركة بصفتها  بتاريخ ٢1 سبتمبر  اتفاق رهن تجاري على أصول الشركة )بما في ذلك المتحصالت(   )16(
وبنك مسقط ش.م.ع.ع. بصفته “مرتهن”. 

اتفاق رهن قانوني بتاريخ ٢1 سبتمبر ٢٠1٠ بين الشركة بصفتها “الراهنة” وبنك مسقط ش.م.ع.ع. بصفته “المرتهن”.  )17(

اتفاقات مباشرة أبرمها وكيل المقرضين فيما يتعلق باتفاقية شراء الطاقة واتفاقية مبيعات الغاز الطبيعي وعقد   )18(
أعمال الهندسة والشراء والتشييد واتفاقية التشغيل والصيانة.

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .3

أساس اإلعداد  1-3

بيان االلتزام أ( 

عن  الصادرة   )“ المالية  للتقارير  الدولية  )“المعايير  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم 
 ٢٠19 لسنة  التجارية  الشركات  قانون  ومتطلبات  الدولية”(  المحاسبة  معايير  )“مجلس  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس 

بسلطنة ُعمان والتعديالت الالحقة له والهيئة العامة لسوق المال.

أساس القياس  ب( 

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة 
العادلة.

عملة العرض والعملة الوظيفية ج( 

يتم عرض هذه القوائم المالية بالدوالر األمريكي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة، وكذلك بالريال الُعماني ألغراض 
المعروضة في  الُعماني  بالريال  المدرجة  المبالغ  القاريء فقد تم تحويل  المحلية. للتسهيل على  التنظيمية  المتطلبات 
هذه القوائم المالية من الدوالر األمريكي على أساس سعر الصرف التالي: 1 دوالر أمريكي= ٠.3845 ريال ُعماني. تم تقريب 

جميع القيم إلى أقرب ألف )ألف دوالر أمريكي وألف ريال ُعماني( ما لم يذكر خالف ذلك.

استخدام التقديرات واألحكام د( 

بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات  اإلدارة  أن تقوم  الدولية  المالية  التقارير  المالية وفقا لمعايير  القوائم  إعداد  يتطلب 
النتائج  تختلف  قد  والمصاريف.  واإليرادات  وااللتزامات  لألصول  المدرجة  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر 
الفعلية عن هذه التقديرات. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة على نحو مستمر. ُتدرج مراجعات التقديرات 

المحاسبية بأثر الحق.

تأثير  يتم تضمين المعلومات الخاصة باألحكام الجوهرية المتخذة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها أعظم 
المالي لألدوات  المالية، ضمن انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والتقييم  القوائم  المبالغ المدرجة في  على 

المالية المشتقة والتزام تخريد األصول وانخفاض قيمة األصول المالية.
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

أساس اإلعداد )تابع(  1-3

استخدام التقديرات واألحكام )تابع( د( 

قياس القيمة العادلة

يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للشركة قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير المالية 
على السواء.

الشاملة  المسؤولية  يتحمل  تقييم  العادلة. يتضمن ذلك فريق  القيم  بقياس  يتعلق  ثابت فيما  رقابة  إطار  الشركة  لدى 
عن اإلشراف على جميع القياسات الجوهرية للقيمة العادلة، بما في ذلك القيم العادلة من المستوى 3، وتقدم تقاريرها 

مباشرة إلى المدير المالي.

يستعرض فريق اإلدارة بانتظام المدخالت الهامة غير الملحوظة وتسويات التقييم. وفي حالة إستخدام معلومات من 
بتقييم  التقييم عندها  التسعير، يقوم فريق  أو خدمات  الوسطاء  العادلة، مثل عروض أسعار  القيم  ثالث لقياس  طرف 
األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف األخرى لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير المحاسبية، 

بما في ذلك مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي ينبغي تصنيف التقييمات ضمنه.

يتم إبالغ لجنة التدقيق بالشركة بأمور التقييم الهامة.

عند قياس القيمة العادلة ألصل أو إلتزام، تستخدم الشركة بيانات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. وتصنف القيم العادلة 
إلى مستويات مختلفة ضمن تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في تقنيات التقييم على 

النحو التالي:

المستوى 1  - أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتطابقة؛

إما  اإللتزامات،  أو  لألصول  بالنسبة  ملحوظة  تكون  التي   1 المستوى  ضمن  المدرجة  األسعار  غير  المدخالت   -  ٢ المستوى 
بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(.

المستوى 3 - مدخالت األصول أو اإللتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

وإذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل ما أو اللتزام ما تندرج ضمن مستويات مختلفة من التسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة، فإن قياس القيمة العادلة ككل يتم تصنيفها في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة 

العادلة باعتباره أدنى مستوى من المدخالت الهامة بالنسبة للقياس ككل.

تقوم الشركة بإدراج التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير التي 
حدث خاللها التغيير.

يتضمن إيضاح 15 معلومات إضافية عن االفتراضات المتعلقة بقياس القيم العادلة فيما يتعلق بإحتياطي التحوط.

عدم اليقين بشأن التقديرات واإلفتراضات

تاريخ  في  التقديرات  من  اليقين  لعدم  األخرى  والرئيسية  المستقبلية  بالمصادر  المتعلقة  الرئيسية  االفتراضات  يلي  فيما 
التقرير والتي تنطوي على مخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تعديل جوهري في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل 

السنة المالية التالية.
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استخدام التقديرات واألحكام )تابع( د( 

عدم اليقين بشأن التقديرات واإلفتراضات )تابع(

األحكام

األحكام الجوهرية التي تم اتخاذها في تحديد مدة اإليجار للعقود المشتملة على إمكانية التجديد واإلنهاء.

تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد 
عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنه سيتم ممارسته، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان 

من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسته.

تمتلك الشركة، بموجب بعض عقود اإليجار، خيار تأجير األصول بشروط إضافية. تطبق الشركة الحكم في تقييم ما إذا 
تخلق  التي  الصلة  ذات  العوامل  جميع  االعتبار  في  يأخذ  أنه  أي  التجديد.  خيار  ممارسة  معقول  بشكل  المؤكد  من  كان 
حافًزا اقتصادًيا لها لممارسة التجديد. بعد تاريخ البدء ، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث مهم 
أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد أو اإلنهاء 
)على سبيل المثال ، تغيير في استراتيجية األعمال ، أو إنشاء تحسينات كبيرة على العقارات المستأجرة أو التخصيص الكبير 

لألصل المؤجر(.

تصنيف عقود اإليجار

الطاقة  وتوفير  الكهرباء  لتوليد  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  مع  الطاقة  شراء  اتفاقية  في  الشركة  دخلت 
الكهربائية من محطتها.

تعتقد اإلدارة أن التفسير رقم 1٢ الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ال ينطبق على الترتيب 
حيث أن الحصة المتبقية تسيطر عليها الشركة وليس الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه. إن العمر اإلنتاجي المقدر 
لمحطة الطاقة البالغ 4٠ عاًما يأخذ في االعتبار حق الشركة في تمديد عقد إيجار األرض بموجب اتفاقية حق االنتفاع لمدة 
إضافية تبلغ 15 عام. عالوة على ذلك، فإن القيمة المتبقية لألصول ستكون جوهرية بنهاية اتفاقية شراء الطاقة وسوف 
تكون الشركة قادرة على االستمرار في تحقيق اإليرادات من خالل توريد الطاقة مع مراعاة خطط الحكومة المستقبلية 

لرفع القيود عن قطاع الطاقة في عمان.

المبادئ  يضع  والذي  اإليجار،  عقود   -  16 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  متطلبات  االعتبار  في  اإلدارة  تأخذ 
التوجيهية لتحديد متى قد يشتمل الترتيب على عقد إيجار. إن تحديد ما إذا كان الترتيب يمثل إيجارًا أو يشتمل على عقد 
الترتيب في تاريخ البداية، سواء كان الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام أصل أو أصول  إيجار يعتمد على أساس جوهر 

محددة، وينقل الترتيب حًقا في استخدام األصل.

بمجرد الوصول إلى تحديد أن ترتيًبا ما يشتمل على عقد إيجار، يتم تصنيف ترتيب اإليجار على أنه إما إيجار تمويلي أو تشغيلي 
وفًقا لمبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 - عقود اإليجار. إن عقد اإليجار الذي ينقل غالبية مخاطر ومزايا 

التشغيل هو عقد إيجار تمويلي. وتكون عقود اإليجار بخالف عقود اإليجار التمويلي هي عقود إيجار تشغيلي.

استنادًا إلى تقييم اإلدارة، فإن اتفاقية شراء الطاقة المبرمة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ُتعتبر عقد إيجار 
في سياق عقود اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16، وقد تم تصنيفه على أنه عقد إيجار تشغيلي 
وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16، نظرًا ألن المخاطر والمزايا الجوهرية المرتبطة بملكية المحطة تتحملها 

الشركة وليست الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه.

استنادًا إلى تقييم اإلدارة، فإنه ال يوجد مؤشر على انخفاض قيمة المحطة كما في تاريخ التقرير.
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3-1 أساس اإلعداد )تابع(

استخدام التقديرات واألحكام )تابع( د( 

عدم اليقين بشأن التقديرات واإلفتراضات )تابع(

التقديرات

األعمار اإلنتاجية للمحطة 

تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للمحطة وذلك لغرض احتساب االستهالك. يتم وضع هذا الحكم بعد دراسة 
االستخدام المتوقع لألصل وكذلك عوامل التلف والتآكل المادي من االستعمال. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة التخريدية 
عن  تختلف  اإلنتاجية  األعمار  أن  اإلدارة  ترى  عندما  المستقبلي  االستهالك  مصروف  تعديل  ويتم  سنويًا  اإلنتاجية  واألعمار 

التقديرات السابقة.

عقود اإليجار  - تقدير معدل االقتراض المتزايد

االقتراض  معدل  تستخدم  فإنها  وبالتالي،  بسهولة  اإليجار  بعقد  المرتبط  الفائدة  معدل  تحديد  الشركة  بإمكان  ليس 
المتزايد لقياس التزامات عقود اإليجار. إن معدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة التي سيكون على الشركة سداده 
ذي  أصل  على  للحصول  الالزمة  األموال  على  للحصول  مماثل،  ضمان  توفر  ظل  وفي  مماثلة  فترة  مدار  على  لالقتراض 
قيمة مماثلة مرتبط بأصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد المبلغ 
هناك  يكون  أو  ملحوظة  معدالت  تتوفر  ال  حينما  التقديرات  وضع  يتطلب  والذي  “سداده”  الشركة  على  “يتعين”  الذي 
ضرورة لتعديلها لتعكس بنود وشروط عقد اإليجار. وتقوم الشركة بتقدير معدل االقتراض المتزايد بواسطة المدخالت 

الملحوظة )مثل معدالت الفائدة في السوق( عند توفرها وال بد من توفره لوضع بعض التقديرات المرتبطة بالمنشأة.

انخفاض قيمة المحطة

يتم مراجعة القيم الدفترية للمحطة لدى الشركة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض 
القيمة. عند إجراء تقييم انخفاض القيمة، أخذت اإلدارة في اعتبارها العوامل الداخلية والخارجية بما في ذلك التطورات 

االقتصادية والتنظيمية األخيرة في سلطنة عمان. 

التزام تخريد األصول

التقييم الفني لدى اإلدارة للتكاليف المستقبلية المحتملة التي سيتم تكبدها  التزام تخريد األصول إلى  تستند تكاليف 
للمحطة  اإلنتاجي  العمر  بعد  تكبدها  سيتم  التكاليف  أن  الشركة  تقدر  المحطة.  مرافق  تشغيل  بإيقاف  يتعلق  فيما 

وتحتسب المخصص باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة.

التغيرات في السياسات المحاسبية  2-3

معايير صادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد أ( 

فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم 
المالية للشركة. تنوي الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، متى كان ذلك مناسًبا، والتي دخلت 

حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢3.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف االلتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة )يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا   -
من 1 يناير ٢٠٢4(.

في يناير ٢٠٢٠، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من 69 إلى 76 من معيار المحاسبة الدولي 1 
لتحديد متطلبات تصنيف االلتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:

ما هو المقصود بحق تأجيل السداد   -
يجب أن يوجد حق التأجيل في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير  -

ال يتأثر هذا التصنيف باحتمالية ممارسة الكيان لحقه في التأجيل  -
أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط  للتحويل هو ذاته  التزام قابل  المتضمنة في  المشتقات  إذا كان أحد  أنه فقط   -

االلتزام على تصنيفها
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معايير صادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد )تابع( أ( 

الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة - تعديالت على المعيار المحاسبي   -
الدولي رقم 1٢ )يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢4(.

بيع أو المساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الشقيقة أو مشروع مشترك - تعديالت على المعيار الدولي   -
إلعداد التقارير المالية رقم 1٠ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢8 )يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢4(.

تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 8  -
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 - عقود التأمين )ال ينطبق على الشركة(  -

الدولية  المعايير  1 وبيان ممارسة  الدولي  المحاسبة  المحاسبية - تعديالت على معيار  السياسات  اإلفصاح عن   -
للتقارير المالية ٢ )ال ينطبق على الشركة(

ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت المذكورة أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ب( 

قامت الشركة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير ٢٠٢٢.

امتيازات اإليجار المتعلقة بتفشي فيروس كورونا بعد 3٠ يونيو ٢٠٢1 - تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير   -
المالية رقم 16

العقود المثقلة بالتزامات - تكلفة انجاز العقد - تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 37  -
الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المزمع - تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي   -

رقم 16
مرجع إلى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3  -

من غير المتوقع أن يكون للمعايير المذكورة أعاله تأثير كبير على القوائم المالية للشركة. لم تطبق الشركة بشكل 
مبكر أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت على المعايير صادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد.

السياسات المحاسبية الهامة  3-3

عقود اإليجار أ( 

تقوم الشركة بتقييم العقد في تاريخ بداية العقد لتحديد ما إذا كان يتمثل في أو يشتمل على عقد تأجير، أي ما إذا 
كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية لقاء مقابل نقدي.

الشركة بصفتها مستأجرًا

وعقود  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  باستثناء  اإليجار  عقود  لكافة  والقياس  لالعتراف  فردية  طريقة  الشركة  تطبق 
تأجير األصول منخفضة القيمة. وتسجل الشركة التزامات عقود اإليجار لتسجيل مدفوعات عقود اإليجار وأصول حق 
االستخدام بما يمثل حق استخدام األصول ذات الصلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار الممتلكات، اختارت الشركة 

عدم فصل المكونات غير المؤجرة والمحاسبة عن المكونات اإليجارية وغير اإليجارية كعنصر إيجار واحد.
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عقود اإليجار )تابع( أ( 

الشركة بصفتها مستأجرًا )تابع(

أ. أصول حق االستخدام

تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل األساسي متاحًا 
القيمة  انخفاض  وخسائر  متراكم  استهالك  أي  ناقصًا  للتكلفة  وفقًا  االستخدام  حق  أصول  تقاس  لالستخدام(. 
والمعدلة مقابل أي قياس اللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة أصول حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار 
المسجلة والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ البدء وتقدير 
تكاليف تفكيك وإزالة األصل األساسي أو استعادة األصل القائم أو الموقع الذي يوجد فيه، ناقصًا أي حوافز عقود 
تأجير مستلمة. ما لم تتيقن الشركة بصورة معقولة من حصولها على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد 
اإليجار، يتم استهالك أصول حق االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 

أو مدة عقد اإليجار لألصول أيهما أقصر كما يلي. 

السنوات

4٠إيجار الموقع
15معدات التوصيل

تم إدراج تكاليف عقود اإليجار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ المتعلقة بأصول حق االستخدام بقيمة ٠.14 مليون 
ريال ُعماني )٢٠٢1: بقيمة ٠.14 مليون ريال ُعماني( ( ضمن مصاريف االستهالك.

تخضع أصول حق االستخدام أيًضا لالنخفاض في القيمة. بناًء على تقييم اإلدارة، ال يوجد مؤشر على انخفاض قيمة 
أصول حق االستخدام كما في تاريخ التقرير.

