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تقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركة
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تقرير حوكمة الشركة

قامت الهيئة العامة لسوق المال بإصدار ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة بالتعميم رقم خ/2015/4 في يوليو 2015 للشركات 
المدرجة و الذي بدأ العمل على تطبيقه منذ 22 يوليو 2016. قامت الشركة بتعديل النظام االساسي للشركة في الجمعية العامة غير 

العادية والتي عقدة بتاريخ 2 يونيو تماشيا مع قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2019/18 والصادر في فبراير 2019. 

تؤمن ش���ركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع ان ميثاق تنظيم وإدارة الش���ركات يعد أداة فّعالة لتطوير األداء التش���غيلي والمالي للش���ركات 
المدرجة حيث يضمن المسائلة التي تقود إلى الشفافية وضمان المعاملة العادلة بين كافة المستثمرين، األمر الذي يقود في النهاية 

الى زيادة ثقة المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد.

وفي هذا الصدد تؤكد الش���ركة التزامها بميثاق تنظيم وإدارة الش���ركات والعمل نحو بلوغ اعلى مس���تويات مقاييس الحوكمة لتعزيز 
مكانتها كشركة ممتازة. 

وعم���اًل بالمب���دأ الرابع عش���ر البند الثال���ث 3 من الميثاق المذكور، فان الش���ركة ترفق هذا الفصل الخاص ح���ول ميثاق التنظيم في 
قوائمها المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020.

مجلس إدارة الشركة

أ -  فيما يلي تش���كيل مجلس اإلدارة المكون من عدد )9( أعضاء، وفئات االعضاء وس���جل حضورهم وعدد إجتماعات المجلس التي 
عقدت خالل السنة:

تصنيف االعضاء اسم عضو مجلس االدارة 
الجمعية أنعقاد اجتماع مجلس االدارة وعدد مرات الحضور خالل 2020

العامة 
***2020

 26
فبراير 

23
ابريل 

 23
يوليو 

27
المجموعأكتوبر

الفاضل / لوسيانو جيوفاني*
-1---مرشح وغير مستقل)رئيس مجلس االدارة(

الفاضل/ سالم بن علي الحسني
P4مرشح ومستقل )نائب الرئيس( 

P4مستقل الفاضل/ زهران بن سالم الراشدي

P4مستقل الفاضل / روداك علي اقبال 

P4مستقل الفاضل/ تاشفين ياسين

P4مرشح غير مستقل الفاضل / جيرونيمو رورا

PAP3غير مستقل الفاضل / كميل بن ماجد الموسوي 

-1---مرشح غير مستقل الفاضل/ حسين الزيدي*
-P4مستقل الفاضل/ رافيندراث فينا

الفاضل / ويم الن 
2-تفويضPمرشح وغير مستقل )رئيس مجلس االدارة( 

الفاضل/ سامي بن عبداهلل الزدجالي
P-3مرشح وغير مستقل)نائب الرئيس( **

-P---1مستقل الفاضلة/ مريم يوسف خلف**
-----تفويضغير مستقل الفاضل/ دامين ساج**

----1غير مستقل الفاضل/ هشام بن سالم الحضرمي** 

 حضور إفتراضي عن طريق االتصال المرئي )بسبب كوفيد-19 تم عقد معظم االجتماعات عبر الفيديو(.
 * تم تعينة خالل العام. ** استقال خالل العام. 

***  وفقا للتعميم الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/2020/8 تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ب - عضوية اعضاء مجلس إدارة الشركة في مجالس إدارات شركات مساهمة في سلطنة عمان خالل السنة: 

اسم الشركة المنصب أسم العضو 

بنك عمان االهلي ش م ع ع عضوالفاضل / سالم بن علي بن حمد الحسني 
شركة إسمنت عمان ش م ع ع عضوالفاضل / كميل بن ماجد الموسوي

مرفق في هذا الملحق نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة.
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لجنة التدقيق

توصيف مختصر للجنة التدقيق: أ - 

الواجب���ات التفصيلية والمس���ؤوليات للجنة التدقيق موضحة في ميثاق لجن���ة التدقيق والموافق عليها من قبل مجلس االدارة، 
حسب حدود المهام وتفاصيل سلطة التفويض. 

