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 تقرير مجلس اإلدارة  
 

 

 املساهمون الكرام،
 

 بالبيانات  
ً
نيابة عن مجلس ادارة شركة صحار للطاقة ش م ع ع ، يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة إن يقدم تقريره مصحوبا

 الذي يقابل السنة الخامسة عشر للتشغيل املحطة.  . 2021سبتمبر  30اشهر املنتهية في  الستة املالية لفترة 
 

 الصحة والسالمة 
 

الربع   في  الشركة  تكن هناك حوادث مضّيعة    2021من    الثالثحققت  لم  السالمة حيث  أداء الصحة و  ناحية  سجال ممتازا من 

 دون حوادث    3,167عدد متراكم يبلغ     2021    سبتمبر    30للوقت و عليه تكون الشركة قد حققت حتى نهاية الفترة املنتهية في  
ً
يوما

ل "شركة صحار  قصــوى  ال   االولوية  حــة و السالمة  الص  وتبقى جوانب مضّيعة للوقت.   
ّ
ملوظفيها و املقاوليــن و الزّوار و موظفــي املشغ

 للتشغيل و الصيانة ش م م".
 

( الذي تطلب من صحار للطاقة ومقاوليها وأصحاب  19-إضافة الى ذلك ،  إستمر التحدي العاملي املتمثل في جائحة كورونا )كوفيد  

استمرارية العمل وجوانب خطط التعافي من الكوارث. تظل الشركة واملشغل يقظين ، من حيث تفعيل التباعد    املصلحة تفعيل خطة

 . 19-جميع املوظفين في الشركة اخذو اللقاح ضد كوفيداالجتماعي ، مع ضمان  تطبيق جميع تدابير الحماية في املستقبل. 

 
 التشغيل

 

٪   0,16٪ للمياه.  تم تسجيل فاقــد قسري بلغ  99,34٪ للكهرباء و    99,84موثوقية عالية بلغت  خالل فترة التقرير حققت املحطة  

 ٪ للمياه.    0,66للكهرباء و
 

سعة الطاقة في    وارتفاعإستمر إنخفض الطلب على الطاقة و املياه  بسبب تشغيل محطة املياه الجديدة في ميناء صحار الصناعي  

عليه بلغ عامل الحمولة للمحطة في فترة التقرير  و االستعداد معظم الوقت     يةكانت املحطة في وضع مقارنة بالطلب  شبكة الكهرباء ،  

 الذي تم اجراءه في  إختبار االداء السنوي (. ويرجع ذلك الى إجراء  2020٪ في1,3٪ للمياه )1,3( و  2020٪ في  2,5للكهرباء )٪  1,4الى   

 .  21  فبراير  
 

جيجاواط/ساعة الى الشبكة الكهرباء و تم تسليم كمية مياه   55قامت الشركة خالل الفترة  بتصدير طاقة كهربائية متراكمة بلغت  

 مليون متر مكعب الى شبكة املياه.   0,5محالة بلغت 
 

تمت صيانة املحطة عن طريق شركة صحار للتشغيل و الصيانة و مقاوليها حسب توصيات املصّنع األصلي للمعدات مع املحافظة  

الغازية الى عملية    ات و الصيانة املعمول بها في القطاع.  خضعت جميع التوربيني الصحة و السالمة   على افضل معايير و ممارسات

 خالل فترة الشتاء. لم يكن هناك عمليات فحص كبيرة خالل فترة الشتاء.   السنويةالفحص 

 
 األداء املالي 

 

ثالثة ماليين وتسعة   مليون ريال عمانــي )  3,069بلغت    خسارة  مجلس إدارة الشركة أن يعلـن بأن الشركــة قد انهــت الفترة بصافي يود  

الف ريال    مليون وخمسمائة وسبعون  )  1,570والتي بلغت       2020الف ريال عماني( مقارنة بصافي ربح من نفس الفترة في    وستون  

 عماني ( . 
  

والذي يقابله    محطة الطاقة أصول    من قيمةجزئي    بشكل أساس ي الى انخفاض  2021في صافي الربح في  إنخفاض  ويرجع السبب الى ا

 . 2020انخفاض تكلفة التمويل وهامش وقود أفضل مقارنة بعام 
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ريال عماني (  مقابل    عشرون مليون وتسعمائة الف    مليون ريال عماني )   20,9مبلغ وقدره    2021بلغت االيرادات خالل الفترة  في   

21,2    ( يال عماني ( . ويرجع ذلك اساسا الى انخفاض عامل الحمولة على  الف ر   واحد وعشرون مليون ومائتا  مليون ريال عماني 

، فإن اختالف عامل الحمولة ليس له  املشتري املحطة )انخفاض الطلب على الطاقة واملياه(. وفًقا التفاقية شراء الطاقة واملياه  مع 

يمثل    وفرة واملوثوقية للمحطة ، )عامل الحمولةأي تأثير على ربحية الشركة حيث يتم توليد الطاقة  الرئيسية للربح من السعة املت 

 تكاليف ممرة بموجب عقد شراء الطاقة واملياه تأثيرها املالي محايد للشركة(. 
 