ب. التزامات عقود اإليجار

في تاريخ بداية عقد اإليجار، يتم قياس التزامات عقود اإليجار وفقًا للقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار التي سيتم 
المدفوعات  )بما في ذلك  الثابتة  المدفوعات  اإليجار  اإليجار. تتضمن مدفوعات عقد  سدادها على مدى فترة عقد 
الثابتة في طبيعتها( ناقصا أي حوافز مستحقة ومدفوعات عقد اإليجار المتغيرة التي تعتمد على أحد المؤشرات 
أو المعدالت وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات 
قبل  من  ممارسته  يتم  أنه  من  معقولة  بصورة  المؤكد  من  والتي  الشراء  لخيار  الممارسة  سعر  على  اإليجار  عقد 
الشركة ومدفوعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار في حالة إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة الشركة لخيار 
تسجيلها  فيتم  ما،  معدل  أو  مؤشر  على  تعتمد  ال  التي  المتغيرة  اإليجار  عقود  مدفوعات  حالة  وفي  العقد.  إنهاء 

كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف التي تستدعي سداد المدفوعات. 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بداية عقد 
اإليجار في حالة إذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية 
اإليجار  الفائدة وتخفيضه مقابل مدفوعات عقد  تراكم  اإليجار لكي تعكس  التزامات عقد  زيادة قيمة  يتم  العقد، 
المسددة. باإلضافة إلى ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار في حالة أن يطرأ تعديل أو تغيير في 
مدة عقد اإليجار أو تغير في مدفوعات عقد اإليجار )مثل التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في 
المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد مدفوعات عقود اإليجار هذه( أو التغير في التقييم لشراء األصل ذي الصلة.

ج. عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة

تلك  )أي  بها  الخاصة  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  على  األجل  قصيرة  اإليجار  بعقود  االعتراف  إعفاء  الشركة  تطبق 
العقود التي تقدر مدتها بفترة 1٢ شهرًا أو أقل من تاريخ بداية التأجير والتي ال تتضمن خيار شراء األصل(. كما أنها تطبق 
إعفاء االعتراف بعقود تأجير األصول منخفضة القيمة على عقود اإليجار التي تعتبر منخفضة القيمة. ويتم تسجيل 
مدفوعات التأجير لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة كمصاريف على أساس القسط 

الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 
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عقود اإليجار )تابع( أ( 

ج. عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة )تابع(

الشركة بصفتها مؤجرًا

عند بداية أو تعديل عقد ما يتضمن عنصر إيجاري، تقوم الشركة بتوزيع المقابل الوارد في العقد على كل عنصر من 
العناصر اإليجارية حسب أسعارها المستقلة نسبيًا.

عندما تكون الشركة هي المؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا كان عقد اإليجار يمثل عقد إيجار تمويلي 
أو عقد إيجار تشغيلي.

لتصنيف كل عقد من عقود اإليجار، تقوم الشركة بإجراء تقييم عام حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل فعلي 
كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل ذات الصلة. في هذه الحالة، يكون عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي؛ وخالف ذلك، 
فهو عقد إيجار تشغيلي. ضمن إطار هذا التقييم، تأخذ الشركة بعين االعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان اإليجار 

يخص الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل.

عندما تلعب الشركة دور المؤجر الوسيط، فإنها تقوم باحتساب حصتها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من 
الباطن بشكل منفصل. تقوم الشركة بتقييم تصنيف عقد اإليجار من الباطن استنادًا إلى موجودات حق االستخدام 
الناشئة عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس استنادًا إلى الموجودات األساسية. إذا كان عقد اإليجار الرئيسي قصير األجل، 

تطبق عليه الشركة اإلعفاء الموضح أعاله، حيث تصنف عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي.

إذا كان الترتيب ينطوي على عناصر إيجارية وغير إيجارية، تقوم الشركة بتطبيق المعيار رقم 15 من المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية لتخصيص المقابل المالي في العقد.

التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  الواردة في  القيمة  بإيقاف اإلدراج واالنخفاض في  المتطلبات الخاصة  تطبق الشركة 
المالية رقم 9 على صافي قيمة االستثمار في عقد اإليجار. 

تعترف الشركة بدفعات اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلي كإيرادات على أساس القسط الثابت على 
مدى فترة اإليجار كجزء من “اإليرادات األخرى”.

المعامالت بالعمالت األجنبية ب( 

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئًيا من قبل الشركة بأسعار الصرف الفورية للعمالت الوظيفية في 
بالعمالت  النقدية  وااللتزامات  األصول  تحويل  يتم  مرة.  ألول  بها  لالعتراف  مؤهلة  المعاملة  فيه  تكون  الذي  التاريخ 
العمالت  صرف  وخسائر  بأرباح  االعتراف  يتم  التقرير.  تاريخ  في  الوظيفية  للعمالت  الفورية  الصرف  بأسعار  األجنبية 

األجنبية في قائمة األرباح أو الخسائر.

الصرف في  باستخدام أسعار  يتم تحويلها  أجنبية  التاريخية بعملة  التكلفة  المقاسة من حيث  النقدية  البنود غير 
باستخدام أسعار  أجنبية  العادلة بعملة  بالقيمة  المقاسة  النقدية  البنود غير  يتم تحويل  األولية.  المعامالت  تواريخ 

الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. 

يتم التعامل مع األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتماشى مع 
االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي فروق التحويل في البنود التي يتم تسجيل 
في  أيًضا  تسجيلها  يتم  اآلخر  الشامل  الدخل  قائمة  أو  الخسائر  أو  األرباح  قائمة  في  العادلة  قيمتها  خسارة  أو  ربح 

قائمة األرباح أو الخسائر أو قائمة الدخل الشامل اآلخر، على التوالي(. 

األدوات المالية ج( 

يتضمن المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “األدوات المالية” متطلبات تستند إلى المبادئ لغرض 
تصنيف األصول المالية. يتضمن المعيار فئتين قياس أساسيتين لألصول المالية: التكلفة المستهلكة والقيمة العادلة. 
يعتمد تصنيف األصول المالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 بشكل عام على نموذج األعمال الذي 
يتم فيه إدارة األصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
9، ال يتم مطلًقا فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تمثل فيها األداة الرئيسية أصًلا مالًيا يقع ضمن نطاق 

المعيار. بداًل من ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل لغرض التصنيف.



اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

61الـتـقـــريـــر الـســنـــوي ٢٠22

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3-3

األدوات المالية )تابع( ج( 

االعتراف  يتم  لألداة.  التعاقدية  األحكام  في  طرًفا  الشركة  تصبح  عندما  المالية  وااللتزامات  باألصول  االعتراف  يتم 
بالذمم المدينة التجارية وسندات الدين عند نشأتها. إن األدوات المالية الرئيسية المستخدمة من قبل الشركة، والتي 

ينتج عنها مخاطر األدوات المالية، هي كما يلي:
الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى؛ و  )1

النقد وما في حكم النقد؛ و  )٢
الودائع قصيرة األجل؛ و  )3

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة؛ و  )4
القروض ألجل؛ و  )5

القروض قصيرة األجل؛ و  )6
الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى؛ و  )7

التزامات عقود اإليجار؛ و  )8
المشتقات.  )9

اإلعتراف والقياس المبدئي

األصول المالية

عند اإلعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصول المالية )ما لم تكن ذمم مدينة تجارية بدون عناصر تمويلية هامة(، على 
أنه تم قياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  - أدوات الدين؛ أو القيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر  - أدوات حقوق المساهمين؛ أو القيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر. يتم 

قياس الذمم التجارية المدينة التي ال تحتوي على عنصر تمويلي هام بسعر المعاملة.

األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة

كمدرج  تصنيفه  يتم  وال  التالية  للشروط  استيفائه  حالة  في  المستهلكة  للتكلفة  وفقا  المالي  األصل  قياس  يتم 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

النقدية  التدفقات  لتحصيل  باألصول  االحتفاظ  منه  الغرض  أعمال  نموذج  ضمن  باألصل  االحتفاظ  يتم  أن   )1(
التعاقدية؛ و

المبلغ  تتمثل في مدفوعات أصل  إلى تدفقات نقدية  تواريخ محددة  التعاقدية لألصل في  الشروط  أن تؤدي   )٢(
والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.

األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند االعتراف المبدئي، إذا كان االستثمار في حقوق المساهمين التي لم يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة، فقد تختار 
الشركات بشكل ال رجعة فيه منع التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم 

إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.

تتحقق أدوات الدين حيث تمثل التدفقات النقدية التعاقدية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط والهدف من نموذج 
أعمال الشركة من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية.

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر

يتم قياس جميع األصول المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر كما هو موضح أعاله بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر.

من  التصنيف  كان  إذا  الخسائر،  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المبدئي،  االعتراف  عند  المالية،  األصول  تصنيف  يمكن 
شأنه أن يستبعد أو يحد بشكل كبير من المعالجة غير المتسقة التي قد تنشأ بخالف ذلك من قياس األصول أو االعتراف 

باألرباح أو الخسائر الناتجة منها على أساس مختلف.
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االلتزامات المالية

يتم تصنيف االلتزامات المالية كمقاسة بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر. 
يتم تصنيف االلتزام المالي كمدرج بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر إذا تم تصنيفه كمحتفظ به 

لغرض المتاجرة أو كمشتقات أو تم تصنيفه على هذا النحو عند االعتراف المبدئي.

يمكن تصنيف االلتزامات المالية، عند االعتراف المبدئي، بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا تم استيفاء المعايير 
التالية:

إذا قام التصنيف باستبعاد أو الحد بشكل كبير من المعالجة غير المتسقة التي قد تنشأ بخالف ذلك من قياس   )1(
االلتزامات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة منها على أساس مختلف؛ أو

القيمة  أساس  على  أدائها  وتقييم  إدارتها  يتم  التي  المالية  االلتزامات  مجموعة  من  جزء  االلتزامات  كانت  إذا   )٢(
العادلة، وفًقا الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر؛ أو

إذا كان االلتزام المالي يتضمن مشتقات ضمنية كان من الضروري تسجيلها بشكل منفصل بخالف ذلك.  )3(

يتم قياس االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر وفًقا للقيمة العادلة ويتم 
االعتراف بصافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي مصروف فائدة في حساب األرباح أو الخسائر.

القياس الالحق لألصول المالية

األصول المالية

األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة

يتم قياس هذه األصول الحًقا بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة 
المستهلكة عن طريق خسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية 
وانخفاض القيمة في حساب األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة من إلغاء االعتراف في قائمة 

األرباح أو الخسائر.

األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

1(  أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
طريقة  باستخدام  المحتسبة  الفوائد  بإيرادات  االعتراف  يتم  العادلة.  بالقيمة  األصول  هذه  قياس  الحقًا  يتم 
معدل الفائدة الفعلي وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في حساب األرباح أو الخسائر. 
إعادة  يتم  االعتراف،  إلغاء  عند  اآلخر.  الشامل  الدخل  قائمة  في  األخرى  والخسائر  األرباح  بصافي  االعتراف  يتم 

تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى حساب األرباح أو الخسائر.

٢(  أدوات حقوق المساهمين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أو  األرباح  حساب  في  كإيرادات  األرباح  بتوزيعات  االعتراف  يتم  العادلة.  بالقيمة  األصول  هذه  قياس  الحًقا  يتم 
األرباح  بصافي  االعتراف  يتم  االستثمار.  تكلفة  من  لجزء  استرداًدا  بوضوح  األرباح  توزيعات  تمثل  لم  ما  الخسائر 

والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر وال يتم مطلًقا إعادة تصنيفها إلى حساب األرباح أو الخسائر.

األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   )3
يتم الحقًا قياس هذه األصول بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر، بما في ذلك أي فوائد 
أو إيرادات توزيعات أرباح في حساب األرباح أو الخسائر. ومع ذلك، انظر إيضاح األدوات المالية المشتقة والتحوط 

للمشتقات المصنفة كأدوات تحوط.
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القياس الالحق لاللتزامات المالية

تقوم الشركة بتصنيف التزاماتها المالية إلى فئتين من فئات القياس هي: القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
والتكلفة المستهلكة.

كان  إذا  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  للقيمة  وفقًا  مقاس  كالتزام  المالي  االلتزام  بتصنيف  الشركة  تقوم 
يستوفي تعريف األصول المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة أو عند تصنيفه على هذا النحو عند االعتراف المبدئي 

بواسطة خيار القيمة العادلة. 

خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  كالتزامات  المصنفة  المالية  االلتزامات  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  تقسيم  يتم 
األرباح أو الخسائر إلى مبلغ التغير في القيمة العادلة الخاص بالتغيرات في مخاطر االئتمان لاللتزام والمعروض ضمن 

الدخل الشامل اآلخر والمبلغ المتبقي المدرج ضمن األرباح أو الخسائر. 

تعترف الشركة بمبلغ التغير في القيمة العادلة بالكامل ضمن األرباح أو الخسائر فقط إذا كان عرض التغيرات في 
أو  األرباح  ضمن  المحاسبي  التباين  من  يزيد  أو  إلى  يؤدي  سوف  اآلخر  الشامل  الدخل  ضمن  لاللتزام  االئتمان  مخاطر 

الخسائر. يتم إجراء هذا التحديد عند االعتراف المبدئي وال يعاد تقييمه.

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

أو الخسائر فيتم قياسها الحقٌا  األرباح  العادلة من خالل  المحتفظ بها وفقًا للقيمة  المالية غير  بالنسبة لاللتزامات 
وفقًا للتكلفة المستهلكة بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تتضمن االلتزامات المالية لدى الشركة الذمم الدائنة والمستحق إلى أطراف ذات عالقة والقيمة العادلة للمشتقات 
والقروض قصيرة األجل والقروض محددة األجل.

باستثناء القيمة العادلة للمشتقات المقاسة وفقًا للقيمة العادلة، يتم قياس كافة االلتزامات المالية األخرى للشركة 
وفقًا للتكلفة المستهلكة. 

إلغاء االعتراف باألصول المالية 

ال يتم االعتراف بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه 
ذلك( عندما: 

تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو  )1(
تحتفظ الشركة بالحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، لكنها تتحمل التزاما بسداد التدفقات النقدية   )٢(

بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب “القبض والدفع”؛ أو
بتحويل  الشركة  تقوم  أن  )أ(  وإما  األصل  من  النقدية  التدفقات  استالم  في  حقوقها  بتحويل  الشركة  تقوم   )3(
والمزايا  المخاطر  بكافة  االحتفاظ  أو  بتحويل  الشركة  تقم  لم  )ب(  أو  لألصل  الهامة  والمزايا  المخاطر  كافة 

الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على األصل.

عند إلغاء االعتراف بأصل مالي، يدرج الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المحددة للجزء المستبعد 
التزام  )i( المقابل المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا أي  من األصل( ومجموع كل من 
جديد ُمقدر(، و)ii( أي أرباح أو خسائر متراكمة تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر ضمن حساب األرباح أو 

الخسائر. 

إن أي ربح / خسارة تراكمية معترف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بأداة حقوق المساهمين المصنفة 
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يتم االعتراف بها في حساب األرباح أو الخسائر عند إلغاء 
االعتراف بهذه األداة. يتم االعتراف بأي حصة في األصول المالية المحولة المؤهلة إللغاء االعتراف والتي تم إنشاؤها 

أو االحتفاظ بها من قبل الشركة كأصل أو التزام منفصل.
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عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تقوم بالدخول في ترتيب “القبض 
تقم  لم  وإذا  االحتفاظ.  ذلك  مدى  أي  وإلى  الملكية  ومزايا  بمخاطر  تحتفظ  زالت  ما  إذا  لما  بتقييم  تقوم  والدفع”، 
الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل، تستمر الشركة 
في تسجيل األصل المحول بمقدار استمرارها في السيطرة على األصل. في هذه الحالة، تسجل الشركة أيضَا االلتزام 
ذي الصلة. ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها 

الشركة.

يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة األصلية الدفترية لألصل والحد 
األقصى للمقابل الذي قد ينبغي على الشركة سداده أيهما أقل.

إيقاف اإلعتراف بااللتزامات المالية

يتم إيقاف اإلعتراف بالتزام مالي عندما يتم الوفاء بااللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو انتهاء سريانه.