تكمن المهمة االساسية للجنة التدقيق في مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء بمسئولياته التي قد يسهو عنها وذلك بمراجعة:

§ التقارير المالية والبيانات المالية االخرى التي تقدمها الشركة الى أي جهة حكومية او الى الجمهور،و 	
§ مراجع���ة أنظم���ة الرقابة الداخلية للش���ركة الخاصة بالتمويل والمحاس���بة واإللتزام بالقانون والمب���ادىء التي وضعتها 	

اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة، و
§ عمليات تقديم تقارير التدقيق، إدارة المخاطر، المحاسبة وإعداد التقارير المالية بصفة عامة.	

ومن منطلق هذه المس���ئوليات فانه لجنة التدقيق تش���جع التطور المس���تمر وتراعي اإللتزام بسياس���ات الش���ركة واإلجراءات 
والممارسات على جميع المستويات.

الواجبات والمسئوليات الرئيسية للجنة التدقيق:

§ العمل كطرف محايد وموضوعي لمراقبة عمليات إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية،	
§ مراجعة وتقييم اعمال التدقيق القانوني والداخلي للشركة،	
§ توفير وسيلة إتصال مفتوحة بين المدقق القانوني والداخلي للشركة وبين اإلدارة العليا ومجلس اإلداة. 	

تمتل���ك لجن���ة التدقيق الس���لطة لمقابلة المدقق الداخلي والخارج���ي دون حضور اإلدارة. تقوم لجنة التدقيق وبصفة س���نوية 
بمراجعة اداء المدقق الخارجي قبل الشروع في تعيينهم وتحديد اتعابهم في الجمعية العامة السنوية العادية. 

لجنة التدقيق : فئات االعضاء وسجل حضورهم: ب - 

المنصباسم عضو لجنة التدقيق
اإلجتماعات خالل 2020

23
فبراير

21
ابريل 

22
يوليو 

 26
المجموعأكتوبر 

P4الرئيس الفاضل / زهران بن سالم الراشدي 
P4عضوالفاضل / روداك اقبال 
4عضو الفاضل/ تاشفين ياسين

 حضور إفتراضي عن طريق االتصال المرئي )بسبب كوفيد-19 تم عقد معظم االجتماعات عبر الفيديو(.

اتعاب الحضور ج -  
تقوم الشركة بدفع مبلغ 200 ريال عماني لحضور اي اجتماع لكل عضو. 

لجنة الترشيحات والمكافأت
توصيف مختصر للجنة التدقيق: أ -  

الواجب���ات التفصيلية والمس���ؤوليات للجنة التدقيق موضحة في ميثاق لجن���ة التدقيق والموافق عليها من قبل مجلس االدارة، 
حسب حدود المهام وتفاصيل سلطة التفويض

إن الهدف الرئيس���ي للجنة هو مس���اعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمس���ئولياته حس���ب ميثاق الحوكمة الصادر بالتعميم رقم 
خ/2015/4 الصادر في يوليو 2015.
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يمكن اختصار الوارد اعاله في التالي: 

تعزيز كفاءة أداء المهام المختلفة المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت. أ ( 
انشاء اطار مرجعي لمساعدة لجنة الترشيحات والمكافآت في التالي: ب ( 

تقديم سياسة التعاقب.  	·
البحث وترشيح اشخاص مؤهلين لإللتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين ولشغل مناصب في اإلدارة العليا. 	·

اعداد سياسة التعويضات والمكافآت. 	·
تقيم المجلس واللجان الفرعية.  	·

تحديد مسؤوليات وواجبات وسلطات لجنة الترشيحات والمكافآت. ج (  
تحديد الهيكل اإلداري والوظيفي للجنة الترشيحات والمكافآت.  د ( 

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت : فئات االعضاء وسجل حضورهم:

اسم عضو لجنة الترشيحات والمكافأة 
اجتماعات اللجنة خالل 2020

المجموع25 اكتوبر 21 ابريل 23 فبراير المنصب

P3الرئيس الفاضل/ سالم بن علي الحسني 
P3عضو الفاضل / دامين ساج*

3عضو الفاضل / تاشفين ياسين 
3-عضوالفاضل/ ردواك اقبال**

 حضور إفتراضي عن طريق االتصال المرئي )بسبب كوفيد-19 تم عقد معظم االجتماعات عبر الفيديو(.
 *    إستقال خالل العام.   **   تم تعينه خالل العام. 

