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المساهمون الكرام،

إنــه لمــن دواعــي ســروري نيابــًة عــن مجلــس إدارة شــركة “الباطنــة للطاقــة 
إدارة  مجلــس  أعضــاء  تقريــر  إليكــم  أقــّدم  أن  )“الشــركة”(  ش.م.ع.ع.” 

الشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019.

لمحات عن التشغيل    
لقــد حققــت المحطــة إنجــاًزا هائــًلا نظــًرا لتخطيهــا حاجــز 3٫100 يوًمــا بــدون 
وقــوع أي حــوادث مضيعــة للوقــت )أي 901٫611 ســاعة عمــل( فــي الموقع منذ 
بدايــة العمــل بــه، كمــا حافظــت الشــركة علــى ســجلها الممتــاز مــن عــدم 
وقــوع أي حــوادث مضيعــة للوقــت وحــوادث بيئيــة، األمــر الــذي يعكــس 
ــب الصحــة والســالمة واألمــن  ــا المســتمر فــي الشــركة علــى جوان تركيزن
والبيئــة. ولقــد كان مســتوى تشــغيل المحطــة ممتــاًزا خــالل الســنة حيــث 
أحــد أفضــل ســجالت  حققــت نســبة موثوقيــة بلغــت 99.88% ويعتبــر 
الموثوقيــة فــي تاريــخ المحطــة. قامــت المحطــة بتوليــد 1٫389 جيجــا واط 
فــي الســاعة للشــبكة، وهــو مــا يعــادل معامــل الحمولــة البالغــة نســبته 

ــة بنســبة 74.02% لعــام 2018.  21.53% مقارن

النتائج المالية

 
       2019

ألف ريال ُعماني
مدققة

        2018
ألف ريال ُعماني

مدققة

النسبة المئوية
للتغيير

-34.5%49.20675٫138اإليرادات
)53٫957()27.728(النفقات المباشرة

1.4%21.47821٫181إجمالي الربح
52115إيرادات أخرى

)778()800(التكاليف العمومية واإلدارية
1.0%20.73020٫518الربح قبل الفائدة والضريبة

)9٫871()9.320(النفقات المالية )صافي(
7.2%11.41010٫647الربح قبل الضريبة

)1٫575(1.665الضريبة
7.4%9.7459٫072األرباح الصافية خالل الفترة

ويعــزى انخفــاض اإليــرادات مقارنــة بالعــام الســابق بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض معامــل الحمولــة. حيــث يــؤدي معامــل الحمولــة المنخفــض 
ــة  ــى انخفــاض اســتهالك غــاز الوقــود وانحفــاض فــي التكلفــه المتغيــرة للطاقــة، وهــو الســبب فــي انخفــاض النفقــات المباشــرة مقارن إل

بالعــام الماضــي. 

ــًة بالعــام الســابق إلــى تحســين موثوقيــة المحطــة والمؤشــر اإليجابــي والكفــاءة الحراريــة العاليــة  كمــا ُيعــزى ارتفــاع إجمالــي األربــاح مقارن
وتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 )عقــود اإليجــار( الــذي يعــوض بشــكل جزئــي ارتفــاع اســتهالك المحطــة للكهربــاء 

عندمــا تكــون حمولــة المحطــة صفــر وعنــد ارتفــاع ســعر صــرف اليــورو المطبــق علــى مصاريــف التشــغيل والصيانــة للمشــغل. 

ســاهم انخفــاض النفقــات الماليــة المســتمر بســبب عمليــات ســداد الديــون المجدولــة بشــكل إيجابــي فــي تحقيــق أربــاح أفضــل قبــل 
الضريبــة. وبالتالــي، فقــد ارتفعــت األربــاح الصافيــة بنســبة 7.4% عنهــا فــي العــام الســابق. 

بعــد صــدور الالئحــة التنفيذيــة فــي فبرايــر 2019، قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م بتعويــض الشــركة عــن ضريبــة 
االســتقطاع علــى الفوائــد. عــالوة علــى ذلــك، ولحســن الحــظ فقــد تــم تعليــق تطبيــق ضريبــة االســتقطاع علــى الفوائــد وتوزيعــات األربــاح 

اعتبــاًرا مــن مايــو 2019 ولمــدة 3 ســنوات.

وقــد دفعــت الشــركة توزيعــات أربــاح نقديــة بواقــع 2.80% )2.80 بيســة للســهم الواحــد( فــي يونيــو عــام 2019، و4.20% )4.20 بيســة للســهم 
الواحــد( فــي ديســمبر 2019.

بلغ سعر السهم 58 بيسة في نهاية ديسمبر 2019.

تقرير مجلس اإلدارة 
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المسؤولية االجتماعية للشركة
انطالقــً مــن سياســة الشــركة الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي ُتعنــى بدعــم المجتمــع المحلــي فــي قطاعــي التعليــم 
والبيئــة، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة رعايــة مــع ثــالث شــركات طاقــة أخــرى لتركيــب نظــام الطاقــة الشمســية الكهروضوئية بقــدرة 48 كيلوواط 
فــي مدرســة حافــظ بــن ســيف فــي منطقــة لــوى. انطالًقــا مــن مبــدأ تعزيــز الوعــي بالطاقــة النظيفــة والمتجــددة بيــن الطــالب والمجتمــع، تــم 
االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع ومــن المتوقــع أن تنتــج الطاقــة الكهروضوئيــة حوالــي 77 ميجــا وات فــي الســنة. وتبلــغ التكلفــة اإلجماليــة 

للمشــروع حوالــي 60٫000 ريــال ُعمانــي برعايــة أربــع شــركات للطاقــة بالتســاوي. 

عــالوة علــى ذلــك، قامــت الشــركة إلــى جانــب شــركة تعمــل فــي قطــاع آخــر برعايــة تنفيــذ مشــروع ســينما علــى شــكل ســفينة فضائيــة 
ــة الواقــع االفتراضــي. عرضــت  ــة باســتخدام تقني ــا علمي ــكل منهمــا(، والتــي تعــرض أفالًم ــي ل ــال عمان ــي )6٫250 ري ــال عمان بقيمــة 12٫500 ري
ــى  ــم نقلهــا إل ــم ت ــر )فــي الفتــرة مــن 4-8 نوفمبــر 2019(. ث ــي 200٫000 زائ الســينما خدماتهــا فــي مهرجــان عمــان للعلــوم مســتهدفة حوال
“المديريــة العامــة للتربيــة والتعليــم بمحافظــة شــمال الباطنــة” حيــث تقــدم خدماتهــا إلــى المــدارس المجتمعيــة المحليــة والطــالب لمــدة 

10 ســنوات. 

فــي النهايــة، قامــت الشــركة بدعــم مشــاركات الطــالب وتفاعلهــم مــع المــواد العلميــة، حيــث تبرعــت الشــركه بشاشــات وســبورات تفاعليــة 
إلــى مدرســة أبــو المنــذر فــي صحــار بتكلفــة 3٫750 ريــال عمانــي. 

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط
ــر إمــداد المحطــة بإدخــال مشــاريع الطاقــة المســتقلة الجديــدة فــي صحــار وعبــري وانخفــاض الطلــب علــى الطاقــة فــي الشــبكة  لقــد تأث
الرئيســية مقارنــة بمــا كان متوقًعــا مــن قبــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. نتيجــة لذلــك، مــن المتوقــع أن تســتمر المحطــة فــي 
تلقــي مســتوى منخفــض مــن اإلمــداد فــي فتــرة الشــتاء وإمــداد جزئــي فــي فتــرة الصيــف.  تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا الســيناريو لــن يكــون 

لــه أي أثــر فــي األداء المالــي للشــركة وذلــك ألن صافــي أربــاح الشــركة يأتــي بشــكل أساســي مــن جاهزيــة محطتهــا.

ال توجــد عمليــة معاينــة مخطــط إلجرائهــا خــالل هــذه الفتــرة الشــتوية )أكتوبــر 2019- مــارس 2020(. إنمــا مــن المعتــزم إجــراء عمليــات معاينــة 
بســيطة لتوربينــات الغــاز أرقــام 11 و12 فــي مــارس 2020. ويجــري النظــر فــي الــدروس المســتفادة مــن عمليــات المعاينــة الســابقة وستســعى 

اإلدارة إلتمــام عمليــة المعاينــة بسالســة وفــي الوقــت المناســب. 
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مــن أجــل تجنــب عمليــة المســح النقــدي التــي تنطبــق علــى آخــر قســطين مــن شــريحة القــروض التجاريــة المقــرر إجراؤهــا اعتبــاًرا مــن أبريــل 
2023 وفًقــا لمــا هــو متفــق عليــه فــي المســتندات الماليــة ، قامــت الشــركة بتقييــم ظــروف الســوق المالــي وقــررت االنتظــار للحصــول علــى 

فرصــة أفضــل للســوق.

ــاء  ــاء فــي 2021 قيــد التنفيــذ. تــم تعديــل رخصــة توليــد الكهرب ــاء إلدخــال نظــام الســوق الفوريــة للكهرب إن خطــة هيئــة تنظيــم الكهرب
الصــادرة للشــركة لتعكــس إدخــال نظــام الســوق الفوريــة للكهربــاء. واصلــت الشــركة مشــاركتها فــي اجتماعــات لجنــة مجموعــة العمــل 
ــرة  ــاه إدخــال فت ــة والمي ــة لشــراء الطاق ــاء. كمــا تخطــط الشــركة العماني ــة تنظيــم الكهرب ــا لتوجيهــات هيئ وإعــداد خطــة التنفيــذ وفًق
تدريــب تجريبيــة بحلــول منتصــف عــام 2020 وبــدء تطبيــق نظــام تجــاري جديــد بحلــول نهايــة عــام 2020. تنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة 
ــة أي تأثيــر  الخاصــة بالشــركة والمبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي عــام 2028، وبالتالــي لــن يكــون للســوق الفوري
علــى تدفــق إيــرادات الشــركة حتــى انتهــاء اتفاقيــة شــراء الطاقــة. إن الشــركة محميــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة بالنســبة ألي تكلفــة 

قــد تتكبدهــا نتيجــة الســوق الفوريــة. 

وقــد تــم اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابيــر المعقولــة مــن جانــب اإلدارة للحفــاظ علــى ســجالت إنجــازات المحطــة الممتــازة فــي الصحــة والســالمة 
واألمــن والبيئــة باإلضافــة إلــى مســتويات الجاهزيــة العاليــة خــالل عــام 2020.

وختاًمــا، أود نيابــة عــن مجلــس اإلدارة أن أعــرب عــن بالــغ حزننــا وأســفنا الشــديد لوفــاة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد، ســائًلا 
المولــى عــز وجــل أن يتغمــده برحمتــه، كمــا أود أن أتقــدم بخالــص آيــات الشــكر والعرفــان لصاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق بــن 
تيمــور متمنًيــا لــه مســتقبل واعــد ومكلــل بالتوفيــق والنجــاح، وأن يحقــق للســلطنة مزيــد مــن التقديــم واالزدهــار. كمــا أود أن أؤكــد علــى 

حــرص الشــركة علــى مواصلــة المشــاركة بشــكل فاعــل فــي نمــو اقتصــاد الســلطنة وتكريــس جهودنــا لبنــاء دولــة قويــة. 

_______________________________
سيف الحارثي

رئيس مجلس اإلدارة
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كهربل م.م.ح
إن شــركة كهربــل ش.م.ح. )“كهربــل”( هــي إحــدى شــركات مجموعــة إينجــي وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة إنترناشــيونال بــاور إس. إيــه. 
)شــركة مقرهــا فــي بلجيــكا(. تأسســت شــركة كهربــل فــي عــام 2005 لتقديــم مســاهمتها فــي مزاولــة أعمــال شــركة كهربــل فــي الشــرق 
ــم، التــي تركــز  ــدة فــي العال ــا. إن مجموعــة “إينجــي” هــي إحــدى مجموعــات الطاقــة والخدمــات الرائ األوســط وجنــوب ووســط آســيا وتركي
علــى ثالثــة أنشــطة أساســية أال وهــي خدمــات الكهربــاء والغــاز الطبيعــي والطاقــة، ولقــد بلغــت قيمــة مبيعاتهــا 60.6 مليــار يــورو، كمــا 
بلغــت أرباحهــا قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــالك واالســتهالك 10 مليــارات يــورو )النتائــج الماليــة المجمعــة لســنة 2018(. تضطلــع المجموعــة 
بتطويــر أعمالهــا اســتناًدا إلــى نمــوذج يرتكــز علــى تحقيــق النمــو لمواجهــة التحديــات الرئيســية المتمثلــة فــي التحــول إلــى اقتصاديــات 
توليــد الطاقــة منخفضــة الكربــون والمضــي قدًمــا نحــو عالــم الطاقــة المســتدامة والحــد مــن آثــار تغيــر المنــاخ وســبل التأقلــم معــه وأمــن 
اإلمــدادات واالســتخدام الرشــيد للمــوارد. لقــد نشــأت إينجــي نتيجــة لعمليــة االندمــاج بيــن شــركتي ســويز وجــاز دو فرانس واللــذان يتمتعان 
بتاريــخ يمتــد ألكثــر مــن 150 عاًمــا حيــث تــم تأســيس كال الشــركتين فــي القــرن التاســع عشــر. تعتبــر شــركة إينجــي طرًفــا فاعــًلا رئيســًيا فــي 

أوروبــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتــزاول أنشــطتها عبــر حوالــي 70 دولــة فــي القــارات الخمــس.

أعمال شركة كهربل:

تأسســت شــركة كهربــل لتصبــح مســاهًما مباشــًرا فــي العديــد مــن الشــركات القابضــة والمشــاريع القائمــة العاملــة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وجنــوب ووســط آســيا وتركيــا، إضافــة إلــى كونهــا عنصــًرا فاعــًلا لتطويــر ودعــم أنشــطة شــركة إينجــي داخــل المنطقــة وتغطــي 

جميــع نطــاق أعمــال المجموعــة:

توليــد الطاقــة منخفضــة الكربــون، بمــا فــي ذلــك: المحطــات التــي تعمــل بتقنيــة دورة توربينــات الطاقــة المزدوجــة باســتخدام   •
الغــاز الطبيعــي ومحطــات طاقــة الريــاح البريــة والبحريــة وحقــول الطاقــة الشمســية )الكهروضوئيــة( وأنظمــة الطاقــة الشمســية 

المركــزة )لتوفيــر البخــار بشــكل مســتمر حتــى بعــد غــروب الشــمس( والتخزيــن داخــل نطــاق الشــبكة والمولــدات المتحركــة.
الشــبكات العالميــة مثــل نقــل الغــاز وتخزينــه وتوزيعــه ونقــل الغــاز الطبيعــي المســال )تســييل وإعــادة تجميــع الغــاز الطبيعــي   •

المســال( وتجــارة الغــاز والغــاز الحيــوي واســتخدامات الهيدروجيــن ونقــل وتوزيــع الطاقــة 

وتــزاول الشــركة أعمالهــا علــى وجــه التحديــد فــي األنشــطة التاليــة: أنشــطة الملكيــة واإلدارة والخدمــات والتشــغيل والصيانــة والمقــاوالت 
التــي تتعلــق بالكهربــاء والميــاه والنفــط والغــاز والمشــاريع الصناعيــة األخــرى.

المقر:
يقــع مقــر شــركة كهربــل فــي المنطقــة الحــرة بمطــار دبــي فــي إمــارة دبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتســاهم فــي مزاولــة أعمــال شــركة 

إينجــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وجنــوب ووســط آســيا وتركيــا.

تنتــج وحــدة أعمــال شــركة إينجــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وجنــوب ووســط آســيا وتركيــا 32 جيجــاواط مــن الطاقــة التــي يتــم توليدهــا 
بالغــاز كمــا تنتــج مــا يقــرب مــن 1 جيجــاواط مــن الطاقــة الشمســية قيــد التشــغيل أو قيــد اإلنشــاء أو التطويــر )بشــكل رئيســي فــي الهنــد(. 
ــي 5٫5 مليــون متــر  ــدة المنتجــة للميــاه المحــالة بســعة إنتاجيــة تبلــغ حوال وفــي منطقــة الخليــج، تعتبــر أيًضــا مــن إحــدى الشــركات الرائ

مكعــب فــي اليــوم.

أمــا فــي تركيــا، فيوجــد لــدى شــركة إنجــي 370٫000 عميــل فــي مجــال توزيــع الغــاز عبــر شــركة إزجــاز )IZGAZ(، وتوفــر 145٫000 متــر مكعــب مــن 
القــدرة اإلنتاجيــة مــن التخزيــن العائــم وإعــادة التحويــل كمــا تعمــل بشــكل فعــال فــي مجــال تجــارة التجزئــة وتجــارة الطاقــة.

الملكية:
إن شــركة كهربــل مملوكــة بالكامــل )بواقــع 100%( مــن قبــل شــركة إنترناشــيونال بــاور إس. إيه.بلجيــكا، وهــي شــركة قائمــة تــم تأسيســها 
وتســجيلها بموجــب قوانيــن مملكــة بلجيــكا تحــت رقــم ســجل تجــاري 0403.203.264 وعنــوان مكتبهــا المســجل فــي 34 بوليفــارد ســيمون 

بوليفــار، 1000 بروكســل، بلجيــكا.

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

الرائــدة والمعروفــة فــي ســلطنة ُعمــان.

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

نمــت شــركة الشــرق األوســط لالســتثمار ش.م.م.  لتصبــح شــركة اســتثمار ُعمانيــة مرموقــة. وهــو إنجــاز حققتــه بفضــل والئهــا منقطــع 
النظيــر لســلطنة ُعمــان، ومهنيــة موظفيهــا، وشــعورها القــوي بالمســؤولية االجتماعيــة، مــع وعيهــا التــام ببيئتهــا التشــغيلية، ورؤيتهــا 
االســتثنائية، والتزامهــا الوثيــق بأهــم القيــم. تركــز محافظنــا االســتثمارية علــى االســتثمار فــي قطاعــات البنــوك، والطاقــة، واالتصــاالت، 
ــر  والمــواد االســتهالكية والمســتحضرات الدوائيــة، مــا يوفــر فرصــة الســتحداث القيمــة واالســتحواذ عليهــا بطريقــة تجنــب المخاطــر. تدي

الشــركة بشــكل احترافــي محافــظ محليــة ودوليــة متنوعــة مــن األوراق الماليــة وســندات الديــن واالســتثمارات المباشــرة.

نبذة عن كبار المساهمين
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شركة سوجيتز جلوبال لالستثمار بي. في. )سوجيتز (
إن شــركة شــركة ســوجيتز جلوبــال لالســتثمار بــي. فــي. )ســوجيتز ( هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة “ســوجيتز” وهــي شــركة 

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

ويعمــل فــي شــركة “ســوجيتز” أكثــر مــن 19٫000 فــرًدا حــول العالــم )كمــا فــي ســبتمبر 2019( كمــا تجــاوزت إيراداتهــا 1.9 تريليــون يــن يابانــي فــي 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي مــارس 2019 )أســاس المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة(.

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

األمريكيــة وأندونيســيا وفيتنــام والمكســيك والصيــن وترينيــداد وتوباغــو وســريالنكا واليابــان. 

وفــي منطقــة الخليــج علــى وجــه الخصــوص، تعمــل شــركة ســوجيتز منــذ فتــرة طويلــة بشــكل فعــال فــي قطــاع أعمــال الطاقــة والميــاه، 
بمــا فــي ذلــك عقــود الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات فــي مشــاريع، مثــل مشــروع الغبــرة )المراحــل 1، 2، 3، 4، 5( ومشــاريع الطاقــة 
المســتقلة، مثــل مشــروع الطاقــة المســتقل “بيــه بيــه 11” )1٫729 ميجــاواط( فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومحطــة بــركاء-3 )744 
ميجــاواط، بتقنيــة دورة توربينــات الغــاز المزدوجــة( ومحطــة صحــار- 2 )744 ميجــاواط، تعمــل بتقنيــة دورة توربينــات الغــاز المزدوجــة( فــي 

ســلطنة ُعمــان.

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

إس إي بيه انترناشيونال نيذرالندس بي. في.
إن شــركة “إس إي بيــه آي” هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة شــيكوكو للطاقــة الكهربائيــة المحــدودة ) يونــدن ( لالســتثمار 
فــي وإدارة المشــاريع المســتقلة للطاقــة والمشــاريع المســتقلة للميــاه والطاقــة خــارج اليابــان، وتمتلــك الشــركة أســهًما فــي مشــروع 
الطاقــة المســتقل “بــركاء -3”)744 ميجــاواط، بتقنيــة توربينــات الغــاز ذات الــدورة المركبــة( ومشــروع الطاقــة المســتقل “صحــار-2” )744 
ميجــاواط، بتقنيــة توربينــات الغــاز ذات الــدورة المركبــة( فــي ســلطنة عمــان، ومشــروع الميــاه والطاقــة المســتقل فــي “راس لفــان” )2٫730 
ميجــاواط، بتقنيــة توربينــات الغــاز ذات الــدورة المركبــة / 63 مليــون جالــون امبريالــي يوميــا( فــي دولــة قطــر، ومشــروع الطاقــة المســتقل 
“هواتكونــدو” )98 ميجــاواط، الطاقــة الكهروضوئيــة( فــي تشــيلي، ومشــروع الطاقــة المســتقل “يونليــن” )640 ميجــاواط، طاقــة ريــاح 

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

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

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

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

ويعمــل فــي شــركة “يونــدن” حوالــى 4٫500 فــرد، وقــد اســتطاعت أن تحقــق إيــرادات تشــغيلية موحــدة بلغــت 6.6 مليــار دوالر أمريكــي مــن 
مبيعــات كهربــاء بلغــت 27.9 مليــار كيلــوواط/ ســاعة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019. ومنــذ إنشــائها فــي العــام 1951، 
ســاهمت شــركة “يونــدن” فــي التنميــة اإلقليميــة مــن خــالل توفيــر إمــدادات الكهربــاء المســتقرة ذات جــودة العاليــة وبأســعار منخفضــة، من 
خــالل إنشــاء مزيــج متــوازن مــن الطاقــة، يجمــع بيــن الطاقــة النوويــة والفحــم والنفــط والغــاز والطاقــة المائيــة والطاقــة الشمســية، وبلغــت 

قدرتهــا اإلنتاجيــة اإلجماليــة حوالــى 5٫434 ميجــاواط )صافــي وإجمالــي( فــي 63 محطــة للطاقــة.

وفــي مجــال الطاقــة الحراريــة علــى وجــه الخصــوص، يعمــل بشــركة “يونــدن” أكثــر مــن 400 مهنــدس فــي مجــال هندســة وبنــاء وتشــغيل 
ــى 3٫700 ميجــاواط، حيــث تتمتــع شــركة “يونــدن” بخبــرات واســعة  ــة التــي تقــدر طاقتهــا اإلنتاجيــة بحوال ــة محطــات الطاقــة الحراري وصيان
ومهــارات ودرايــة اكتســبتها خــالل أكثــر مــن 60 عامــا مــن العمــل فــي هــذه المجــاالت. وتمتلــك شــركة “يونــدن” وحدتيــن تعمــالن بتقنيــة 

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

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



2٠
1٩

ي 
ـو

نـ
سـ

الـ
ر 

يـــ
ـر

قـ
تـ

الـ

10

الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية
إن الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة “الهيئــة” هــي هيئــة عامــة تــم إنشــاؤها فــي ســلطنة ُعمــان، كمــا أنهــا تتمتــع باالســتقالل اإلداري 
والمالــي بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 91/72 الصــادر بتاريــخ 2 يوليــو 1991. تتولــى الهيئــة إدارة خطــة المعاشــات التقاعديــة ذات المزايــا 
المحــددة للمواطنيــن الُعمانييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص داخــل ســلطنة عمــان، وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي باإلضافــة إلــى 

المواطنيــن العمانييــن العامليــن فــي الخــارج والعامليــن لحســابهم الخــاص علــى حــد ســواء.

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

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

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

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

الُعمانييــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي فــي بدايــة عــام 1986.