مليون ريال    5,6الى  2020ريال عماني(  في  الف وتسعمائة ماليين  خمسةمليون ريال عماني )  5,9إنخفضت التكاليف املباشرة من 

الذي يعكس في االساس الى انخفاض في استهالك الغاز نتيجة انخفاض   2021( في ريال عمانيالف وستمائة ماليين  خمسة عماني ) 

 عامل الحمولة. 
 

تسديد  نتيجة   2020مقارنة مع    2021ألف ريال عماني( في    تسعمائةمليون ريال عماني )   0,9اإلنخفاض في تكاليف التمويل بمقدار  

 القروض خالل السنة.  
 

املقايضة   التغطية التفاقيات  بلغ عجز  تواريخ االستحقاق.   املقايضة حسب  اتفاقيات  تسوية  القروض طويلة األجل و  تم سداد 

مليون    3,3الف ريال عماني( مقارنة مع    وثالثمائة  ن  مليو مليون ريال عماني )  1,3مبلغ    2021   سبتمبر    30للشركة في نهاية يوم عمل  

في   فان عجز    39. و حسب املعيار املحاسبي الدولي رقم   2020ديسمبر   31ريال عماني )ثالثة ماليين وثالثمائة  ألف ريال عماني( 

ا إنهاء قروض  ارتأت  ما  اذا  الشركة  تتكبدها  أن  يمكن  نظرية  يمثل خسارة  و  ميزانية عمومية  كل  عند  يحتسب  تفاقيات  التغطية 

املقايضة في ذلك التاريخ. على أية حال، فانه و بحسب شروط اتفاقيات التمويل فانه ال يسمح للشركة إنهاء اتفاقيات املقايضة  

 وعليه فان الخسارة نظرية. 
 

 من    ضخبموجب اتفاقيات التمويل املبرمة مع املقرضين، فإن شركة صحار للطاقة معرضة آللية  
ً
وحتى    2015سبتمبر    30النقد بدأ

لسداد   تخصيصه  املتوفر سيتم  النقد  ان كل  املساهمين حيث  على  األرباح  توزيعات  اآللية ستعيق  هذه  ان  القرض.  كامل  سداد 

القرض. هذه اآللية شائعة في اتفاقيات التمويل في جميع أنحاء املنطقة وتساعد على توفير تعريفة تنافسية للمشتري مثل الشركة  

، فإنه توزيع األرباح قد توقف في  العماينة لشراء الطاقة  
ً
 2016واملياه في وقت تقديم العطاءات . و حسب ما تم اإلفصاح عنه مسبقا

النقد. ال زالت    ضخو لن تكون هناك توزيعات أرباح على املساهمين حتى إعادة هيكلة قروض الشركة و التعامل بنجاح مع إزالة  آلية  

 . تمويل القروض والخاصة بتمويل املشاريعالشركة مستمرة في البحث عن فرص العادة  
 

 .2020ديسمبر  31ريال عماني في نهاية  0.045   خالل العام مقارنة 0.044سعر السهم بشكل طفيف إلى إنخفض 
 

 النظرة املستقبلية  
 

بالنظر الى املستقبل ، فان املؤمل ان تواصل الشركة عملياتها بموثوقية على الرغم انه من املتوقع ان يكون مستوى انتاج الطاقة  

كما نأمل القيام بأعمال انشطة الصيانة الدورية في بيئة عمل آمنة لجميع املوظفين و املقاولين    2020واملياه بنفس املستوى في عام  

 و الزّوار.   
 

" التي أطلقتها الشركة العمانية  2022شاركت الشركة في املرحلة الثانية " طلب تقديم العروض املفتوحة"  من "عملية شراء الطاقة  

وفق الجراءات تقديم العروض املفتوحة  2020ابريل    29قامت الشركة بتقديم عرضها في  .  2019أكتوبر   16لشراء الطاقة واملياه في  

، أصدرت الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه إشعارا )تم    2022مناقصة عملية شراء الطاقة  ره بشأن  قرار طال انتظابعد    .  

، كما افادة الشركة    2022( الى مقدمي العطاءات البالغهم بالغاء مناقصة عملية شراء الطاقة  بورصة مسقط  االفصاح عنه في  

في السلطنة    الكهرباء  ى جانب تداعيات الوباء كان له االثر السلبي على نمو  العمانية لشراء الطاقة الى ان انخفاض أسعار النفط ال

 . 2022مما أدى الى عدم الحاجة الى سعة طاقة جديدة يتم شرواؤها بموجب عملية شراء الطاقة 
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املراحل األخيرة   وهو في     ، قد تعمل الشركة في السوق الفورية  املذكور اعاله    الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه  قرار  بناًء على  

  . ،  وفقا للشركة العمانية لشراء الطاقة واملياهقبل نهاية هذا العام يبدأ العمل به  من املتوقع أن    والذي من فترة التشغيل التجريبي 