اتعاب الحضور ج-  

تقوم الشركة بدفع مبلغ 200 ريال عماني لحضور اي اجتماع لكل عضو. 

عملية ترشيح األعضاء

يخضع انتخاب المجلس ألحكام النظام األساسي للشركة )المواد من 19 حتى 24(. تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في 27 
مارس 2018 لفترة ثالث سنوات حيث تمت عملية االنتخاب بناًء على النظام األساسي المعّدل للشركة. ووفقاً للتعميم الصادر 
من الهيئة العامة لسوق المال تحصل الشركة على “ استمارة ترشيح” من جميع االعضاء. ويقوم أمين عام الشركة والمستشار 

القانوني بالتحقق من صحة وقانونية االستمارات قبل ارسالها الى الهيئة العامة لسوق المال.

سيتم انتخاب مجلس ادارة جديد في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية القادم لثالث سنوات القادمة. 

المكافآت

األعضاء - المكافآت وأتعاب الحضور  أ ( 

بناء على قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 2005/11 فقد تم تحديد المكافآت وبدالت الحضور حتى 5٪ من صافي الربح 
بعد اقتطاع االحتياطي القانوني ومخصص أرباح بنسبة 5 ٪ مع وجود سقف محدد لذلك حسب القرار. 

لم يتم دفع اي مكافآت الى أعضاء مجلس االدارة. 

يوض���ح الج���دول التال���ي بدالت حضور جلس���ات إجتماعات مجلس اإلدارة خ���الل العام. ال تقوم الش���ركة بدفع اتعاب حضور 
اجتماعات اللجان المنبثقة عدا لجنة التدقيق ولجنة الترش���يحات والمكافآت، ويتم احتس���اب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
على أس���اس عدد مش���اركات العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة. تعتبر المشاركة في اجتماعات مجلس االدارة واجتماعات 

لجنة التدقيق عن طريق االجهزة المرئية مشاركة بالحضور بينما ال يتم االخذ بالحضور بالوكالة في احتساب المكافأة.
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تتضم���ن أتع���اب الحضور اإلجمالية المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة البالغ���ة 24.000 ريال اإليضاح 18 إلى القائم المالية، كما هو 
مذكور في الجدول أدناه رسوًما على الحاضرين في لجنة التدقيق واجتماع لجنة الترشيحات وتالمكافاة حيثما ينطبق ذلك: 

اسم العضوم

عدد االجتماعات
إجمالي 

بدل 
الحضور 
المدفوع

ريال 
عماني 

اجمالي 
المكافآت

ريال 
عماني 

مجلس 
لجنة التدقيق االدارة 

لجنة 
الترشيحات 

والمكافأة

حضورحضورحضور

-550----1-الفاضل / لوسيانو جيوفاني* 1
-122,800--13الفاضل/ سالم بن علي الحسني2
-3,000--1313الفاضل/ زهران بن سالم الراشدي3
-23,400-1313الفاضل / روداك علي اقبال 4
-23,600-4-13الفاضل/ تاشفين ياسين5
-2,200----13الفاضل / جيرونيمو رورا6
-1,650----21الفاضل / كميل بن ماجد الموسوي7
-550----1-الفاضل / حسين الزيدي8
-2,200----13الفاضل/ رافيندراث فينا9
-1,100----11الفاضل / ويم الن** 10
-1,650----12الفاضل/ سامي بن عبداهلل الزدجالي**11
-550-----1الفاضلة/ مريم يوسف خلف**12
-200-1----الفاضل/ دامين ساج**13
-550----1-الفاضل/ هشام بن سالم الحضرمي**14

-24,000المجموع 

 حضور إفتراضي عن طريق االتصال المرئي )بسبب كوفيد-19 تم عقد معظم االجتماعات عبر الفيديو(.

 * تم تعينة خالل العام. ** استقال خالل العام. 

ستقوم الشركة بصرف بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2021 بواقع 550 ريال عماني لكل عضو عن كل جلسة و200 
ريال عماني لكل عضو عن كل جلسة للجنة التدقيق و200 ريال عماني لكل عضو عن كل جلسة للجنة الترشيحات والمكافآت وبحد 

أقصى 10,000 ريال عماني لكل عضو.