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

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

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

فــي الســلطنة.
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تقرير المسؤولية 
االجتماعية للشركة

تعتبــر شــركة الباطنــة للطاقــة ش.م.ع.ع. )“الشــركة”( المواطنــة أحــد العناصــر الرئيســية لنجــاح العمــل التجــاري. واسترشــادا بسياســتها 
الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة مــع التركيــز علــى التعليــم والرياضــة والصحــة والســالمة والبيئــة باعتبارهــا نواحــي المشــاركة الرئيســية، 

أنفقــت الشــركة 25٫000 ريــال عمانــي فــي ثــالث مشــاريع فــي عــام 2019 علــى النحــو الموجــز فــي الجــدول التالــي: 

المبلغ )ريال عماني(بيان المشروع 

مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 48 كيلوواط في مدرسة حافظ بن سيف في لوى   )115,000

سينما على شكل سفينة فضاء   )26,250

توريد شاشات تفاعلية وسبورات تفاعلية لمدرسة أبو المنذر الرحيلي في صحار   )33,750

25,000اإلجمالي 

بهدف تحقيق األهداف الرئيسية التالية: 
توفير الكهرباء النظيفة المتجددة المجانية للمدرسة   .1

زيادة الوعي بالطاقة النظيفة والمتجددة لدى الطالب والمجتمع   .2
الترويج للقيمة المحلية ودعم المشاريع العمانية الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة المتجددة   .3

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة رعايــة مــع ثــالث شــركات طاقــة أخــرى لتركيــب نظــام للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة بقــدرة 48 كيلــوواط فــي 
مدرســة حافــظ بــن ســيف فــي لــوى. وقــد أنجــز المشــروع بقــدرة 48 كيلــوواط ويتوقــع أن ينتــج حوالــي 77 ميجــا وات ســاعة / الســنة. ويبلــغ 

إجمالــي تكلفــة المشــروع حوالــي 60٫000 ريــال عمانــي تحــت رعايــة أربــع شــركات للطاقــة. 
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كمــا قامــت الشــركة مــع شــركة أخــرى فــي القطــاع برعايــة ســينما علــى شــكل ســفينة فضــاء بقيمــة 12٫500 ريــال عمانــي )دفعــت كل منهمــا 
6٫250 ريــال عمانــي(، وهــي تعــرض أفــالم علميــة باســتخدام تقنيــة الواقــع االفتراضــي. ولقــد قدمــت الســينما التــي اســتهدفت حوالــي 200٫000 
زائــر خدماتهــا فــي مهرجــان عمــان للعلــوم الــذي أقيــم فــي الفتــرة مــا بيــن 4 و8 نوفمبــر 2019. ثــم انتقلــت الســينما بعــد ذلــك إلــى المديريــة 

العامــة للتربيــة والتعليــم بمحافظــة شــمال الباطنــة حيــث تخــدم مــدارس المجتمــع المحلــي والكليــات لمــدة 10 ســنوات. 

وفــي النهايــة، وتعزيــزا للمشــاركة الطالبيــة والتفاعــل مــع المواضيــع العلميــة، قامــت الشــركة بتوريــد شاشــات تفاعليــة وســبورات تفاعليــة 
لمدرســة أبــو المنــذر الرحيلــي فــي صحــار بتكلفــة 3٫750 ريــال عمانــي. 
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يســر إدارة شــركة الباطنــة للطاقــة ش.م.ع.ع )“الشــركة”( أن تقــدم تقريرهــا حــول هيــكل أعمــال الشــركة، والفــرص والتحديــات، واألداء 
التشــغيلي والمالــي، والمخاطــر والمخــاوف، إضافــة إلــى النظــرة المســتقبلية والمســائل األخــرى التــي تهــم المســاهمين.

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

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

ُيذكــر أن قطــاع الكهربــاء والميــاه فــي ُعمــان مملــوك بشــكل جزئــي للحكومــة، أمــا الجــزء اآلخــر فيتبــع القطــاع الخــاص، وتتضمــن محفظــة 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، فيمــا يخــص الطاقــة اإلنتاجيــة المتعاقــد عليهــا، عقــوًدا طويلــة األمــد مــع محطــات قيــد التشــغيل 

لتوليــد الطاقــة و/أو تحليــة الميــاه.

ــاء  ــة للكهرب ــاء الصــادرة للشــركة لتعكــس إدخــال نظــام الســوق الفوري ــل رخصــة توليــد الكهرب ــاء بتعدي ــة تنظيــم الكهرب قامــت هيئ
اعتبــاًرا مــن شــهر ديســمبر عــام 2020. تتبــع الشــركة عــن كثــب تنفيــذ إجــراءات “الســوق الفوريــة” لشــراء الطاقــة مســتقبًلا مــن منتجيــن 
الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه اتفاقيــة لشــراء الطاقــة تنتهــي  مســتقلين للطاقــة. وبالرغــم مــن أن الشــركة تجمعهــا بالشــركة 
ــا فــي عمليــات “الســوق الفوريــة”  صالحيتهــا فــي أبريــل عــام 2028، فــإن قواعــد الســوق الفوريــة ســتقتضي مــن الشــركة المشــاركة يومًي
وإن كان ذلــك بــال مخاطــر علــى ترتيبــات اإليــرادات المتفــق عليهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة القائمــة. وتهــدف الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه مــن خــالل هــذه الترتيبــات المقترحــة إلــى زيــادة كفــاءة التوزيــع عــن طريــق زيــادة الشــفافية وتحقيــق الكفــاءة علــى مســتوى 
الوقــود واالســتخدام األمثــل لألصــول فــي مــا يتعلــق بفــرص تحقيــق المولــدات لإليــرادات مــا بعــد انتهــاء مــدة اتفاقيــات شــراء الطاقــة مــا 
يســهم فــي تعزيــز الشــفافية فــي معالجــة اتفاقيــات شــراء الطاقــة المنتهيــة مدتهــا. وســوف تســتمر الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة 

والميــاه فــي المحافظــة علــى الــدور الــذي تلعبــه كالمشــتري الوحيــد للطاقــة بالجملــة فــي الســلطنة.

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

اإلطار التعاقدي

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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تتميــز اتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بالمرونــة تجــاه الصدمــات المحتملــة فــي أســعار الغــاز 
أو الطلــب علــى الطاقــة حتــى عــام 2028، باإلضافــة إلــى توفيــر الحمايــة ضــد أي مخاطــر سياســية. كمــا أن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه هــي المشــتري الوحيــد لجميــع الكهربــاء المنتجــة مــن محطــة الطاقــة )“المحطــة”(، وتعتمــد الشــركة اعتمــاًدا كلًيــا علــى الدفعــات 

التــي تقدمهــا الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي مواعيدهــا المحــددة.

كمــا أن اتفاقيــة بيــع الغــاز الطبيعــي التــي تــم إبرامهــا مــع وزارة النفــط والغــاز تضمــن توفيــر الوقــود )الغــاز الطبيعــي( بالتوافــق مــع 
ــه ســنوًيا بمــا ال يقــل عــن 3% وفــق الشــروط  ــر 2015 تــم تعديــل ســعر الغــاز وزيادت ــواردة فــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة. وفــي يناي الشــروط ال
ــر بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة، فــإن  ــارة عــن عنصــر عاب ــواردة فــي اتفاقيــة بيــع الغــاز الطبيعــي. ولكــن بمــا أن تكلفــة الغــاز هــي عب ال

ــادة فــي ســعر الغــاز. ــر نتيجــة الزي ــأى عــن أي تأثي ــا بمن الشــركة ســتكون عملًي

كمــا أن اتفاقيــة اســتخراج ميــاه البحــر المبرمــة مــع شــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة ش.م.ع.م )مجيــس( يؤمــن توافــر ميــاه البحــر 
المعالجــة بالكلــور، والتــي تســتخدمها الشــركة بشــكل أساســي الغــراض التبريــد مختلــف المعــدات فــي المحطــة.

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

التدفقــات النقديــة المتاحــة للمســاهمين.

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

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

أنحــاء العالــم.

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

مناقشة األداء التشغيلي 

الصحة والسالمة

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

ــم يســجل وقــوع أي حــوادث مضيعــة للوقــت. وتفخــر  ــاًزا بشــكل عــام فــي 2019 إذ ل وقــد كان أداء الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة ممت
الشــركة بــأن تعلــن بــأن المحطــة قــد أكملــت 3٫100 يوًمــا بــدون وقــوع أي حــوداث مضيعــة للوقــت )901٫611 ســاعة عمــل( بحلــول نهايــة 2019.

كمــا أن المحطــة قــد حصلــت علــى عــدد مــن الشــهادات المرموقــة مثــل “اآليــزو 14001” و”اآليــزو 45001” األمــر الــذي يعتبــر دليــًلا علــى معاييــر 
الســالمة والجــودة العاليــة التــي تتســم بهــا عمليــات المحطــة. فضــًلا عــن العديــد مــن اإلجــراءات االســتباقية األخــرى التــي تقــوم بهــا الشــركة 

بالتعــاون مــع شــركة “ســتومو” والتــي أدت بشــكل ممتــاز إلــى تحقيــق أهــداف الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة:
إجراء مراجعات من قبل اإلدارة وتقديم المحاضرات حول السالمة.   •

إدخال مؤشرات األداء الرئيسية االستباقية.  •
إدخال البرامج القائمة على السلوك والتي تسمى “عيون جديدة”  •

تطبيق برنامج “إنتيليكس”، وهو عبارة عن نظام إلدارة إعداد تقارير السالمة.   •
تشــّكل معاييــر الســلوكيات والمواقــف الموصــى بهــا )BARS( مبــادرة مؤسســية أطلقتهــا شــركة “إنجــي” العالميــة الرائــدة فــي   •

قطــاع الطاقــة فــي إطــار نهــج الســيطرة علــى الخســائر وإدارة المخاطــر علــى نطــاق أوســع.
جميع مدراء الصيانة والتشغيل وموظفي الصحة والسالمة والبيئة حاصلون على شهادة “نيبوش” لألمن والسالمة.  •

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

المتبعــة فــي هــذا المجــال.
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الموارد البشرية - التدريب والتطوير الوظيفي
تعــد قيــم التدريــب فــي المحطــة مــن القيــم التــي ترســخها شــركة ســتومو وهــي ترمــي بشــكل أساســي إلــى ضمــان تأديــة كافــة العامليــن 
مهامهــم بفعاليــة تامــة وفــي أجــواء آمنــة. والجديــر بالذكــر أن الشــركة وشــركة “ســتومو” ملتزميــن بتمكيــن المواطنيــن الُعمانييــن 
المؤهليــن مــن اكتســاب مهــارات هندســية ومــا يرتبــط بهــا مــن مهــارات أخــرى تتميــز بجــودة عاليــة واالضطــالع بمســؤوليات أكبــر فــي 
مجالــي تشــغيل المحطــة وصيانتهــا. ولهــذا الغــرض، انطــوت اســتراتيجية الشــركة وشــركة “ســتومو” منــذ إنشــائهما علــى تدريــب الكوادر 
الُعمانيــة المؤهلــة وتطويرهــم لتولــي مســؤوليات إضافيــة فــي الوقــت المناســب. وتشــمل المراجعــة الســنوية ألداء كل عامــل تقييــم نموه 
الوظيفــي. ولقــد نجحــت “ســتومو” فــي اختيــار مرشــحين، الســيما خريجيــن شــباب ُعمانييــن يتمتعــون بإمكانيــات عاليــة لالرتقــاء بهــم إلــى 
ــا  ــة العلي ــب المتخصــص وتوفيــر توجيهــات إرشــادية لهــم مــن قبــل األقــران ليصعــدوا ســلم المناصــب اإلداري مســتوى أعلــى مــن التدري

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

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

وشــغل مناصــب عليــا.

صافي تصدير الطاقة ومعامل الحمولة
كان صافــي تصديــر الطاقــة ومعامــل الحمولــة فــي أدنــى مســتوياته خــالل عــام 2019 عبــر تاريــخ المحطــة وجــاء ذلــك تأثــًرا بتطبيــق أنظمــة 
المنتــج المســتقل للطاقــة فــي كل محطتــي صحــار وعبــري والنمــو المنخفــض للطلــب علــى الطاقــة فــي الشــبكة الرئيســية مقارنــة 

بالتنبــؤات. 

الطاقة اإلنتاجية
تعــّرف الطاقــة االنتاجيــة للمحطــة بأنهــا إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة )ميجــاواط( التــي يمكــن تســليمها مــن قبــل المحطــة فــي ظــل 
ــة  ــة المتعاقــد عليهــا المضمون ــة اإلنتاجي ــة تنخفــض الطاق ــة شــراء الطاق ــى النحــو المحــدد فــي اتفاقي ــع. وعل ــة للموق الظــروف المرجعي
بشــكل طفيــف وتدريجــي خــالل الســنوات الخمــس األولــى مــن المشــروع ومــن ثــم تســتقر عنــد 736.53 ميجــاواط مــن العــام التعاقــدي 
الســادس حتــى نهايــة اتفاقيــة شــراء الطاقــة. ولقــد برهــن اختبــار األداء الــذي أجــري فــي أبريــل 2019 بنجــاح عــن هــذه الطاقــة االنتاجيــة 

المتعاقــد عليهــا المضمونــة.

الموثوقية والكفاءة الحرارية
ــاء. حيــث كانــت موثوقيــة المحطــة  ــا التفاقيــة شــراء الكهرب ُيقصــد بموثوقيــة المحطــة قدرتهــا علــى تقديــم القــدرة الُمعلــن عنهــا طبًق
التشــغيلية علــى مــدى األعــوام الســبعة الماضيــة ممتــازة وفــق معاييــر القطــاع، وســاهمت بصــورة جوهريــة فــي األداء المالــي للشــركة. 

حققــت المحطــة نســبة موثوقيــة بلغــت 99.88% فــي عــام 2019 وهــي مــن أفضــل النســب التــي تــم تحقيقهــا فــي تاريــخ المحطــة.

ــت كفــاءة المحطــة  ــاج وحــدة واحــدة مــن الطاقــة الكهربائيــة. وفــي عــام 2019، كان ــة إلنت ُتقــاس كفــاءة المحطــة بمقــدار الحــرارة المطلوب
بوجــه عــام ســلبية بعــض الشــيء مقارنــة باســتهالك الغــاز الفعلــي فــي المحطــة، وتواصــل المحطــة استكشــاف فــرٍص جديــدة لتحســين 

كفاءتهــا ممــا يمكنهــا مــن تقليــص الهامــش الســلبي الســتهالك الوقــود فــي المحطــة. 
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عامل الحمولة وتصدير الطاقة السنوي للمحطة 
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الصيانة
ــة القياســية الموصــى بهــا مــن قبــل الشــركة المصنعــة للمعــدات  ــا إلجــراءات التشــغيل والصيان ــة علــى المحطــة وفًق ــم إجــراء الصيان ت
األصليــة )ســيمنز(، إلــى جانــب نتائــج المراقبــة لحالــة المعــدات. وخــالل عــام 2019، أجــرت الشــركة المصنعــة للمعــدات األصليــة )ســيمنز( فحًصــا 
متوســًطا لتوربيــن البخــار ومولــد توربيــن البخــار.  ومــع االنخفــاض الشــديد لتوزيــع الكهربــاء فــي المحطــة منــذ شــهر مايــو 2019، تــم ترحيــل 

إجــراءات الفحــص الثانــوي لــكل مــا توربينــي الغــاز إلــى عــام 2020 نظــًرا النخفــاض ســاعات التشــغيل التراكمــي علــى توربينــات الغــاز.  

الضمان
تــم تخفيــض مطالبــات الضمــان بشــكل كبيــر ولــم يبــق منهــا مفتوًحــا للتصحيــح ســوى عــدد قليــل فــي انتظــار انتهــاء عمليــات الفحــص 
الرئيســية لتوربينــات الغــاز. وتــم تخفيــض قيمــة الضمــان بحيــث تتناســب مــع مطالبــات الضمــان المفتوحــة وتــم تمديــد فتــرة الضمــان مــن 
قبــل مقــاول الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات حتــى 31 ديســمبر 2021. وانتهــت فتــرة االتفاقيــة اإلضافيــة وبالتالــي انتهــت صالحيــة ضمــان 
اإلضافــي لمضخــات ميــاه التبريــد بشــكل طبيعــي فــي أبريــل 2019 لعــدم وجــود أي مالحظــات أثنــاء الفحــص الشــامل للمضخــة قبــل انتهــاء 

فتــرة الضمــان اإلضافــي.

مناقشة األداء المالي 

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

-34.5%149.2175.14اإليرادات

7.4%29.749.07صافي الربح

0.6%319.0618.94صافي الربح قبل نفقات التمويل

-1.8%4260.78265.57إجمالي األصول

0.0%567.4967.49رأس المال )المدفوع(

6.0%688.9483.92أموال المساهمين )صافي األصول(

-9.5%7142.52157.41القروض ألجل *

0.0%8674.89674.89المتوسط المرجح لعدد األسهم

0.0%9674.89674.89العدد الفعلي لألسهم المتبقية

-17.5%104.725.72توزيعات األرباح العادية
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الكفاءة الحرارة للمحطة وموثوقيتها 
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نسبة التغير )%(20192018المؤشرات المالية الرئيسية

بدون12.1%19.8%1/2هامش صافي الربح

بدون13.4%14.4%5/2عائدات رأس المال )المدفوع(

بدون7.8%8.2%3/ )6+7(عائدات رأس المال المستثمر

بدون6:738.4:61.634.8:65.2نسبة الديون إلى رأس المال

6.0%8/6131.79124.35صافي األصول لكل سهم )بيسة(

7.4%8/214.4313.44الربح األساسي للسهم )بيسة(

-17.5%9/107.008.48توزيعات األرباح للسهم )بيسة(
*  باستثناء تكلفة المعامالت غير المطفأة.

تحليل األرباح والخسائر
يعــزى انخفــاض اإليــرادات مقارنــة بالعــام الســابق بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض عامــل حمولــة المحطــة. ويؤثــر التغيــر فــي عامــل حمولــة 
المحطــة علــى رســوم الوقــود والطاقــة المســتلمة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. ومــع ذلــك، يتــم تمريــر هــذه الرســوم إلــى 

وزارة النفــط والغــاز  وشــركة  ســتومو، وبالتالــي ال يوجــد تأثيــر مــادي علــى ربحيــة الشــركة.

وُيعــزى ارتفــاع إجمالــي األربــاح مقارنــًة بالعــام الســابق بشــكل أساســي إلــى تحقيــق نســبة توافــر أفضــل وفهرســة مواتيــة وكفــاءة حراريــة 
أعلــى باإلضافــة إلــى اعتمــاد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم “16” )لعقــود اإليجــار(، يقابلــه جزئيــً ارتفــاع اســتهالك كهربــاء 
ــب ارتفــاع ســعر صــرف اليــورو المطبــق علــى  ــى جان ــة فــي المحطــة صفــًرا إل الملحقــات المســاعدة للمحطــة عندمــا تكــون نســبة الحمول

ــة لشــركة ســتومو.  ــف التشــغيل والصيان مصاري

عــالوة علــى ذلــك، ســاهم االنخفــاض المطــرد فــي تكاليــف التمويــل بســبب مدفوعــات الديــون المجدولــة بشــكل إيجابــي فــي تحقيــق ربــح 
أفضــل قبــل خصــم الضرائــب. ونتيجــة لذلــك، ارتفــع صافــي الربــح لعــام 2019 بنســبة 7.4% مقارنــة بالعــام الماضــي.

ونتيجة لذلك، فقد ارتفع العائد األساسي للسهم الواحد إلى 14.44 بيسة للعام 2019 مقارنة مع 13.44 بيسة لعام 2018.

ويبين الشكل أدناه إيرادات الشركة وأرباحها خالل األعوام الخمسة الماضية

ــر 2015 وفقــا  ــخ 1 يناي ــاًرا مــن تاري ــى2015 هــو أن ســعر الغــاز قــد تضاعــف اعتب ــرادات مــن عــام 2014 إل ــادة فــي اإلي * إن الســبب الرئيســي للزي
التفاقيــة بيــع الغــاز الطبيعــي. وبمــا أن ســعر الغــاز هــو مجــرد عنصــر عابــر بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة، فقــد زادت إيــرادات الشــركة فــي 

المقابــل علــى ذلــك األســاس.
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تحليل الميزانية العمومية
بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة 260.78 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، مقارنــة بـــ 265.57 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام 

المنصــرم، وذلــك يعــود أساًســا إلــى رســوم اإلســتهالك للســنة.

ــاه ومــن المتوقــع تســويتها فــي الوقــت المناســب طبقــا لشــروط  ــة والمي ــة لشــراء الطاق ــة مــن الشــركة الُعماني معظــم الذمــم التجاري
اتفاقيــة شــراء الطاقــة.

 وبلــغ النقــد ومــا فــي حكــم النقــد والودائــع قصيــرة األجــل بعــد اقتطــاع القــروض قصيــرة األجــل -1.78 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي
31 ديسمبر 2019 مقارنة بــ 1.63 مليون ريال ُعماني في العام الماضي.

ارتفعــت أمــوال المســاهمين )صافــي األصــول( ارتفاًعــا طفيًفــا لتصــل إلــى 88.94 مليــون ريــال ُعمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، ويرجــع ذلــك 
أساًســا إلــى ارتفــاع صافــي األربــاح المحققــة خــالل عــام 2019 والتــي انخفضــت بعــد توزيــع األربــاح علــى المســاهمين خــالل الســنة.

وشــهدت القــروض ألجــل )والتــي تشــمل األرصــدة المتداولــة وغيــر المتداولــة انخفاًضــا لتصبــح 138.48 مليــون ريــال ُعمانــي نتيجــة للدفعــات 
المجدولــة طبقــا للشــروط المتفــق عليهــا بموجــب اتفاقيــات التمويــل.

توزيعات األرباح
ــل،  ــات التموي ــاء بالتعهــدات المتفــق عليهــا بموجــب اتفاقي ــى الوف ــاح تتوقــف عل ــاح مــن النقــد المت ــع األرب إن سياســة الشــركة فــي توزي
والتــي تشــمل تكويــن مخصصــات كافيــة لتســديد القــروض المتوقعــة والنفقــات التشــغيلية وفقــا لوثائــق التمويــل. وتماشــًيا مــع سياســة 
الشــركة ومــع اللوائــح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، فقــد أعلنــت الشــركة عــن توزيعــات أربــاح بقيمــة 4.72 مليــون ريــال ُعمانــي 
)بواقــع 7.00 بيســة للســهم الواحــد( فــي عــام 2019 )ُتدفــع مــن األربــاح المحتجــزة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018(. حيــث كان 

توزيــع األربــاح عــن عــام 2019 أقــل بنســبة 17% مقارنــة بعــام 2018.

المخاطر والمخاوف
فقدان التوفر بسبب عطل ميكانيكي

إن الخطــر الرئيســي الــذي يواجــه الشــركة هــو احتمــال أن تصبــح محطتهــا غيــر متوفــرة بســبب عطــل ميكانيكــي. ومــن أجــل التخفيــف 
مــن هــذا الخطــر، فــإن الشــركة تحــرص علــى أن تقــوم شــركة ســتومو بتشــغيل وصيانــة المحطــة بالتوافــق مــع توجيهــات الشــركة، إلــى 
جانــب أفضــل الممارســات المتبعــة فــي هــذا القطــاع وجــداول الصيانــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل الشــركة المصنعــة للمعــدات األصليــة.
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فقدان التوفر بسبب التلف العرضي

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

مدفوعات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتســوية الفواتيــر الصــادرة مــن مايــو إلــى نوفمبــر  2019 باســتثناء البنــد الخــاص بمكــون 
غــاز الوقــود. ومــع ذلــك، لــم تقــم الشــركة بتســوية مدفوعــات غــاز الوقــود المقابلــة إلــى وزارة النفــط والغــاز نظــًرا ألن تكلفــة غــاز الوقــود 
تحتســب علــى أســاس تعاقبــي وفًقــا لشــروط اتفاقيــة شــراء الطاقــة، وتلتــزم الشــركة بالســداد لــوزارة النفــط والغــاز فقــط فــور اســتالم  
مدفوعــات مكــون غــاز الوقــود المقابــل مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. لذلــك، ال يوجــد تأثيــر جوهــري علــى ربحيــة الشــركة 

والتدفــق النقــدي لديهــا.