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي 
بالتزام  واالعتراف  األصلي  بااللتزام  اإلعتراف  كإيقاف  التعديل  أو  التبديل  هذا  معاملة  يتم  جوهري،  بشكل  الحالي 

جديد، ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في حساب األرباح أو الخسائر.

تعديل معيار سعر الفائدة المرجعي

نتيجة  المطفأة  بالتكلفة  مقاس  مالي  التزام  أو  مالي  ألصل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحديد  أساس  تغّير  إذا 
لتعديل معيار سعر الفائدة المرجعي، تقوم الشركة بتحديث معّدل الفائدة الفعلي لهذا األصل المالي أو االلتزام 
التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحديد  أساس  في  التغيير  ويكون  التعديل.  بموجب  الالزم  التغيير  ليعكس  المالي 

مطلوًبا بموجب تعديل معيار سعر الفائدة المرجعي إذا تم استيفاء الشروط التالية:

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي 
بالتزام  واالعتراف  األصلي  بااللتزام  اإلعتراف  كإيقاف  التعديل  أو  التبديل  هذا  معاملة  يتم  جوهري،  بشكل  الحالي 

جديد، ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في حساب األرباح أو الخسائر.
التغيير ضروري كنتيجة مباشرة للتعديل؛ و  -

الذي  أي األساس  السابق  -  التعاقدية مكافئ اقتصادًيا لألساس  النقدية  التدفقات  الجديد لتحديد  األساس   -
كان معتمًدا مباشرًة قبل التغيير.

عند حدوث تغيير في أصل مالي أو التزام مالي باإلضافة إلى تغّير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة 
تعديل معيار سعر الفائدة المرجعي، فقد تقوم الشركة أواًل بتحديث معّدل الفائدة الفعلي لهذا األصل المالي أو 
االلتزام المالي ليعكس التغيير الذي يقتضيه تعديل معيار سعر الفائدة المرجعي. وتقوم الشركة بعد ذلك بتطبيق 

سياسات محاسبة التعديالت على التغّيرات اإلضافية.

انخفاض قيمة األصول المالية

المطفأة.  بالتكلفة  المالية  األصول  جميع  على  المتوقعة”  االئتمان  “خسائر  لـ  الخسارة  بمخصصات  الشركة  تعترف 
المدينة  الذمم  من  جزًءا  تعد  والتي  المدينة،  اإليجار  ذمم  على  المتوقعة  االئتمانية  بالخسائر  الشركة  تعترف  كما 

التجارية واألخرى.
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تقيس الشركة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي.

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان المرتبطة بأصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ اإلدراج المبدئي وعند تقدير 
خسائر االئتمان المتوقعة، تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة 
أو مجهود غير مبررين. ويشتمل هذا على كل من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناًء على الخبرة التاريخية 

للشركة وتقييم االئتمان المستنير، الذي يتضمن معلومات استشرافية.

جميع  عن  الناتجة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  في  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تتمثل 
أحداث التعثر في السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 1٢ شهًرا في جزء في الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر 
في السداد المحتملة خالل 1٢ شهًرا بعد تاريخ التقرير.

تتمثل أقصى فترة يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة في أقصى فترة تعاقدية تتعرض 
خاللها الشركة لمخاطر االئتمان.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

القيمة  أنها  االئتمان على  االئتمان. يتم قياس خسائر  المتوقعة في تقدير مرجح لخسائر  االئتمانية  الخسائر  تتمثل 
والتدفقات  للعقد  للشركة وفقًا  المستحقة  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  )أي  النقدي  التعثر  الحالية لكافة حاالت 
الفعلي  الفائدة  بسعر  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تخفيض  يتم  عليها(.  الحصول  الشركة  تتوقع  التي  النقدية 
المتوقعة في أقصى فترة  المالي. تتمثل أقصى فترة يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية  لألصل 

تعاقدية تتعرض خاللها الشركة لمخاطر االئتمان.

األصول المالية التي تعرضت النخفاض قيمتها اإلئتمانية

بالتكلفة  المدرجة  المالية  األصول  قيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  ما  بتقييم  الشركة  تقوم 
القيمة في حالة توفر دليل موضوعي  المالية منخفضة  المالي أو مجموعة األصول  المطفأة. وتعتبر قيمة األصل 
على وقوع حدث خسارة بعد االعتراف المبدئي باألصل )األصول( ويكون لحدث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية 

المستقبلية لألصل )لألصول( والذي يمكن تقديره بصورة موثوق منها. 

يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية ما يشير إلى أن جهة اإلصدار تواجه صعوبة 
مالية جوهرية أو التعثر أو التخلف عن السداد والمؤشرات على قيام جهة اإلصدار بإشهار اإلفالس أو تالشي سوق 
نشط ألحد الضمانات أو أن تتوفر بيانات ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة األصول مثل التغيرات العكسية في حالة 

السداد لجهات اإلصدار أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر لدى الشركة. 

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط 

التي تهدف الشركة لتطبيق  التحوط  عند بداية عالقة تحوط، تقوم الشركة بشكل رسمي بتصنيف وتوثيق عالقة 
وبند  التحوط  أداة  تحديد  التوثيق  يشمل  التحوط.  إجراء  واستراتيجية  المخاطر  إدارة  وهدف  عليها  التحوط  محاسبة 
التغيرات  فعالية  بتقييم  المنشأة  قيام  وكيفية  منها  التحوط  يتم  التي  المخاطر  وطبيعة  المعاملة  أو  التحوط 
والمتعلقة  التحوط  لبند  النقدية  التدفقات  في  للتغيرات  االنكشاف  مقاصة  في  التحوط  ألداة  العادلة  القيمة  في 

بالمخاطر التي يتم التحوط لها.
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تتأهل عالقة التحوط لمحاسبة التحوط فقط عندما تستوفي كافة المعايير التالية:
يوجد تعيين رسمي ووثائق مكتوبة في بداية التحوط ؛  )1(

توجد “عالقة اقتصادية” بين العنصر المتحوط له وأداة التحوط ؛  )٢(
تأثير مخاطر االئتمان ال “يهيمن على التغيرات في القيمة” التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادية ؛  )3(

نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط له الذي يقوم الكيان بالتحوط له   )4(
فعلًيا وكمية أداة التحوط التي يستخدمها الكيان بالفعل للتحوط من تلك الكمية من البند المتحوط له.

الفائدة  أسعار  مقايضات  مثل  المشتقة  المالية  األدوات  الشركة  تستخدم  المخاطر،  إدارة  استراتيجيات  من  كجزء 
تصنيفها  ويتم  التحوط  لمحاسبة  المشتقة  المالية  األدوات  هذه  وتتأهل  الفائدة.  ألسعار  الحساسية  من  للتحوط 
كعمليات تحوط لتدفقات نقدية. يتم االعتراف مبدئيًا باألدوات المالية المشتقة وفقًا للقيمة العادلة في تاريخ إبرام 
القيمة  تكون  عندما  مالية  كأصول  المشتقات  إدراج  يتم  العادلة.  للقيمة  وفقًا  الحقًا  وتقاس  المشتقة  األداة  عقد 

العادلة موجبة وكالتزامات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

حسب  المساهمين  حقوق  ضمن  النقدية  للتدفقات  التحوط  احتياطي  من  الفعال  الجزء  بتعديل  الشركة  تقوم 
القيمة األقل من بين القيم التالية:

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( 

اختبار الفعالية وإعادة الموازنة والتوقف

تاريخ كل قوائم مالية. ويتم  بأثر مستقبلي في  النقدية  للتدفقات  التحوط  تجري الشركة تقييمًا لفعالية عمليات 
االعتراف بجزء األرباح أو الخسائر الناتج عن أداة التحوط والمحدد كتحوط فعال ضمن الدخل الشامل اآلخر بينما يتم 

االعتراف بأي أرباح أو خسائر متبقية تعد بمثابة انعدام فعالية للتحوط ضمن األرباح أو الخسائر.

التحوط  باحتياطي  التراكمي  المبلغ  يظل  نقدية،  لتدفقات  تحوط  لعملية  التحوط  محاسبة  الشركة  ُتوقف  عندما 
للتدفقات النقدية ضمن حقوق المساهمين في حالة إذا كان ال يزال من المتوقع تدفق التدفقات النقدية المستقبلية 
التي يتم التحوط لها وحتى حدوثه. وفي حالة إذا لم يعد من المتوقع تدفق التدفقات النقدية المستقبلية التي 

يتم التحوط لها، يعاد تصنيف ذلك المبلغ على الفور إلى األرباح أو الخسائر.

في حالة إذا لم تعد عالقة التحوط تستوفي متطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولكن دون أي تغيير 
في هدف إدارة المخاطر المرتبط بتلك العالقة، تقوم الشركة بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط )أي تعيد موازنة 

عالقة التحوط( بحيث تستوفي معايير التأهل مجددًا. 

تقوم الشركة بإيقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء من عالقة التحوط( 
عن استيفاء معايير التأهل )بعد أية إعادة موازنة(، وهذا يتضمن النماذج على ذلك الحاالت التي ينتهي فيها سريان 

أداة التحوط أو أن يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها. 

مقاصة األدوات المالية

ال يمكن إجراء تقاص بين األصول وااللتزامات المالية مع إظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي إال في حالة 
وتسوية  األصول  تحقق  أو  بالصافي  للتسوية  النية  وتوافر  بها،  المعترف  المبالغ  لتقاص  القانون  يكفله  حق  وجود 

االلتزامات في نفس الوقت. 
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األدوات المالية )تابع( ج( 

عرض خسائر االئتمان المتوقعة

الدفترية لألصول  القيمة  بالتكلفة المطفأة من إجمالي  المقاسة  المالية  يتم خصم مخصصات الخسارة لألصول 
ويتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة.

الشطب

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى الشركة توقع معقول السترداد األصل المالي 
إما جزئًيا أو كلًيا. هذا هو الحال بشكل عام عندما تقرر الشركة أن المدين ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن 
أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، يمكن أن تظل األصول المالية التي تم 

شطبها خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات الشركة السترداد المبالغ المستحقة.

الممتلكات واآلالت والمعدات د( 

االعتراف والقياس  )1(
تقاس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة مطروًحا منه االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة 
لالنخفاض في القيمة  - إن وجدت. وتشتمل التكاليف على النفقات التي ترجع بشكل مباشر إلى االستحواذ 
أخرى  تكاليف  وأي  المباشرة،  والعمالة  المواد  تكلفة  على  ذاتيا  المنشأة  األصول  تكاليف  تشتمل  األصل.  على 
تنسب بشكل مباشر إلى عملية جعل األصول صالحة للعمل للغرض المقصود منها، وتكاليف تفكيك وإزالة 

البنود واستعادة الموقع الذي كانت قائمة عليه، وتكاليف االقتراض الرأسمالية.

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

مقارنة  خالل  من  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  أحد  بيع  من  الناتجة  والخسائر  المكاسب  تحديد  يتم 
العائدات الناتجة عن عملية البيع مع القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات، ويتم إدراج الفروق ضمن 
قائمة األرباح أو الخسائر. وعند بيع األصول المعاد تقييمها، يتم تحويل المبالغ المتضمنة في احتياطي إعادة 

التقييم إلى األرباح المحتجزة.

المصروفات الالحقة  )٢(
المتضمنة  المستقبلّية  االقتصادّية  المنافع  زيادة  في  تساهم  عندما  فقط  الالحقة  المصروفات  رسملة  يتم 
في األصل المحدد الذي ترتبط به. ويتم إدراج كافة المصروفات الالحقة األخرى كنفقات في الفترة التي يتم 

تكّبدها فيها.

االستهالك  )3(
يتم إدراج االستهالك في قائمة األرباح أو الخسائر بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االفتراضي التقديري 

لألصل مطروًحا منه قيمته المتبقية.

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

الرئيسية من الممتلكات واآلالت والمعدات وقررت أنه ال ضرورة ألي تعديل.



اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

السوادي للطاقة 68

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3-3

الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع( د( 

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية والفترات المقارنة:

السنوات
4٠الممتلكات واآلالت والمعدات 

٢5قطع غيار فنية 
3أصول أخرى 

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ   )4(
إحدى  إلى  تحويلها  يتم  حتى  استهالكها  يتم  وال  التكلفة  بسعر  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  قياس  يتم 

فئات األصول الثابتة، وهو ما يحدث عندما يكون األصل جاهزًا لالستخدام المقرر.

التزام تخريد األصول  )5(
المستقبل. ويتم قياس  إلى حالته في  الموقع  بإعادة  االلتزام  بناًء على  التزام تخريد األصول عندما  إدراج  يتم 
التي يتم تكّبدها على أساس  التقديرية  المستقبلّية  الصادرة  النقدية  للتدفقات  الحالّية  للقيمة  االلتزام وفقًا 
التقنّية الحالّية. ويتضّمن االلتزام كل التكاليف المصاحبة لتجديد الموقع بما في ذلك إغالق المحطة وتكاليف 

المراقبة.

المخزون هـ( 

يشمل المخزون زيت الوقود ويتم إدراجه بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .يتم تحديد تكلفة 
المخزون على أساس متوسط التكلفة المرجح، وتتضمن المصروفات المتكبدة لشرائها ونقلها إلى مكانها ووضعها 

الحاليين. ويتم تخفيض قيمة أصناف المخزون القديمة الى صافي القيمة التقديرية القابلة للتحقيق.

النقد وما في حكم النقد و( 

يشتمل النقد وما في حكم النقد على كل من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ذات 
فترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل.

انخفاض قيمة األصول غير المالية ز( 

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

حقوق المساهمين.

المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المولدة للنقد هو أكبر من قيمته أثناء االستخدام والقيمة العادلة ناقصا التكلفة 
حتى البيع. وفي أثناء تقدير القيمة أثناء االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها 
الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر 

المحددة المرتبطة بالمحطة.

تحدد اإلدارة ما إذا كانت هناك أي مؤشرات النخفاض القيمة عن القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات على 
أساس سنوي بسبب الفرق بين مدة استمرار التدفقات النقدية التعاقدية وانتقاص المحاسبة لألصول. ويتطلب هذا 
تقدير القيمة اثناء االستخدام للوحدة المولدة للنقد، بينما يتطلب تقدير القيمة أثناء االستخدام أن تقوم الشركة 
االعتبار  في  األخذ  مع  الطاقة  شراء  اتفاقية  فترة  نهاية  في  للنقد  المولدة  للوحدة  المتبقية  للقيمة  تقدير  بإجراء 
خصم  معدل  وكذلك  الطاقة،  شراء  اتفاقية  فترة  تلي  التي  الفترة  في  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات 

مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.



اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

69الـتـقـــريـــر الـســنـــوي ٢٠22

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   .3

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3-3

انخفاض قيمة األصول غير المالية )تابع( ز( 

ويتم رد الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة األصول إذا حدث تغيير في التقديرات التي اسُتعملت في تحديد القيمة 
الدفترّية لألصل  القيمة  القيمة إال في حدود عدم تجاوز  الناتجة عن االنخفاض في  المستردة. وال يتم رد الخسارة 
خسارة  إدراج  يتم  لم  إذا  استهالك،  أو  إهالك  أي  منها  مطروًحا  تحديدها،  الممكن  من  كان  التي  الدفترية  القيمة 

االنخفاض في القيمة.

االلتزامات المالية ح( 

يتم إدراج الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى مبدئيًا على أساس القيمة العادلة ثم يتم قياسها بالتكلفة 
المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

بالمعاملة. وبعد  الصلة  التكاليف ذات  العادلة مطروًحا منها  بالقيمة  الفوائد مبدئيا  االلتزامات ذات  إدراج  يتم  كما 
والقيمة  التكلفة  بين  فرق  أي  إدراج  مع  المطفأة  بالتكلفة  الفوائد  ذات  االلتزامات  إدراج  يتم  المبدئي،  اإلدراج  عملية 

االستردادية في قائمة األرباح أو الخسائر طيلة مدة القروض وعلى أساس سعر الفائدة الفعلي.