كبار الموظفين:  ب( 

بلغ إجمالي األجور التي تم صرفها الى كبار الموظفين الخمسة لشركة إدارة الطاقة حسب اتفاق اإلدارة مبلغ وقدره 203,000 
ريال عماني. 
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األنشطة خالل العام

أدت لجنة التدقيق واجباتها كما هو موضح في ميثاق لجنة التدقيق والموافق عليه من قبل مجلس االدارة وتماش���يا مع خطة العمل 
المعتمدة. 

قام���ت اللجن���ة خالل 2020 وبالنيابة عن مجل���س اإلدارة بمراجعة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومقابلة المدقق الداخلي للش���ركة 
ومراجعة تقرير المدقق الداخلي وتوصياته ومقابلة المدققين الخارجيين ومراجعة نتائج التدقيق وخطاب اإلدارة. 

قام مجلس اإلدارة ايضاً بمراجعة التقارير التش���غيلية المقدمة من إدارة الش���ركة والتي تقوم بعرض أداء الش���ركة ومقارنة الموازنة 
المعتمدة مع النتائج الفعلية. 

ويسر لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة إبالغ المساهمين الكرام أنه وفي رأيهم فإن الشركة تتمتع بنظام رقابة داخلي كافي وفّعال. عالوة 
على ذلك، وخالل السنة تم أجراء تقيم على المجلس من قبل الشركة الرئيسية للخدمات ش م م. 

وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين

يتم نش���ر الحس���ابات السنوية والحس���ابات الفصلية في الموقع الرسمي لسوق مس���قط لألوراق المالية / الهيئة العامة لسوق المال 
حسب تعليمات المختصين. تتم الدعوة للجمعيات العامة عن طريق ارسال دعوات بريدية للمساهمين.

يقوم رئيس مجلس االدارة باالدالء بتصريحات صحفية عند حدوث انباء او تطورات جديدة ويتم نش���ر تلك األخبار على موقع س���وق 
مسقط لألوراق المالية حسب التعليمات الواردة في ذلك الشأن.

تقوم الشركة باإلفصاح عن اية اخبار أو احداث من خالل موقعها على الشبكة العالمية لالنترنت بصفة دورية للمساهمين، كما يمكن 
 www.soharpower.com :اإلطالع على البيانات المالية واإلدارية للشركة على الموقع

تبدي الشركة استعدادها الدائم لمقابلة المساهمين ومستشاريهم الماليين متى ما رغبوا في ذلك.

بيانات اسعار السوق

فيما يلي بيان بمتوسط ارتفاع وانخفاض سعر اسهم الشركة خالل السنة المالية المنتهية واداؤها مقارنة مع مؤشر الخدمات بسوق 
مسقط لألوراق المالية :

مؤشر سوق مسقط 
قطاع الخدمات 

متوسط السعر
)ريال عماني(

اعلى سعر
)ريال عماني(

ادني سعر
)ريال عماني( الشهر

1936,190 0,057 0,057 0,057 يناير

1919,540 0,056 0,058 0,055 فبراير

1688,020 0,056 0,056 0,056 مارس

1697,420 0,048 0,048 0,048 ابريل

1612,810 0,051 0,051 0,051 مايو

1566,770 0,048 0,048 0,048 يونيو

1538,510 0,046 0,046 0,046 يوليو

1579,000 0,048 0,048 0,048 اغسطس

1563,860 0,046 0,046 0,046 سبتمبر

1609,750 0,045 0,045 0,045 اكتوبر

1600,790 0,043 0,043 0,043 نوفمبر 

1591,820 0,045 0,046 0,044 ديسمبر
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تصنيف حملة األسهم

فيما يلي توضيح ألنواع المساهمين كما هو في 31 ديسمبر 2020:

النسبة ٪ على رأس المال مجموع االسهم عدد المساهمين نوع المساهمين 

86,069 190,221,521 6 كبار المساهمين 
1,307 2,888,300 1 اقل من 5٪ واعلى من ٪1
12,624 27,900,179 7,845 أسهم عادية اقل من ٪1

100 221,010,000 7,952 المجموع 

ايضاحات حول مراقب الحسابات وأدائه المهني

تولى مكتب بيكر تلي أم كي أم )عمان( ش م م مهام مراقب الحس���ابات الخارجي للش���ركة لعام2020. بيكر تلي عمان هم اعضاء في 
مجموعة مقرها دبي وتدير 15 مكتبا في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. المجموعة والشركات التابعة هي جزء 
من بيكر تلي الدولية، ومقرها العالمي في لندن، المملكة المتحدة. بيكر تلي الدولية هي إحدى أكبر 10 أكبر ش���ركات المحاس���بين 

في العالم، مع أكثر من 35,000 موظف في 746 مكتبا حول العالم.