النظرة المستقبلية
تواصــل الشــركة تأديــة التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة لتضمــن تعويضهــا مــن قبــل الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة.. ومــع 
التســليم بــأن اســتدامة النتائــج الماليــة للشــركة علــى المــدى الطويــل تعتمــد علــى قاعدتهــا التشــغيلية الفعالــة، فــإن اإلدارة ســوف 
تســتمر فــي التركيــز علــى ضمــان وجــود مســتويات عاليــة مــن التوافــر للمحطــة، بالتزامــن مــع مراقبــة التكاليــف العامــة بشــكل وثيــق.

عــالوة علــى ذلــك، تقــوم الشــركة بتقييــم أوضــاع الســوق الماليــة بحًثــا عــن أي فــرص لتجنــب عمليــة المســح النقــدي التــي تنطبــق علــى آخــر 
قســطين مــن شــريحة القــروض التجاريــة المقــرر إجراؤهــا اعتبــاًرا مــن أبريــل 2023 علــى النحــو المتفــق عليــه فــي الوثائــق الماليــة.

أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها
تؤمــن اإلدارة بأهميــة وجــود نظــام رقابــة داخليــة قــوي. ومنــذ تحويــل وضــع الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة عــام 2014، فقــد تــم تعييــن 
مدققــة داخليــة فــي الشــركة بــدوام كامــل، ونظــًرا لخبراتهــا ومهاراتهــا، تــم تعينهــا رئيســة لوحــدة التدقيــق الداخلــي للشــركة فــي عــام 

2019. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم توفيــر الفــرص التدريبيــة المناســبة للمدققــة الداخليــة خــالل عــام 2019 لتطويــر المهــارات المهنيــة لديهــا.

ــد تــوش  ش.م.م)ديلويــت( إلجــراء تقييــم  وعمــاُل بالمــادة )27( مــن قــرار هيئــة الســوق الماليــة  رقــم )2018/10( فقــد تــم إشــراك ديلويــت آن
الجــودة الخارجــي لوحــدة التدقيــق الداخلــي للشــركة. وخلصــت شــركة ديلويــت إلــى أن وحــدة التدقيــق الداخلــي تمتثــل بشــكل عــام 
لمعاييــر المعهــد الدولــي للتدقيــق الداخلــي للممارســة المهنيــة للتدقيــق الداخلــي وميثــاق أخالقيــات المهنــة الخــاص بالمعهــد الدولــي 

للدقيــق الداخلــي والمــادة )27( مــن قــرار هيئــة الســوق الماليــة رقــم )2018/10(.

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

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

حرصهــا التــام علــى رفاهيتهــم الدائمــة وعلــى تقدمهــم الوظيفــي.
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تقرير حوكمة الشركة
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تقرير حوكمة الشركة

يقــدم مجلــس إدارة شــركة الباطنــة للطاقــة ش.م.ع.ع )“الشــركة”(، بموجــب هــذا المســتند، تقريــر حكومــة شــركتهم للســنة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2019 طبقــً لميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة )“الميثــاق”( وااليضاحــات والمالحظــات الصــادرة مــن قبــل 

الهيئــة العامــة ألســواق المــال مــن وقــت آلخــر.

فلسفة الشركة

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

الجوهريــة عــن الشــركة إلــى أصحــاب العالقــة علــى نحــو مناســب وفــي حينــه.

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

ــة بشــأن اإلفصــاح، فقــد أصــدر المدققــون القانونيــون للشــركة  ــة العامــة لســوق المــال وإرشــاداتها التوجيهي وطبقــً لقواعــد الهيئ
ــة فــي 31 ديســمبر 2019. ــر حوكمــة الشــركة للســنة المنتهي ــرًا منفصــاًل بشــأن تقري ــغ”، تقري “إرنســت ويون

مجلس اإلدارة

امتثــاالً إلــى النظــام األساســي للشــركة، يتكــون المجلــس مــن )11( عضــو مجلــس إدارة. وقــد انتخــب مســاهمو الشــركة فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة الســنوي فــي مــارس 2019 أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن لواليــة 3 ســنوات. وخــالل عــام 2019، تقــدم عــدد قليــل مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة باســتقالتهم مــن المجلــس حســبما أفصحــت الشــركة إلــى الهيئــة فــي حينــه وتــم تســمية وتعييــن األعضــاء 
الذيــن ســوف يحلــون محلهــم طبقــً لقواعــد الهيئــة العامــة لســوق المــال وتنتهــي هــذه الواليــة عنــد اختتــام اجتمــاع الجمعيــة 

العموميــة الســنوي الــذي ســيتم عقــده فــي مــارس 2022.

تكوين أعضاء مجلس اإلدارة وفئاتهم وحضورهم في عام 2019 أ( 

يعد جميع األعضاء أعضاء غير تنفيذيين طبقً الشتراطات الميثاق.
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فئة األعضاء ^اسماء األعضاء

الحضور

اجتماع المجلس
اجتماع 

الجمعية 
العمومية

20 مارساإلجمالي23 أكتوبر30 يوليو24 أبريل21 فبراير

 2
019

بر 
سم

دي
 3

ن 1
 م

ارًا
تب

اع
ب 

ص
من

ي ال
ف

الفاضل/ سيف عبد اهلل حمود 
الحارثي

)رئيس مجلس اإلدارة(
4مفوضمستقل

الفاضل/ كمال ناريان ماثور 
4مستقل) نائب رئيس مجلس اإلدارة (

عضو مجلس إدارة غير الفاضل/ باسكال ريناود
3Xمفوضال ينطبقمستقل ومرشح

3Xمفوضمفوضال ينطبقمستقلالفاضل/ فنسنت مونتانيت

عضو مجلس إدارة غير الفاضل/ ريوجي كيكوتشي
4Xمفوضمستقل ومرشح

الفاضل/ السيد شبيب 
البوسعيدي 

عضو مجلس إدارة غير 
3Xال ينطبقمستقل ومرشح

3Xمفوضال ينطبقغير مستقلالفاضل/ محمد فؤاد اختر 

الفاضل/ محمد عامر محمد 
المعمري

عضو مجلس إدارة غير 
4مستقل ومرشح

الفاضل/ محمد ربحي عزت 
الحسيني

عضو مجلس إدارة 
4مستقل ومرشح

عضو مجلس إدارة غير الفاضل/ كازويتشي اكيدا 
ال ينطبق1ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمستقل ومرشح

4مستقل الفاضل/ ياسر رمضان محمد خير

ون
يل

تق
س

 م
 او

م
ه

يت
وال

دة 
 م

ت
ه

نت
ال ينطبق0ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقمستقل الفاضل/ ديباشيش ماجومدر ا

عضو مجلس إدارة غير الفاضل/ كليفورد جون ساندرز
ال ينطبق1ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمستقل ومرشح

ال ينطبق1ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمفوضمستقل الفاضل/ جويلوم بوديه
الفاضل/ هادي سعيد حميد 

الحارثي
عضو مجلس إدارة غير 

ال ينطبق1ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمستقل ومرشح

ال ينطبق1ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمستقلالفاضل/ خليفة مبارك الهنائي 

عضو مجلس إدارة غير الفاضل/ ماساهيرو كوماتسوبارا
مستقل ومرشح

X2ال ينطبقمفوضمفوضX

^ تقوم فئة أعضاء مجلس اإلدارة اإللزاميين على انتخابات جديدة عقدت في 20 مارس 2019.

 حاضر    X غائب    ال ينطبق: ليس في المنصب

ب(  األعضاء الحاملون لعضوية مجلس اإلدارة/ رئاسة المجلس في الشركات المساهمة األخرى في ُعمان، كما في 31   ديسمبر 2019

المنصب الذي يتقلدهاسم الشركةاسم العضو

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيقالشركة الوطنية لمنتجات األلمنيوم ش.م.ع.ع.الفاضل/ محمد ربحي عزت الحسيني

عضو مجلس إدارةشركة خزف عمان ش.م.ع.ع. الفاضل/ ياسر رمضان محمد خير 

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

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

سالمة ونزاهة البيانات المالية للشركة وعمليات إعداد التقارير المحاسبية والمالية.  )i(
فعالية أنظمة إدارة المخاطر والضبط الداخلي للشركة.  )ii(

أداء مهام التدقيق الداخلي للشركة.  )iii(
مؤهالت واستقاللية المدققين الخارجين.  )iv(

التزام الشركة بالمتطلبات األخالقية والقانونية والتنظيمية  )v(

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

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

ب(  التكوين والمنصب والحضور في 2019
إن غالبيــة أعضــاء لجنــة التدقيــق ورئيســها هــم أعضــاء مســتقلون فــي مجلــس اإلدارة ويملــك واحــد منهــم علــى األقــل خبــرة فــي 

المحاســبة والشــؤون الماليــة، كمــا يســتوجب الميثــاق. 

المنصباسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي22 اكتوبر29 يوليو23 ابريل22 فبراير

3مفوضمفوضال ينطبقرئيس المجلسالفاضل/ فنسنت مونتانيت

4عضوالفاضل/ كمال ناريان ماثور

X3عضوالفاضل/ ريوجي كيكوتشي

دة 
 م

ت
ه

نت
ا

و 
م ا

ه
يت

وال
ن 

لو
قي

ست
الفاضل/ جويلوم م

1ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمفوضرئيس المجلسبوديه

الفاضل: ديباشيش 
0ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقعضوماجومدر 

: حاضر، X: غائب، ال ينطبق: ليس في المنصب

لجنة الترشيحات والمكافآت 

وصف موجز للصالحيات أ( 

تتمثل الوظيفة األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في:

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

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

وضع خطة تعاقب المجلس أو على األقل رئيس المجلس واإلدارة التنفيذية  )iii(

اقتراح سياسة المكافآت والحوافز المناسبة لجذب اإلدارة التنفيذية المؤهلة  )iv(
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التكوين والمنصب والحضور في 2019 ب( 

المنصباسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي22 أكتوبر20 فبراير

2رئيس اللجنةالفاضل/ ياسر رمضان محمد خير

1ال ينطبقعضوالفاضل/ محمد فؤاد اختر 

2عضوالفاضل/ ريوجي كيكوتشي

انتهت 
1ال ينطبقعضوالفاضل/ كليفورد جون سانديرزمدة واليته

: حاضر، X: غائب

تقييم أداء مجلس اإلدارة

بنــاءا علــى موافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــد فــي 20 مــارس 2019 ســتقوم الشــركة بتقييــم االداء العضــاء 
مجلــس اإلدارة الذيــن تــم تعيينهــم حديثــا لمــدة واليــة 3 ســنوات. وكان الهــدف األول مــن التقييــم دراســة تركيبــة مجلــس اإلدارة 
ولجانــه وبنيتهــا وديناميكيتهــا وعالقاتهــا وأدائهــا وفًقــا للمعاييــر التــي اعتمدهــا المســاهمون. ســيتم اجــراء عمليــة تقييــم األداء فــي 

ســنة 2021 شــريطة ان يتــم اعتمادهــا مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة التالــي. 

عملية تسمية أعضاء مجلس اإلدارة

يحكــم النظــام األساســي للشــركة انتخابــات المجلــس، حيــث تتأكــد الشــركة مــن انعقــاد انتخابــات المجلــس طبقــً لقانــون الشــركات 
التجاريــة والقواعــد الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

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

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

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

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

)iv(  ُينتخــب أعضــاء المجلــس مــن بيــن المســاهمين أو غيــر المســاهمين. ويتوجــب علــى المرشــح، إذا كان مســاهمً، أن يحمــل، فيمــا 

يتعلــق بانتخابــات المجلــس، علــى األقــل 5% رأس المــال المصــدر للشــركة.

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

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

)vii(  ال يعــد عضــو مجلــس اإلدارة عضــو مجلــس اإلدارة فــي أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة أو رئيــس مجلــس إدارة ألكثــر مــن 

مســاهمتين. شــركتين 

ال يجب ان يشارك عضو مجلس إدارة الشركة في إدارة أي شركة أخرى تقوم بنفس األنشطة التجارية.   )viii(
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المكافآت

أ(  تحدد أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية

تــم ســداد األتعــاب المحــددة، كمــا اعتمدهــا المســاهمون، بمبلــغ 400 ريــال ُعمانــي ألعضــاء المجلــس و200 ريــال ُعمانــي ألعضــاء لجنــة 
التدقيــق وأعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت. وتعــد األتعــاب المحــددة واجبــة الســداد ألعضــاء المجلــس ولجنــة التدقيــق ولجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت ممــن يحضــرون االجتمــاع إمــا بشــخصهم أو عبــر االجتمــاع بكاميــرات الفيديــو بمــا يتماشــى مــع الميثــاق. 
وُتســدد األتعــاب المحــددة أيضــً، فــي حالــة الشــخص االعتبــاري، عنــد غيــاب عضــو مجلــس اإلدارة المســمى، حيــث إنــه يفــوض ممثــاًل 

آخــر لحضــور مجلــس اإلدارة.

وقــد بلغــت األتعــاب المحــددة لســنة 2019 المدفوعــة إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن حضــور اجتماعــات المجلــس، ولجنــة التدقيــق، 
ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت 14٫800 ريــال ُعمانــي و1٫600 ريــال ُعمانــي و1٫200 ريــال ُعمانــي علــى التوالــي.

ب(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يقتــرح مجلــس اإلدارة ســداد مكافــآت لســنة 2019 إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة مســاوية لألتعــاب المحــددة الفعليــة المدفوعــة خــالل 
العــام مقابــل مســاهمتهم فــي تحقيــق النتائــج التشــغيلية والماليــة المتميــزة. وقــد تــم اســتحقاق المكافــأة المقترحــة بمبلــغ 
14٫800 ريــال ُعمانــي فــي القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، رغــم أنــه يتــم ســداد المكافئــة، بشــرط أن يعتمدهــا 

المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة القادمــة.

المدفوعات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة ج( 

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

أكبر خمسة مسؤولين د( 

دفعــت الشــركة إلــى أكبــر خمســة مســؤولين لديهــا مبلــغ إجمالــي بقيمــة 373٫247 ريــال ُعمانــي، بمــا فــي ذلــك أتعــاب اإلعــارة 
والرواتــب والبــدالت والعــالوات القائمــة علــى األداء وغيــر ذلــك مــن المزايــا. وتتناســب المكافــآت المدفوعــة مــع مؤهالتهــم ودورهــم 
ومســؤولياتهم وأدائهــم. وتتمثــل معاييــر العــالوة القائمــة علــى األداء فــي درجــة تحقيــق األهــداف التــي يحددهــا المســؤول فــي 
بدايــة العــام بمــا يتماشــى مــع األهــداف العامــة للشــركة وسياســتها الشــاملة. وتنــص عقــود العمــل علــى وجــود مــدة إخطــار بواقــع 

شــهر.

بيانات عدم االلتزام من قبل الشركة

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

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تتواصــل الشــركة مــع المســاهمين والمســتثمرين بشــكل رئيســي عبــر الموقــع االلكترونــي لســوق مســقط لــألوراق الماليــة، والموقــع 
ــة  ــة، ويتــم اإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهري االلكترونــي للشــركة  )www.albatinahpower.com( باللغتيــن العربيــة واإلنجليزي
فــورا، إلــى جانــب اإلفصــاح عــن المعلومــات الماليــة مثــل النتائــج الماليــة الفصليــة األوليــة والنتائــج الســنوية غيــر المدققــة، والبيانــات 
الماليــة المرحليــة غيــر المدققــة ، والتقريــر الســنوي المتضمــن للبيانــات الماليــة الســنوية المدققــة وتقريــر مناقشــة وتحليــالت اإلدارة 
ضمــن المواعيــد المقــررة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة. كمــا أن اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة علــى أتــم االســتعداد لاللتقــاء بالمســاهمين 

والمحلليــن كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك. 
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بيانات أسعار السوق

مقارنة ارتفاع/ انخفاض سعر إغالق السهم واألداء أثناء كل شهر في 2019. أ( 

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

تغير من 1 يناير إغالقمنخفضمرتفع
تغير من 1 يناير 2019إغالق2019

-6.46%2,142.44-4.95%1029596يناير

-9.21%2,079.39-7.92%979093فبراير

-13.57%1,979.61-13.86%938787مارس

-11.88%2,034.26-20.79%907980أبريل

-13.77%1,975.07-20.79%827780مايو

-16.35%1,915.80-24.75%827476يونيو

-19.72%1,838.60-30.69%786970يوليو

-18.20%1,873.58-31.68%706669أغسطس

-14.84%1,950.53-29.70%787071سبتمبر

-16.61%1,909.84-30.69%756770أكتوبر

-14.64%1,954.94-30.69%737070نوفمبر

-17.19%1,896.58-42.57%715758ديسمبر

وزعــت الشــركة، خــالل عــام 2019، أربــاح نقديــة بواقــع 2.80% )2.80 بيســة للســهم( فــي يونيــو و5.20% )5.20 بيســة للســهم( فــي 
ديســمبر علــى مســاهمي الشــركة المســجلين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م. كمــا فــي 
ــاح المحتجــزة، حســب القوائــم الماليــة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة  9 يونيــو 2019 و1 ديســمبر 2019، علــى التوالــي، مــن األرب

فــي 31 ديســمبر 2018. 

توزع نسبة المساهمة كما في 31 ديسمبر 2019 ب( 

نسبة رأس المال %عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالفئة

84.04%57567٫140٫828% وما يزيد

---1% إلى %5

15.96%2٫636107٫746٫602ما يقل عن %1

100.00%2.643674.887.430اإلجمالي

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

فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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بــدأت إرنســت ويونــغ فــي عملهــا بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا منــذ عــام 1923 ويعمــل لديهــا مــا يزيــد عــن 7٫000 متخصــص. 
وبــدأت إرنســت ويونــغ فــي عملهــا فــي عمــان منــذ عــام 1974 كإحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال تقديــم الخدمــات المهنيــة بالبــالد. 
وتعــد ممارســات إرنســت ويونــغ الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا جــزءًا مــن ممارســات إرنســت ويونــغ بمنطقــة أوروبــا والشــرق األوســط 
والهنــد وأفريقيــا؛ إذ تضــم مــا يزيــد عــن 4٫600 شــريك وحوالــي 106٫775 متخصــص. تعمــل إرنســت ويونــغ فــي جميــع أنحــاء العالــم فيمــا 
يزيــد عــن 150 دولــة ويعمــل لديهــا 261٫559 متخصــص فيمــا يقــدر بعــدد 700 مكتــب. يرجــى زيــارة موقــع ey.com لالطــالع علــى مزيــد 
مــن المعلومــات عــن إرنســت ويونــغ. وجديــر بالذكــر أنــه قــد قامــت شــركة إرنســت ويونــغ خــالل ســنة 2019 بتقديــم خدمــات مهنيــة إلــى 
الشــركة مقابــل مبلــغ وقــدره 10٫150 ريــال عمانــي )مبلــغ 9٫400 ريــال عمانــي لقــاء خدمــات التدقيــق ومبلــغ 750 ريــال عمانــي لقــاء خدمــات 

أخــرى(.   

مراقبة الجودة الخارجية لوحدة التدقيق الداخلي 

بموجــب المــادة رقــم 27 مــن قــرار الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم 2018/10، تــم تعييــن شــركة ديلويــت انــد تــوش )الشــرق األوســط( & 
كــو ذ.م.م. )ديلويــت( إلجــراء مراقبــة الجــودة الخارجيــة لوحــدة التدقيــق الداخلــي بالشــركة. قــررت ديلويــت أن وحــدة التدقيــق الداخلــي 
بشــكل عــام تتوافــق مــع معاييــر معهــد المراقبيــن الداخلييــن للتدقيــق الداخلــي المهنــي وميثــاق االخالقيــات للمعهــد والمــادة رقــم 

27 مــن قــرار الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم 2018/10. 

إقرار مجلس اإلدارة
ــَدت  ــم الماليــة لســنة 2019 قــد ُأِع ــم الماليــة بدقــة، وأكــد علــى أن القوائ •  قبــل مجلــس اإلدارة مســؤولية إعــداد الحســابات والقوائ

طبقــً لمعاييــر وقواعــد التقاريــر الماليــة الدوليــة المعمــول بهــا.

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

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

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة
سيف عبد اهلل حمود الحارثي:االسم

2018:سنة االنضمام

درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة:المؤهالت العلمية

بــدأ الفاضــل/ ســيف مســيرته المهنيــة كمهنــدس ميدانــي بشــركة تنميــة النفــط بعمــان حيــث شــارك فــي  :الخبرات العملية
ــر الغــاز الرئيســية بالمنطقــة الوســطى فــي عمــان. وعمــل الحقــً بوظيفــة  تصميــم وتحديــث مرافــق تصدي
مخطــط أعمــال أول بــإدارة النفــط لــدى شــركة تنميــة النفــط قبــل أن يلتحــق بشــركة قلهــات للغــاز الطبيعــي 
المســال فــي عــام 2006 للعمــل بوظيفــة المنســق الفنــي. ويعمــل الفاضــل/ ســيف حاليــً لــدى الشــركة 

العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال كمديــر خدمــات الشــركات واالســتثمار. 

كمال ناريان ماثور:االسم

2019:سنة االنضمام

مدقق حسابات معتمد- معهد المدققين الداخليين - اورالندو فلوريدا - الواليات المتحدة األمريكية.:المؤهالت العلمية

لــدى الفاضــل/ ماثــور مــا يزيــد عــن 20 ســنة مــن الخبــرة فــي ثقافــات متعــددة وفــي المجــال الجغرافــي وهــو :الخبرات العملية
خبيــر دولــي مخضــرم فــي عمليــات الرقابــة والتدقيــق الداخلــي وممارســات التمويــل المهنيــة باإلضافــة الــى 
الخبــرة المتخصصــة فــي بعــض القطاعــات. وقــد عمــل فــي عــدد مــن الشــركات الرائــدة مثــل شــركات زينســار، 

وتابرويــر، ومجموعــة النــد مــارك، وشــركة النصــار القابضــة، وشــركة االجــار لالســتثمارات ... وغيرهــا.

باسكال ريناود:االسم

2019:سنة االنضمام

دبلومة مؤهلة للدكتوراه في مجال الطاقة والفيزياء النووية، وماجستير متخصص في إدارة المخاطر.  :المؤهالت العلمية

2019- االن: مدير العمليات والصيانة بشركة انجي الشرق األوسط وجنوب ووسط اسيا وتركيا.:الخبرات العملية
2017 -2019 : المديــر العــام للعمليــات والصيانــة - جوميــل )مرافــق IWOO )بالمملكــة العربيــة الســعودية(( 

& المســئول التنفيــذي للعمليــات بالمملكــة العربيــة الســعودية والكويــت لشــركة انجــي.
2015-2017: المدير المسئول عن العمليات والصيانة - أوروبا )انجي بلجيكا(

2009-2015: المديــر التنفيــذي للعمليــات والرئيــس التنفيــذي لشــركات بــاور جنريشــنت فــي فرنســا وجنــوب 
أوروبــا. 

فنسنت مونتانيت:االسم

2019:سنة االنضمام

درجة الماجستير في إدارة األعمال.:المؤهالت العلمية

حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة االعمــال مــن فرنســا، بــدأ الفاضــل/ فنســنت مســيرته العمليــة :الخبرات العملية
كخبيــر فنــي وخبيــر تقييــم دورة الحيــاة والطاقــة فــي المملكــة المتحــدة. 

منــذ ذلــك الوقــت، بــدأ عملــه فــي مجموعــة انجــي فــي مناصــب مختلفــة، حيــث تولــى مؤخــرا منصــب مديــر 
المبيعــات لكوفلــي المملكــة المتحــدة لتعزيــز مبيعــات الدولــة، وتطويــر االعمــال، وإدارة المناقصــات وتقييــم 
األنشــطة وفــرق العمــل باإلضافــة الــى دعــم االحتفــاظ بالعمــالء الرئيســيين ونمــو المجموعــة مــن خــالل 

التعــرف علــى الفــرص المتاحــة لمحفظــة اوروبــا والشــرق األوســط واســيا. 