مكافآت نهاية الخدمة للعاملين ط( 

يتم إدراج االلتزامات المتعلقة بالمساهمات المدفوعة في إطار برنامج تقاعد بمساهمات محّددة بالنسبة للعاملين 
أو  األرباح  قائمة  في  كمصروفات  ُعمان  سلطنة  في  بها  المعمول  االجتماعية  التأمينات  لبرنامج  وفقًا  الُعمانيين 
الخسائر عند تكبدها. ويتمثل التزام الشركة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين غير الُعمانيين في مبلغ 

المكافأة المستقبلية التي يجنيها هؤالء العاملون مقابل خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة.

المخصصات ي( 

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

لتسوية االلتزام الحالي، تكون قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

المصروفات المالية ك( 

تسجل مصروفات الفائدة والمصروفات المماثلة في قائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم فيها تكبدها إال 
بمقدار رسملتها كمنسوبة مباشرة لحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لالستعداد 

الستخدامه المعتزم أو بيعه. يتم االعتراف بإيرادات التمويل عند استحقاقها في قائمة األرباح أو الخسائر.

تكلفة التمويل المؤجلة ل( 

يتم تأجيل تكلفة المعامالت المؤهلة للحصول على تمويل طويل األجل واستهالكها على طول فترة القرض طويل 
المؤجلة مطروًحا منها االستهالك  التمويل  الفعلي. ويتم مقاصة تكاليف  الفائدة  باستخدام طريقة سعر  األجل 
المؤجلة  التمويل  تكاليف  استهالك  رسملة  وتتم  األجل.  محددة  القروض  من  المسحوبة  المبالغ  مقابل  المتراكم 
إدراج مبلغ متناسب معها  الفترة  تلك  األولي، حيث يتم خالل  التشغيل  باستثناء مرحلة  المحطة  إنشاء  خالل فترة 
في قائمة األرباح أو الخسائر. وبعد تاريخ بدء التشغيل التجاري للطاقة، يتم إدراج تكاليف التمويل المؤجلة في قائمة 

األرباح أو الخسائر.

اإليرادات م( 

أو  البضاعة  تحويل  مقابل  عليه  الحصول  المنشأة  تتوقع  الذي  المقابل  يعكس  لمبلغ  وفقا  اإليرادات  تسجيل  يتم 
الخدمات إلى العميل. ويطرح المعيار نموذجًا مكونًا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود 
المعيار  يندرج ضمن نطاق  ال  والذي  إيجار  الوحيد على عقد  المبرم مع عميلها  الشركة  العمالء. ويشتمل عقد  مع 

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15.
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اإليرادات )تابع( م( 

تدرج الشركة اإليرادات وفقًا التفاقية شراء الطاقة كما هو محدد في إيضاح 1 حول القوائم المالية. يتكون العقد من 
اثنين من تدفقات اإليرادات، وهما:

رسوم السعة:  .)1
رسوم اإلستثمار، )أ( 

)ب( الرسوم الثابتة للصيانة والتشغيل.

الرسوم المتغيرة )مثل: مصروفات الطاقة الكهربائية والوقود(  .)٢
رسوم السعة - المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16  )1

تشتمل رسوم السعة على رسوم االستثمار والرسوم الثابتة للصيانة والتشغيل. تعوض رسوم السعة الشركة 
عن رأس المال والتكاليف ذات الصلة بالمحطة. يتم دفع رسوم السعة على أساس على أساس القدرة اإلنتاجية 
الطاقة.  اتفاقية شراء  المنصوص عليها في  التعاقدية  للشروط  للمشتري، وفًقا  الشركة  التي توفرها  المثبتة 
يتم التعامل مع رسوم االستثمار على أنها عقد إيجار تشغيلي ويتم إدراجها على أساس القسط الثابت على 

مدى فترة اإليجار وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16.

الرسوم المتغيرة - المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15  )٢

سياسات إدراج اإليراداتطبيعة وتوقيت الوفاء باإلتزامات األداء،أنواع المنتج
مصروفات  تعتمد 
الكهربائية  الطاقة 
إنتاج  على  والوقود 
الكهربائية.  الطاقة 
أداء  التزام  يتمثل 
توريد  في  الشركة 

الطاقة.

والوقود  الكهربائية  الطاقة  مصروفات  إدراج  يتم 
في  التحكم  وتحويل  الكهربائية  الطاقة  توصيل  عند 
التزام  هناك  يكون  وال  العميل  إلى  الكهربائية  الطاقة 
غير مستوفى يمكن أن يؤثر على قبول العميل للطاقة 
سعر  حسب  الفواتير  تحرير  يتم  الموردة.  الكهربائية 
الطاقة  وإنتاج  العقود  على  بناًء  )التعريفة(  المعاملة 
الشهر.  نهاية  في  الفواتير  إصدار  يتم  الكهربائية. 
تكون مدة السداد أقل من شهر، وبناًء عليه، فإن سعر 

المعاملة ال يحتوي على أي عنصر تمويلي هام.

ترتبط بنود مصروفات الوقود 
بالطاقة  الكهربائية  والطاقة 
توصيلها  يتم  التي  الفعلية 
وقت  في  إدراجها  وسيتم 
معين لكل كيلو وات/الساعة 
أي  إدراج  يتم  ال  تسليمه.  يتم 
أي  هناك  كانت  إذا  إيرادات 
استرداد  حول  كبيرة  شكوك 

المقابل المستحق.

الضريبة ن( 

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

إدراج ضريبة الدخل ضمن حقوق المساهمين.

الضريبة الحالية:

الخاضعة  الخسارة  أو  الدخل  على  المستحقة  أو  الدفع  المستحقة  المتوقعة  الضريبة  من  الحالية  الضريبة  تتكون 
إن  السابقة.  بالسنوات  يتعلق  فيما  القبض  مستحقة  أو  الدفع  مستحقة  الضريبة  على  تعديل  وأي  للسنة  للضريبة 
أو  دفعه  المتوقع  الضريبة  لمبلغ  تقدير  أفضل  هو  القبض  مستحقة  أو  الدفع  مستحقة  الحالية  الضريبة  مبلغ 
معدالت  باستخدام  قياسها  يتم  وجدت.  إن  الدخل،  بضرائب  المتعلقة  اليقين  عدم  حالة  يعكس  والذي  استالمه 

الضرائب المطبقة في تاريخ التقرير.
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الضريبة )تابع( ن( 

الضريبة المؤجلة:

يتم إدراج الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض إعداد التقارير 
المالية والقيم المستخدمة ألغراض الضريبة. 

يتم االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق الضريبية المؤقتة ويتم االعتراف بأصول الضرائب المؤجلة 
لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل األرصدة الدائنة الضريبية غير المستخدمة وأي خسائر ضريبية غير 
متاًحا  للضريبة  الخاضع  الربح  يكون  أن  يحتمل  الذي  الحد  إلى  المؤجلة  الضرائب  بأصول  االعتراف  يتم  مستخدمة. 
غير  الضريبية  والخسائر  المستخدمة  غير  الضريبية  الدائنة  األرصدة  وترحيل  للخصم،  القابلة  المؤقتة  الفروق  مقابل 

المستخدمة.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من 
المحتمل توفر ربح ضريبي كاٍف للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل الضريبة المؤجلة. يتم إعادة تقييم أصول 
الضريبة المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يصبح فيه من المحتمل أن 

تسمح األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.

ال يتم إدراج الضريبة المؤجلة للفروق المؤقتة عند االعتراف المبدئي باألصول أو االلتزامات في معاملة ال تمثل اندماج 
لألعمال وال تؤثر على المحاسبة أو الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة.

تعتبر الفروق المؤقتة فيما يتعلق بحق إستخدام األصول والتزامات اإليجار بالنسبة لعقد إيجار محدد بمثابة حزمة 
بالصافي )اإليجار( لغرض إدراج الضريبة المؤجلة.

يتم تسوية أصول والتزامات الضرائب المؤجلة في حالة الوفاء بمعايير محددة فقط.

توزيعات األرباح س( 

عند النظر في اقتراح توزيعات األرباح، يأخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار الُمعامالت المناسبة، بما في ذلك متطلبات 
قانون الشركات التجارية. تعترف الشركة بااللتزام بدفع توزيعات األرباح عندما يوافق عليها مجلس اإلدارة حتى الحد 
األقصى الذي يوافق عليه المساهمون في االجتماع العام السنوي. يتم االعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في حقوق 

المساهمين.

مكافآت وأتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  ع( 

العامة  الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  قبل  من  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  حضور  وأتعاب  مكافآت  اعتماد  يتم 
العادية السنوية للشركة ويتم إدراجها كمصروف في قائمة األرباح أو الخسائر.

العائد على كل سهم ف( 

قسمة  طريق  عن  األساسي  العائد  ويحتسب  العادية.  ألسهمها  سهم  كل  على  األساسي  العائد  الشركة  تعرض 
األرباح أو الخسائر المنسوبة للمساهمين العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

ربحية السهم المخففة ص( 

يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة األرباح المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط 
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بعد التعديل لتأثيرات جميع األسهم العادية المحتمل تخفيفها.
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القيمة العادلة ق( 

وااللتزامات  األصول  من  لكل  العادلة  القيمة  تحديد  للشركة  المحاسبية  واإلفصاحات  السياسات  من  عدد  يتطلب 
المالية وغير المالية. تم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح بناًء على عدد من السياسات واألساليب 
المحاسبية. حيثما ينطبق ذلك، يتم اإلفصاح عن المعلومات حول االفتراضات الموضوعة لتحديد القيم العادلة في 

اإليضاحات الخاصة بذلك األصل أو االلتزام. تعكس القيمة العادلة لاللتزام المخاطر التي تنطوي على عدم األداء.

إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد األصول أو المدفوعة لتحويل التزام في معاملة منظمة 
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو 

تحويل االلتزام يقام إما:
في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو  -

في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو التزام.  -
يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول الشركة.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند 
تسعير األصل أو االلتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بناًء على أفضل مصلحة اقتصادية. إن 
قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية 
باستخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق من شأنه 

استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.

العادلة،  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  تتوفر  حيث  الظروف  حسب  المناسبة  التقييم  أساليب  الشركة  تستخدم 
قابلة  غير  المدخالت  استخدام  من  والتقليل  حد  أقصى  إلى  للمالحظة  القابلة  الصلة  ذات  المدخالت  واستخدام 

للمالحظة إلى أدنى حد.

تحديد القيم العادلة

األدوات المالية المشتقة  )1(

يتم تقدير القيمة العادلة لعقود الصرف اآلجلة من خالل خصم الفرق بين السعر التعاقدي اآلجل وبين السعر اآلجل 
الحالي بالنسبة لفترة االستحقاق المتبقية من العقد باستخدام منحنيات العائد الخاصة بالعمالت ذات الصلة.

تستند القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بناء على شروط وفترة 
استحقاق كل عقد وبواسطة أسعار الفائدة في السوق.

االئتمانية  المخاطر  االعتبار  في  لألخذ  الالزمة  التعديالت  وتشمل  لألداة  االئتمانية  المخاطر  العادلة  القيمة  تعكس 
الخاصة بالشركة والطرف المقابل حيثما كان ذلك مناسًبًا.

االلتزامات المالية غير المشتقة  )٢(

يتم حساب القيمة العادلة بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ألصل المبلغ والفائدة، المخصومة 
بسعر فائدة السوق في تاريخ التقرير.
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التصنيف المتداول مقابل غير المتداول ق( 

تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي بناًء على التصنيف المتداول/غير المتداول.

يكون األصل متداول حينما:
من المتوقع أن يتحقق أو يعتزم بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية  ■

محتفظ به بشكل أساسي لغرض المتاجرة  ■
من المتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير ، أو  ■

النقد أو ما في حكم النقد ما لم يتم تقييده من تبادله أو استخدامه لتسوية التزام لمدة اثني عشر شهًرا على   ■
األقل بعد فترة التقرير.

يتم تصنيف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.

يكون االلتزام متداوال حينما:
يتوقع سداده في دورة التشغيل العادية  ■

محتفظ به بشكل أساسي لغرض المتاجرة  ■
من المتوقع سداده خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير ، أو  ■

ال يوجد هناك حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لفترة اثني عشر شهرًا على األقل بعد تاريخ التقرير.  ■

تصنف الشركة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة. 

التكاليف المباشرة  .4

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 113.177  43.517  115.177  44.286 وقود غاز
 ٢٠.8٢6  8.٠٠8  20.824  8.007 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 8( 

 18.6٠6  7.154  18.725  7.200 رسوم تشغيل وصيانة )إيضاح 18(
 1.585  6٠9  1.685  648 تأمين

 1.116  4٢9  113  43 رسوم جمركية
 379  145  376  145 استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 9 )أ((

 17٠  65  301  116 زيت وقود
 46  18  42  16 رسوم توصيل شبكات

 1.٠11  389  899  345 مصاريف التشغيل والصيانة األخرى 
 60.806  158.142  6٠.334  156.916 
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20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 658  ٢53  675  260 أتعاب انتداب )إيضاح 18(
 517  199  534  205 تكاليف متعلقة بموظفين

 ٢6٢  1٠1  247  95 تكاليف عامة متعلقة بالشركة
 138  53  142  55 أتعاب وكالة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور 
 1٠٢  39  97  37 االجتماعات )إيضاح 18(

 54  ٢1  41  16 المسؤولية االجتماعية للشركات
 46  18  47  18 إيجار مكاتب

 ٢8  11  14  5 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 8(
 ٢95  113  380  145 مصروفات أخرى

 836  2.177  8٠8  ٢.1٠٠ 

6 )أ(. تكاليف التمويل

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 9.858  3.79٠  12.926  4.970 الفائدة على قروض ألجل
 7.669  ٢.949  2.795  1.075 مصروفات الفائدة على مقايضة أسعار الفائدة

 ٢.٢٢6  856  1.924  740 إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة )إيضاح 16 )أ((
 تكلفة خطاب ائتمان لحساب احتياطي خدمة الدين 

 48٠  185  493  189 )إيضاح 18(
 197  76  165  63 الفائدة على قروض قصيرة األجل

 183  7٠  161  62 الفائدة على التزامات اإليجار
 1٠4  4٠  67  26 خسائر تحويل عمالت أجنبية 

 3٠٠  115  58  22 التزام تخريد األصول - عكس خصم )إيضاح 13(
عكس نتيجة إعادة قياس التزام تخريد األصل )إيضاح 

)13)76( )199(  -  - 
 7.071  18.390  8.٠81  ٢1.٠17 

6)ب(. إيرادات التمويل

 13  5  197  76 إيرادات التمويل
 76  197  5  13 
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مصاريف الضرائب المدرجة في قائمة األرباح أو الخسائر: )أ( 

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
 -  -  1.776 683 مصاريف ضريبة الشركات

 5.٠55  1.944  4.157  1.598 مصاريف الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروق الموقتة 
 2.281  5.933  1.944  5.٠55 

الدخل لسلطنة  لقانون ضريبة  للضرائب طبقًا  الخاضع  الدخل  )٢٠٢1: 15%( من  الدخل بمعدل %15  الشركة لضريبة  تخضع 
عمان. يتم احتساب الضريبة الحالية على الدخل الخاضع للضريبة بعد تعديل خسارة الضرائب المرحلة من العام السابق. 

تم احتساب وإدراج الضريبة المؤجلة عن كافة الفروق المؤقتة ضمن قائمة األرباح أو الخسائر.

المطابقة )ب( 

به  المعمول  الضريبة  معدل  وفق  الدخل  ضريبة  مصروفات  مع  المحاسبي  الربح  على  الدخل  ضرائب  مطابقة  يلي  فيما 
بنسبة %15 )٢٠٢1: %15(:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 34.536  13.٢79  39.539  15.203 الربح قبل الضريبة

 5.18٠  1.99٢  5.931  2.280 ضريبة الدخل حسب المعدالت المذكورة أعاله
 )1٢9( )5٠( -  - التغير في الفروق المؤقتة المسجلة

 4  ٢  2  1 مصاريف غير قابلة للخصم
 5.٠55  1.944  5.933  2.281 مصاريف الضريبة المؤجلة للسنة

معدل الضريبة الفعلي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ كان بنسبة 15.٠1% )31 ديسمبر ٢٠٢1: %14.64(.