بلغ  إجمالى أتعاب التدقيق المدغوعة لبيكر تلي عمان 12,900 ريال عماني عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر2020. 

يؤكد مجلس االدارة :

§ مسئوليته عن اعداد البيانات المالية وفقا للمعايير والقواعد المطبقة. 	
§ مراجعة مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتزامه بالقواعد واألنظمة الداخلية. 	
§ عدم وجود مسائل هامة تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على متابعة عملياتها خالل السنة المالية القادمة. 	
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 نبذة عن أعضاء مجلس االدارة

لوسيانو جوفاني - الرئيس االسم

2020سنة االلتحاق

ماجستير في المالية االقتصاد واالحصاء من جامعة روساريو الوطنية )UNR( – روساريو )سانتا في( – جرادياتيد. الشهادة الدراسية

يمتلك جوفاني خبرة تربو عن 22 سنة. حاليا يشغل رئيس ادارة االصول في دولة االمارات وسلطنة عمان منذ 2019 الى الخبرة
حينه في انترنشونال باور دبي اس ايه، كان يشغل منصب المدير المالي لقسم للعمليات والصيانة وكبير مراقبي االعمال من 

 .2019-2015

سالم بن علي الحسني االسم

2018سنة االلتحاق

ماجيستير في ادارة المشاريع من جامعة مانشيستر باللمكلة المتحدة، بكالوريوس في التسويق - جامعة السلطان قابوس. الشهادة الدراسية

نائب مدير المشتريات - وزارة الدفاع،، رئيس مجلس إدارة شركة الريم للبطاريات ش م ع م. عضو مجلس االدارة في البنك الخبرة
االهلي. 

زهران بن سالم الراشدي االسم

2018سنة االلتحاق

ماجيستير في الهندسة المدنية )التطوير الهندسي(  بكالوريوس الهندسة الميكانيكيةالشهادة الدراسية

مدير خدمة العمالء في الهيئة العامة للكهرباء والمياه، مساعد مدير مياه مسقط، مدير توزيع المياه الخبرة

روداك اقبال االسم

2016سنة االلتحاق

بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية، ماجيستير في االدارة الهندسية وو إدارة األعمال الشهادة الدراسية

الطاقة الخبرة انشاء محطات  في  متميزة  وخبرة  الطاقة  في صناعة  25عاماً  على  تزيد  اقبال خبرة  علي  روداك  الفاضل/  يمتلك 
وتشغيلها وإدارة الجودة وإدارة األصول وقد عمل بنجاح في بناء محطات طاقة في شمال افريقيا وامريكا الشمالية والشرق 

األوسط. 
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تاشفين ياسين االسم

2014 سنة االلتحاق

محاسب قانوني وبكالوريوس اقتصاد. الشهادة الدراسية

ادارة شركات اخرى عمل الخبرة التحتية وعضو في مجلس  للبنية  التنفيذي لشركة مينا  الرئيس  الفاضل / تاشفين ياسين  يشغل 
الفاضل / تاشفين ياسين في شركة برايس وترهاوس كوبرز في دبي وكراتشي. ويمتلك الفاضل/ ياسين خبرة واسعة في البنى 
والمحاسبة  المالية  والعناية  والتقيمات  التنظيمية  المالية  والتقارير  الميزانية واالستثمار  المالي وإعداد  والتخطيط  التحتية 

لشركات االسهم الخاصة والبنوك وشركات الخدمات المالية في الشرق االوسط وباكستان. 