يتولــى الفاضــل/ فنســنت فــي الوقــت الحالــي منصــب رئيــس التطويــر المســؤول لحلــول العمــالء بمجموعــة 
انجــي فــي دبــي مــع اشــرافه علــى منطقــة الشــرق األوســط لمــدة أكثــر مــن 8 ســنوات، ولديــه تاريــخ مهنــي 
فــي مجــال تنميــة اإليــرادات وتحويــل االعمــال، ولديــه خبــرة دوليــة فــي إدارة المرافــق والطاقــة والخدمــات 
الفنيــة، كمــا ســاهم فــي تنفيــذ عمليــات قطاعيــة هامــة لجهــات حكوميــة وخاصــة فــي أوروبــا والشــرق 

األوســط. 
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ريوجي كيكوتشي:االسم

2017:سنة االنضمام

حاصــل علــى ماجســتير إدارة األعمــال مــن كليــة دارتمــوث، مدرســة تــوك لألعمــال، الواليــات المتحــدة األمريكيــة :المؤهالت العلمية
وهــو أيضــً حاصــل علــى بكالوريــوس فــي العمــارة، جامعــة واســيدا، اليابــان.

لــدى الفاضــل/ كيكوتشــي خبــرة تزيــد عــن 15 عامــً فــي مجــال التطويــر والتعاقــد علــى مشــروعات الطاقــة :الخبرات العملية
المســتقلة الممولــة فــي العديــد مــن الــدول مــن بينها عمــان والمملكة العربية الســعودية واإلمــارات العربية 
المتحــدة وســريالنكا والمكســيك وفيتنــام والهنــد ومنغوليــا. كمــا أنــه يتمتــع بالخبــرة كمديــر تنفيــذي فــي 
إدارة مشــروعات الطاقــة المســتقلة فــي ســريالنكا. وعمــل قبــل ذلــك فــي مجــال التجــارة والتمويــل المهيــكل 

للعديــد مــن األعمــال الخارجيــة لشــركة ســوجيتز. 

شبيب عبداهلل محمد البوسعيدي :االسم

2019:سنة االنضمام

درجة الماجستير في العلوم االكتوارية - جامعة كنت بالمملكة المتحدة:المؤهالت العلمية

بــدأ الفاضــل/ شــبيب  مســيرته المهنيــة بالعمــل فــي الهيئــة العامــة لســوق المــال ووزارة االقتصــاد الوطني، :الخبرات العملية
حيــث شــارك فــي مجــاالت التمويــل والتخطيــط االســتراتيجي واالحصائيــات. يعمــل الفاضــل/ شــبيب حاليــا 
يتولــى مســؤولية  االجتماعيــة حيــث  للشــؤون  االجتماعيــة كخبيــر مســاعد  للتأمينــات  العامــة  بالهيئــة 

ــة وتصميــم برامــج التأمينــات االجتماعيــة  الدراســات االكتواري

محمد فؤاد اختر :االسم

2019:سنة االنضمام

عضــو بجمعيــة المحاســبية القانونييــن المعتمديــن بالمملكــة المتحــدة، ومعهــد المحاســبين القانونييــن :المؤهالت العلمية
فــي باكســتان، وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد. 

يتمتــع الفاضــل/ اختــر بخبــرة مهنيــة اكثــر مــن 20 عــام منهــا خبــرة 15 عــام مــن الخبــرة فــي قطــاع الطاقــة. بــدأ :الخبرات العملية
الفاضــل/ اختــر مســيرته المهنيــة فــي ارنســت ويونــغ حيــث قضــى 5 ســنوات، ثــم التحــق بمجموعــة انجــي 
فــي عــام 2003 وقــاد مجموعــة المحاســبة/ التقاريــر الماليــة، ثــم تولــى مســئولية عمليــات تخطيــط وتمويــل 
الشــركات فــي محطتــي الطاقــة التابعتيــن للشــركة فــي دولــة باكســتان، واســتمر فــي المشــاركة الوثيقــة 
فــي تطويــر مشــروع جرينفيلــد الناجــح بطاقــة 404 ميجــا وات. كمــا تولــى منصــب الرئيــس المالــي لشــركة 
الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع. فــي ســلطنة عمــان مــن أغســطس 2014 الــى مــارس 2019. فــي الوقــت الحالــي، 
يتولــى الفاضــل/ اختــر منصــب الرئيــس المالــي/ مديــر االعمــال لمجموعــة شــركات انجــي، الشــركة العربيــة 

للطاقــة، وشــركة ITM O&M المحــدودة باالمــارات العربيــة المتحــدة.  

محمد عامر محمد المعمري:االسم

2016:سنة االنضمام

ــف بالمملكــة المتحــدة فــي عــام 2000.، درجــة :المؤهالت العلمية درجــة الماجســتير فــي المحاســبة والماليــة مــن جامعــة كاردي
ــت فــي عــام 1997. ــوس فــي االقتصــاد والمحاســبة مــن جامعــة الكوي البكالوري

يتمتــع الفاضــل/ محمــد بخبــرة تزيــد علــى 21 واحــد وعشــرين عامــً فــي مجــال االســتثمار واإلدارة والتمويــل :الخبرات العملية
والتقاعــد فــي صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة، حيــث تقلــد المناصــب التاليــة: 

مديــر دائــرة صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة فــي محافظــة شــمال الباطنــة )منــذ عــام 2010   -
الحاضــر(. الوقــت  وحتــى 

مدير دائرة الشؤون اإلدارية )2009-2007(  -
رئيس قسم المالية )2006-2004(  -

محاسب في دائرة االستثمار )1997 - 2003(  -
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محمد ربحي عزت الحسيني:االسم

2016:سنة االنضمام

المتحــدة :المؤهالت العلمية الواليــات  فــي  داالس  جامعــة  مــن  الشــركات  تمويــل   - األعمــال  إدارة  فــي  الماجســتير  شــهادة 
األردن. فــي  اليرمــوك  جامعــة  مــن  والصيرفــة  األمــوال  فــي  البكالوريــوس  وشــهادة  األمريكيــة، 

يمتلــك الفاضــل/ محمــد خبــرة عمليــة تمتــد ألكثــر مــن 23 عامــً، ويعمــل حاليــا كنائــب لمديــر االســتثمار فــي :الخبرات العملية
صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع بمســقط، كمــا أنــه عضــو فــي لجنــة التدقيــق فــي الشــركة الوطنيــة لمنتجــات 

األلمنيــوم ش.م.ع.ع، ولديــه خبــرة واســعة فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة

كازويتشي اكيدا:االسم

2019:سنة االنضمام

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

يشــغل الفاضــل/ اكيــدا منصــب المديــر العــام لمجموعــة االســتراتيجية واإلدارة واالعمــال والتعــاون الدولــي :الخبرات العملية
SEPI. يتولــى الفاضــل/ اكيــدا مــن خــالل منصبــه مســؤولية  بشــركة يونديــن - الشــركة االم لشــركة 

 .IPP/IWPP التخطيــط االســتراتيجي لالســتثمارات الدوليــة وإدارة األصــول لمشــروعات

بــدأ الفاضــل/ اكيــدا مســيرته المهنيــة فــي شــركة يونديــن فــي عــام 1995 كمهنــدس كهربائــي وتخصــص 
فــي مجــال االنشــاءات والصيانــة وإدارة األداء لمختلــف محطــات توليــد الطاقــة الحراريــة فــي اليابــان لمــدة اكثــر 
مــن 9 ســنوات. وشــارك فــي تطويــر مشــروعات IPP/IWPP علــى مــدى 12 عــام عمــل خاللهــا فــي مشــروع 
راس لفــان C IWPP بدولــة قطــر لمــدة اكثــر مــن عاميــن ونصــف العــام كأحــد موظفــي اإلدارة المســئول عــن 

)63MIGD صيانــة المحطــة بالكامــل )محطــة بقــدرة 2٫730 ميجــا وات - و محطــة ميــاه بقــدرة

ياسر رمضان محمد خير:االسم

2018:سنة االنضمام

درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية - اإللكترونية من جامعة حلب.:المؤهالت العلمية

لــدى الفاضــل/ ياســر خبــرة مدتهــا 23 عامــً فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وعمــل لــدى :الخبرات العملية
الشــركة الســورية لالتصــاالت كمديــر عمليــات ونائــب المديــر العــام ثــم عمــل لــدى العديــد مــن مشــغلي 
االتصــاالت الســلكية والالســلكية بمنطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. كمــا شــغل منصــب المديــر 
العــام لتطويــر األعمــال الدوليــة لــدى مجموعــة آزيــن القابضــة الســعودية وشــغل أيضــً منصــب نائــب رئيــس 
شــركة ترانســتليكوم إس إيــه. عــالوًة علــى ذلــك، التحــق بمجموعــة ســهيل بهــوان وشــغل منصــب المديــر 

العــام لمشــروعات شــركة بهــوان وشــركة االتصــاالت فــي عــام 2013. 
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نبذة تعريفية عن المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين
اضطلع مجلس اإلدارة بتمكين فريق كبار مسؤولي اإلدارة من تنفيذ العمليات اليومية للشركة.

محمد علي سالم علي الرواحي :االسم

الرئيس التنفيذي:المنصب

2019:سنة االنضمام

ماجســتير إدارة االعمــال مــن جامعــة بدفوردشــاير، ودرجــة الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة الســلطان :المؤهالت العلمية
قابــوس 

يمتلــك المهنــدس / محمــد الرواحــي خبــرة واســعة فــي مجــال محطــات الطاقــة وقطــع تحليــة الميــاه. :الخبرات العملية
 MSF كمــا عمــل فــي مجــال محطــات الطاقــة ذات الــدورة المفتوحــة والمركبــة ومحطــات تحليــة الميــاه
RO &. كمــا تــم تعيينــه الرئيــس التنفيــذي لشــركة الباطنــة للطاقــة ش.م.ع.ع. فــي ســبتمبر 2019. قبــل 

ذلــك، حقــق المهنــدس / محمــد تطــورا كبيــرا فــي مســيرته المهنيــة مــن مهنــدس محطــات محلــي الــى 
مهنــدس توليــد الطاقــة الــى مديــر العمليــات وفــي النهايــة مديــر محطــة صحــار 1 للطافــة وتحليــة الميــاه، 

ومحطــة صحــار 2 للطاقــة. 

يوسوكي كوسيكي :االسم

الرئيس المالي:المنصب

2019:سنة االنضمام

درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة كيوشو:المؤهالت العلمية

بــدأ :الخبرة العملية التحاقــه بمؤسســة ســوجيتز.  أعــوام منــذ  الفاضــل/ كوســيكي خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 9  يمتلــك 
مســيرته العمليــة كخبيــر فــي الضرائــب والمحاســبة بمؤسســة ســوجيتز ولمــدة 4 أعــوام. عمــل بعــد ذلــك 
فــي مشــروعات تطويــر محطــات الطاقــة الجديــدة ومشــروعات الميــاه فــي الشــرق األوســط وجنــوب غــرب 
اســيا لمــدة 4 ســنوات. كمــا قــاد التكامــل بعــد الدمــج فــي معاملــة M&A فــي مشــروع محطــة ســريالنكا. 
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البيانات المالية المدققة
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قائمة األرباح أو الخسائر42
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2019201920182018

إيضاحات
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 195٫418       75٫138        127.973       49.206       اإليرادات
)140٫328(    )53٫957(      )72.114(      )27.728(      4التكاليف المباشرة

 55٫090        21٫181        55.859        21.478       إجمالي الربح 

 300             115             135             52              الدخل اآلخر
)2٫025(        )778(           )2.080(        )800(           5مصاريف عمومية وإدارية 

 53٫365        20٫518        53.914        20.730       الربح قبل الفائدة والضرائب 

)25٫673(      )9٫871(        )24.238(      )9.320(        6تكاليف تمويل )بالصافي( 
    

 27٫692        10٫647        29.676        11.410       الربح قبل خصم الضريبة 

)4٫097(        )1٫575(        )4.331(        )1.665(        7 أ مصاريف ضريبة الدخل 
    

 23٫595        9٫072          25.345        9.745         صافي ربح السنة 

العائد على السهم 
 34.96          13.44          37.55          14.44         23العائدات األساسية على كل سهم )بيسة/سنت( 

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1 إلى 23 جزًءا من هذه القوائم المالية.
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43 قائمة الدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2019201920182018

إيضاح
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 23٫595        9٫072          25.345        9.745         صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة 
الدخل:

البنود التي سيتم إعادة تصنيفها إلى 
األرباح أو الخسائر:

الجزء الفعال في التغيرات في القيمة العادلة 
لتحوط التدفقات النقدية – بعد 

 4٫799          1٫844         )9.280(        )3.567(        14خصم ضريبة الدخل
 28٫394        10٫916        16.065        6.178         إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1 إلى 23 جزًءا من هذه القوائم المالية.
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2019201920182018

إيضاح
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
األصول

األصول غير المتداولة
 659٫683         253٫649       640.630       246.322      8الممتلكات واآلالت والمعدات

 -                    -                  9.049           3.479          9 أ أصول حق االستخدام
 794               305              1.267           487             قطع غيار رأسمالية

      250.288       650.946       253٫954         660٫477 
األصول المتداولة

 4٫883             1٫878           4.970           1.911          المخزون 
 15٫356           5٫905           13.310         5.118          10ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

 4٫700             1٫807           4.103           1.578          11الوديعة قصيرة األجل
 5٫256             2٫021           4.898           1.883          12النقد وما في حكم النقد 

        10.490         27.281         11٫611           30٫195 
 690٫672         265٫565       678.227       260.778      إجمالي األصول  

حقوق المساهمين وااللتزامات 
حقوق المساهمين

 175٫523         67٫489         175.523       67.489        13 أ رأس المال
 11٫686           4٫493           14.222         5.468          13 ب االحتياطي القانوني 

 31٫041           11٫935         41.563         15.981        أرباح محتجزة 
 218٫250         83٫917         231.308       88.938        إجمالي حقوق المساهمين

)8٫447(          )3٫249(         )17.727(       )6.816(         13 ج  و 14احتياطي التحوط
 209٫803         80٫668         213.581       82.122        صافي حقوق المساهمين 

االلتزامات 
االلتزامات غير المتداولة

 357٫582         137٫490       319.077       122.685      15قروض محددة األجل 
 -                    -                  9.240           3.553          9 بالتزامات عقود تأجير

 9٫937             3٫822           20.856         8.019          14أدوات مشتقة 
 43٫866           16٫867         46.558         17.901        7 جالتزام ضريبة مؤجلة
 665               256              716              276             16التزام تخريد األصول 
 90                 34                58                22               مكافأة نهاية الخدمة

      152.456       396.505       158٫469         412٫140 

االلتزامات المتداولة 
 24٫289           9٫341           13.107         5.040          17الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

 -                    -                  333              128             9 بالتزامات عقود التأجير
 xi( 2          5.238         13.623           2٫200             5٫722( قروض قصيرة األجل 
 38٫718           14٫887         41.078         15.794        15قروض محددة األجل

        26.200         68.141         26٫428           68٫729 
 480٫869         184٫897       464.646       178.656      مجموع االلتزامات 

 690٫672         265٫565       678.227       260.778      مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات
131.78342.74124.34323.39صافي األصول لكل سهم – معدل )بيسه/سنت(

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ 19 فبراير 2020 ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

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

قائمة المركز المالي
في 31 ديسمبر 2019
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2019201920182018

إيضاح
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
 27٫692        10٫647        29.676        11.410       الربح قبل الضريبة

تعديالت على:
 19٫317        7٫427          19.990        7.687         4 و 5االستهالك

 25٫673        9٫871          24.238        9.320         6تكاليف التمويل )بالصافي(
 17              6               )32(            )12(            رد/استحقاق مكافآت نهاية الخدمة

 72٫699        27٫951        73.872        28.405       النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في:

)282(          )109(          )87(            )33(            المخزون
)2٫934(       )1٫129(        2.039          784           ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

 9٫220          3٫548         )11.326(     )4.358(       ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 
 78٫703        30٫261        64.498        24.798       النقد الناتج عن أنشطة التشغيل

 -                 -                )656(          )252(          9 ب مدفوعات عقود تأجير
)23٫129(     )8٫893(       )21.567(     )8.292(       تكاليف تمويل مدفوعة )بالصافي(

 55٫574        21٫368        42.275        16.254       صافي تدفقات النقد الناتجة عن أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

)133(          )51(            )321(          )123(          8شراء الممتلكات واآلالت والمعدات
 6                2                -                 -                متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)127(          )49(            )321(          )123(          صافي تدفقات النقد المستخدمة في أنشطة االستثمار

 -                 -                التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
)36٫873(     )14٫178(     )38.718(     )14.887(     15سداد قروض محددة األجل

)6٫876(       )2٫644(        7.901          3.038         15متحصالت /)سداد( قرض قصير األجل - بالصافي 
 503            194            597            229           وديعة قصيرة األجل 

 160            62              195            75             فوائد مستلمة
)14٫884(     )5٫723(       )12.287(     )4.724(       13 د توزيعات أرباح مدفوعة

)57٫970(     )22٫289(     )42.312(     )16.269(     صافي تدفقات النقد المستخدمة في أنشطة التمويل

)2٫523(       )970(          )358(          )138(          صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد

 7٫779          2٫991          5.256          2.021         12النقد وما في حكم النقد في 1 يناير
 5٫256          2٫021          4.898          1.883         12النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر

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

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 
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إيضاح
رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

أرباح 
محتجزة

احتياطي 
اإلجماليالتحوط

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

 75٫475   )5٫093(    9٫493      3٫586        67٫489   الرصيد في 1 يناير 2018
الدخل الشامل للسنة

 9٫072        -           9٫072        -               -          صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة 

الدخل
عمليات تحوط التدفقات النقدية - الجزء 

 1٫844      1٫844        -             -               -          الفعال في التغيرات في القيمة العادلة
 10٫916    1٫844      9٫072        -               -          مجموع الدخل الشامل 

   -             -          )907(       907             -          تحويل إلى احتياطي قانوني
المعامالت مع مالكي الشركة 

)5٫723(      -          )5٫723(      -               -           13 د توزيعات أرباح
)5٫723(      -          )5٫723(      -               -          مجموع المعامالت مع مالكي الشركة

 80.668   )3.249(    11.935    4.493        67.489   الرصيد في 31 ديسمبر 2018

الدخل الشامل للسنة
 9.745        -           9.745        -             -          صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة 
الدخل

عمليات تحوط التدفقات النقدية - الجزء 
)3.567(   )3.567(      -             -             -          الفعال في التغيرات في القيمة العادلة

 6.178     )3.567(    9.745        -               -          مجموع الدخل الشامل 

   -             -          )975(       975             -          تحويل إلى احتياطي قانوني
المعامالت مع مالكي الشركة 

)4.724(      -          )4.724(      -               -           13 د توزيعات أرباح
)4.724(      -          )4.724(      -               -          مجموع المعامالت مع مالكي الشركة

 82.122   )6.816(    15.981    5.468        67.489   الرصيد في 31 ديسمبر 2019

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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47

إيضاح
رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

أرباح 
محتجزة

احتياطي 
اإلجماليالتحوط

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

 196٫293 )13٫246(   24٫690    9٫326        175٫523 الرصيد في 1 يناير 2018
الدخل الشامل للسنة

 23٫595      -           23٫595      -               -          صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة 

الدخل
عمليات تحوط التدفقات النقدية - الجزء 

 4٫799      4٫799        -             -               -          الفعال في التغيرات في القيمة العادلة
 28٫394    4٫799      23٫595      -               -          مجموع الدخل الشامل 

   -             -          )2٫360(    2٫360          -          تحويل إلى احتياطي قانوني
المعامالت مع مالكي الشركة 

)14٫884(     -          )14٫884(     -               -           13 د توزيعات أرباح
)14٫884(     -          )14٫884(     -               -          مجموع المعامالت مع مالكي الشركة

 209.803 )8.447(    31.041    11.686       175.523 الرصيد في 31 ديسمبر 2018

الدخل الشامل للسنة
 25.345      -           25.345      -             -          صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم ضريبة 
   -             -             -             -             -          الدخل

عمليات تحوط التدفقات النقدية - الجزء 
)9.280(   )9.280(      -             -             -          الفعال في التغيرات في القيمة العادلة

 16.065   )9.280(    25.345      -               -          مجموع الدخل الشامل 

   -             -          )2.536(    2.536          -          تحويل إلى احتياطي قانوني
المعامالت مع مالكي الشركة 

)12.287(     -          )12.287(     -               -           13 د توزيعات أرباح
)12.287(     -          )12.287(     -               -          مجموع المعامالت مع مالكي الشركة

 213.582 )17.727(   41.563    14.222       175.523 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1
تــم تســجيل شــركة الباطنــة للطاقــة )“الشــركة”( كشــركة مســاهمة ُعمانيــة مغلقــة )“ش.م.ع.م.”( فــي يــوم 2 أغســطس 
ــى شــركة مســاهمة عامــة  ــل الشــركة إل ــم تحوي ــة لســلطنة ُعمــان. وفــي وقــت الحــق، ت ــون الشــركات التجاري 2010 بمقتضــى قان

)“ش.م.ع.ع”(، وتــم إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة فــي 23 يونيــو 2014.

ــك محطــة لتوليــد الطاقــة  تتمثــل أهــداف الشــركة فــي تطويــر وتمويــل وتصميــم وبنــاء وتشــغيل وصيانــة وتأميــن وتملُّ
الكهربائيــة )صحــار 2 بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 750 ميجــا واط( ومــا يرتبــط بهــا مــن محطــات توليــد الطاقــة باســتخدام الغــاز وغيرهــا 
ــح  مــن البنيــات التحتيــة ذات الصلــة؛ وإتاحــة قــدرات توليــد الطاقــة المبينــة؛ وبيــع الطاقــة الكهربائيــة التــي يتــم إنتاجهــا لصال
الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه )ش م ع م(. وبنــاًء عليــه، ُتعــد المحطــة  قطاًعــا قابــال إلعــداد التقاريــر الماليــة بشــأنه ومــن 

ثــم تتــم إدارتــه علــى هــذا النحــو. وقــد تــم تحقيــق التشــغيل التجــاري للمحطــة مــن ِقَبــل الشــركة فــي 3 أبريــل 2013.

اتفاقيات هامة  2

وثائق المشروع

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

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

عقــد ترنكــي للخدمــات الهندســية والشــراء والبنــاء بتاريــخ 15 ســبتمبر عــام 2010 مــع شــركة ســيمنز أيــه جــي وشــركة جــي   .iii
إس للهندســة واإلنشــاء ألداء أعمــال الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات فــي المحطــة.

اتفاقيــة حــق االنتفــاع الفرعيــة )“اتفاقيــة حــق االنتفــاع”( المتعلقــة بموقــع المحطــة المبرمــة فــي 10 أغســطس 2010 مــع شــركة   .iv
مينــاء صحــار الصناعــي ش.م.ع.م. )“شــركة مينــاء صحــار”( التــي تمنــح الحــق الحصــري الســتخدام األرض واالنتفــاع بهــا حتــى 

تاريــخ 20 أكتوبــر 2028.

اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء بتاريــخ 28 ديســمبر عــام 2011 مــع الشــركة الُعمانيــة لنقــل الكهربــاء )ش م ع م( بهــدف ربــط   .v
معــدات الشــركة بنظــام نقــل الكهربــاء لمــدة 30 عاًمــا مــن تاريــخ التوقيــع عليهــا.

اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة المبرمــة مــع ســويز تراكتبــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان بتاريــخ 24 ســبتمبر عــام 2010 لمــدة 15   .vi
عامــا مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر.

اتفاقيــة اســتخراج ميــاه البحــر المؤرخــة فــي 10 أغســطس 2010 المبرمــة مــع شــركة “مجيــس” للخدمــات الصناعيــة ش.م.ع.م.   .vii
لمــدة تنتهــي فــي آخــر يــوم مــن ســريان اتفاقيــة شــراء الطاقــة. 