التزامات الضريبة المؤجلة )ت( 

في 1 يناير 
2022

المدرجة 
خالل السنة

في 31 ديسمبر 
2022

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني
)التزام(/ أصل ضريبة مؤجلة مدرج في قائمة األرباح أو 

الخسائر
 )26.819( )457()26.362(الممتلكات واآلالت والمعدات

24226مخصص ألصول حق االستخدام والتزامات اإليجار
55)8(63مخصص التزام تخريد األصول

-)1.135(1.135خسائر خاضعة للضريبة مرحلة
)25.140( )1.598( )26.738( 

أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في قائمة 
الدخل الشامل

تسوية القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة 
 )79()1.154(1.075والصرف األجنبي )إيضاح 15(
)26.817()2.752()24.065(التزام الضريبة المؤجلة



اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

السوادي للطاقة 76

الضرائب )تابع(  .7

التزامات الضريبة المؤجلة )تابع( )ج( 

في 1 يناير 
2022

المدرجة 
خالل السنة

في 31 ديسمبر 
2022

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي
)التزام(/ أصل ضريبة مؤجلة مدرج في قائمة 

األرباح أو الخسائر
 )69.753()1.189( )68.564(الممتلكات واآلالت والمعدات

61465مخصص ألصول حق االستخدام والتزامات اإليجار
145)21(166مخصص التزام تخريد األصول

-)2.951(2.951خسائر خاضعة للضريبة مرحلة
)65.386()4.157()69.543(

أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في 
قائمة الدخل الشامل

تسوية القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة 
)203()2.998(2.795والصرف األجنبي )إيضاح 15(
)69.746( )7.155( )62.591(التزام الضريبة المؤجلة

في 1 يناير 
٢٠٢1

المدرجة 
خالل السنة

في 31 ديسمبر 
٢٠٢1

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

التزام ضريبة مؤجلة مدرج في قائمة األرباح أو الخسائر
 )٢6.36٢()74٢( )٢5.6٢٠(الممتلكات واآلالت والمعدات

٢13٢4مخصص ألصول حق االستخدام والتزامات اإليجار
461763مخصص التزام تخريد األصول

1.135)1.٢٢٢(٢.357خسائر خاضعة للضريبة مرحلة
 )٢5.14٠( )1.944( )٢3.196(التزام الضريبة المؤجلة

أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في قائمة 
الدخل الشامل

تسوية القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة 
1.٠75 )641(1.716والصرف األجنبي )إيضاح 15(

 )٢4.٠65( )٢.585( )٢1.48٠(التزام الضريبة المؤجلة
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الضرائب )تابع(  .7

التزامات الضريبة المؤجلة )تابع( )ج( 

في 1 يناير 
٢٠٢1

المدرجة 
خالل السنة

في 31 ديسمبر 
٢٠٢1

ألف دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
التزام ضريبة مؤجلة مدرج في قائمة األرباح أو الخسائر

 )٢8.564()1.93٠( )66.634(الممتلكات واآلالت والمعدات
54761مخصص ألصول حق االستخدام والتزامات اإليجار

1٢145166مخصص التزام تخريد األصول
٢.951)3.177(6.1٢8خسائر خاضعة للضريبة مرحلة

 )65.386( )5.٠55( )6٠.331(التزام الضريبة المؤجلة
أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في قائمة 

الدخل الشامل

تسوية القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة 
٢.795 )1.666(4.461والصرف األجنبي )إيضاح 15(

 )6٢.591( )6.7٢1( )55.87٠(التزام الضريبة المؤجلة

تم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالتغيرات في القيم العادلة  )د( 
لعقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود األسعار اآلجلة )إيضاح 15(.

إن الربط الضريبي حتى السنة الضريبية ٢٠18 قد تم إكماله من قبل هيئة الضريبة، في حين لم يتم بعد إصدار ربط  )هـ( 
ضريبي للسنوات من ٢٠19 إلى ٢٠٢1 حتى تاريخه. ترى اإلدارة أن االلتزامات الضريبية النهائية للسنوات الضريبة المفتوحة 

لن تكون ذات تأثير جوهري على المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢.

الممتلكات واآلالت والمعدات  .8

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات
قطع الغيار 

األصول األخرىالفنية

األعمال 
الرأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

التكلفة
 3٢٠.131  188  1٠6  1.736  318.1٠1 1 يناير ٢٠٢٢

 194  1٢3  7  3  61 إضافات خالل السنة
استبعادات خالل 

 )17( -  )٢( )15( - السنة
 -  )158( -  -  158 المحول خالل السنة

 3٢٠.3٠8  153  111  1.7٢4  318.3٢٠ 31 ديسمبر ٢٠٢٢

االستهالك
 7٠.743  -  97  555  7٠.٠91 1 يناير ٢٠٢٢

 8.٠1٢  -  5  7٠  7.937 المحمل خالل السنة
االستبعادات خالل 

 )6( -  )٢( )4( - السنة
 78.749  -  1٠٠  6٢1  78.٠٢8 31 ديسمبر ٢٠٢٢

القيمة الدفترية
 241.559  153  11  1.103  240.292 31 ديسمبر 2022
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  .8

الممتلكات 
واآلالت والمعدات

قطع 
األصول األخرىالغيار الفنية

األعمال 
الرأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

التكلفة
 319.937  9  111  1.7٢7  318.٠9٠ 1 يناير ٢٠٢1

 ٢٠٠  179  1  9  11 إضافات خالل السنة
استبعادات خالل 

 )6( -  )6( -  - السنة
 3٢٠.131  188  1٠6  1.736  318.1٠1 31 ديسمبر ٢٠٢1

االستهالك
 6٢.73٠  -  9٢  483  6٢.155 1 يناير ٢٠٢1

 8.٠19  -  11  7٢  7.936 المحمل خالل السنة
االستبعادات خالل 

 )6( -  )6( -  - السنة
 7٠.743  -  97  555  7٠.٠91 31 ديسمبر ٢٠٢1

 
القيمة الدفترية

٢49.388  188  9  1.181  ٢48.٠1٠ 31 ديسمبر ٢٠٢1

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات
قطع الغيار 

الفنية
األصول 

األخرى

األعمال 
الرأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
التكلفة

 83٢.588  488  ٢75  4.514  8٢7.311 1 يناير ٢٠٢٢
 5٠5  3٢٠  17  9  159 إضافات خالل السنة

استبعادات خالل 
 )44( -  )6( )38( - السنة

 -  )41٠( -  -  41٠ المحول خالل السنة
 833.٠49  398  ٢86  4.485  8٢7.88٠ 31 ديسمبر ٢٠٢٢

االستهالك
183.986  -  ٢53  1.443  18٢.٢9٠ 1 يناير ٢٠٢٢

 ٢٠.838  -  14  18٢  ٢٠.64٢ المحمل خالل السنة
االستبعادات خالل 

 )16( -  )4( )1٢( - السنة
 ٢٠4.8٠8  -  ٢63  1.613  ٢٠٢.93٢ 31 ديسمبر ٢٠٢٢

القيمة الدفترية
628.241  398  23  2.872  624.948 31 ديسمبر 2022
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  .8

الممتلكات 
واآلالت والمعدات

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
األخرى

األعمال 
الرأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
التكلفة

83٢.٠86  ٢3  ٢9٠  4.491  8٢7.٢8٢ 1 يناير ٢٠٢1
 519  465  ٢  ٢3  ٢9 إضافات خالل السنة

استبعادات خالل 
 )17( -  )17( -  - السنة

 83٢.588  488  ٢75  4.514 8٢7.311 31 ديسمبر ٢٠٢1

االستهالك
 163.149  -  ٢4٢  1.٢56  161.651 1 يناير ٢٠٢1

 ٢٠.854  -  ٢8  187  ٢٠.639 المحمل خالل السنة
االستبعادات خالل 

 )17( -  )17( -  - السنة
 183.986  -  ٢53  1.443  18٢.٢9٠ 31 ديسمبر ٢٠٢1

القيمة الدفترية
 648.6٠٢  488  ٢٢  3.٠71  645.٠٢1 31 ديسمبر ٢٠٢1

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة كما يلي:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٢٠.8٢6  8.٠٠8  20.824  8.007 تكاليف مباشرة )إيضاح 4(
 ٢8  11  14  5 مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 5(

 8.012  20.838  8.٠19  ٢٠.854 

يتم ضمان تسهيالت القروض ألجل برهن قانوني وتجاري شامل على كافة أصول الشركة )إيضاح 16(.

تم إقامة المحطة الخاصة بالشركة على أرض مستأجرة من شركة ميناء صحار الصناعية )إيضاحي ٢ و9(. قامت الشركة 
بتأجير كامل الممتلكات واآلالت والمعدات بموجب عقد إيجار تشغيلي.

المخصومة حيث  النقدية  التدفقات  باستخدام طريقة  للمحطة  القيمة  انخفاض  اختبار  الشركة  خالل عام ٢٠٢٢، أجرت 
األخذ  مع  المصنع،  منشأة  من  تتولد  أن  المتوقع  النقدية  التدفقات  لصافي  الحالية  القيمة  االعتبار  في  الشركة  أخذت 
في االعتبار معدل نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين المدرج في الميزانية و معدل نمو اإلنفاق 
الخصم  باستخدام معدل  المتوقعة  النقدية  التدفقات  ؛ يتم خصم صافي   %1.5 بنسبة  الميزانية  المدرج في  الرأسمالي 
ذلك  في  بما  الرئيسية  االفتراضات  في   %1٠ بنسبة  النقص  الزيادة/  أن  اإلدارة  قدرت   .%8.3 بنسبة  المخاطر  حسب  المعدل 

اإليرادات والتكلفة ومعدل الخصم لن يؤدي إلى خسارة انخفاض في القيمة.



اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

السوادي للطاقة 80

9. )أ( أصول حق االستخدام

اإلجماليإيجار الموقعمعدات التوصيل
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

التكلفة
 1.374  ٢74  1.1٠٠ 1 يناير ٢٠٢1

 1.374  ٢74  1.1٠٠ 31 ديسمبر ٢٠٢1

 1.374  ٢74  1.1٠٠ 1 يناير ٢٠٢٢
 1.374  ٢74  1.1٠٠ 31 ديسمبر ٢٠٢٢

االستهالك
 ٢91  16  ٢75 1 يناير ٢٠٢1

 145  8  137 المحمل للسنة
 436  ٢4  41٢ 31 ديسمبر ٢٠٢1

 436  ٢4  41٢ 1 يناير ٢٠٢٢
 145  8  137 المحمل للسنة 
 581  3٢  549 31 ديسمبر ٢٠٢٢

القيمة الدفترية
 793  242  551 31 ديسمبر 2022

 938  ٢5٠  688 31 ديسمبر ٢٠٢1

اإلجماليإيجار الموقعمعدات التوصيل
ألف دوالر امريكيألف دوالر امريكيألف دوالر امريكي

التكلفة
 3.574  713  ٢.861 1 يناير ٢٠٢1

 3.574  713  ٢.861 31 ديسمبر ٢٠٢1

 3.574  713  ٢.861 1 يناير ٢٠٢٢
 3.574  713  ٢.861 31 ديسمبر ٢٠٢٢

االستهالك
 759  4٢  717 1 يناير ٢٠٢1

 379  ٢1  358 المحمل للسنة 
 1.138  63  1.٠75 31 ديسمبر ٢٠٢1

 1.138  63  1.٠75 1 يناير ٢٠٢٢
 376  ٢٠  356 المحمل للسنة 
 1.514  83  1.431 31 ديسمبر ٢٠٢٢

القيمة الدفترية
 2.060  630  1.430 31 ديسمبر 2022

 ٢.436  65٠  1.786 31 ديسمبر ٢٠٢1
الشاملة  والقانونية  التجارية  الرهونات  مقابل  المضمونة  األصول  من  جزءًا  ليست  هي  أعاله  االستخدام  حق  أصول  إن 

لتسهيالت القرض ألجل )إيضاح 16(.

اختارت الشركة عدم إدراج أصول حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدتها 1٢ شهًرا 
اإليجارات كمصروفات على  المرتبطة بهذه  اإليجار  الشركة دفعات  تدرج  القيمة.  إيجار األصول منخفضة  أو أقل وعقود 

أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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9. )ب( التزامات عقود اإليجار

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

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
 3.176  1.٢٢1  2.848  1.095 1 يناير 

 183  7٠  161  62 فائدة على التزامات عقود إيجار )إيضاح 6(
 )511( )196( )511( )196(مدفوعات إيجار

 ٢.848  1.٠95  2.498  961 31 ديسمبر 

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
 351  135  374  144 التزامات عقود إيجار متداولة

 ٢.497  96٠  2.124  817 التزامات عقود إيجار غير متداولة
 961  2.498  1.٠95  ٢.848 

التدفقات النقدية 
التعاقدية غير 

المخصومة 2022

القيمة الحالية 
لمدفوعات 

التأجير 2022

التدفقات النقدية 
التعاقدية غير 

المخصومة 2022

القيمة الحالية 
لمدفوعات 

التأجير 2022
ألف  دوالر أمريكيألف  دوالر أمريكيألف ريال عمانيألف  ريال عماني

 374  511  144  196 خالل سنة واحدة
 1.522  1.812  585  697 خالل سنتين إلى خمس سنوات

 602  1.130  232  434 أكثر من خمس سنوات
 2.498  3.453  961  1.327 التزامات عقود اإليجار

التدفقات النقدية 
التعاقدية غير 

المخصومة 2021

القيمة الحالية 
لمدفوعات التأجير

٢٠٢1

التدفقات النقدية 
التعاقدية غير 

المخصومة ٢٠٢1

القيمة الحالية 
لمدفوعات التأجير 

٢٠٢1
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف ريال عمانيألف ريال عماني

 351  511  135  196 خالل سنة واحدة
 1.65٢  ٢.٠45  635  786 خالل سنتين إلى خمس سنوات

 845  1.4٠9  3٢5  54٢ أكثر من خمس سنوات
 ٢.848  3.965  1.٠95  1.5٢4 التزامات عقود اإليجار

على  يحظر  تجديد.  شروط  اإليجار  مدة  وتتضمن  المحطة  مباني  في  استخدامها  لغرض  أرض  باستئجار  الشركة  قامت 
الشركة التنازل عن األصول المؤجرة وتأجيرها من الباطن.

فيما يلي المبالغ المسجلة في قائمة األرباح أو الخسائر:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 379  145  376  145 استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 9 )أ((
 183  7٠  161  62 فائدة على التزامات عقود اإليجار )إيضاح 6(

إجمالي المبلغ المسجل ضمن قائمة األرباح أو 
 56٢  ٢15  537  207 الخسائر
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ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  .10

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
 86.84٢  33.39٠  14.527  5.586 ذمم تجارية مدينة
 814  313  936  360 مدفوعات مقدًما 
 ٢16  83  745  286 ذمم مدينة أخرى 

 45  17  43  17 إيرادات مستحقة
 6.249  16.251  33.8٠3  87.917 

تتضمن الذمم المدينة التجارية لعام ٢٠٢1 مبلغ 8٢.89 مليون دوالر أمريكي )31.87 مليون ريال عماني( يتعلق برسوم الوقود 
بموجبها  تم  التي  والمعادن،  الطاقة  ووزارة  والمياه،  الطاقة  لشراء  العمانية  والشركة  الشركة،  بين  تسويتها  تمت  التي 
تسوية الذمم المدينة والدائنة للشركة لعام ٢٠٢1. اعتباًرا من يناير ٢٠٢٢ فصاعًدا، دفعت الشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه في الوقت المناسب جميع رسوم الوقود الشهرية للشركة، مما أدى إلى تقليل الذمم التجارية المدينة بشكل 

كبير في عام ٢٠٢٢. تتولد الذمم المدينة التجارية وتتعلق بسلطنة عمان فقط.

الوديعة قصيرة األجل   .11

المبالغ  توفر  من  للتأكد  دين  خدمة  مخصص  حساب  على  الحفاظ  الشركة  على  يجب  العامة،  الشروط  التفاقية  وفقا 
الكافية لدفع أقساط القرض وفوائدها في تاريخ االستحقاق. ال يمكن استغالل مبلغ حساب مخصص خدمة الدين البالغ 
والفوائد وعليه فإنه يعتبر مبلغ نقدي مقيد. ولقد تم تحديد  القرض  آخر غير خدمة أقساط  ٠.5 مليون دوالر ألي غرض 
المبلغ المودع في حساب مخصص خدمة الدين كما في 31 ديسمبر ٢٠٢1 كوديعة قصيرة األجل تستحق السداد في ٢6 

أبريل ٢٠٢٢.