جيرونيمو رورااالسم

2013سنة االلتحاق

ماجستير إدارة األعمال من معهد إدارة األعمال والدراسات التجارية العليا، بكالوريوس في االعمال االدارية من الكلية العليا الشهادة الدراسية
 .ESADE إلدارة األعمال واإلدارة

التحق الفاضل/ جيرونيمو رورا الى مينا للبنية التحتية MENA في يونيو 2010 كمدير استثمار، وتمت ترقيته الى المدير العام الخبرة
في يناير 2013، بعدها اصبح الرئيس التنفيذي لمينا للبنية التحية من 1 اغسطس 2014 الى 19 يونيو 2018. لدى الفاضل/ 
جيرونيمو رورا خبرة تمتد ألكثر من 18 عاما في استحواذات البنية التحتية والتمويل. التحق بمينا للبنية التحتية بعد ان كان 
ابرتيس وهي  الدولية. عمل قبل ذلك لدى شركة  التمويل للشركات  ار في وظيفة رئيس هيكلة  ام  يعمل لدى مجموعة جي 
الشركة المشغلة لرسوم عبور الطرق في اسبانيا في وظيفة رئيس هيكلة التمويل وقبل ذلك لدى مجموعة سيتي غروب في 
لندن في وظيفة نائب الرئيس في فريق البنية التحتية في البنك اإلستثماري، وكشريك في مجموعة التمويل الهيكلي للمؤسسات 
مع التركيز على تمويل المشاريع. قام الفاضل/ رورا باإلشراف على مجموعة من الصفقات الجديدة والقائمة والتمويل في 
مجال البنية التحتية مثل الطرق والمطارات ومحطات توليد الطاقة، ولديه خبرة واسعة في الهيكلة، الفحص اإلداري، التمويل 

والتثمين. 

كميل بن ماجد الموسوي االسم

2018سنة االلتحاق

بكالوريوس في االقتصاد، دبلوم المحاسبة الشهادة الدراسية

عمل الفاضل / كميل الموسوي في وزارة المالية لمدة 38 سنة. كان يشغل منصب المدير العام للتخطيط المالي في وزارة الخبرة
المالية. 
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حسين سالم الزيدي االسم

2020سنة االلتحاق

السلطان الشهادة الدراسية القانون من جامعة  بكالوريوس في  العربية )مصر/القاهرة(  والدراساتت  البحوث  القانون من معهد  ماجستير في 
قابوس 

يعمل الفاضل / حسين الزيدي في صندوق تقاعد الخدمة المدنية منذ 18 سنة يشغل حاليا مدير دائرة الصندوق لمحافظة الخبرة
البريمي. 

رافيندراث فينا االسم

2017سنة االلتحاق

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير في إدارة األعمال.الشهادة الدراسية

اتفاقيات الخبرة ادارة  يمتلك خبرة  كما   . الهندسة  والصيانة،  االنشاءات،  المبدئي،  التشغيل  أكثر من 30 عاما في  يمتلك خبرة 
الخدمات التعاقدية مع شركات مثل GE ولديها خبرة في التعامل مع الصيانة الرئيسية وإدارة األصول. كان يشغل رئيس 
قسم الهندسة في شركة تهامة للطاقة مجموعة )Engie( وهي من أربع محطات توليد الطاقة في السعودية. كما أن لديه 
خبرة سابقة في العمل مع العديد من محطات الطاقة في الهند رولز رويس / GMR / PSEG / NFCL. يرأس حاليا قسم 
الصيانة في شركة أزن للتشغيل والصيانة بدولة الكويت )محطة الدورة المزدوجة 1500 و180 جالون امبريالي من محطة 

تحلية المياه. 
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نبذة عن أعضاء فريق اإلدارة للشركة

بموجب اتفاقية اإلدارة الموقعة مع ش���ركة ادارة الطاقة ش م م في 2009، تقوم ش���ركة ادارة الطاقة بتوفير خدمات اإلدارة اليومية 
لش���ركة صحار للطاقة وتوفير اإلس���ناد الالزم للموارد البش���رية وأعمال المس���اندة األخرى. وبناء على ذلك تقوم شركة ادارة الطاقة 

باستالم أتعاب سنوية وتعويض عن مصروفاتها. تقوم شركة ادارة الطاقة بتوفير التالي الى شركة صحار للطاقة:

المجموعغير عمانيعمانيالمنصب

314مدراء
235موظفين آخرين

يقوم فريق االدارة بأعماله بناًء على صالحيات محددة له من قبل مجلس االدارة.