وثائق التمويل

اتفاقيــة الشــروط العامــة واتفاقيــات التســهيالت واتفاقيــة التعديــل األولــى المرتبطــة بتلــك االتفاقيــات بتاريــخ 16 ســبتمبر   .viii
2010 مــع البنــوك الدوليــة والمحليــة للحصــول علــى قــروض طويلــة األجــل منهــا.

اتفاقيــات التحــّوط لمقايضــة معــدل الفائــدة مــع بنــك كريديــت أجريكــول كوربوريــت آنــد إنفســمنت )بتاريــخ 5 أكتوبــر 2010(   .ix
وبنــك كــي إف دبليــو ابيكــس جــي إم بــي آتــش )بتاريــخ 6 أكتوبــر 2010( وبنــك إتــش إس بــي ســي ميــدل ايســت ليمتــد 

)بتاريــخ 6 أكتوبــر 2010( وبنــك ســتاندرد تشــارترد )بتاريــخ 7 أكتوبــر 2010 ثــم إعــادة صياغتهــا بتاريــخ 19 ديســمبر 2011(.

اتفاقيــات التحــوط لمقايضــة العمــالت الموقعــة مــع مــع بنــك ســتاندرد تشــارترد بتاريــخ 12 أكتوبــر 2010 وتلــك المبرمــة مــع بنــك   .x
كريديــت أجريكــول كوربوريــت آنــد إنفســمنت بتاريــخ 4 أغســطس 2015 و3 ســبتمبر 2019 علــى التوالــي.

اتفاقيــة تســهيل رأس المــال العامــل المتجــددة بتاريــخ 5 يونيــو 2012 مــع بنــك مســقط )ش م ع ع( بغــرض تقديــم قــروض   .xi
ــي. ــال ُعمان ــى 8.459 مليــون ري قصيــرة األجــل تصــل قيمتهــا إل
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اتفاقيات هامة )تابع(  2

وثائق الضمان

وثيقــة مديونيــة داخليــة بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010 مــع بنــك االســتيراد والتصديــر الكــوري، وبنــك كريديــت أجريكــول كوربوريــت   xii
آنــد إنفســمنت وآخريــن. 

الرهن التجاري على أصول الشركة بتاريخ 21 سبتمبر 2010 مع بنك مسقط )ش.م.ع.ع( بصفته “المرتِهن”.  .xiii

الرهن القانوني بتاريخ 21 سبتمبر 2010 مع بنك مسقط )ش م ع ع(.  .xiv

اتفاقيــة التأميــن علــى األســهم الُعمانيــة بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010 مــع المســاهمين المؤسســين وبنــك مســقط )ش.م.ع.ع(   .xv
ــد إنفســمنت. وبنــك كريديــت أجريكــول كوربوريــت آن

وثيقة تنازل ورهن خارجي بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت.  .xvi

ــد إنفســمنت وشــركة  ــت آن ــخ 16 ســبتمبر 2010 مــع بنــك كريديــت أجريكــول كوربوري وثيقــة تنــازل عــن إعــادة التأميــن بتاري  .xvii
ُعمــان للتأميــن المتحــدة )ش م ع ع(.

xviii. اتفاقية البيع والشراء بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع بنك مسقط )ش م ع ع(.

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

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  3

أساس اإلعداد  3.1

بيان التوافق )أ( 

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

ــه والهيئــة العامــة لســوق المــال. والتعديــالت الالحقــة ل

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

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

أساس القياس )ب( 

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتثناء مخصــص أصــول حــق االســتخدام والتزامــات عقــود 
التأجيــر والتــزام تخريــد األصــول وتكلفــة التمويــل المؤجلــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المســتهلكة باإلضافــة إلــى بعــض 

األدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة.

عملة العرض والعملة الوظيفية )ج( 

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

دوالر أمريكــي او ألــف ريــال ُعمانــي( مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

أساس اإلعداد )تابع(  3.1

استخدام التقديرات واألحكام د( 

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة وفقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أن تقــوم اإلدارة بإصــدار أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر 
علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المدرجــة لألصــول وااللتزامــات واإليــرادات والمصروفــات. قــد تختلــف النتائــج الفعلية 
عــن هــذه التقديــرات. تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات علــى نحــو مســتمر. ُتــدرج مراجعــة التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة 

التــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات وفــي أي فتــرات مســتقبلية متأثــرة.

ــة - الموضوعــة خــالل تطبيــق سياســات المحاســبة والتــي لهــا أعظــم  يتــم تضميــن المعلومــات الخاصــة بالتقييمــات الجوهري
تأثيــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي القوائــم الماليــة – ضمــن انخفــاض قيمــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات والتقييــم المالــي لــألدوات 

الماليــة للمشــتقة والتــزام تخريــد األصــول وانخفــاض قيمــة األصــول الماليــة واألحــداث الالحقــة لتاريــخ القوائــم الماليــة.

قياس القيمة العادلة

المدخــالت  علــى  يعتمــد  والــذي  العادلــة  للقيمــة  التالــي  الهرمــي  التسلســل  باســتخدام  العادلــة  القيــم  الشــركة  تقيــس 
القياســات: إجــراء  فــي  المســتخدمة 

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

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

ــات الســوق. ــر مباشــر مــن بيان بشــكل مباشــر أو غي

المســتوى الثالــث: أســاليب تقييــم باســتخدام مدخــالت هامــة ال يمكــن مالحظتهــا. تشــمل هــذه الفئــة األدوات الماليــة التــي   •
يتــم تقييمهــا علــى أســاس األســعار المعلنــة ألدوات مماثلــة حيــث يتطلــب األمــر إدخــال تعديــالت أو افتراضــات جوهريــة غيــر 

قابلــة للمالحظــة لكــي تعكــس الفــروق بيــن األدوات.

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

ــخ  ــرات فــي تاري فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقدي
القوائــم الماليــة والتــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة بــأن تــؤدي إلــى تعديــل ملحــوظ فــي القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات 

خــالل الســنة الماليــة التاليــة.

انخفاض قيمة األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة

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

9 وال يعتبــر تأثيــر انخفــاض القيمــة جوهريــً. 

انخفاض قيمة المخزون

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

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

وفــي تاريــخ القوائــم الماليــة، بلغــت قيمــة المخــزون 1.91 مليــون ريــال ُعمانــي )2018: 1.88 مليــون ريــال ُعمانــي( )4.97 مليــون دوالر 
أمريكــي )2018: 4.88 مليــون دوالر أمريكــي(( وبلغــت قيمــة مخصصــات المخــزون بطــيء الحركــة والمتقــادم ال شــيء ريــال ُعمانــي 
)2018: ال شــيء ريــال ُعمانــي( )ال شــيء دوالر أمريكــي )2018: ال شــيء دوالر أمريكــي(( علــى التوالــي. ســيتم إدراج أي فــرق بيــن المبالــغ 

المحققــة فعليــً فــي الفتــرات المســتقبلية والمبالــغ المتوقعــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.
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أساس اإلعداد )تابع(  3.1

استخدام التقديرات واألحكام د( 

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات )تابع(

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 

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

تختلــف عــن التقديــرات الســابقة. 

الضرائب

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

الضريبيــة.

عقود التأجير - تقدير معدل االقتراض المتزايد

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

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

تحــدد الشــركة مــدة عقــد التأجيــر كمــدة غيــر قابلــة لإللغــاء باإلضافــة إلــى أي فتــرات يغطيهــا خيــار تمديــد عقــد التأجيــر إذا كان 
ــر المؤكــد  ــر إذا كان مــن غي ــار إنهــاء عقــد التأجي ــرات يغطيهــا خي ــه ســيتم ممارســته أو أي فت ــة أن مــن المؤكــد بصــورة معقول

ــة ممارســته.  بصــورة معقول

ــدى الشــركة، بموجــب بعــض عقــود التأجيــر، خيــار تأجيــر األصــول لفتــرات إضافيــة. وتســتعين الشــركة باألحــكام فــي تقييــم  ل
مــا إذا كان مــن المؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة خيــار التجديــد. أي أنهــا تراعــي كافــة العوامــل ذات الصلــة التــي تحقــق حافــزًا 
ــة التأجيــر، تعيــد الشــركة تقييــم مــدة عقــد التأجيــر إذا كان هنــاك حــدث  ــخ بداي ــد. وبعــد تاري ــار التجدي ــً لممارســة خي اقتصادي
أو تغيــر جوهــري فــي الظــروف يقــع ضمــن نطــاق ســيطرة الشــركة ويعكــس قدرتهــا علــى ممارســة )أو عــدم ممارســة( خيــار 
التجديــد أو اإلنهــاء )مثــل التغيــر فــي اســتراتيجية األعمــال أو إدخــال بعــض التحســينات الجوهريــة علــى العقــارات المســتأجرة أو 

التخصيــص الجوهــري لألصــل المســتأجر(. 
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التغيرات في السياسات المحاسبية  3.2

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد أ( 

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

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

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

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

فــي أكتوبــر 2018، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 1 لعــرض القوائــم الماليــة 
ــرات واألخطــاء المحاســبية لتتماشــى مــع تعريــف  ومعيــار المحاســبة الدولــي 8 السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقدي
“األهميــة النســبية الجوهريــة” عبــر المعاييــر وتوضيــح جوانــب معينــة مــن التعريــف. ينــص التعريــف الجديــد علــى أن “المعلومــات 
جوهريــة إذا تــم حذفهــا أو تســجيلها بالخطــأ أو إخفاءهــا، فمــن المتوقــع أن تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات التــي يتخذهــا 
المســتخدمون األساســيون للقوائــم الماليــة لألغــراض العامــة علــى أســاس تلــك القوائــم الماليــة، والتــي توفــر معلومــات ماليــة 

حــول تقاريــر محــددة للمنشــأة.’

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

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة ب( 

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

معيار التقارير المالية الدولي 16 عقود التأجير  ·

تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 23 عدم التأكد حول سبل معاملة ضريبة الدخل  ·

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي 9 مزايا السداد مقدما والتعويضات السالبة  ·

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 28 الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة وشركات المحاصة  ·

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 19 تعديل أو تقليص أو تسوية برامج الموظفين  ·

التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  ·

معيار التقارير المالية الدولي 3 دمج األعمال – الحصص المحتفظ بها سابقً في عملية مشتركة  ·

معيار التقارير المالية الدولي 11 الترتيبات المشتركة – الحصص المحتفظ بها سابقً في عملية مشتركة  ·

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

معيار المحاسبة الدولي 23  تكاليف االقتراض – تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة  ·

ليــس للمعاييــر أعــاله بخــالف معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 16 تأثيــر علــى القوائــم الماليــة للشــركة. لــم تقــم الشــركة بالتطبيــق 
المبكــر ألي معاييــر أو تفســيرات أو تعديــالت تــم إصدارهــا ولكنهــا لــم تســر بعــد.
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معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة )تابع( ب( 

معيار التقارير المالية الدولي 16 عقود التأجير

يحــل  معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 16 محــل معيــار المحاســبة الدولــي 17 عقــود التأجيــر، وتفســير لجنــة تفســيرات معاييــر 
ــة التفســيرات الدائمــة 15 - عقــود  ــر، وتفســير لجن ــا إذا كان الترتيــب يتضمــن عقــد تأجي ــد م ــة 4 - تحدي ــة الدولي ــر المالي التقاري
التأجيــر التشــغيلي - الحوافــز، وتفســير لجنــة التفســيرات الدائمــة 27 - تقييــم جوهــر المعامــالت التــي تتضمــن شــكل قانونــي 
لعقــد التأجيــر. يحــدد معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 16 مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود التأجيــر ويتطلــب 

مــن المســتأجرين المحاســبة عــن معظــم العقــود ضمــن الميزانيــة العموميــة.

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

16 تأثيــر علــى عقــود التأجيــر التــي تمثــل الشــركة فيهــا المؤجــر. 

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

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

طبيعة تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولي 16

قبــل تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 61، كانــت الشــركة تصنــف كل عقــد مــن عقــود تأجيرهــا )كمســتأجر( فــي تاريــخ 
البــدء كعقــد تأجيــر تمويلــي أو تشــغيلي. 

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

لمدفوعــات التأجيــر المتبقيــة مخصومــة بمعــدل االقتــراض المتزايــد فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي.

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

فيهــا قيمــة األصــل األساســي )“أصــول منخفضــة القيمــة”(.

التأثير على االنتقال
كمــا فــي 1 ينايــر 2019، قامــت الشــركة بتســجيل أصــول حــق االســتخدام عــن إيجــار الموقــع ومــا يقابلــه مــن التزامــات عقــود تأجيــر 
وُتقــدر قيمــة تلــك األصــول بمبلــغ 2.71 مليــون ريــال ُعمانــي )7.07 مليــون دوالر أمريكــي( كمــا قامــت الشــركة بتســجيل أصــول حــق 
االســتخدام عــن أتعــاب التوصيــل ومــا يقابلهــا مــن التزامــات وُتقــدر قيمــة األصــول بمبلــغ 0.99 مليــون ريــال ُعمانــي )2.60 مليــون 

دوالر أمريكــي( ممــا أدى إلــى التأثيــر علــى األربــاح المرحلــة بمبلــغ ال شــيء ريــال ُعمانــي )ال شــيء دوالر امريكــي(.

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

التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع(  3.2

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة )تابع( ب( 

معيار التقارير المالية الدولي 16 عقود التأجير )تابع(

المطابقة مع التزامات عقود التأجير التشغيلي

يمكــن مطابقــة التزامــات عقــود التأجيــر كمــا فــي 1 ينايــر 2019 بالتزامــات عقــود التأجيــر التشــغيلي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 كمــا 
يلي:

األصول

المبلغ 
 ألف

ريال ُعماني

المبلغ 
 ألف

دوالر أمريكي
 16٫986        6٫573                   التزامات عقود التأجير كما في 31 ديسمبر 2018

 9٫665          3٫716                   التزامات عقود التأجير التشغيلي المخصومة كما في 1 يناير 2019

ناقصا:
   -                 -                        التزامات متعلقة بعقود التأجير قصيرة األجل

   -                 -                        التزامات متعلقة بعقود تأجير األصول منخفضة القيمة

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

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

  
 9.665          3.716                   التزامات عقود التأجير كما في 1 يناير 2019

السياسات المحاسبية الهامة  3.3
عقود التأجير )أ( 

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

الشركة كمستأجر

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

بمــا يمثــل حــق اســتخدام األصــول ذات الصلــة.

أصول حق االستخدام  )1
تعتــرف الشــركة بأصــول حــق االســتخدام فــي تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر )أي تاريــخ أن يصبــح األصــل األساســي متاحــً لالســتخدام(. 
وتقــاس أصــول حــق االســتخدام وفقــً للتكلفــة ناقصــً أي اســتهالك متراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة والمعدلــة بمــا يعكــس 
أي قيــاس اللتزامــات عقــود التأجيــر. تتضمــن تكلفــة هــذه األصــول قيمــة التزامــات عقــود التأجيــر المســجلة والتكاليــف المبدئيــة 
المباشــرة المتكبــدة ومدفوعــات عقــود التأجيــر المســددة فــي أو قبــل تاريــخ البــدء ناقصــً أي حوافــز عقــود تأجيــر مســتلمة. ومــا 
لــم تتيقــن الشــركة بصــورة معقولــة مــن حصولهــا علــى ملكيــة األصــل المســتأجر فــي نهايــة مــدة عقــد التأجيــر، يتــم اســتهالك 
أصــول حــق االســتخدام المعتــرف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل أو مــدة عقــد التأجيــر 

أيهمــا أقصــر. تتعــرض أصــول حــق االســتخدام النخفــاض القيمــة.

تــم إدراج تكاليــف عقــود التأجيــر للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 والتــي تتعلــق بأصــول حــق االســتخدام بقيمــة 0.62 
مليــون دوالر أمريكــي )0.24 مليــون ريــال ُعمانــي( ضمــن مصروفــات االســتهالك.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3
عقود التأجير )تابع( )أ( 

الشركة كمستأجر )تابع(

التزامات عقود التأجير  )2
تعتــرف الشــركة فــي تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر بالتزاماتــه والتــي يتــم قياســها وفقــً للقيمــة الحاليــة لمدفوعــات عقــد التأجيــر 
التــي ســيتم ســدادها علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر. وتتضمــن مدفوعــات عقــد التأجيــر المدفوعــات الثابتــة )بمــا فــي ذلــك 
المدفوعــات الثابتــة فــي طبيعتهــا( ناقصــا أي حوافــز مســتحقة ومدفوعــات عقــد التأجيــر المتغيــرة التــي تعتمــد علــى أحــد 
المؤشــرات أو المعــدالت وكذلــك المبالــغ التــي مــن المتوقــع ســدادها بموجــب ضمانــات القيمــة التخريديــة. كمــا تشــتمل مدفوعات 
عقــد التأجيــر علــى ســعر الممارســة لخيــار الشــراء والتــي مــن المؤكــد بصــورة معقولــة مــن أنــه يتــم ممارســته مــن قبــل الشــركة 
ومدفوعــات الغرامــات إلنهــاء عقــد التأجيــر فــي حالــة إذا كانــت مــدة عقــد التأجيــر تعكــس ممارســة الشــركة لخيــار إنهــاء العقــد. 
وفــي حالــة مدفوعــات عقــود التأجيــر المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل مــا، فيتــم تســجيلها كمصروفــات فــي الفتــرة 

التــي يقــع فيهــا الحــدث أو الظــروف التــي تســتدعي ســداد المدفوعــات. 

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

لتحديــد مــا إذا كان ســيتم شــراء األصــل ذي الصلــة.

عقود التأجير قصيرة األجل وعقود األصول منخفضة القيمة  )3
تطبــق الشــركة إعفــاء االعتــراف للعقــود قصيــرة األجــل علــى عقــود التأجيــر قصيــرة األجــل الخاصــة بهــا )أي تلــك العقــود التــي 
تقــدر مدتهــا بفتــرة 12 شــهرًا أو أقــل مــن تاريــخ بدايــة التأجيــر والتــي ال تتضمــن خيــار شــراء األصــل(. كمــا أنهــا تطبــق إعفــاء 
االعتــراف لعقــود األصــول منخفضــة القيمــة علــى عقــود التأجيــر التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة. ويتــم تســجيل مدفوعــات عقــد 
التأجيــر فــي حالــة العقــود قصيــرة األجــل وعقــود األصــول منخفضــة القيمــة كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى 

فتــرة عقــد التأجيــر. 

الشركة كمؤجر

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

التــي يتــم فيهــا اكتســابها.

العمالت )ب( 

المعامالت بالعمالت األجنبية

خــالل إعــداد القوائــم الماليــة، تــم تســجيل المعامــالت التــي بعمــالت أخــرى غيــر العملــة الوظيفيــة للشــركة )العمــالت األجنبيــة( 
علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ المعاملــة. وفــي تاريــخ كل قوائــم ماليــة، تــم تحويــل البنــود النقديــة المقّيمــة 

ــم الماليــة. ــخ القوائ بالعمــالت األجنبيــة علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد فــي تاري

وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة بإحــدى العمــالت األجنبيــة، فيتــم تحويلهــا 
علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ المعاملــة. يتــم إدراج مكاســب وخســائر التحويــل المتعلقــة بالبنــود النقديــة فــي 
قائمــة الدخــل فــي فتــرة حدوثهــا، باســتثناء تلــك المتعلقــة بالبنــود النقديــة التــي تتأهــل لتصنيفهــا كأدوات تحــّوط فــي تحــّوط 
تدفــق نقــدي حيــث يتــم إدراجهــا مبدئًيــا فــي األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه التحــّوط فّعــاًلا. 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
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األدوات المالية ج( 

القياس المبدئي لألدوات المالية
ــا فــي األحــكام  ــخ أن تصبــح الشــركة طرف ــخ المتاجــرة، أي تاري ــة فــي تاري ــة األصــول وااللتزامــات المالي ــً بكاف ــراف مبدئي يتــم االعت

التعاقديــة لــألداة. ويتــم فــي هــذا التاريــخ تصنيــف األصــول الماليــة بالتكلفــة المســتهلكة أو القيمــة العادلــة.

القياس الالحق لألصول المالية
يعمــل معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 9 علــى تقســيم كافــة األصــول الماليــة إلــى فئتيــن – تلــك المقاســة بالتكلفــة المســتهلكة 
ــاح والخســائر  ــراف باألرب ــة، يتــم االعت ــة بالقيمــة العادل ــا تقيــس الشــركة األصــول المالي ــة. وعندم ــك المقاســة بالقيمــة العادل وتل
بالكامــل إمــا ضمــن األربــاح أو الخســائر )بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر( أو ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر )بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر(.

تصنيف األصول المالية 
يتــم تقييــم األصــول الماليــة – باســتثناء أدوات حقــوق المســاهمين والمشــتقات – اســتنادا إلــى الجمــع مــا بيــن نمــوذج أعمــال 
ــألدوات. يتــم قيــاس األصــول الماليــة طبقــا  ــة ل ــة التعاقدي المنشــأة المســتخدم فــي إدارة األصــول وخصائــص التدفقــات النقدي

لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 9 علــى النحــو التالــي.

األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة  )i(

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

أن يتــم االحتفــاظ باألصــل ضمــن نمــوذج أعمــال الغــرض منــه االحتفاظ باألصول لتحصيــل التدفقات النقديــة التعاقدية؛  )أ( 
و

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

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

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

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

ــة  ــة التعاقدي ــاألداة ضمــن نمــوذج أعمــال يكــون الغــرض منــه تحصيــل كل مــن التدفقــات النقدي أن يتــم االحتفــاظ ب )أ( 
وبيــع األصــول الماليــة

أن تستوفي الشروط التعاقدية لألصل المالي اختبار تحقيق مدفوعات أصل المبلغ األساسي والربح فقط )ب( 
ــة مــع  ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر الحقــً وفقــا للقيمــة العادل يتــم قيــاس أدوات الديــن الماليــة وفقــا للقيمــة العادل
إدراج األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. ويتــم تســجيل إيــرادات 
التمويــل وأربــاح وخســائر تحويــل العمــالت األجنبيــة وخســائر انخفــاض القيمــة ضمــن قائمــة الدخــل. وعنــد إلغــاء االعتــراف، 
ــاح أو الخســائر التراكميــة المســجلة ســابقا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر مــن حقــوق المســاهمين إلــى  يعــاد تصنيــف األرب

ــاح أو الخســائر.  األرب
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تصنيف األصول المالية )تابع(

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

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تابع(

ــن التــي تنــوي الشــركة االحتفــاظ بهــا فــي المســتقبل المنظــور والتــي اختــارت  إن هــذه الفئــة تتضمــن فقــط أدوات الدي
ــي أو عنــد االنتقــال. قامــت الشــركة بتصنيــف  ــل لإللغــاء - تصنيفهــا عنــد االعتــراف المبدئ الشــركة - علــى نحــو غيــر قاب
أدوات الديــن كأدوات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. إن أدوات الديــن المصنفــة كأدوات ديــن 
مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر ال تخضــع لتقييــم انخفــاض القيمــة وفقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة 

الدولــي 9. 

أدوات حقوق المساهمين وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ــل  ــار الشــركة تصنيــف بعــض االســتثمارات فــي حقــوق المســاهمين علــى نحــو غيــر قاب ــي، قــد تخت عنــد االعتــراف المبدئ
لإللغــاء كأدوات حقــوق مســاهمين وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا تســتوفي تعريــف حقــوق 
ــة: العــرض وال يتــم االحتفــاظ بهــا لغــرض المتاجــرة. يتــم  ــي 32 األدوات المالي ــار المحاســبة الدول المســاهمين طبقــا لمعي

تحديــد مثــل هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة.

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

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

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

الخســائر.

يتــم قيــاس كافــة أدوات الديــن األخــرى وفقــً للقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. وليــس لــدى الشــركة أي مــن هــذه 
األدوات.

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

المســتهلكة.