النقد وما في حكم النقد  .12

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 4  1  3  1 النقد في الصندوق 
 1.154  444  4.849  1.864 النقد لدى البنك

 1.865  4.852  445  1.158 

تم إيداع األرصدة لدى البنوك وحسابات الودائع لدى مؤسسات مالية حسنة السمعة بالريال العماني والدوالر األمريكي 
واليورو. وبالتالي، ترى اإلدارة أن خسائر االئتمان المتعلقة هي غير جوهرية للقوائم المالية ككل.

التزام تخريد األصول  .13

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

الجوفية، وردم أعمال الحفر وإعادة السطح إلى مستوى المناطق المحددة.

هذه  وتعكس  المتوقعة.  الحالية  القيمة  تقنية  باستخدام  األصول  تقاعد  التزام  لمخصص  العادلة  القيمة  حساب  تم 
أنها  األخرى  األطراف  ترى  التي  الخصم  ومعدالت  والتضخم  للمصنع  اإلنتاجي  والعمر  التكاليف  مثل  افتراضات  التقنية 

ستتحملها لتسوية االلتزام.



اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

83الـتـقـــريـــر الـســنـــوي ٢٠22

التزام تخريد األصول )تابع(  .13

وكانت الحركة في مخصص التزام تقاعد األصول كما يلي:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 8٠7  31٠  1.107  425 الرصيد في 1 يناير
 3٠٠  115  58  22 عكس الخصم خالل السنة )إيضاح 6(

 -  -  )199( )76(عكس المستحق من إعادة التقييم )إيضاح 6(
 1.1٠7  4٢5  966  371 في 31 ديسمبر

خالل عام ٢٠٢٢، تم إجراء دراسة من قبل استشاري مستقل إلعادة تقييم مخصص التزام تخريد األصل. استناًدا إلى   1-13
وتم  أمريكي(  دوالر   198.758( عماني  ريال   76.4٢3 بمبلغ  األصول  تخريد  التزام  مخصص  تخفيض  تم  التقييم،  تقرير 

تسجيله كإعادة قياس التزام تخريد األصول.

حقوق المساهمين  .14

رأس المال )أ( 

فيما يلي بيانات المساهمين:

الجنسية31 ديسمبر 2022

عدد األسهم 
المملوكة والبالغ 

قيمتها االسمية 100 
بيسة لكل سهم

النسبة 
المئوية 

)٪( من 
المجموع

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة
2021

ألف ريال ُعماني 

كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

 21.361 29.90٪213.607.492 المتحدة
 10.216 14.30٪102.160.110 ُعمانالشرق األوسط لالستثمار ش.م.م

 7.675 10.74٪ 76.750.331 ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
 5.108 7.15٪ 51.080.055 هولنداسوجيتس جلوبال إنفستمنت بي في
 5.108 7.15٪ 51.080.055 هولنداإس إي بي إنترناشيونال نيزرالند بي في

 4.656 6.52٪ 46.558.814 ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
 4.362 6.11٪ 43.618.671 ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

المساهمون الذين تقل حصة ملكيتهم عن 
%5 129.550.812٪18.13 12.955 

 714.406.340٪100.00 71.441 
 185.801 القيمة االسمية بالدوالر األمريكي
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رأس المال )تابع( )أ( 

الجنسية31 ديسمبر ٢٠٢1

عدد األسهم 
المملوكة والبالغ 

قيمتها االسمية 1٠٠ 
بيسة لكل سهم

النسبة 
المئوية 

)%( من 
المجموع

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة
٢٠٢1

)ألف ريال ُعماني(

كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

 ٢1.361 ٢9.9٠%٢13.6٠7.49٢ المتحدة
 1٠.٢16 14.3٠%1٠٢.16٠.11٠ ُعمانالشرق األوسط لالستثمار ش.م.م

 7.675 1٠.74% 76.75٠.331 ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
 5.1٠8 7.15% 51.٠8٠.٠55 هولنداسوجيتس جلوبال إنفستمنت بي في
 5.1٠8 7.15% 51.٠8٠.٠55 هولنداإس إي بي إنترناشيونال نيزرالند بي في

 4.656 6.5٢% 46.558.814 ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
 4.36٢ 6.11% 43.618.671 ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

المساهمون الذين تقل حصة ملكيتهم عن 
%5 1٢9.55٠.81٢%18.13 1٢.955 

 714.4٠6.34٠%1٠٠.٠٠ 71.441 
 185.8٠1 القيمة االسمية بالدوالر األمريكي )الف دوالر(

ريال   ٠.1 لدى الشركة رأسمال مصرح به ومصدر ومدفوع قدره 71.44٠.634 ريال ُعماني يتألف من 714.4٠6.34٠ سهم بقيمة 
ُعماني لكل سهم. )٢٠٢1: 714.44٠.634 ريال ُعماني يتألف من 714.4٠6.34٠ سهم بقيمة ٠.1 ريال عماني لكل سهم(.

لكل  صوت واحد  يحق لهم  كما  آلخر  من وقت  يعلن عنها  األرباح كما  توزيعات  العادية استالم  لحاملي األسهم  يحق 
سهم في االجتماعات العامة للشركة. وتتساوى جميع األسهم فيما يتعلق بباقي أصول الشركة.

االحتياطي القانوني )ب( 

وفًقا للمادة )13٢( من قانون الشركات التجارية، ينبغي أن يتم تحويل نسبة 1٠ % من األرباح الصافية للشركة  - بعد اقتطاع 
الضرائب - إلى االحتياطي القانوني حتى يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأسمال الشركة. خالل السنة، حولت 
الشركة مبلغ 1.٢٢ مليون ريال عماني )3.17 مليون دوالر أمريكي( إلى االحتياطي القانوني. وال يتم توزيع االحتياطي على 
المساهمين كتوزيعات أرباح إال في حالة قيام الشركة بتخفيض رأسمالها شريطة أال يقل االحتياطي القانوني عن ثلث 

بعد التخفيض.

خالل العام، قامت الشركة بتحويل 1.٢9 مليون ريال عماني )3.36 مليون دوالر أمريكي( إلى االحتياطي القانوني.

احتياطي التحّوط )ج( 

التراكمي في القيمة العادلة ألدوات تحّوط التدفق النقدي  يتألف احتياطي التحّوط من الجزء الفعال من صافي التغير 
المتعلقة بمعامالت التحّوط التي لم تحدث بعد )إيضاح 15(.

توزيعات األرباح )د( 

بموجب قرار المساهمين الصادر في 14 مارس ٢٠٢٢، اعتمد مجلس اإلدارة، خالل االجتماعين المنعقدين في ٢7 إبريل ٢٠٢٢ 
و٢6 أكتوبر ٢٠٢٢، دفع توزيعات أرباح نقدية بواقع ٢.5٠ بيسة 5.٠٠ بيسة للسهم الواحد، على التوالي، من األرباح المحتجزة 
مسقط  شركة  لدى  الشركة  مساهمي  سجل  في  المسجلين  الشركة  لمساهمي   ٢٠٢1 ديسمبر   31 في  كما  للشركة 
و1   ٢٠٢٢ يونيو   ٢ هي  األرباح  توزيعات  على  للحصول  النهائية  االستحقاق  مواعيد  وكانت  م(.  ع  م  )ش  واإليداع  للمقاصة 

ديسمبر ٢٠٢٢، على التوالي.

وقد تم إيداع توزيعات األرباح غير المطالب بها والمتعلقة بالموعد النهائي الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٢ والبالغ قيمتها 318.1.64٢ 
ريال ُعماني من قبل شركة مسقط للمقاصة واإليداع )ش.م.ع.م( لدى صندوق أمانات للمستثمرين. 
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احتياطي التحوط  .15

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

كانت أصول )التزامات( األدوات المشتقة كما يلي: -

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
مقايضات أسعار الفائدة:

قروض محددة األجل )إيضاح 16(
 )٢.91٠( )1.119( 1.450  558 بنك كي تي دبليو ايبكس جي ام بي اتش

 )5.543( )٢.131( 2.856  1.098 بنك ستاندرد تشارترد 
 )٢.6٠9( )1.٠٠3( 1.341  516 بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت

 )٢.146( )8٢5( 1.036  398 بنك اتش اس بي سي
)13.٢٠8( )5.٠78( 6.683  2.570 إجمالي القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة 

 1.981  761  )1.002( )386()التزام( أصل الضريبة المؤجلة
القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة )بعد خصم 

 )11.٢٢7( )4.317( 5.681  2.184 الضرائب(

مقايضات العمالت:
 )4.6٢٢( )1.777( )4.468( )1.718(بنك ستاندرد تشارترد 

 )8٠6( )31٠( )857( )330(بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت
 )5.4٢8( )٢.٠87()5.325( )2.048(مجموع القيمة العادلة لمقايضات العمالت 

 814  313  799  307 أصل الضريبة المؤجلة
القيمة العادلة لمقايضات العمالت )بعد خصم 

 )4.614( )1.774( )4.526()1.741(الضرائب( 
 )18.636( )7.165( 1.358 522إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة 

 ٢.795  1.٠74  )203( )79(ناقصًا: )التزام( أصل الضريبة المؤجلة )إيضاح 7 )ج((
إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة )بعد خصم 

15.841( )6.٠91( 4431.155الضرائب(
احتياطي التحوط بعد خصم الضريبة في نهاية 

 )15.841( )6.٠91(4431.155السنة
ناقصًا: احتياطي التحوط بعد خصم الضريبة في 

 )٢5.٢83( )9.7٢1()15.841( )6.091(بداية السنة
الجزء الفعال في التغيرات في القيمة العادلة لتحوط 

 9.44٢  3.63٠  6.53416.996التدفقات النقدية للسنة

في حالة التسهيالت طويلة األجل )اإليضاح 16( )بإجمالي مبالغ مسحوبة قيمتها 534.٠9 مليون دوالر أمريكي )٢٠5.36  أ. 
الثابت المغطى من “هيرميس” والبالغ قيمته 1٢٠ مليون دوالر أمريكي )46.14  مليون ريال ُعماني( باستثناء التسهيل 

مليون ريال ُعماني((، تتحمل الشركة فائدة بمعدل الليبور بالدوالر األمريكي باإلضافة إلى الهوامش المعمول بها.

قامت الشركة بتثبيت معدل الفائدة من خالل اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة المبرمة مع ومع بنك “اتش اس بي 
سي ميدل ايست ليمتد” المؤرخة في 6 أكتوبر ٢٠1٠، وبنك “ستاندرد تشارترد” بتاريخ 19 ديسمبر ٢٠11، ومع بنك “كي اف 
دبليو إيبكس  - جى ام بى اتش” بتاريخ 6 أكتوبر ٢٠1٠، ومع بنك “كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت” المؤرخة 

في 5 أكتوبر ٢٠1٠، على التوالي، لهذه التسهيالت )باستثناء التسهيل الثابت المغطى من “هيرميس”(

وبلغت المبالغ االسمية المتحوط لها للتسهيالت حوالي 33.85 مليون دوالر أمريكي )13.٠٢ مليون ريال عماني(، و88.85 
مليون دوالر أمريكي )34.16 مليون ريال عماني(، و46.54 مليون دوالر أمريكي )17.89 مليون ريال عماني(، و4٢.31 مليون 
سنويا  و938٠16.٢%  و97٠٠94.٢%  و935٠76.٢%   %٢.9613 بلغت  ثابتة  فائدة  بأسعار  عماني(  ريال  مليون   16.٢7( أمريكي  دوالر 

على التوالي.
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تشتمل مبادالت معدل الفائدة على شروط هامة مماثلة للبند المتحوط له مثل المعدل المرجعي وتواريخ إعادة التحديد 
وتواريخ السداد واالستحقاق والقيمة االسمية. تقوم الشركة بتطبيق محاسبة التحوط إلزالة عدم التطابق المحاسب بين 
فعالة  كانت  االقتصادية  والعالقات  الفترة  خالل  المطابقة  الهامة  الشروط  جميع  أن  حيث  المحوط  والبند  التحوط  أداة 
التحوط  معدالت  ذات  للقروض  ثابت  فائدة  بمعدل  الفائدة  مصروفات  إدراج  إلى  فعال  بشكل  ذلك  سيؤدي   .%1٠٠ بنسبة 

المتغيرة.

قد تحدث عدم فعالية التحوط في مقايضات معدل الفائدة بسبب:

تعديل قيمة االئتمان/ قيمة الدين على مقايضات معدل الفائدة التي ال يقابلها القرض.  )1(

االختالفات في الشروط الهامة بين مقايضات معدل الفائدة والقروض.  )٢(

تستخدم المشتقات فقط ألغراض التحوط االقتصادي وليس كاستثمارات مضاربة.

تتضمن اتفاقية التشغيل والصيانة تدفقًا نقديًا صادرًا بحوالي قيمة 4٢ مليون يورو، واجبة الدفع باليورو.  ب. 

وقد أبرمت الشركة اتفاقية أسعار صرف آجلة مع بنك “ستاندرد تشارترد” واتفاقيتين مع بنك “كريديت أجريكول كوربوريت 
آند انفسمنت” في 1٢ أكتوبر ٢٠1٠ و3 سبتمبر ٢٠19 و 9 أغسطس ٢٠٢1 و٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢على التوالي للتحوط من التقلبات في 
سعر صرف اليورو/الدوالر األمريكي. وبموجب اتفاقية أسعار الصرف اآلجلة، يتوجب على الشركة دفع مبلغ ثابت بالدوالر 
كل  تاريخ  في  باليورو  عليه  المتعاقد  المبلغ  واستالم  التوالي  على   1.1٠93 و   1.٢1٢8 و   1.٢155 و   1.4318 صرف  بسعر  األمريكي 

استحقاق.

16)أ(. قروض محددة األجل

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
3٠8.337  118.555  259.488  99.773 قرض محدد األجل

 )48.849( )18.78٢( )49.340( )18.971(ناقصًا: الجزء المتداول من القرض محدد األجل
 ٢59.488  99.773  210.148  80.802 الجزء غير المتداول من القرض محدد األجل

 )5.8٠3( )٢.٢31( )3.879( )1.491(ناقصًا: تكلفة المعاملة المؤجلة غير المطفأة
 79.311  206.269  97.54٢  ٢53.685 

بتاريخ 16 سبتمبر ٢٠1٠، أبرمت الشركة “اتفاقية شروط عامة” حول التسهيالت االئتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية، 
ووكاالت ائتمان التصدير وأحد البنوك المحلية، والتي كان فيها بنك “كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت “ بصفة 
التصدير  بنك  من  التسهيالت  ووكيل  الخارجي،  الحساب  وبنك  الخارجي  الضمانات  وأمين  العالمي  التسهيالت  وكيل 
واالستيراد الكوري ووكيل التسهيالت التجارية بينما كان فيها بنك مسقط )ش.م.ع.ع( بصفة وكيل الضمان الداخلي وبنك 

الحساب الداخلي، أما بنك “كي اف دبليو إيبكس جي إم بي إتش” بصفة وكيل تسهيالت “هيرميس”.

بتاريخ 31 ديسمبر، كانت المبالغ القائمة للقرض ألجل بالدوالر األمريكي كما يلي:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
 74.549  ٢8.664  57.135  21.968 تسهيل متغير مغطى من “هيرميس”

 1٠6.949  41.1٢٢  105.141  40.427 تسهيل تجاري
 53.1٢9  ٢٠.4٢8  40.719  15.656 تسهيل مباشر من بنك التصدير واالستيراد الكوري

 45.876  17.639  35.160  13.519 تسهيل ثابت مغطى من “هيرميس”
 ٢7.834  1٠.7٠٢  21.333  8.203 تسهيل مغطى من بنك التصدير واالستيراد الكوري

 99.773  259.488  118.555  3٠8.337 
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16)أ(. قروض محددة األجل )تابع(

الّسداد

إن إجمالي مبالغ السحب بموجب التسهيالت المذكورة أعاله يكون واجب السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ اعتباًرا 
من تاريخ 31 أكتوبر ٢٠13، على أن يكون القسط النهائي مستحًقا بتاريخ 31 مارس ٢٠٢7. ويستثنى من ذلك التسهيل التجاري 

والذي يوافق تاريخ االستحقاق النهائي له 31 مارس ٢٠٢8.