 يعقوب بن حربي بن سالم الحارثي االسم
2019سنة االلتحاق

درجة بالكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة السلطان قابوس. الشهادة الدراسية
ارتبط الفاضل/ يعقوب الحارثي مع عمليات الطاقة واإلدارة في محطات الطاقة المختلفة إلنجي ألكثر من 17 عاما. يشغل الخبرة

حاليا الرئيس التنفيذي لشركة صحار للطاقة، قبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الباطنة للطاقة )ش.م.ع.ع(  في 
مطلع 2017 وفي منصب الرئيس التنفيذي لشركة الكامل للطاقة )ش.م.ع.ع(  في 2015 وقبل ذلك شغل المدير العام لشركة 
الكامل للتشييد والخدمات ش م م  إبتداءا من أوائل عام 2014م. عمل الفاضل يعقوب في محطة الرسيل للطاقة وصحار 1 

للطاقة وتحلية المياه كمدير العمليات لعدة سنوات. 

 زهير كراتشي واالاالسم

منذ بدء اعمال الشركة في 2004 سنة االلتحاق
محاسب قانوني الشهادة الدراسية

يشغل الفاضل / زهير كراتشي واال حالياَ منصب أمين عام شركة صحار للطاقة ش م ع ع والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الخبرة
للطاقة وكان يشغل منصب المدير المالي حتى يونيو 2009، كما انه يشغل وظيفة أمين سر مجموعة شركات جي دي اف سويز 
)اآلن ENGIE( في سلطنة عمان. يمتلك خبرة تمتد حتى 40 سنة في مجال التدقيق والمحاسبة والمالية. عمل كشريك 
تدقيق لمكتب كي.بي.ام.جي في باكستان قبل االنضمام الى الشركة المتحدة للطاقة في عام1995. كما شغل منصب الرئيس 

الفخري للجنة التدقيق ومجلس اإلدارة إلحدى الشركات المساهمة في سلطنة عمان.

 سرينات هيبر االسم

2009سنة االلتحاق
بكالوريوس هندسة )ميكانيكا(، جامعة مومباي. الشهادة الدراسية

يشغل الفاضل/ سرينات هيبر وظيفة المدير الفني للشركة منذ 2009 وهو مسؤول عن الجانب التشغيلي والتجاري إلتفاقيات الخبرة
الشركة ويشرف على مسائل السالمة والتنسيق الفني مع الزبون واألطراف الحكومية والمقاولين والهيئات. يمتلك الفاضل/

التسويق وتطوير األعمال في محطات توليد الطاقة المشترك ذات  سرينات هيبر خبرة واسعة في قطاع الطاقة خصوصاً 
الدورة المزدوجة وهو عضو نشيط في لجنة مراجعة قواعد تحكم الشبكة في عمان.
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 خليفة بن راشد الكلباني االسم

2016سنة االلتحاق
شهادة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من جامعة مانشستر متروبوليتان في المملكة المتحدة )1997(.الشهادة الدراسية

عليا الخبرة تنفيذية  مناصب  فيها  شغل  والتي  القطاعات  مختلف  في  عاًما   23 من  ألكثر  خبرة  الكلباني  خليفة   / الفاضل  يمتلك 
النفط والغاز والمصافي  ألكثر من 16 عاًما في 6 قطاعات شملت القطاع الحكومي والقطاع الخاص متمثلة في قطاعات 

والبتروكيماويات والمعادن والخدمات البريدية واللوجستية
قبل ذلك، شغل منصب المدير المالي في شركة عمان بولي بروبيلين والشركة العمانية لأللمنيوم وشركة بريد عمان كما عمل 
في مؤسسات أخرى، بما في ذلك الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات )أوربك( والشركة العمانية للعطريات وشركة 

الغاز العمانية ووزارة التجارة والصناعة

 صالح بن عيسى الفارسي االسم

منذ بدء اعمال الشركة في 2004سنة االلتحاق
شهادة الدبلوم العام الشهادة الدراسية

 اكثر من 62 سنة في النشاط االداري بما في ذلك إدارة اعمال قسم قطع الغيار واإلرتباط مع المؤسسات الحكومية، الخبرة
التراخيص، الترجمة واإلشراف على برامج التأمين. 