خيار القيمة العادلة

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

أو الخســائر كمــا فــي نهايــة الفتــرة.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
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القياس الالحق لاللتزامات المالية

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

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

العادلــة. 

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

ــاح أو الخســائر.  والمبلــغ المتبقــي المــدرج ضمــن األرب

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

األمــر يتــم تحديــده عنــد االعتــراف المبدئــي وال يعــاد تقييمــه.

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

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

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

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

إلغاء االعتراف باألصول المالية

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

أحد األصول بحالته الكاملة. )أ( 
تدفقات نقدية محددة بصورة منفصلة  واردة من أصل )أو مجموعة من األصول المالية المتماثلة( أو )ب( 

حصــة نســبية )تناســبية( بالكامــل مــن التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن األصــل )أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة المتماثلــة(  )ج( 
أو

حصــة نســبية )تناســبية( بالكامــل مــن التدفقــات النقديــة المحــددة بصــورة منفصلــة الناتجــة مــن األصــل المالــي )أو  )د( 
المتماثلــة(. الماليــة  األصــول  مــن  مجموعــة 

بمجــرد تحديــد ماهيــة األصــل الخاضــع إللغــاء االعتــراف، تقــوم الشــركة بإجــراء تقييــم حــول مــا إذا كان قــد تــم تحويــل األصــل. وفــي 
تلــك الحالــة، تحــدد مــا إذا كان تحويــل ذلــك األصــل مؤهــل الحقــً إللغــاء االعتــراف. يتــم تحويــل األصــل إذا قامــت الشــركة إمــا بتحويــل 
الحقــوق التعاقديــة الســتالم التدفقــات النقديــة أو أن تحتفــظ الشــركة بالحقــوق التعاقديــة فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن 
األصــل ولكنهــا تحملــت التزامــً تعاقديــً بتمريــر تلــك التدفقــات النقديــة طبقــً ألحــد الترتيبــات التــي تســتوفي الشــروط الثالثــة 

التالية:

ليس لدى الشركة التزام بسداد المبالغ إلى المستلم الفعلي ما لم تقم بتحصيل مبالغ مكافئة عن األصل األصلي. أ( 
أن يحظر على الشركة بيع أو رهن األصل األصلي. ب( 

أن يكون على الشركة االلتزام بتحويل تلك التدفقات النقدية دون تأخير مادي. ج( 

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

االحتفــاظ بكافــة المخاطــر والمنافــع الهامــة لألصــل، يمنــع إلغــاء االعتــراف باألصــل.
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انخفاض قيمة األصول المالية

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

والــذي يمكــن تقديــره بصــورة موثــوق منهــا. 

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

اإلصــدار أو الظــروف االقتصاديــة المرتبطــة بحــاالت التعثــر لــدى الشــركة. 

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

ــم ماليــة مخصصــً للخســائر المتوقعــة عــن كافــة األصــول التاليــة بواســطة المعلومــات  ــخ كل قوائ تحتســب الشــركة فــي تاري
المعقولــة والمؤيــدة حــول األحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة والتوقعــات المؤيــدة للظــروف االقتصاديــة المســتقبلية عنــد 

قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة: 

األصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة أ( 
األصول المالية التي ينبغي قياسها إلزاميً وفقً للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب( 

التزامات القروض متى يقع التزام حالي بمنح االئتمان ج( 

تقيس الشركة خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسائر تكون قيمته معادلة لما يلي:

خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى فتــرة 12 شــهرًا )خســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التعثــر لــألداة الماليــة  أ( 
ــم الماليــة(. ــخ القوائ والمحتملــة خــالل مــدة 12 شــهرًا بعــد تاري

خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة بالكامــل )خســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن كافــة أحــداث التعثــر  ب( 
المحتملــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة(

تحتســب الشــركة مخصصــً للخســائر عــن كافــة خســائر االئتمــان المتوقعــة لــألداة الماليــة علــى مــدى عمــر األداة بالكامــل فــي 
حالــة وجــود ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان لــألداة الماليــة منــذ االعتــراف المبدئــي.

بالنســبة لكافــة األدوات الماليــة األخــرى، يتــم قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة بمبلــغ يعــادل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى 
مــدى فتــرة 12 شــهرًا. 

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

تقريبيــة لــه( والــذي تــم تحديــده عنــد االعتــراف المبدئــي.

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط 

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

لهــا.

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

أن تشتمل عالقة التحوط فقط على أدوات مؤهلة للتحوط وبنود مؤهلة يتم التحوط منها. أ( 
أن يتــم فــي بدايــة عالقــة التحــوط تحديــد وتوثيــق رســمي لعالقــة التحــوط وهــدف واســتراتيجية المنشــأة مــن إدارة المخاطــر  ب( 

لغــرض إجــراء التحــوط.
أن تستوفي عالقة التحوط كافة متطلبات فعالية التحوط. ج( 

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

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3
األدوات المالية )تابع( ج( 

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط )تابع(

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

ماليــة عندمــا تكــون القيمــة العادلــة ســالبة. 

تقوم الشركة بتعديل احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ضمن حقوق المساهمين حسب 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

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

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

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

يعــاد تصنيــف ذلــك المبلــغ علــى الفــور إلــى األربــاح أو الخســائر.

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

التحــوط( بحيــث تســتوفي معاييــر التأهــل مجــددًا. 

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

أن يتــم بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها. 

التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول

يتــم تصنيــف األدوات المشــتقة المصنفــة والمتمثلــة فــي أدوات تحــوط فعالــة بمــا يتفــق مــع تصنيــف البنــد األساســي الــذي يتــم 
التحــوط لــه. ويتــم تقســيم األداة المشــتقة إلــى جــزء متــداول وجــزء غيــر متــداول فقــط إذا كان يمكــن إجــراء توزيــع موثــوق منــه.

مقاصة األدوات المالية

ــي فقــط فــي الحــاالت  ــغ بالصافــي ضمــن قائمــة المركــز المال تتــم مقاصــة األصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة ويتــم إدراج المبل
التاليــة:

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

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

الممتلكات واآلالت والمعدات )د( 

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

واآلالت والمعــدات بالعمــالت األجنبيــة.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3
الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع( )د( 

االعتراف والقياس )تابع(  )i(
عندمــا يكــون لبنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة يتــم احتســابها علــى أســاس بنــود منفصلــة 
)مكونــات رئيســية( مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات. يتــم تحديــد المكاســب والخســائر الناتجــة مــن بيــع أحــد بنــود 
الممتلــكات واآلالت والمعــدات مــن خــالل مقارنــة العائــدات الناتجــة عــن عمليــة البيــع مــع القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت 
والمعــدات، ويتــم إدراج الفــروق ضمــن قائمــة الدخــل. وعنــد بيــع األصــول المعــاد تقييمهــا، يتــم تحويــل المبالــغ المتضمنــة 

فــي احتياطــي إعــادة التقييــم إلــى األربــاح المحتجــزة.

المصروفات الالحقة  )ii(
يتــم رســملة المصروفــات الالحقــة فقــط عندمــا تســاهم فــي زيــادة المنافــع االقتصادّيــة المســتقبلّية المتضمنــة فــي األصــل 

المحــدد الــذي ترتبــط بــه. ويتــم إدراج كافــة المصروفــات الالحقــة األخــرى كنفقــات فــي الفتــرة التــي يتــم تكّبدهــا فيهــا. 

االستهالك  )iii(
يتــم إدراج االســتهالك فــي قائمــة الدخــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر االفتراضــي التقديــري لألصــل مطروًحــا 

منــه قيمتــه المتبقيــة.

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

واآلالت والمعــدات وقــررت أنــه ال ضــرورة ألي تعديــل.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية والفترات المقارنة

السنوات
40الممتلكات واآلالت والمعدات 

25قطع غيار فنية 
3أصول أخرى 

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ   )iv(

يتــم قيــاس األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بســعر التكلفــة وال يتــم اســتهالكها حتــى يتــم تحويلهــا إلــى إحــدى فئــات 
األصــول الثابتــة، وهــو مــا يحــدث عندمــا يكــون األصــل جاهــزًا لالســتخدام المقــرر.

التزام تخريد األصول  )v(

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

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

قطع الغيار الرأسمالية  )هـ( 

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

ــكات واآلالت والمعــدات عنــد وضعهــا قيــد  ــرة مــن الممتل ــة للبنــود المتأث ــار الرأســمالية بالقيمــة الدفتري ويتــم إدراج قطــع الغي
االســتخدام. ويتــم إلغــاء االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للبنــد المســتبدل.  وحيــن ال يكــون مــن العملــي تحديــد القيمــة الدفتريــة 
للجــزء المســتبدل، يمكــن اســتخدام تكلفــة قطــع الغيــار الرأســمالية كمؤشــر علــى تكلفــة الجــزء المســتبدل فــي الوقــت الــذي 

تــم شــراؤه فيــه. 

المخزون )و( 

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

ــة للتحقيــق. ــة القابل ــى صافــي القيمــة التقديري ــاف المخــزون القديمــة ال الحالييــن. ويتــم تخفيــض قيمــة أصن

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3
النقد وما في حكم النقد )ز( 

ــع قصيــرة األجــل ذات فتــرة  ــدى البنــوك والودائ يشــتمل النقــد ومــا فــي حكــم النقــد كال مــن النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة ل
ــة أشــهر أو أقــل. اســتحقاق أصليــة مدتهــا ثالث

انخفاض قيمة األصول )ح( 

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

النقديــة المســتقبلية التقديريــة مخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي.

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

الــرد فــي قائمــة الدخــل.

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

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

المحــددة المرتبطــة بالمحطــة.

تحــدد اإلدارة مــا إذا كانــت هنــاك أي مؤشــرات النخفــاض القيمــة عــن القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى 
أســاس ســنوي بســبب الفــرق بيــن مــدة اســتمرار التدفقــات النقديــة التعاقديــة وانتقــاص المحاســبة لألصــول. ويتطلــب هــذا 
تقديــر القيمــة اثنــاء االســتخدام للوحــدة المولــدة للنقــد، بينمــا يتطلــب تقديــر القيمــة أثنــاء االســتخدام أن تقــوم الشــركة 
ــار  ــة مــع األخــذ فــي االعتب ــة شــراء الطاق ــرة إتفاقي ــة فت ــدة للنقــد فــي نهاي ــة للوحــدة المول ــر للقيمــة المتبقي بإجــراء تقدي
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة فــي الفتــرة التــي تلــي فتــرة إتفاقيــة شــراء الطاقــة، وكذلــك معــدل خصــم 

مناســب مــن أجــل احتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

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

القيمة.

االلتزامات المالية )ط( 

يتــم إدراج الذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى مبدئيــً علــى أســاس القيمــة العادلــة ثــم يتــم قياســها بالتكلفــة 
المســتهلكة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

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

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

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3
مكافآت نهاية الخدمة للعاملين )ي( 

يتــم إدراج االلتزامــات المتعلقــة بالمســاهمات المدفوعــة فــي إطــار برنامــج تقاعــد بمســاهمات محــّددة بالنســبة للعامليــن 
ً لبرنامــج التأمينــات االجتماعيــة المعمــول بهــا فــي ســلطنة ُعمــان كمصروفــات فــي قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا.  الُعمانييــن وفقــ

ويتمثــل التــزام الشــركة فيمــا يتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة للعامليــن غيــر الُعمانييــن فــي مبلــغ المكافــأة المســتقبلية التــي 
يجنيهــا هــؤالء العاملــون مقابــل خدماتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة.

المخصصات )ك( 

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

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

المصروفات المالية )ل( 

تســجل مصروفــات الفائــدة والمصروفــات المماثلــة فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تكبدهــا إال بمقــدار رســملتها 
كمنســوبة مباشــرة لحيــازة أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل مؤهــل يســتغرق بالضــرورة فتــرة زمنيــة كبيــرة لالســتعداد الســتخدامه 

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

تكلفة التمويل المؤجلة )م( 

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

التجــاري للطاقــة، يتــم إدراج تكاليــف التمويــل المؤجلــة فــي قائمــة الدخــل.

التأجير التشغيلي )ن( 

لقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــة لشــراء الطاقــة علــى المــدى الطويــل. وألغــراض المحاســبة عــن هــذا الترتيــب، فقــد قــررت الشــركة 
أن اتفاقيــة شــراء الطاقــة تعتبــر بمثابــة عقــد إيجــار، وذلــك ألن المشــتري )الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه( لــه الحــق فــي 
ــاء التــي تولدهــا المحطــة خــالل مــدة العقــد.  توجيــه كيفيــة تشــغيل الشــركة للمحطــة والحصــول مــن الشــركة علــى الكهرب
ــاه لديهــا الحــق فــي التحكــم باســتخدام  ــة والمي ــة لشــراء الطاق ــإن الشــركة الُعماني ــة ف ــة شــراء الطاق ــا التفاقي ــي ووفًق وبالتال
المحطــة خــالل مــدة العقــد. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد رأت اإلدارة أن هــذا الترتيــب هــو فــي طبيعتــه عقــد تأجيــر تشــغيلي، وذلــك 

ألنــه ال يتــم نقــل جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة المحطــة.

اإليرادات )س( 

يتــم تســجيل اإليــرادات وفقــا لمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة الحصــول عليــه مقابــل تحويــل البضاعــة أو الخدمــات 
ــً مــن خمــس خطــوات للمحاســبة عــن اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــالء.  إلــى العميــل. ويطــرح المعيــار نموذجــً مكون
ويشــتمل عقــد الشــركة المبــرم مــع عميلهــا الوحيــد علــى عقــد تأجيــر والــذي ال ينــدرج ضمــن نطــاق معيــار التقاريــر الماليــة 

ــي 15. الدول

يشــتمل هيــكل التعرفــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة علــى بنــود رســوم الطاقــة )تشــمل رســوم االســتثمار والرســوم الثابتــة 
للتشــغيل والصيانــة( والطاقــة الكهربائيــة ورســوم الوقــود. ويتــم التعامــل مــع رســوم االســتثمار لبنــد القــدرة اإلنتاجيــة كتأجيــر 
تشــغيلي ويتــم إدراجهــا علــى أســاس القســط الثابــت طــوال مــدة التأجيــر، بينمــا يتــم إدراج بنــود التعرفــة األخــرى بموجــب 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة ضمــن اإليــرادات علــى مــدار الوقــت حيــث تتلقــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه المنافــع المقدمــة 
مــن قبــل الشــركة وتســتهلكها فــي آن واحــد. وال يتــم إدراج أي إيــرادات إذا كانــت هنــاك أي شــكوك كبيــرة حــول اســترداد المقابــل 

المســتحق.

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

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3
ضريبة الدخل )ع( 

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

ضمــن حقوق المســاهمين.

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

القوائــم الماليــة.

ــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن فــي  ــذي يكــون مــن المحتمــل معــه توفــر أرب ــى الحــد ال يتــم إدراج أصــل ضريبــة مؤجلــة فقــط إل
مقابلهــا اســتغالل األصــل. ويتــم تخفيــض أصــول الضريبــة المؤجلــة بالقــدر الــذي يصبــح مــن غيــر المحتمــل معــه تحقيــق المنفعــة 

الضريبيــة ذات الصلــة.

توزيعات األرباح )ف( 

عنــد النظــر فــي دفــع توزيعــات األربــاح، يأخــذ مجلــس اإلدارة بعيــن االعتبــار الُمعامــالت المناســبة، بمــا فــي ذلــك متطلبــات قانــون 
الشــركات التجاريــة.

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

مكافآت وأتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  )ص( 

يتــم اعتمــاد مكافــآت وأتعــاب حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 
الســنوية للشــركة ويتــم إدراجهــا كمصــروف فــي قائمــة الدخــل.

العائد على كل سهم )ق( 

تعــرض الشــركة العائــد األساســي علــى كل ســهم ألســهمها العاديــة. ويحتســب العائــد األساســي عــن طريــق قســمة األربــاح أو 
الخســائر المنســوبة للمســاهمين العادييــن علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الفتــرة.

تحديد القيم العادلة  )ر( 

األدوات المالية المشتقة  )i(
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة لعقــود الصــرف اآلجلــة مــن خــالل خصــم الفــرق بيــن الســعر التعاقــدي اآلجــل وبيــن الســعر اآلجــل 

الحالــي بالنســبة لفتــرة االســتحقاق المتبقيــة مــن العقــد باســتخدام منحنيــات العائــد الخاصــة بالعمــالت ذات الصلــة.

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

تعكــس القيمــة العادلــة المخاطــر االئتمانيــة لــألداة وتشــمل التعديــالت الالزمــة لألخــذ فــي االعتبــار المخاطر االئتمانيــة الخاصة 
بالشــركة والطــرف المقابــل حيثمــا كان ذلك مناســًبً.

االلتزامات المالية غير المشتقة  )ii(
يتــم حســاب القيمــة العادلــة – والتــي ُتحــدد ألغــراض اإلفصــاح – بنــاًء علــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية 

ألصــل المبلــغ والفائــدة، المخصومــة بســعر فائــدة الســوق فــي تاريــخ القوائــم الماليــة.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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التكاليف المباشرة  4

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 97٫313        37٫417        31.331        12.047       وقود غاز
 19٫298        7٫420          19.952        7.672         استهالك )إيضاحي 8 و 9 )أ(( 

 17٫509        6٫732          15.551        5.979         تكاليف تشغيل وصيانة )إيضاح 18(
 2٫596          998            2.643          1.016         استخراج مياه البحر

 1٫324          509            1.270          488           تأمين
 361            139            537            206           مصاريف التشغيل والصيانة األخرى )إيضاح 18(

 509            196            153            59             زيت وقود
 483            186            41              16             رسوم توصيل شبكات 

 442            170            5                2               إيجار موقع المحطة 
 259            100           )20(            )8(              رسوم جمركية )إيضاح 18(

 234            90              651            251           تكاليف مباشرة أخرى
       27.728        72.114        53٫957      140٫328 

مصاريف عمومية وإدارية  5

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 615            236            616            237           أتعاب انتداب )إيضاح 18(
 440            169            471            181           تكاليف توظيف

 258            99              247            95             تكاليف عامة متعلقة بالشركة 
 133            51              141            54             أتعاب وكالة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات 
 88              34              84              32             )إيضاح 18(

 67              26              65              25             المسؤولية االجتماعية للشركة
 53              20              53              20              إيجار مكاتب

 19              7                38              15             استهالك )إيضاح 8(
 352            136            365            141           مصروفات عمومية وإدارية أخرى 

           800          2.080            778          2٫025 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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تكاليف تمويل )بالصافي(  6

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 19٫282        7٫413          18.645        7.169         الفائدة على قروض محددة األجل
 2٫816          1٫083          2.573          989           استهالك تكاليف التمويل المؤجلة 

 2٫917          1٫121          1.697          652           فائدة مقايضات
 -                 -                 564            217           فائدة اللتزامات عقود تأجير )إيضاح 9 )ب((

حساب احتياطي خدمة الدين 
 453            174            454            175           تكلفة خطابات ائتمان )إيضاح 18(

 206            80              284            109           الفائدة على قرض قصير األجل
 119            46              158            61             خسائر تحويل عمالت أجنبية 

 47              18              51              20             التزام تخريد األصول- عكس خصم )إيضاح 16(
)167(          )64(            )188(          )72(            إيرادات تمويل

         9.320        24.238          9٫871        25٫673 

ضرائب  7
مصاريف الضرائب المدرجة في قائمة الدخل الشامل: )أ( 

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

        4٫097 1٫575 4.331 1.665 مصاريف الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروق الموقتة 

لغــرض تحديــد نتائــج الســنة الخاضعــة للضرائــب، تــم تعديــل الربــح المحاســبي ألغــراض الضريبــة. تتضمــن التعديــالت ألغــراض 
الضريبــة البنــود المتعلقــة بــكل مــن اإليــرادات والمصروفــات. تســتند التعديــالت إلــى االســتيعاب الحالــي لقوانيــن الضرائــب 
واللوائــح والممارســات الحاليــة. أدت التعديــالت علــى الربــح المحاســبي للســنة إلــى ربــح خاضــع للضرائــب والــذي تــم تســويته 

مقابــل خســائر الضرائــب الُمرحلــة.

المطابقة )ب( 
ــه  ــح المحاســبي مــع مصروفــات ضريبــة الدخــل وفــق معــدل الضريبــة المعمــول ب فيمــا يلــي مطابقــة ضرائــب الدخــل علــى الرب

بنســبة %15 )2018: %15(:

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 27٫692       10٫647 29.676 11.410الربح قبل الضريبة
    

 4٫154         1٫597 4.451 1.712ضريبة الدخل حسب المعدالت المذكورة أعاله
         -         -)122( )48( التغير في الفروق المؤقتة المسجلة

         -         - 2 1مصاريف غير مسموح بها
أثر الضريبة المؤجلة للفترة السابقة نتيجة الزيادة في 

)57(           )22(          -         -معدل الضريبة
 4٫097         1٫575 4.331 1.665مصاريف الضريبة المؤجلة للسنة

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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ضرائب )تابع(  7
المطابقة )تابع( )ب( 

لــم يتــم االعتــراف بــأي ضريبــة مؤجلــة علــى الخســائر الضريبيــة البالــغ قيمتهــا 37.4 مليــون ريــال ُعمانــي )2018: 35.2 مليــون  ريــال 
ــه مــن  ــا بيــن 2019-2023(، حيــث أن ــا بيــن 2020-2024 )2018: الســنوات م ــي( والتــي مــن المتوقــع أن تنتهــي فــي الســنوات م ُعمان

المحتمــل أال تتوفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن للشــركة اســتخدام هــذه الخســائر مقابلهــا.

ومعدل الضريبة الفعلي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كان بنسبة 14.6% )31 ديسمبر 2018: %14.8(.

التزامات ضريبة مؤجلة )ج( 

في 1 يناير 
2019

المدرجة 
خالل السنة

في 31 ديسمبر 
2019

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

التزامات ضريبة مؤجلة مدرجة في قائمة الدخل
)22.381()1.452()20.929(استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

3030-مخصص أصول حق االستخدام والتزامات عقود التأجير
38341مخصص تجديد الموقع

3.206)246(3.452خسائر مرّحلة
)17.439()1.665()19.104(

أصول ضريبة مؤجلة مدرجة مباشرة في حقوق 
المساهمين

تسوية القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة والصرف األجنبي 
 1.203         631                 572              )إيضاح 14(

 )16.867(            )1.034(     )17.901(
صافي التزام الضريبة المؤجلة

)46.558(     )2.692(            )43.866( القيمة المكافئة بالدوالر األمريكي

في 1 يناير 
2018

المدرجة 
خالل السنة

في 31 ديسمبر 
2018

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

)التزامات(/أصول ضريبة مؤجلة مدرجة في قائمة الدخل
)20٫929(     )1٫907(            )19٫022(       استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 38              3                     35                مخصص تجديد الموقع
 3٫452         329                 3٫123           خسائر مرّحلة

 )15٫864(            )1٫575(     )17٫439(
أصول ضريبة مؤجلة مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين

تسوية القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة والصرف األجنبي 
 572           )326(                898              )إيضاح 14(

)16٫867(     )1٫901(            )14٫966(       صافي التزام الضريبة المؤجلة
)43٫866(     )4٫944(            )38٫922( القيمة المكافئة بالدوالر األمريكي

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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ضرائب )تابع(  7
حالة اإلقرارات الضريبية  )د( 

قامــت األمانــة العامــة للضرائــب بإصــدار الربــط الضريبــي عــن اإلقــرارات الضريبيــة للســنوات مــن 2013 إلــى 2016 فــي حيــن لــم يتــم 
بعــد إصــدار ربــط ضريبــي عــن الســنتين 2017 و2018 حتــى تاريخــه. وتــرى اإلدارة أن االلتزامــات الضريبيــة النهائيــة للســنوات مــن 2013 

إلــى 2018 لــن تكــون ذات تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019.