مطابقة حركات االلتزامات إلى التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
 35٢.77٠  135.64٠  308.337  118.555 الرصيد في 1 يناير 

 )44.433( )17.٠85( )48.849( )18.782(مدفوعات القرض
 3٠8.337  118.555  259.488  99.773 الرصيد في 31 ديسمبر 

سداد تكاليف التمويل

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
 3.194  1.٢٢8  2.920  1.123 الرصيد في 1 يناير 

 18.491  7.11٠  16.607  6.385 تكاليف الفائدة خالل السنة
 )18.765( )7.٢15( )17.088( )6.570(تكاليف التمويل المدفوعة

 ٢.9٢٠  1.1٢3  2.439 938الرصيد في 31 ديسمبر 

إن الحركة في تكاليف التمويل المؤجلة غير المطفأة كالتالي:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
 8.٠٢9  3.٠87  5.803  2.231 الرصيد في 1 يناير
 )٢.٢٢6( )856( )1.924( )740(اإلهالك )إيضاح 6(

 5.8٠3  ٢.٢31  3.879  1.491 الرصيد في 31 ديسمبر

الفائدة

يتم احتساب الفائدة على التسهيل الثابت المغطى من “هيرميس” بمعدل ثابت يبلغ 3.6٠% سنوًيا، شامًلا هامش الربح.  )1(

يتم احتساب الفائدة على باقي التسهيالت على أساس سعر فائدة عائم لمعدل الليبور بالدوالر األمريكي باإلضافة   )٢(
إلى هامش الربح المعمول به. وقد أبرمت الشركة عقود مقايضة أسعار الفائدة لتثبيت التزاماتها ضد التغيرات غير 

المواتية في معدل الليبور بالدوالر األمريكي.

تراوحت هوامش الربح خالل السنة ما بين 1.75% و3.1٠% سنوًيا )٢٠٢1: تراوحت ما بين 1.7٠% و3.1٠% سنويًا( بناًء على نوع التسهيل 
وفترة سداد الفائدة.

رسوم أخرى

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

الضمانات

يتم ضمان التسهيالت أعاله من خالل رهون قانونية وتجارية شاملة على جميع أصول الشركة.
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16)أ(. قروض محددة األجل )تابع(

التعهدات

في  والدخول  واالندماج،  بالتصفية  أخرى،  أمور  ضمن  تتعلق،  محددة  تعهدات  األجل  محددة  القروض  تسهيالت  تتضمن 
اتفاقيات جديدة هامة، والرهن السالب، على أي من موجوداتها الحالية أو اآلجلة أو حقوقها أو تعهداتها أو إيراداتها أو 
أصول  على  واالستحواذ  والضمانات،  القروض  ومنح  المحطة،  وبيع  بها،  المسموح  الرهون  بخالف  أسهمها  أو  ممتلكاتها 
رأسمالية ومعدل تغطية خدمة الدين، وتغيير النشاط، والقروض والضمانات، واتفاقيات التحّوط وغيرها مما يتوجب على 

الشركة االلتزام به. والشركة ملتزمة بتلك التعهدات. 

16)ب( قروض قصيرة األجل

مطابقة حركات االلتزامات بالتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل:

 20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 5.513  ٢.1٢٠  3.771  1.450 الرصيد في 1 يناير 
 56.9٢8  ٢1.889  99.831  38.385 المتحصالت من القرض

 )58.67٠( )٢٢.559( )103.602( )39.835(سداد القرض
 3.771  1.45٠  -  - الرصيد في 31 ديسمبر 

بنك  من  السائدة  السوق  بأسعار  العامل  المال  لرأس  العامة  لألغراض  األجل  قصيرة  القروض  من  الشركة  استفادت  لقد 
تجاري في ُعمان. تم سداد جميع القروض قصيرة األجل خالل السنة.

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  .17

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 84.311  3٢.419  19.536  7.512 الذمم الدائنة و المستحقة لوقود الغاز
 ٢.847  1.٠96  2.411  927 تكلفة الفائدة المستحقة

 ٢.448  941  2.174  836 المستحق إلى أطراف ذات عالقة( إيضاح 18(
 ٢.669  1.٠٢8  2.883  1.108 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 10.383  27.004  35.484  9٢.٢75 

تتضمن الذمم الدائنة التجارية لعام ٢٠٢1 مبلغ 8٢.89 مليون دوالر أمريكي )31.87 مليون ريال عماني( يتعلق بتكلفة الوقود 
بموجبها  تم  التي  والمعادن،  الطاقة  ووزارة  والمياه،  الطاقة  لشراء  العمانية  والشركة  الشركة،  بين  تسويتها  تمت  التي 
تسوية الذمم المدينة والدائنة للشركة لعام ٢٠٢1. اعتباًرا من يناير ٢٠٢٢ فصاعًدا، دفعت الشركة العمانية لشراء الطاقة 
الطاقة  وزارة  إلى  أخرى  مرة  سدادها  تم  والتي  للشركة،  الشهرية  الوقود  رسوم  جميع  المناسب  الوقت  في  والمياه 

والمعادن مما أدى إلى تقليل الذمم التجارية الدائنة بشكل كبير في عام ٢٠٢٢.
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معامالت مع أطراف ذات عالقة  .18

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

المساهمين ممارسة تأثير كبير عليها. 

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

دخلت الشركة في المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة خالل السنة: 

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

الكيانات التي لها تأثير جوهري على الشركة:
 ٢1.943  8.437  21.062  8.098 سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م

 515  198  647  248 شركة الباطنة للطاقة ش.م.م
 4٠5  156  416  159 الشرق األوسط لالستثمار ش.م.م

 366  141  386  148 كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م
 ٢٢٠  85  227  87 إنجي إس إيه 

 97  37  189  73 الدولية للطاقة إس إيه  - فرع دبي 
 1٠٢  39  97  37 أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 5(

 53  ٢٠  54  21 شركة سوجيتز
 53  ٢٠  54  21 شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة

 48  18  53  21 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
 -  -  2  1 إنجي إمباكت بلجيكا إس إيه

 8.914  23.187  9.151  ٢3.8٠٢ 

فيما يلي طبيعة المعامالت أعاله الواردة في قائمة األرباح أو الخسائر: 

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 18.6٠6  7.154  18.725  7.200 رسوم تشغيل وصيانة من ستومو )إيضاح 4(
 658  ٢53  675  260 أتعاب انتداب )إيضاح 5(

 515  198  593  228 مشاركة التكاليف
 7٢8  ٢8٠  571  219 المحطة وقطع الغيار الرأسمالية وقطع الغيار الفنية
تكلفة خطاب ائتمان لحساب احتياطي خدمة الدين 

 48٠  185  493  189 )إيضاح 6(
 784  3٠1  479  184 تكلفة تشغيل وصيانة أخرى 

 39  15  258  99 مصروفات بأثر رجعي
 97  37  189  73 أتعاب مهنية 

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافآت 
 1٠٢  39  97  37 )إيضاح 5(

 -  -  2  1 أتعاب فنية 
 1.793 689 1.105  424 أخرى 

 8.914  23.187  9.151  ٢3.8٠٢ 
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معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(  .18

تتألف األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة الواردة في بيان المركز المالي )إيضاح 17( مما يلي:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

الكيانات التي لها تأثير جوهري على الشركة:
 ٢.٢18  853  1.820  700 سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م

 ٢3  9  121  47 كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م
 5  ٢  78  30 الدولية للطاقة إس إيه  - فرع دبي 

 58  ٢٢  61  23 أعضاء مجلس اإلدارة
 3٢  13  40  16 شركة الباطنة للطاقة ش.م.م

 4٠  15  32  12 الشرق األوسط لالستثمار ش.م.م
 15  6  13  5 إنجي إس إيه 

 4  1  3  1 شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة
 4  1  3  1 شركة سوجيتز

 4٢  16  3  1 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
 7  3  -  - تراكتيبل الهندسية إس أيه

 836  2.174  941  ٢.448 

في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ ، لم يكن هناك مبالغ صافية مستحقة من األطراف ذات الصلة. )٢٠٢1: ال شيء(.

مكافآت اإلدارة العليا 

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

فيما يلي إجمالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا في الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

مكافآت اإلدارة العليا
 658  ٢53  675  260 مكافآت ومخصصات قصيرة األجل
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إدارة المخاطر المالية  .19

تتعرض الشركة للمخاطر التالية والتي تنشأ من:

مخاطر السوق  •

مخاطر االئتمان  •

مخاطر السيولة  •

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

المالية.

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

مخاطر السوق )أ( 

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

السوق ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

مخاطر سعر الفائدة:

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات 
رئيسية  بصورة  السوق  في  الفائدة  أسعار  في  التغيرات  لمخاطر  الشركة  تعرض  ويتعلق  السوق.  في  الفائدة  أسعار  في 

بالتزامات الدين طويلة األجل لدى الشركة التي تحمل معدالت فائدة متغيرة.

لدى الشركة قروض تحمل فوائد وتتعرض لمخاطر التغير في سعر فائدة الليبور بالدوالر األمريكي. ولقد أجرت الشركة 
مقايضات ألسعار الفائدة للتحوط ضد التعرض لمخاطر سعر الليبور على الدوالر على إجمالي تسهيالت قروضها باستثناء 

التسهيالت الثابتة المغطاة من “هيرميس”.

ال تقوم الشركة بالمحاسبة عن أي التزامات مالية بمعدل فائدة ثابت وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، كما 
ال تصنف الشركة أدوات التحوط وفق نموذج محاسبة تحوط القيمة العادلة. وبالتالي فإن التغير في أسعار الفائدة في 

تاريخ القوائم المالية لن يؤثر على قائمة األرباح أو الخسائر.

مخاطر سعر الفائدة: )تابع(

في تاريخ التقرير، فيما يلي قائمة أسعار الفائدة على االلتزامات المالية التي تحمل فائدة لدى الشركة:

معدل 
الفائدة

٪

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
االلتزامات المالية 

القروض ألجل 

- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر
ليبور + 

 ٢6٢.461 1٠٠.916 224.328 86.254 هوامش 
 45.876  17.639 35.160  13.519 3.6٠%- قروض بسعر فائدة ثابت بالدوالر*

 99.773  259.488 118.555 3٠8.337 

قروض قصيرة األجل
قروض متغيرة السعر  3.771  1.45٠  -  - متغير- 

 99.773  259.488  1٢٠.٠٠5  31٢.1٠8 
* ال يتعرض القرض ثابت السعر بالدوالر األمريكي لمخاطر أسعار الفائدة.
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تحليل حساسية التدفقات النقدية بالنسبة لألدوات ذات أسعار فائدة متغيرة

سيؤدي التغير بمعدل 1٠% في أسعار الليبور على الدوالر في تاريخ التقرير إلى زيادة /)انخفاض( حقوق المساهمين وقائمة 
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بقيمة 61.779 دوالر امريكي )٢3.754 ريال عماني( [٢٠٢1: ٢.٢٢6 دوالر امريكي )856 ريال 

عماني((]. ويفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وال سيما معدالت العمالت األجنبية.

تحليل حساسية التدفقات النقدية بالنسبة لألدوات ذات أسعار فائدة ثابتة

ال تقوم الشركة باحتساب أي التزامات مالية بمعدل فائدة ثابت وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، كما ال 
تصنف الشركة أدوات التحوط وفق نموذج محاسبة تحوط القيمة العادلة. وبالتالي فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ 

القوائم المالية لن يؤثر على األرباح أو الخسائر.

تطبيق التعديالت على المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار رقم 7 من المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية “تعديل السعر المرجعي لمعدل الفائدة”

يتم حاليًا على المستوى العالمي إجراء تعديل أساسي على معيار سعر الفائدة الرئيسي، ليحل محل بعض أسعار الفائدة 
السائدة بين البنوك وأسعار بديلة خالية من المخاطر تقريبًا )يشار إليها بتعديل أسعار “إيبور”(.

عن  المحاسبة  على  وربما  المخاطر  إلدارة  الحالية  الشركة  استراتيجية  على  ليبور  وقف  وتوقعات  ليبور  تعديالت  تؤثر  قد 
التزاماتها المالية. كجزء من استراتيجية الشركة إلدارة المخاطر، تستخدم الشركة األدوات المالية إلدارة التعرضات الناشئة 
عن تباين معدالت الفائدة التي قد تؤثر على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر وتطبق محاسبة التغطية على هذه 
األدوات )إيضاح 14(. يتم ربط هذه األدوات المالية بسعر ليبور الدوالر األمريكي. ويتمثل المرجع البديل لمعدل ليبور الدوالر 

.)SOFR( األمريكي في سعر التمويل المضمون لليلة واحدة

تراقب اإلدارة حالًيا االنتقال إلى المعدالت البديلة وليس من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية.

تحوطات التدفقات النقدية

في 31 ديسمبر ٢٠٢٢، احتفظت الشركة باألدوات التالية للتحوط من مخاطر التغير في العمالت األجنبية وأسعار الفائدة.

فترة اإلستحقاق 
أكثر من سنة واحدة6-12 شهرًا1-6 أشهر

مخاطر العمالت األجنبية
عقود صرف العمالت األجنبية
28.118 3.423 3.266 تحوط صافي التعرض )آلف يورو(

متوسط سعر عقد آجل لصرف عمالت أجنبية 
0.750.770.79يورو إلى دوالر أمريكي

مخاطر سعر الفائدة
مقايضات أسعار الفائدة

163.806 42.683 5.064 تحوط صافي التعرض )آلف دوالر أمريكي(
2.95٪2.95٪2.95٪متوسط أسعار الفائدة الثابتة للقيم االسمية
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تحوطات التدفقات النقدية )تابع(

في 31 ديسمبر ٢٠٢1، احتفظت الشركة باألدوات التالية للتحوط من مخاطر التغير في العمالت األجنبية وأسعار الفائدة.

فترة اإلستحقاق
أكثر من سنة واحدة6-1٢ شهرًا1-6 شهور

مخاطر العمالت األجنبية
عقود صرف العمالت األجنبية

٢٢.341 3.٢3٢ 3.169 تحوط صافي التعرض )آلف يورو(
متوسط سعر عقد آجل لصرف عمالت أجنبية 

٠.74٠.74٠.73يورو إلى دوالر أمريكي
مخاطر سعر الفائدة

مقايضات أسعار الفائدة
٢11.553 3٢.٠31 3.78٢ تحوط صافي التعرض )آلف دوالر أمريكي(

٢.95%٢.95%٢.95%متوسط أسعار الفائدة الثابتة للقيم االسمية

فيما يلي المبالغ المتعلقة بالبنود المصنفة كأدوات تحوط وفعالية التحوط:

2022
بند في قائمة المركز المالي القيمة الدفترية

حيث يتم تضمين أداة التحوطالتزاماتأصولالقيمة اإلسمية
مخاطر العمالت األجنبية

عقود أجلة لصرف العمالت 
األجنبية )ألف دوالر أمريكي(

أدوات مشتقة بموجب التزامات )5.3٢5(-34.8٠7
غير متداولة

مخاطر سعر الفائدة

مقايضات أسعار الفائدة )ألف 
دوالر أمريكي(

أدوات مشتقة بموجب التزامات -٢11.5536.683
غير متداولة

٢٠٢1
بند في قائمة المركز المالي القيمة الدفترية

حيث يتم تضمين أداة التحوطالتزاماتأصولالقيمة اإلسمية
مخاطر العمالت األجنبية

عقود أجلة لصرف العمالت 
األجنبية )ألف دوالر أمريكي(

أدوات مشتقة بموجب التزامات )5.4٢8(-٢8.74٢
غير متداولة

مخاطر سعر الفائدة

مقايضات أسعار الفائدة )ألف 
دوالر أمريكي(

أدوات مشتقة بموجب التزامات )٢٠8.13(-٢47.348
غير متداولة
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تحوطات التدفقات النقدية )تابع(

مخاطر العمالت األجنبية:

التغير  نتيجة  المالية  لألداة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تقلب  مخاطر  هي  األجنبية  العملة  مخاطر 
بصورة  تتعرض  ال  الشركة  أن  اإلدارة  وترى  األمريكي  بالدوالر  الشركة  معامالت  وأغلب  األجنبية.  العملة  صرف  أسعار  في 
جوهرية لمخاطر العملة حيث إن الريال العماني مرتبط بشكل فعال بالدوالر األمريكي كما أن إيرادات الشركة محمية 
مقابل التغيرات في سعر صرف الريال العماني/الدوالر األمريكي من خالل مخصص بموجب اتفاقية شراء الطاقة المبرمة 

مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

يتضمن السعر بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة مبلغًا متوقعًا وقدره حوالي 4٢ مليون يورو واجب الدفع باليورو. وقد 
اليورو/الدوالر )اإليضاح 15)ب((. وتغطي  التقلبات في أسعار صرف  اتفاقية أسعار صرف آجلة للتحوط ضد  أبرمت الشركة 
المبالغ المتحوط لها باليورو نسبة 86% من التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة للفترة من يناير حتى ديسمبر ٢٠٢3، ونسبة 
84% للفترة من يناير ٢٠٢4 حتى ديسمبر ٢٠٢6، ونسبة 8٠% للفترة من يناير ٢٠٢7 حتى مارس ٢٠٢8. ترى اإلدارة أن الشركة غير 
بالريال  إما  هي  األخرى  واألرصدة  المعامالت  أغلب  ألن  وذلك  األجنبية،  العمالت  لصرف  بالنسبة  كبيرة  لمخاطر  معرضة 

الُعماني أو الدوالر األمريكي، والريال مرتبط بالدوالر األمريكي بشكل فعال.

تحليل الحساسية:

إن تقوية / )إضعاف( اليورو بنسبة 1٠% مقابل العمالت األجنبية األخرى في تاريخ التقرير كان يمكن أن يؤثر على قياس األدوات 
المالية المقدرة بالعمالت األجنبية وكان يمكن أن يؤدي إلى زيادة/ )انخفاض( حقوق المساهمين وقائمة األرباح أو الخسائر 
والدخل الشامل اآلخر بالمبالغ التالية: 58٠.8٠9 دوالر أمريكي )٢٢3.3٢1 ريال عماني( )٢٠٢1: 54٢.873 دوالر أمريكي )٢٠8.735 ريال 
عماني((. وهذا التحليل مبني على تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبية التي تعتبر الشركة أنها ممكنة بصورة معقولة 
في نهاية فترة التقرير. ويفترض التحليل أن تبقى جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وباألخص أسعار الفائدة، مع إهمال تأثير 

المبيعات والمشتريات المتوقعة.

)ب( مخاطر االئتمان

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

من خالل مراقبة تصنيفها االئتماني.

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

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

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 86.84٢  33.39٠  14.527  5.586 ذمم تجارية مدينة )إيضاح 1٠(
 ٢.3٠٠  884  -  - وديعة قصيرة االجل إيضاح 11(

 1.154  444  4.849  1.864 النقد وما في حكم النقد )إيضاح 1٢(
 -  -  6.683  2.570 أدوات مشتقة )إيضاح 15(
 ٢16  83  745  286 ذمم أخرى مدينة )إيضاح 1٠(
 45  17  43  17 إيرادات مستحقة )إيضاح 1٠(

 10.323  26.847  34.818  9٠.557 
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كان تحليل أعمار الذمم التجارية المدينة كما في 31 ديسمبر كما يلي:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
الذمم 

التجارية 
المدينة

خسائر 
االئتمان 

المتوقعة 

الذمم 
التجارية 
المدينة

خسائر 
االئتمان 

المتوقعة

 -  5.349  -  5.586 غير متأخرة السداد
 -  1٠.698  -  - متأخرة الدفع 0 < 3 أشهر

 -  17.343  -  - متأخرة الدفع > 3 أشهر و< سنة
 5.586  -  33.39٠  - 

 -  86.84٢  -  14.527 القيمة االسمية )ألف دوالر أمريكي(

20222022٢٠٢1٢٠٢1

التصنيف
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 316  1٢٢  4.089  1.572 األرصدة لدى البنوك:
 838  P-3  292  760  3٢٢ بنك مسقط ش.م.ع.ع

بنك كريدت أجريكول كوربوريت 
 P-1  1.864  4.849  444  1.154 إنفسمنت

وديعة قصيرة االجل
بنك كريديت أجريكول كوربوريت 

 3٠٠.٢  P-1  -  -  884 آند إنفسمنت

مخاطر السيولة )ج( 

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

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

مقبولة أو المخاطرة باإلساءة لسمعة الشركة.

تحد الشركة من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفر تسهيالت رأس المال العامل، حيثما اقتضى األمر.

ويتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على ضمان توافر أموال سائلة لإليفاء بااللتزامات عند 
استحقاقها.
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وفيما يلي مواعيد االستحقاق التعاقدية لاللتزامات المالية، بما في ذلك مدفوعات الفائدة:

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من 2 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

31 ديسمبر 2022
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
المشتقات

 ٢.٠64٢8  - ٢.٠9٢ ٢.٠48 أدوات مشتقة
التزامات مالية غير مشتقة

 -  9٠.٢8٢  ٢4.٢85  114.567  99.773 قروض ألجل
 434  697  196  1.3٢7  961 التزامات عقود اإليجار
 -  -  -  -  - قروض قصيرة األجل

 -  -  1٠.383  1٠.383  1٠.383 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
113.165128.369 34.864  93.043 462

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من 2 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

31 ديسمبر 2022
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
المشتقات

7٢  5.368 -  3٢555.44٠. أدوات مشتقة
التزامات مالية غير مشتقة

 -  ٢34.8٠3  63.159  ٢97.96٢  ٢59.488 قروض ألجل 
 1.13٠  1.81٢  511  3.453  ٢.498 التزامات عقود اإليجار 

 -  -  -  -  - قروض قصيرة األجل
 -  -  ٢7.٠٠4  ٢7.٠٠4  ٢7.٠٠4 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 294.315  333.859  90.674 241.983 1.202 

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من ٢ إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

31 ديسمبر ٢٠٢1
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
المشتقات

 ٢85  7.448  -  7.733  7.165 أدوات مشتقة
التزامات مالية غير مشتقة

قروض محددة األجل
 13.٠٢٠  96.5٠4  ٢٢.378 31.9٠٢  118.555 التزامات عقود اإليجار
 54٢  786  196  1.5٢4  1.٠95 قروض قصيرة األجل

 -  -  1.456  1.456  1.45٠ ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
 35.484  35.484  35.484  -  - 
 163.749  178.٠99  59.514  1٠4.738  13.847 
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إدارة المخاطر المالية )تابع(   .19

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من ٢ إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

31 ديسمبر ٢٠٢1
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
المشتقات

 741  19.371  -  ٢٠.11٢  18.636 أدوات مشتقة
التزامات مالية غير مشتقة

قروض ألجل 
 33.86٢  ٢5٠.986  58.٢٠٠  343.٠48  3٠8.337 التزامات عقود اإليجار 

 1.4٠9  ٢.٠45  511  3.965  ٢.848 قروض قصيرة األجل
 -  -  3.787  3.787  3.771 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 9٢.٢75  9٢.٢75  9٢.٢75  -  - 
 4٢5.867  463.187  154.773  ٢7٢.4٠٢  36.٠1٢ 

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

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: )د( 

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

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 1 والمستوى ٢ خالل السنة.

قياس القيم العادلة

مدخالت هامة غير أسلوب التقييمالنوع
ملحوظة

أسلوب المقارنة السوقية: تحتسب القيمة أدوات مشتقة )المستوى ٢(
غير منطبقالعادلة من قبل المؤسسات المالية ذات الصلة

المشتقات الضمنية

تتضمن االتفاقيات التالية مشتقات ضمنية:

في  ضمنية  مشتقات  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  والشركة  الشركة  بين  المبرمة  الطاقة  شراء  اتفاقية  تتضمن  )أ( 
معادلة التسعير التي تقوم بتعديل األسعار بما يعكس التغيرات في أسعار صرف الريال الُعماني مقابل الدوالر األمريكي 

إضافة إلى التغيرات في مستوى مؤشرات األسعار الُعمانية واألمريكية.

لكي  المدفوعات  بتعديل  تقوم  التي  التسعير  معادلة  في  ضمنية  مشتقات  والصيانة  التشغيل  اتفاقية  تتضمن  )ب( 
تعكس التغيرات في مؤشرات التضخم ذات الصلة.

وال تنفصل هذه المشتقات الضمنية عن العقد األساسي، واتفاقية شراء الطاقة واتفاقية التشغيل والصيانة، واتفاقية 
المرتبطة  والمخاطر  االقتصادية  الخصائص  أن  اإلدارة  ترى  حيث   ، منفردة  كمشتقات  تحتسب  وال  الفرعية،  االنتفاع  حق 

بالمشتقات المندمجة هي على صلة وثيقة بتلك العقود األساسية.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(   .19

إدارة رأس المال

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

على  للحفاظ  االقتصادية.  الظروف  في  التغيرات  ضوء  في  عليه  تعديالت  بإجراء  وتقوم  مالها  رأس  هيكل  الشركة  تدير 
هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل توزيعات األرباح للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار 
أسهم جديدة. لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢.

االلتزامات  .20

التزامات التشغيل والصيانة )أ( 

أن  المرتقب  تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م، من  المبرمة مع شركة سويز  التشغيل والصيانة  وفقا التفاقية 
تقوم األخيرة بتشغيل وصيانة المحطة حتى 31 مارس ٢٠٢8. وبموجب االتفاقية، الشركة ملزمة بسداد رسوم التشغيل 

التالية:

رسم شهري ثابت  -

رسم متغير  -

تخضع جميع الرسوم للتعديل حسب مؤشرات األسعار بناًء على أسعار المواد والعمالة بالريال الُعماني واليورو ومؤشرات 
أسعار المنتجين بالدوالر االمريكي.

وفي 31 ديسمبر، كانت الدفعات المستقبلية المتوقعة بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة )بدون تعديل األسعار( كما 
يلي:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 15.٠44  5.784  14.460  5.560 خالل سنة واحدة
 14.84٢  5.7٠7  14.381  5.529 من سنة إلى سنتين

 14.8٠5  5.693  14.429  5.548 من سنتين إلى ثالث سنوات
 14.558  5.598  14.205  5.462 من ثالث إلى أربع سنوات

 14.58٠  5.6٠5  14.134  5.435 من أربع إلى خمس سنوات
 17.973  6.911  3.594  1.382 أكثر من خمس سنوات 

 28.916  75.203  35.٢98  91.8٠٢ 

 31 في  كما  باليورو  المقّومة  والصيانة  التشغيل  مدفوعات  تحويل  أجل  من  األمريكي  الدوالر  مقابل  اليورو  سعر  وكان 
ديسمبر ٢٠٢٢ كما يلي: 1.٠8 )31 ديسمبر ٢٠٢1: 1.15(.

)ب( كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢، لدى الشركة أوامر شراء قائمة بمبلغ ٢76.٠31 دوالر أمريكي )1٠6.134 ريال ُعماني( )٢٠٢1: .1 64٢.36٠ 
دوالر أمريكي )5٢3.167 ريال ُعماني((.
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عقد االيجار التشغيلي الذي تتصرف فيه الشركة بصفة المؤجر  .21

أبرمت الشركة اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه فيما يتعلق بجزء جوهري من إنتاج الطاقة 
وتتضمن بنوًدا بااللتزام بالقبول أو دفع الغرامات بنسبة 1٠٠% لصالح الشركة.

والمياه  الطاقة  الُعمانية لشراء  الشركة  إبرامها مع  التي تم  الغرامات  أو دفع  بالقبول  الملزمة  الترتيبات  أن  اإلدارة  قررت 
هذه  أن  اإلدارة  قررت  كما  اإليجار.  عقود   16 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  تخضع  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب 
الترتيبات في جوهرها تمثل اتفاقية تأجير تشغيلي. وقد ابتدأ التأجير بتاريخ 3 أبريل ٢٠13. وفيما يلي مجموع الحد األدنى 

لمقبوضات اإليجار المتوقع استالمها بموجب اتفاقية شراء الطاقة )باستثناء التعديالت حسب مؤشر األسعار(:

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 78.553  3٠.٢٠4  78.553  30.204 خالل سنة واحدة
 78.553  3٠.٢٠4  78.652  30.242 من سنة إلى سنتين

 78.65٢  3٠.٢4٢  78.553  30.204 من سنتين إلى ثالث سنوات
 78.55٢  3٠.٢٠3 78.553  30.204 من ثالث إلى أربع سنوات

 78.55٢  3٠.٢٠3  78.553  30.204 من أربع إلى خمس سنوات
 87.565  33.669  9.012  3.465 أكثر من خمس سنوات 

 154.523  401.874  184.7٢5  48٠.4٢7 

صافي األصول لكل سهم  - المعدل  .22

يتم احتساب صافي األصول لكل سهم عن طريق قسمة صافي األصول المعدلة التي تعود إلى المساهمين العاديين 
للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٢81.33٠  1٠8.17٠  301.001  115.736 صافي األصول  - أموال المساهمين 
 714.4٠6  714.4٠6  714.406  714.406 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

 393.8٠  151.41  421.33  162.00 صافي األصول لكل سهم  - المعدل )بيسة/سنت(

ترى اإلدارة بأن فائض التحوط البالغ قيمته ٠.74 مليون ريال ُعماني )٠.٢9 مليون دوالر أمريكي( كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢1: 
تحققه  سوف  ربح  يمثل  التقرير  فترة  نهاية  في  أمريكي((  دوالر  مليون   6.٠9( ُعماني  ريال  مليون   15.84 بقيمة  تحوط  عجز 
الشركة إذا ما اختارت أن تقوم بإنهاء اتفاقيات المقايضة في هذا التاريخ. ولكن وبموجب الشروط الواردة في إتفاقيات 
التمويل، فإن الشركة ليس من حقها إنهاء اتفاقيات المقايضة. وعليه تم استبعاد فائض التحوط من أموال المساهمين.
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العائدات على كل سهم  .23

يتم احتساب العائدات األساسية لكل السهم عن طريق قسمة صافي األرباح أو الخسائر المتعلقة بالمساهمين العاديين 
للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. 

20222022٢٠٢1٢٠٢1
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال ُعماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٢9.481  11.335  33.606  12.922 صافي ربح السنة
 714.4٠6  714.4٠6  714.406  714.406 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 

 41.٢7  15.87  47.04  18.09 العائدات األساسية على السهم )بيسة/سنت( 

التقارير القطاعية  .24

يوجد لدى الشركة قطاع واحد فقط وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 8. وبالتالي تم عرض بيانات قطاعات 
األعمال فيما يتعّلق بقطاعات أعمال الشركة. ويعتمد الشكل األساسي، القطاعات التجارية، على إدارة الشركة وهيكل 

التقارير الداخلية لها. يتم إنشاء جميع العمليات واإليرادات وتقع جميع األصول غير المتداولة في سلطنة عمان.

تأثير تفشي كوفيد 19   .25

هذا  تسبب  عالمية.  جائحة  )كوفيد-19(  المستجد  كورونا  فيروس  أن   ٢٠٢٠ مارس   11 في  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
النشاط  على  سلبي  تأثير  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  العالمية،  التجارية  لألعمال  النطاق  واسعة  اضطرابات  في  الحدث 

االقتصادي.

تمت المطالبة بالتكاليف التي تكبدتها الشركة للتخفيف من تأثير كوفيد 19 من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 
بموجب تغيير قانون الحماية المتفق عليه في اتفاقية شراء الطاقة والمياه. بالتالي، ال يتوقع حدوث أي تأثير على ربحية 

الشركة أو سيولتها أو أي انخفاض في قيمة أصولها.

أرقام المقارنة  .26

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة عند اللزوم لتتوافق مع عرض السنة الحالية.

تم إجراء إعادة التصنيف التالية في هذه القوائم المالية:

غير المخزون كأرصدة  أمريكي(  دوالر  مليون   1.88( عماني  ريال  مليون   ٠.7٢ بقيمة  مبلغ  عن  الشركة  أفصحت 
متداولة لقطع الغيار الرأسمالية في القوائم المالية لعام ٢٠٢1. ومع ذلك، نظًرا ألن طبيعة قطع الغيار 

الرأسمالية هي مواد استهالكية، فقد تم اآلن إعادة تصنيفها كأصل متداول ضمن المخزون.
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