الممتلكات واآلالت والمعدات  8

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
األخرى

األعمال 
الرأسمالية 

قيد التفنيذ

المجموع

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

التكلفة
 298.225       -                   142 1٫724 296٫359       1 يناير 2019

 123            73                   8 3 39               إضافات خالل السنة

)3(                -                  )3(  -                     -                استبعادات خالل السنة
 298.345     73                   147 1.727 296.398       31 ديسمبر 2019

االستهالك
 44.576         -                   108 345 44٫123         1 يناير 2019

 7.450           -                   15 70 7٫365           المحمل خالل السنة
)3(                -                  )3(    -   -                االستبعادات خالل السنة

 52.023         -                   120 415 51.488         31 ديسمبر 2019
القيمة الدفترية
 246.322     73                  27 1.312 244.910     31 ديسمبر 2019

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
األخرى

األعمال 
الرأسمالية 

قيد التفنيذ

المجموع

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

التكلفة
 298٫190       -                   127 1٫710 296٫353       1 يناير 2018

 51                -                   31 14 6                 إضافات خالل السنة
)16(              -                  )16(    -   -                استبعادات خالل السنة

 298٫225       -                   142              1٫724 296٫359       31 ديسمبر 2018

االستهالك
 37٫165         -                   117 274 36٫774         1 يناير 2018

 7٫427           -                   7 71 7٫349           المحمل خالل السنة
)16(              -                  )16(    -   -                االستبعادات خالل السنة

 44٫576         -                   108 345 44٫123         31 ديسمبر 2018
القيمة الدفترية
 253٫649       -                  34 1٫379 252٫236       31 ديسمبر 2018

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  8

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
األخرى

األعمال 
الرأسمالية 

قيد التفنيذ

المجموع

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

التكلفة
 775.619       -                   370 4٫483 770٫766       1 يناير 2019

 321            191                 21 9 100             إضافات خالل السنة
)8(                -                  )8(    -   -                استبعادات خالل السنة

 775.932     191                 383 4.492 770.866       31 ديسمبر 2019

االستهالك
 115.936       -                   284 897 114٫755       1 يناير 2019

 19.374         -                   38 181 19٫155         المحمل خالل السنة
)8(                -                  )8(    -   -                االستبعادات خالل السنة

 135.302       -                   314 1.078 133.910       31 ديسمبر 2019

القيمة الدفترية
 640.630     191                 69 3.414 636.956       31 ديسمبر 2019

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
األخرى

األعمال 
الرأسمالية 

قيد التفنيذ

المجموع

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

التكلفة
 775٫527       -                   330 4٫447 770٫750       1 يناير 2018

 133              -                   81 36 16               إضافات خالل السنة
)41(              -                  )41(    -   -                استبعادات خالل السنة

 775٫619       -                   370 4٫483 770٫766       31 ديسمبر 2018

االستهالك
 96٫660         -                   306 712 95٫642         1 يناير 2018

 19٫317         -                   19 185 19٫113         المحمل خالل السنة
)41(              -                  )41(    -   -                االستبعادات خالل السنة

 115٫936       -                   284 897 114٫755       31 ديسمبر 2018

القيمة الدفترية
 659٫683       -                   86 3٫586 656٫011       31 ديسمبر 2018

يتم ضمان تسهيالت القروض محددة االجل برهن قانوني وتجاري شامل على كافة أصول الشركة )إيضاح 15(.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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أصول حق االستخدام 9 )أ( 

اإلجماليإيجار الموقعمعدات التوصيل
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

التكلفة
 3.716         2٫717              999              1 يناير 2019

   -                -                     -                إضافات خالل السنة
 3.716         2.717              999              31 ديسمبر 2019

االستهالك
   -                -                     -                1 يناير 2019

 237            112                 125              المحمل للسنة )إيضاح 4(
 237            112                 125              31 ديسمبر 2019

القيمة الدفترية
 3.479         2.605              874              31 ديسمبر 2019

اإلجماليإيجار الموقعمعدات التوصيل
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

التكلفة
 9.665         7٫066              2٫599           1 يناير 2019

   -                -                     -                إضافات خالل السنة
 9.665         7.066              2.599           31 ديسمبر 2019

االستهالك
   -                -                     -                1 يناير 2019

 616            291                 325              المحمل للسنة )إيضاح 4(
 616            291                 325              31 ديسمبر 2019

القيمة الدفترية
 9.049         6.775              2.274           31 ديسمبر 2019

التزامات عقود التأجير 9 )ب( 
تم إدراج التزامات عقود التأجير في قائمة المركز المالي كما يلي:

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

   -   - 9.665            13.716 يناير 2019
   -   - 564               217فائدة على التزامات عقود تأجير )إيضاح 6(

   -                -)656(            )252( مدفوعات تأجير
   -   - 9.573            313.681 ديسمبر 2019

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
   -   - 9.240           3.553التزامات عقود تأجير غير متداولة

   -   - 333               128التزامات عقود تأجير متداولة
3.681           9.573 -   -   

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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9 )ب( التزامات عقود التأجير )تابع(

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية غير 
المخصومة

القيمة الحالية 
لمدفوعات 

التأجير 

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية غير 
المخصومة

القيمة الحالية 
لمدفوعات 

التأجير 

2019201920192019
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
المبلغ المستحق طبقا لعقود التأجير 

التشغيلي
 333            876 128               337خالل سنة واحدة

 1.664         3.602 640               1.385خالل سنتين إلى خمس سنوات
 7.576         11.961 2.913           4.599أكثر من خمس سنوات

6.321           3.681 16.439         9.573 
 -               )6.866(  -                  )2.640( ناقصا: تكلفة تمويل غير مدفوعة

 9.573         9.573 3.681           3.681التزامات عقود التأجير

قامــت الشــركة باســتئجار أرض لغــرض اســتخدامها فــي مبانــي المحطــة وتمتــد فتــرة عقــد التأجيــر حتــى 2043. والتزامات الشــركة 
بموجــب عقــود التأجيــر مكفولــة بضمــان ملكيــة المؤجــر فــي األصــول المســتأجرة. يحظــر علــى الشــركة التنــازل عــن األصــول 
ــاألرض المســتخدمة  ــق ب ــر فــي ســبتمبر 2010 فيمــا يتعل ــة عقــد تأجي المســتأجرة وتأجيرهــا مــن الباطــن. أبرمــت الشــركة اتفاقي

للمحطــة والــذي يســري حتــى الربــع األول مــن ســنة 2043.

فيما يلي المبالغ المسجلة في قائمة الدخل:

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

   -   - 616               237استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 9 )أ((
   -   - 564               217فائدة على مطلوبات عقود التأجير )إيضاح 6(

   -   - 1٫180            454إجمالي المبلغ المسجل ضمن األرباح أو الخسائر

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  10

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 12٫520       4٫814 11.720         4.506ذمم تجارية مدينة
 32              12 779               300إيرادات مستحقة
 600            231 621               239مدفوعات مقدًما 

 -                - 50                 19               المستحق من طرف ذي عالقة )إيضاح 18(
 2٫204         848 140               54               ذمم مدينة أخرى 

5.118         13.310 5٫905       15٫356 
تتضمــن الذمــم التجاريــة المدينــة مبلــغ 7.89 مليــون دوالر أمريكــي )3.03 مليــون ريــال ُعمانــي( يتعلــق ببنــد الوقــود عــن الفتــرة 
مــن مايــو 2019 إلــى ديســمبر 2019 ولــم يتــم اســتالمه مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. وطبقــً التفاقيــة مبيعــات الغــاز 
الطبيعــي المبرمــة مــع وزارة النفــط والغــاز، لــم تقــم الشــركة بتســوية مدفوعــات الوقــود المقابلــة إلــى وزارة النفــط والغــاز حيــث 
تلتــزم الشــركة فقــط بالســداد إلــى وزارة النفــط والغــاز حــال اســتالم مدفوعــات اتفاقيــة شــراء الطاقــة المقابلــة المتعلقــة بحصــة 
الغــاز مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. تــم تقييــم مخصــص انخفــاض القيمــة اســتنادا إلــى نمــوذج “خســائر االئتمــان 

المتوقعــة” الــوارد ضمــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 9 وهــو ال يعتبــر جوهريــً.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
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الوديعة قصيرة األجل   11

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

حســاب مخصــص خدمــة الديــن كوديعــة قصيــرة األجــل تســتحق الســداد فــي 29 أبريــل 2020. 

النقد وما في حكم النقد  12

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 5٫256         2٫021 4.898           1.883النقد في الصندوق ولدى البنوك
1.883           4.898 2٫021         5٫256 

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

حقوق المساهمين  13
رأس المال )أ( 

فيما يلي بيانات المساهمين:

31 ديسمبر 2019

عدد األسهم الجنسية
المملوكة والبالغ 

قيمتها االسمية 
100 بيسة لكل 

سهم

النسبة 
المئوية )%( 

من المجموع

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة
2019

)ألف ريال ُعماني(

كهربل م.م.ح

اإلمارات 
العربية 
 20.179      29.90% 201.791.343المتحدة

 9.651        14.30% 96.508.899ُعمانالشرق األوسط لإلستثمار ش.م.م

 8.745        12.96% 87.452.380ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

 4.825        7.15% 48.254.453هولنداإس إي بي إنترناشيونال نيزرالند بي في

 4.825        7.15% 48.254.453هولنداسوجيتز جلوبال انفستمنت بي في 

 4.468        6.62% 44.678.563ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

 4.020        5.96% 40.200.737ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

 10.776      15.96% 107.746.602المساهمون الذين تقل حصة ملكيتهم عن %5

674.887.430 %100.00      67.489 

 175.523    القيمة االسمية بالدوالر األمريكي

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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حقوق المساهمين )تابع(  13
)أ( رأس المال )تابع(

31 ديسمبر 2018

عدد األسهم الجنسية
المملوكة والبالغ 

قيمتها االسمية 100 
بيسة لكل سهم

النسبة 
المئوية )%( 

من المجموع

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة
2018

)ألف ريال ُعماني(

كهربل م.م.ح

اإلمارات 
العربية 
 20٫179      29.90% 201٫791٫343المتحدة

 9٫651        14.30% 96٫508٫899ُعمانالشرق األوسط لإلستثمار ش.م.م
 8٫792        13.03% 87٫922٫172ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
 4٫825        7.15% 48٫254٫453هولنداإس إي بي إنترناشيونال نيزرالند بي في

 4٫825        7.15% 48٫254٫453هولندابلو هورايزون صحار باور بي في
 4٫515        6.69% 45٫152٫563ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

 4٫089        6.06% 40٫890٫737ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع
 10٫613      15.72% 106٫112٫810المساهمون الذين تقل حصة ملكيتهم عن %5

674٫887٫430 %100٫00      67٫489 
 175٫523    القيمة االسمية بالدوالر األمريكي

لــدى الشــركة رأســمال مصــرح بــه ومصــدر ومدفــوع قــدره 67٫488٫743 ريــال ُعمانــي يتألــف مــن 674٫887٫430 ســهم بقيمــة 0.1 ريــال 
ُعمانــي لــكل ســهم. )2018:  67٫488٫743  ريــال ُعمانــي يتألــف مــن 674٫887٫430 ســهم بقيمــة 0.1 ريــال عمانــي لــكل ســهم(

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

االحتياطي القانوني )ب( 

وفًقــا للمــادة )132( مــن قانــون الشــركات التجاريــة، ينبغــي أن يتــم تحويــل نســبة 10 % مــن األربــاح الصافيــة للشــركة - بعــد اقتطــاع 
الضرائــب -  إلــى االحتياطــي القانونــي حتــى يســاوى االحتياطــي القانونــي علــى األقــل ثلــث رأســمال الشــركة.

احتياطي التحّوط )ج( 

يتألــف احتياطــي التحــّوط مــن الجــزء الفعــال مــن صافــي التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة ألدوات تحــّوط التدفــق النقــدي 
المتعلقــة بمعامــالت التحــّوط التــي لــم تحــدث بعــد )إيضــاح 14(. 

أألرباح )د( 

 بموجــب قــرار المســاهمين الصــادر فــي 20 مــارس 2019، اعتمــد مجلــس اإلدارة، خــالل االجتماعــات التــي ُعقــدت فــي 24 أبريــل 2019
و23 أكتوبــر 2019، توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 2.80 بيســة و 4.20 بيســة للســهم الواحــد، علــى التوالــي، مــن األربــاح المحتجــزة 
للشــركة كما في 31 ديســمبر 2018 لمســاهمي الشــركة المســجلين في ســجل مســاهمي الشــركة لدى شــركة مســقط للمقاصة 
واإليــداع )ش م ع م(. وكانــت مواعيــد االســتحقاق النهائيــة للحصــول علــى توزيعــات األربــاح هــي 9 يونيــو 2019 و1 ديســمبر 2019، 

علــى التوالــي.

وقــد تــم إيــداع توزيعــات األربــاح غيــر المطالــب بهــا والمتعلقــة بالموعــد النهائــي الموافــق 9 يونيــو 2019 والبالــغ قيمتهــا 2٫645.41 
ريــال ُعمانــي مــن قبــل شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع )ش.م.ع.م( لــدى صنــدوق أمانــات للمســتثمرين. 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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احتياطي التحوط  14
كانت أصول )التزامات( األدوات المشتقة كما يلي: -

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
مقايضات أسعار الفائدة:

قروض محددة األجل )إيضاح 15(
)2٫322(       )893( )6.310(          )2.426( بنك ستاندرد تشارترد 

)1٫206(       )464( )3.301(          )1.269( بنك كي إف دبليو ايبكس جي ام بي اتش
)924(         )355( )2.897(          )1.114( بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت

)865(         )333( )2.444(          )940( اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد
)5٫317(       )2٫045( )14.952(        )5.749( إجمالي القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة 

 797            307 2.243            862أصل الضريبة المؤجلة
القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة بعد خصم 

)4٫520(       )1٫738(            )12.709(        )4.887( الضرائب 
مقايضات العمالت:

)4٫727(       )1٫818( )5.767(          )2.217( بنك ستاندرد تشارترد 
 107            41)137(             )53( بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت

)4٫620(       )1٫777( )5.904(          )2.270( مجموع القيمة العادلة لمقايضات العمالت 
 693            266 886               341أصل الضريبة المؤجلة

)3٫927(       )1٫511( )5.018(          )1.929( القيمة العادلة لمقايضات العمالت بعد خصم الضرائب 
)9٫937(       )3٫822( )20.856(        )8.019( إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة 

 1٫490         573 3.129            1.203ناقصً: أصل الضريبة المؤجلة )إيضاح 7 )ج((
إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة )بعد خصم 

)8٫447(       )3٫249( )17.727(        )6.816( الضرائب(
)8٫447(       )3٫249( )17.727(        )6.816( احتياطي التحوط بعد خصم الضريبة في نهاية السنة
ناقصً: احتياطي التحوط بعد خصم الضريبة في بداية 

)13٫246(     )5٫093( )8.447(          )3.249( السنة
الجزء الفعال في التغيرات في القيمة العادلة لتحوط 

 4٫799         1٫844             )9.280(          )3.567( التدفقات النقدية للسنة

فــي حالــة التســهيالت طويلــة األجــل )اإليضــاح 15( )بإجمالــي مبالــغ مســحوبة قيمتهــا 490.50 مليــون دوالر أمريكــي )188.60 مليــون  )أ( 
ريــال ُعمانــي( باســتثناء التســهيل الثابــت المغطــى مــن “هيرميــس” والبالــغ قيمتــه 120 مليــون دوالر أمريكــي )46.14 مليــون ريــال 

ُعمانــي((، تتحمــل الشــركة فائــدة بمعــدل الليبــور بالــدوالر األمريكــي  باإلضافــة إلــى الهوامــش المعمــول بهــا.
قامــت الشــركة بتثبيــت معــدل الفائــدة مــن خــالل اتفاقيــات مقايضــة أســعار الفائــدة المبرمــة مــع بنــك “ســتاندرد تشــارترد” بتاريــخ 
ــت أجريكــول  ــر 2010، ومــع بنــك “كريدي ــخ 6 أكتوب ــى اتــش” بتاري ــو إيبكــس – جــى ام ب 19 ديســمبر 2011، ومــع بنــك “كــي اف دبلي
كوربوريــت آنــد إنفســمنت” المؤرخــة فــي 5 أكتوبــر 2010، ومــع بنــك “اتــش اس بــي ســي ميــدل ايســت ليمتــد” المؤرخــة فــي 6 

ــر 2010، علــى التوالــي، لهــذه التســهيالت )باســتثناء التســهيل الثابــت المغطــى مــن “هيرميــس”( أكتوب

ــال ُعمانــي(، و 63.64 مليــون  ــغ االســمية المتحــوط لهــا بحوالــي مبلــغ 121.50 مليــون دوالر أمريكــي )46.72 مليــون ري كانــت المبال
دوالر أمريكــي )24.47 مليــون ريــال ُعمانــي(، و57.86 مليــون دوالر أمريكــي )22.25 مليــون ريــال ُعمانــي( و 46.28 مليــون دوالر 
أمريكــي )17٫79 مليــون ريــال ُعمانــي( بمعــدالت فائــدة ثابتــة بلغــت 2.9708% ، و 2.9750% ، و 2.9530%، و 2.9788% ســنويً علــى 

ــي باســتثناء الهوامــش. التوال

ــً صــادرًا بحوالــي قيمــة 55 مليــون يــورو، واجبــة الدفــع باليــورو. وقــد أبرمــت  ــة تدفقــً نقدي تتضمــن اتفاقيــة التشــغيل والصيان )ب( 
الشــركة اتفاقيــة أســعار صــرف آجلــة مــع بنــك “ســتاندرد تشــارترد” كمــا أبرمــت اتفاقيتيــن مــع بنــك “كريديــت أجريكــول كوربوريــت 
آنــد انفســمنت” فــي 12 أكتوبــر 2010 و4 أغســطس 2015 و3 ســبتمبر 2019 علــى التوالــي للتحــوط مــن التقلبــات فــي ســعر صــرف 
اليورو/الــدوالر األمريكــي. وبموجــب اتفاقيــة أســعار الصــرف اآلجلــة، يتوجــب علــى الشــركة دفــع مبلــغ ثابــت بالــدوالر األمريكــي 

ــي واســتالم المبلــغ المتعاقــد عليــه باليــورو فــي تاريــخ كل اســتحقاق. بســعر صــرف 1.4318 و1.17471 و1.2155 علــى التوال

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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قروض محددة األجل  15

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 409٫382     157٫407 370.664       142.520قرض محدد األجل
)38٫718(     )14٫887( )41.078(      )15.794( ناقصً: الجزء المتداول من القرض محدد األجل

 370٫664     142٫520 329.586       126.726الجزء غير المتداول من القرض محدد األجل
)13٫082(     )5٫030( )10.509(      )4.041( ناقصً: تكلفة المعاملة غير المستهلكة

122.685       319.077 137٫490     357٫582 

بتاريــخ 16 ســبتمبر 2010، أبرمــت الشــركة “اتفاقيــة شــروط عامــة” حــول التســهيالت االئتمانيــة مــع تحالــف مكــون مــن بنــوك دوليــة، 
ووكاالت ائتمــان التصديــر وأحــد البنــوك المحليــة، والتــي كان فيهــا بنــك “كريديــت أجريكــول كوربوريــت آنــد إنفســمنت “ بصفــة 
وكيــل التســهيالت العالمــي وأميــن الضمانــات الخارجــي وبنــك الحســاب الخارجــي، ووكيــل التســهيالت مــن بنــك التصديــر 
واالســتيراد الكــوري ووكيــل التســهيالت التجاريــة بينمــا كان فيهــا بنــك مســقط )ش.م.ع.ع( بصفــة وكيــل الضمــان الداخلــي 

وبنــك الحســاب الداخلــي، أمــا بنــك “كــي اف دبليــو إيبكــس جــي إم بــي إتــش” بصفــة وكيــل تســهيالت “هيرميــس”.

بتاريخ 31 ديسمبر، كانت المبالغ القائمة كما يلي:

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
 113٫815     43٫762 99.395         38.217تسهيل متغير مغطى من “هيرميس”

 119٫076     45٫785 117.138       45.040تسهيل تجاري
 72٫648       27٫933 63.444         24.394تسهيل ثابت مغطى من “هيرميس”

 70٫732       27٫196 61.771         23.751تسهيل مباشر من بنك التصدير واالستيراد الكوري
 33٫111       12٫731 28.916         11.118تسهيل مغطى من بنك التصدير واالستيراد الكوري

142.520       370.664 157٫407     409٫382 
الّسداد

إن إجمالــي مبالــغ الســحب بموجــب التســهيالت المذكــورة أعــاله يكــون واجــب الســداد علــى أقســاط نصــف ســنوية تبــدأ اعتبــاًرا 
ــك التســهيل  ــخ 31 مــارس 2027. ويســتثنى مــن ذل ــي مســتحًقا بتاري ــر 2013، علــى أن يكــون القســط النهائ ــخ 31 أكتوب مــن تاري

التجــاري والــذي يوافــق تاريــخ االســتحقاق النهائــي لــه 31 مــارس 2028.

مطابقة حركات االلتزامات بالتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل:

قرض قصير األجلقروض محددة األجل
الف 

ريال عماني 
ألف 

دوالر أمريكي
الف 

ريال عماني 
ألف 

دوالر أمريكي
 5.722         2.200 409.382      157.407الرصيد في 1 يناير 2019

 178.676     68.701   -                   -العائدات  من القرض
)170.775(   )65.663( )38.718( )14.887( مدفوعات القرض

 13.623       5.238 370.664      142.520الرصيد في 31 ديسمبر 2019

الفائدة

يتــم احتســاب الفائــدة علــى التســهيل الثابــت المغطــى مــن “هيرميــس” بمعــدل ثابــت يبلــغ 3.60% ســنوًيا، شــامًلا هامــش   )i(
الربــح.

يتــم احتســاب الفائــدة علــى باقــي التســهيالت علــى أســاس ســعر فائــدة عائــم لمعــدل الليبــور بالــدوالر األمريكــي باإلضافــة   )ii(
إلــى هامــش الربــح المعمــول بــه. وقــد أبرمــت الشــركة عقــود مقايضــة أســعار الفائــدة لتثبيــت التزاماتهــا ضــد التغيــرات غيــر 

المواتيــة فــي معــدل الليبــور بالــدوالر األمريكــي.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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قروض محددة األجل )تابع(  15
تراوحــت هوامــش الربــح خــالل الســنة مــا بيــن 1.70% و2.80% ســنوًيا )2018: تراوحــت مــا بيــن 1.70% و2.80 % ســنويً( بنــاًء علــى نــوع 

التســهيل وفتــرة ســداد الفائــدة.

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.

التعهدات

تتضمــن تســهيالت القــروض محــددة األجــل تعهــدات محــددة تتعلــق، ضمــن أمــور أخــرى، بالتصفيــة واالندمــاج، والدخــول فــي 
اتفاقيــات جديــدة هامــة، والرهــن الســالب، وبيــع األصــول، ومنــح القــروض والضمانــات، واالســتحواذ علــى أصــول رأســمالية ومعــدل 
تغطيــة خدمــة الديــن، وتغييــر النشــاط، والقــروض والضمانــات، واتفاقيــات التحــّوط وغيرهــا ممــا يتوجــب علــى الشــركة االلتــزام 

بــه. والشــركة ملتزمــة بتلــك التعهــدات. 

التزام تخريد األصول  16
بموجــب االتفاقيــة الفرعيــة لحــق االنتفــاع، تتحمــل الشــركة التزاًمــا قانونًيــا إلزالــة المحطــة عنــد نهايــة عمرهــا اإلنتاجــي واســتعادة 
األرض. ويتعيــن علــى الشــركة، علــى نفقتهــا الخاصــة، تفكيــك وإزالــة وحمايــة ونقــل األصــول وإزالــة أي تلــوث للتربــة أو الميــاه 

الجوفيــة، وردم أعمــال الحفــر وإعــادة الســطح إلــى مســتوى المناطــق المحــددة.

ــة المتوقعــة. وتعكــس هــذه  ــد األصــول باســتخدام طريقــة القيمــة الحالي ــزام تخري ــة لمخصــص الت ــم احتســاب القيمــة العادل ت
الطريقــة عــدًدا مــن االفتراضــات مثــل التكاليــف، والعمــر اإلنتاجــي للمحطــة، والتضخــم ومعــدل الخصــم الــذي ستدرســه األطــراف 

الثالثــة لتقــرر أنــه تــم الوفــاء بهــذا االلتــزام. 

وكانت الحركة في مخصص التزام تخريد األصول كما يلي:

2019201920182018

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

 618            238 665 256في بداية السنة
 47              18 51                 20               عكس الخصم خالل السنة

 665            256 716               276الرصيد في نهاية السنة

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  17

2019201920182018

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

 15٫570       5٫987 7.519           2.891الذمم الدائنة المستحقة لوقود الغاز
 3٫544         1٫363 3.216           1.237تكلفة الفائدة المستحقة

 1٫032         397 1.313          505             المستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 18(
 4٫143         1٫594 1.059           407ذمم دائنة أخرى ومستحقات

5.040         13.107 9٫341       24٫289 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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معامالت مع األطراف ذات عالقة  18
تشــمل األطــراف ذات عالقــة المســاهمين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار العامليــن، وكيانــات األعمــال التــي لهــا القــدرة علــى 
ممارســة الســيطرة أو التأثيــر البالــغ علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية للشــركة وكذلــك الكيانــات التــي يســتطيع بعــض 
المســاهمين ممارســة تأثيــر كبيــر عليهــا. وتكــون أســعار ومــدة هــذه المعامــالت التــي يتــم إبرامهــا فــي الســياق العــادي لألعمــال 

وفــق الشــروط واألحــكام التــي يتفــق عليهــا بيــن الطرفيــن.

مكافآت اإلدارة العليا 

موظفــو اإلدارة العليــا هــم أولئــك الذيــن لديهــم ســلطة التخطيــط والتوجيــه والتحكــم فــي األنشــطة الخاصــة بالشــركة ســواء 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا فــي ذلــك أي عضــو مجلــس إدارة )ســواء تنفيــذي أو غيــر تنفيــذي(. 

فيمــا يلــي إجمالــي المكافــآت التــي تــم دفعهــا إلــى خمســة مــن موظفــي اإلدارة العليــا فــي الشــركة، بمــا فــي ذلــك كبــار 
31 ديســمبر: فــي  المنتهــي  العــام  عــن  اإلدارة،  فــي  المســؤولين 

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 973            374            970            373           مكافآت اإلدارة العليا

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

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

شركة سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان 
 18٫118        6٫967          16.528        6.355         ش.م.م

 598            230            565            217           شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
 307            118            336            129           شركة سوجيتز

 335            129            335            129           كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م.
 209            80              209            81             إنجي إس إيه 

 88              34              100            39             الشرق األوسط لإلستثمار ش.م.م
 98              38              96              37             الدولية للطاقة إس إيه - فرع دبي 

 88              34              84              32             أعضاء مجلس اإلدارة
 72              28              50              19             شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة

 46              17              45              17             الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
 72              28                -                 -              كهربل م.م.ح

 11              4                  -                 -              ملتيتيك ش.م.م
 3                1                  -                 -              البوريليك ميدل إيست

         7.055        18.348          7٫708        20٫045 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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معامالت مع األطراف ذات عالقة )تابع(  18
فيما يلي طبيعة المعامالت المذكورة أعاله: 

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 17٫509        6٫732          15.551        5.979         رسوم تشغيل وصيانة )إيضاح 4(
 615            236            616            237           أتعاب انتداب )إيضاح 5(

 598            230            565            217           تقاسم تكاليف
 361            139            537            206           تكلفة تشغيل وصيانة أخرى )إيضاح 4(

تكلفة خطاب ائتمان لحساب احتياطي خدمة الدين 
 453            174            454            175           )إيضاح 6(

   -                 -               233            90             مصاريف بأثر رجعي
 21              8                228            88             قطع غيار

 101            39              96              37             أتعاب مهنية 
 88              34              84              32             أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ورسوم )إيضاح 5(

 259            100           )20(            )8(              جمركية )إيضاح 4(
 40              16              4                2               أخرى 

         7.055        18.348          7٫708        20٫045 
تتألف األرصدة المستحقة من األطراف ذات عالقة في نهاية السنة مما يلي )اإليضاح 10(:

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

--1950شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

تتألف األرصدة المستحقة إلى األطراف ذات عالقة في نهاية السنة مما يلي )اإليضاح 17(:

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 618            238            1.126          432           سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م
 84              32              80              31             كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م

 40              15              38              15             أعضاء مجلس اإلدارة
 27              11              25              10             شركة سوجيتز

 226            87              16              6               إنجي إس إيه 
 14              5                14              5               الدولية للطاقة إس إيه - فرع دبي 

 13              5                7                3               الشرق األوسط لإلستثمار ش.م.م
 4                2                4                2               شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة

 3                1                3                1               الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
 3                1                  -                 -              كهربل م.م.ح.

           505          1.313            397          1٫032 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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إدارة المخاطر المالية  19
تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:

مخاطر السوق  •
مخاطر االئتمان  •

مخاطر السيولة  •

يعــرض هــذا اإليضــاح المعلومــات الخاصــة بتعــرض الشــركة لــكل مــن المخاطــر أعــاله، وأهــداف الشــركة، وسياســاتها وإجراءاتهــا 
المتعلقــة بقيــاس وإدارة المخاطــر، وإدارة الشــركة لــرأس المــال. كمــا تــرد إفصاحــات كميــة أخــرى فــي ســياق هــذه القوائــم الماليــة.

يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الشــاملة عــن وضــع إطــار إدارة المخاطــر فــي الشــركة واإلشــراف عليــه. وقــد أوكل مجلــس 
اإلدارة إلــى اإلدارة مســؤولية تطويــر السياســات واإلجــراءات الخاصــة بــإدارة المخاطــر فــي الشــركة ومراقبــة مــدى االلتــزام بهــا.

مخاطر السوق )أ( 
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق، مثــل معــدالت الصــرف األجنبــي أو أســعار الفائــدة أو أســعار 
ــى إدارة التعــرض لمخاطــر  ــة. وتهــدف إدارة مخاطــر الســوق إل ــا تملكــه مــن أدوات مالي األســهم علــى دخــل الشــركة أو قيمــة م

ــدات. ــاء العمــل علــى تحقيــق أعلــى العائ ــة فــي أثن ــه فــي ضــوء الُمعامــالت المقبول الســوق ومراقبت

مخاطر سعر الفائدة:

لــدى الشــركة قــروض تحمــل فوائــد وتتعــرض لمخاطــر التغيــر فــي ســعر فائــدة الليبــور بالــدوالر األمريكــي. وقــد قامــت الشــركة 
بتغطيــة مخاطــر ســعر فائــدة الليبــور بالدولــر ااألمريكــي مــن خــالل إيــرام مقايضــة أســعار الفائــدة عــن نســبة 100 % مــن إجمالــي 

تســهيالت قروضهــا، باســتثناء التســهيل الثابــت المغطــى مــن “هيرميــس”.

ال تقــوم الشــركة بالمحاســبة عــن أي التزامــات ماليــة بمعــدل فائــدة ثابــت وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، كمــا 
ال تصنــف الشــركة أدوات التحــوط وفــق نمــوذج محاســبة تحــوط القيمــة العادلــة. وبالتالــي فــإن التغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي 

تاريــخ القوائــم الماليــة لــن يؤثــر علــى قائمــة الدخــل.

في تاريخ القوائم المالية، فيما يلي قائمة أسعار الفائدة على االلتزامات المالية التي تحمل فائدة لدى الشركة:

2019201920182018

معدل الفائدة %
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

االلتزامات المالية 

 336٫734      129٫474      307.220      118.126     ليبور + هوامش القروض محددة األجل 

 72٫648        27٫933        63.444        24.394       3.60%- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر

 409٫382      157٫407      370.664      142.520     - قروض بسعر فائدة ثابت بالدوالر

تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

إن تغييــرًا بعــدد 100 نقطــة أســاس فــي معــدل الليبــور بالــدوالر األمريكــي فــي تاريــخ القوائــم الماليــة يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة / 
)انخفــاض( فــي حقــوق المســاهمين وفــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر بمبلــغ 73٫597 دوالر أمريكــي )28٫298 
ــال ُعمانــي((. ويفتــرض هــذا التحليــل أن تبقــى جميــع المتغيــرات األخــرى  ــال عمانــي( )2018: 203٫397  دوالر أمريكــي )78٫206 ري ري

ثابتــة، وباألخــص أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة.

مخاطر العمالت األجنبية:

يتضمــن الســعر بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة مبلغــً متوقعــً وقــدره حوالــي 55 مليــون يــورو واجــب الدفــع باليــورو. وقــد 
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة أســعار صــرف آجلــة للتحــوط ضــد التقلبــات فــي أســعار صــرف اليورو/الــدوالر )اإليضــاح 13)ب((. وتغطــي 
ــر 2020 حتــى أغســطس  ــة الصــادرة المتوقعــة للفتــرة مــن يناي ــغ المتحــوط لهــا باليــورو نســبة 95% مــن التدفقــات النقدي المبال
2021، ونســبة 73% للفتــرة مــن ســبتمبر 2021 حتــى ديســمبر 2024، و 42% للفتــرة مــن ينايــر 2025 حتــى مــارس 2028. تــرى اإلدارة أن 
الشــركة غيــر معرضــة لمخاطــر كبيــرة بالنســبة لصــرف العمــالت األجنبيــة، وذلــك ألن أغلــب المعامــالت واألرصــدة األخــرى هــي إمــا 

بالريــال الُعمانــي أو الــدوالر األمريكــي، والريــال مرتبــط بالــدوالر األمريكــي بشــكل فعــال.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  19

مخاطر السوق )تابع( )أ( 
تحليل الحساسية:

ــر علــى  ــم الماليــة كان يمكــن أن يؤث ــخ القوائ ــل العمــالت األجنبيــة األخــرى فــي تاري ــة / )إضعــاف( اليــورو بنســبة 10% مقاب إن تقوي
قيــاس األدوات الماليــة المقــدرة بالعمــالت األجنبيــة وكان يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة/ )انخفــاض( حقــوق المســاهمين وقائمــة 
األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر بالمبالــغ التاليــة: 590٫395 دوالر أمريكــي )227٫007 ريــال عمانــي( )2018: 460٫030 دوالر 
أمريكــي )176٫882 ريــال عمانــي((. وهــذا التحليــل مبنــي علــى تغيــرات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة التــي تعتبــر الشــركة أنهــا 
ممكنــة بصــورة معقولــة فــي نهايــة فتــرة القوائــم الماليــة. ويفتــرض التحليــل أن تبقــى جميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة، وباألخــص 

أســعار الفائــدة، مــع إهمــال تأثيــر المبيعــات والمشــتريات المتوقعــة.

مخاطر االئتمان )ب( 
هــي مخاطــر الخســائر الماليــة للشــركة فــي حالــة عجــز العميــل أو الطــرف اآلخــر لــألداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة 
وتنشــأ أساســً مــن الذمــم المدينــة لعمــالء الشــركة واألرصــدة النقديــة لــدى البنــوك. إن الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
هــي العميــل الوحيــد للشــركة، وتقــوم الشــركة بتحليــل مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

مــن خــالل مراقبــة تصنيفهــا االئتمانــي. 

تعمــل الشــركة علــى الحــد مــن المخاطــر االئتمانيــة فيمــا يتعلــق بالودائــع البنكيــة مــن خــالل التعامــل فقــط مــع البنــوك 
الســمعة.  حســنة  الماليــة  والمؤسســات 

تمثــل القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة الحــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر االئتمانيــة. وكان أقصــى تعــرض للمخاطــر االئتمانيــة 
فــي تاريــخ القوائــم الماليــة كمــا يلــي:

2019201920182018

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

 12٫520        4٫814          11.720        4.506         ذمم تجارية مدينة )إيضاح 10(

 4٫700          1٫807          4.103          1.578         وديعة قصيرة االجل

 5٫256          2٫021          4.898          1.883         النقد لدى البنك )إيضاح 12(

 32              12              779            300           إيرادات مستحقة )إيضاح 10(

 2٫204          848            140            54             ذمم أخرى مدينة )إيضاح 10(

         8.321        21.640          9٫502        24٫712 

كان تحليل أعمار الذمم التجارية المدينة كما في 31 ديسمبر كما يلي:

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
الذمم 

التجارية 
المدينة

مخصص 
انخفاض 

القيمة 
الذمم التجارية 

المدينة

مخصص 
انخفاض 

القيمة 

 -                 4٫814          -                 1.473         غير متأخرة السداد
 -                 -                 -                 2.052         متأخرة السداد من 0 إلى 3 أشهر
 -                 -                 -                 981           متأخرة السداد ألكثر من 3 أشهر

         4.506                 -          4٫814                 - 
 -                 12٫520        -                 11.720       القيمة االسمية )ألف دوالر أمريكي(

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 
يبيــن الجــدول أدنــاه األرصــدة لــدى البنــوك المصنفــة حســب التصنيفــات االئتمانيــة قصيــرة األجــل المنشــورة مــن قبــل خدمــات 

موديــز بتاريــخ القوائــم الماليــة:

2019201920182018

التصنيفالبنك
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

األرصدة لدى البنوك
 P          1.534          3.991          1٫468          3٫819-3 بنك مسقط ش.م.ع.ع

بنك كريدت أجريكول كوربوريت 
 P            349            907            553          1٫437-1 إنفسمنت

         1.883          4.898          2٫021          5٫256 
وديعة قصيرة االجل

بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند 
 P          1.578          4.103          1٫807          4٫700-1 إنفسمنت

مخاطر السيولة )ج( 
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي مخاطــر عــدم تمكــن الشــركة مــن اإليفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها. ويكمــن النهــج الــذي 
تعتمــده الشــركة حيــال إدارة مخاطــر الســيولة فــي التأكــد مــن أنهــا تحتفــظ، قــدر اإلمــكان، بســيولة كافيــة لإليفــاء بالتزاماتهــا 
عنــد اســتحقاقها، ســواء أكان ذلــك فــي الظــروف العاديــة أو فــي الظــروف الملحــة، دون تحمــل أي خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة 

باإلســاءة لســمعة الشــركة.

تحد الشركة من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفر تسهيالت رأس المال العامل، حيثما اقتضى األمر.

ويتــم مراقبــة متطلبــات الســيولة علــى أســاس شــهري وتعمــل اإلدارة علــى ضمــان توافــر أمــوال ســائلة لإليفــاء بااللتزامــات عنــد 
اســتحقاقها.

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 2019
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني

المشتقات

 1.168          7.333          -                 8.501          8.019         أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

 55.939        94.076        22.467        172.482      138.479     قروض محددة األجل

 -                 -                 5.238          5.238          5.238         قرض قصير األجل

 -                 -                 5.040          5.040          5.040         ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

     156.776      191.261        32.745      101.409        57.107 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من 2 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

31 ديسمبر 2019
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي

المشتقات

 3.039          19.072        -                 22.111        20.856       أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

 145.486      244.672      58.432        448.590      360.155     قروض محددة األجل 

 -                 -                 13.623        13.623        13.623       قرض قصير األجل

 -                 -                 13.107        13.107        13.107       ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

     407.741      497.431        85.162      263.744      148.525 

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من 2 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

31 ديسمبر 2018
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني

المشتقات

 375            3٫433          -                 3٫808          3٫822         أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

 83٫081        92٫674        22٫201        197٫956      152٫377     قروض محددة األجل

 -                 -                 2٫200          2٫200          2٫200         قرض قصير األجل

 -                 -                 9٫341          9٫341          9٫341         ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

     167٫740      213٫305        33٫742        96٫107        83٫456 

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من 2 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

31 ديسمبر 2018
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي

المشتقات

 976            8٫928          -                 9٫904          9٫937         أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

 216٫075      241٫024      57٫739        514٫838      396٫300     قروض محددة األجل

 -                 -                 5٫722          5٫722          5٫722         قرض قصير األجل

 -                 -                 24٫289        24٫289        24٫289       ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

     436٫248      554٫753        87٫750      249٫952      217٫051 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

ــغ  ــة المتضمنــة فــي تحليــل االســتحقاق بشــكل أبكــر علــى نحــو كبيــر، أو بمبال ومــن غيــر المتوقــع أن تحــدث التدفقــات النقدي
مختلفــة إلــى حــد كبيــر.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

تــرى إدارة الشــركة أن القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة ال تختلــف بصــورة جوهريــة عــن قيمتهــا الدفتريــة كمــا هــو 
ــم الماليــة. ــخ القوائ ــم الماليــة فــي تاري موضــح فــي القوائ

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 خالل السنة.

قياس القيم العادلة

مدخالت هامة غير أسلوب التقييمالنوع
ملحوظة

أدوات مشتقة )المستوى 2(
أسلوب المقارنة السوقية: تحتسب القيمة

غير منطبقالعادلة من قبل المؤسسات المالية ذات الصلة

غير منطبقتدفقات نقدية مخصومةالتزامات مالية أخرى )المستوى 2(

المشتقات الضمنية

تتضمن االتفاقيات التالية مشتقات ضمنية:

تتضمــن اتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة بيــن الشــركة والشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مشــتقات ضمنيــة فــي  )أ( 
ــدوالر  ــال الُعمانــي مقابــل ال ــة التســعير التــي تقــوم بتعديــل األســعار بمــا يعكــس التغيــرات فــي أســعار صــرف الري معادل

األمريكــي إضافــة إلــى التغيــرات فــي مســتوى مؤشــرات األســعار الُعمانيــة واألمريكيــة.

ــل المدفوعــات لكــي  ــة التســعير التــي تقــوم بتعدي ــة مشــتقات ضمنيــة فــي معادل تتضمــن اتفاقيــة التشــغيل والصيان )ب( 
تعكــس اللتغيــرات فــي مؤشــرات التضخــم ذات الصلــة.

تتضمــن اتفاقيــة حــق االنتفــاع الفرعيــة المبرمــة بيــن الشــركة وبيــن شــركة مينــاء صحــار الصناعــي مشــتقات ضمنيــة فــي  )ج( 
معادلــة التســعير التــي تقــوم بتعديــل إيجــار األرض بمــا يعكــس التغيــرات فــي مســتوى مؤشــرات أســعار المســتهلك 

الُعمانيــة واألمريكيــة.

وال تنفصــل هــذه المشــتقات الضمنيــة عــن العقــد األساســي، واتفاقيــة شــراء الطاقــة واتفاقيــة التشــغيل والصيانــة، واتفاقيــة 
حــق االنتفــاع الفرعيــة، وال تحتســب كمشــتقات منفــردة طبقــً لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم: 39، حيــث تــرى اإلدارة أن الخصائــص 

االقتصاديــة والمخاطــر المرتبطــة بالمشــتقات المندمجــة هــي علــى صلــة وثيقــة بتلــك العقــود األساســية.

إدارة رأس المال

تهــدف الشــركة إلــى الحفــاظ علــى أســاس رأســمال قــوى الكتســاب ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق ولدعــم اســتدامة 
التطــور المســتقبلي لألعمــال، مــع المحافظــة فــي نفــس الوقــت علــى سياســة توزيــع األربــاح المناســبة لمكافــأة المســاهمين.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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االلتزامات  20
التزامات التشغيل والصيانة )أ( 

وفقــا التفاقيــة التشــغيل والصيانــة المبرمــة مــع شــركة ســويز تراكتبيــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان ش.م.م، مــن المرتقــب أن 
تقــوم األخيــرة بتشــغيل وصيانــة المحطــة حتــى 31 مــارس 2028. وبموجــب اإلتفاقيــة، الشــركة ملزمــة بســداد رســوم التشــغيل 

التاليــة:

رسم شهري ثابت  •
رسم متغير  •

تخضــع جميــع الرســوم للتعديــل حســب مؤشــرات األســعار بنــاًء علــى أســعار المــواد والعمالــة بالريــال الُعمانــي واليــورو ومؤشــرات 
أســعار المنتجيــن بالــدوالر االمريكــي.

وفــي 31 ديســمبر، كانــت الدفعــات المســتقبلية المتوقعــة بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة )بــدون تعديــل األســعار( كمــا 
يلــي:

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 15٫478         5٫951          20.362         7.829         خالل سنة
 65٫477         25٫176        81.896         31.489       ما بين سنتين إلى خمس سنوات

 75٫497         29٫029        66.105         25.417       بعد خمس سنوات 
       64.735       168.363        60٫156       156٫452 

باليــورو كمــا فــي المقّومــة  التشــغيل والصيانــة  أجــل تحويــل مدفوعــات  األمريكــي مــن  الــدوالر  اليــورو مقابــل   وكان ســعر 
31 ديسمبر 2019 كما يلي: 1.14 )31 ديسمبر 2018: 1.14(.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، لــدى الشــركة أوامــر شــراء قائمــة بمبلــغ 164٫658 دوالر أمريكــي )63٫311 ريــال ُعمانــي( )2018: 712٫451 دوالر  )ب( 
أمريكــي )213٫937 ريــال ُعمانــي((.

عقد االيجار التشغيلي الذي تتصرف فيه الشركة بصفة المؤجر  21
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فيمــا يتعلــق بجــزء جوهــري مــن إنتــاج الطاقــة 

وتتضمــن بنــوًدا بااللتــزام بالقبــول أو دفــع الغرامــات  بنســبة 100% لصالــح الشــركة. 

قــررت اإلدارة أن الترتيبــات الملزمــة بالقبــول أو دفــع الغرامــات التــي تــم إبرامهــا مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة تخضــع لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 16 عقــود التأجيــر. كمــا قــررت اإلدارة أن هــذه الترتيبــات فــي 
جوهرهــا تمثــل اتفاقيــة تأجيــر تشــغيلي. وقــد ابتــدأ التأجيــر بتاريــخ 3 أبريــل 2013. وفيمــا يلــي مجمــوع الحــد األدنــى لمقبوضــات 

اإليجــار المتوقــع اســتالمها بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة )باســتثناء التعديــالت حســب مؤشــر األســعار(:

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 73٫462         28٫246        73.555         28.282       خالل سنة
 293٫940       113٫020      293.940       113.020     ما بين سنتين إلى خمس سنوات

 302٫368       116٫261      228.814       87.979       بعد خمس سنوات 
     229.281       596.309      257٫527       669٫770 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019
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صافي األصول لكل سهم - المعدل  22
يتــم احتســاب صافــي األصــول لــكل ســهم عــن طريــق قســمة صافــي األصــول التــي تعــود إلــى المســاهمين العادييــن للشــركة 

علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة.

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 218٫250       83٫917         231.308       88.938        صافي األصول - أموال المساهمين 
 674٫887       674٫887       674.887       674.887      المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
 323.39         124.34         342.74         131.78        صافي األصول لكل سهم - المعدل )بيسة/سنت(

تــرى اإلدارة بــأن عجــز التحــوط البالــغ قيمتــه 6.82 مليــون ريــال ُعمانــي )17.73 مليــون دوالر أمريكــي( كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 )2018: 
3.25 مليــون ريــال ُعمانــي )8.45  مليــون دوالر أمريكــي(( يمثــل خســارة ســوف تتكبدهــا الشــركة إذا مــا اختــارت أن تقــوم بإنهــاء 
اتفاقيــات المقايضــة فــي هــذا التاريــخ. ولكــن وبموجــب الشــروط الــواردة فــي وثائــق التمويــل، فــإن الشــركة ليــس مــن حقهــا إنهــاء 

اتفاقيــات المقايضــة. وعليــه تــم اســتبعاد عجــز التحــوط مــن أمــوال المســاهمين.

العائدات على كل سهم  23
يتــم احتســاب العائــدات األساســية لــكل الســهم عــن طريــق قســمة صافــي األربــاح أو الخســائر المتعلقــة بالمســاهمين العادييــن 

للشــركة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة. 

2019201920182018
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 23٫595         9٫072           25.345         9.745          صافي ربح السنة
 674٫887       674٫887       674.887       674.887      المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 

 34.96           13.44           37.55           14.44          العائدات األساسية على السهم )بيسة/سنت( 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 31 ديسمبر 2019