الفوري  السوق  في  اإليرادات  التعاقد على  يتم  والطل  ، لن  للعرض  الشركة وتناقش مع  سيكون خاضًعا  السوق. عينت  في  الكلي  ب 

على الرغم من عدم    في السوق الفوري.  املحطة  مستشار مستقل إلجراء دراسة لتقييم اإليرادات املتوقعة للشركة في حالة تشغيل  

فيما يتعلق بنمو  ( من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه ، بناًء على افتراضات معقولة  2026-2020سنوات )  7نشر بيان  

الطلب املستقبلي والقدرة الزائدة الحالية في النظام ، فمن غير املرجح أن تتمكن الشركة من تأمين مصدر من اإليرادات بموجب  

 التصميم الحالي للسوق الفوري.
 

ثل الخاليا الكهروضوئية  إن التحول في الطاقة يتسارع في سلطنة عمان وذلك بسبب االنخفاض املستمر في أسعار الطاقة املتجددة م

والرياح ومن املحتمل أن يؤثر ذلك على القدرة التنافسية للمحطات الحرارية التقليدية الحالية وقد يقلل بشكل كبير من قيمتها إلى  

 .  ما بعد فترة عقد شراء الطاقة واملياه الحالي

 

  ال تزال الالئحة التنفيذية  و  العقود الثنائية املحتملة للمحطة  جدوى ستعمل الشركة ايضا مع مختلف اصحاب املصلحة لتقييم  

 الجهات التنظيمية.  إصدارها من بالدخول في هذا النوع من االتفاقيات في انتظار  التي قد تسمح للشركة  
 

الشركة بإعادة تقييم  قامت  العقد الثنائي.    أطر    بإصدار  يتعلق    فيما    التنظيمية  املشتري والهيئة  ستواصل الشركة املناقشة مع  

مليون ريال عماني تم تسجيلها في البيانات املالية غير املدققة للربع    6.6املحطة مما أدى الى خسارة قدرها  أصول  قيمة  إنخفاض  

بناًء على التطوير املستقبلي وتسجيل التعديل    املحطة    أصول    إعادة تقييم انخفاض قيمةستواصل الشركة    .  2021الثالث من  

 الالزم إذا كانت نتيجة جميع الخيارات املذكورة أعاله ال تدعم استمرارية األعمال. 

 

املستحقة بعد الفترة  الحالية التفاقية شراء   في حالة عدم جدوى أو قابلية تنفيذ الخيارات املذكورة أعاله ، فإن إعادة هيكلة الديون 

 الطاقة واملياه ستكون صعبة للغاية أيًضا.

 

 عن مجلس إدارة الشركة ، أتقدم بالشكر لجميع مساهمينا ملساندتهم املتواصلة و ثقتهم. كما أود ان اتقدم بالشكر لجميع  
ً
نيابة

 لعملهم الجاد و إخالصهم و تفانيهم.    ك األفراد العاملين بالشركةافراد طاقم عمليات التشغيل و الصيانة في محطة صحار و كذل 

 
وفي الختام ، نود أن أعرب عن امتناننا لجاللة السلطان هيثم بن طارق وحكومته على توجيههم املستمر ودعمهم وتشجيعهم للقطاع  

 الخاص. 

 

 و السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته ... 

 

 لوسيانو جيفانتي  

 رئيس مجلس اإلدارة 
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 املركز املالي  بيان 

 2021 سبتمبر  30كما هو في 

 م ووقعها نيابة عنه:2021  أكتوبر   26، وصّرح بإصدارها  15إلى  4مجلس اإلدارة على هذه القوائم املالية الواردة على الصفحات من  وافق

 
_____________________________________________________________________________________________       _________________________________________________________________________________________ 

 العضو         رئيس مجلس اإلدارة 

 

  
 
 

 
 

 إيضاح  

  سبتمبر   30

 2021 

ديسمبر  31 

2020 

   سبتمبر  30 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 )الف(دوالر أمريكي   )الف(دوالر أمريكي   )الف( ر.ع  )الف( ر.ع   

         األصول 

         أصول غير متداولة 

 212,523  172,370  81,821  66,362 3 ممتلكات وآالت ومعدات   

 586  294  226  113 3 أستخدام االصول  -حق 
         

 213,109  172,664  82,047  66,475  إجمالى أصول غير متداولة 

 

        

         أصول متداولة 

 2,060  2,257  793  869  مخزون

 6,897  10,071  2,655  3,878 4 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 16,286  8,442  6,270  3,250 5 نقدية بالنبك والصندوق 

 25,243  20,770  9,718  7,997  إجمالي األصول املتداولة 

 

        

 238,352  193,434  91,765  74,472  إجمالي األصول 

 

        

         حقوق امللكية وااللتزامات 

         رأس املال واالحتياطيات 

 57,405  57,405  22,101  22,101 6 رأس املال 

 11,358  11,358  4,373  4,373 7 احتياطي قانوني 

 ( 18,559)  (26,532)  (7,146)  (10,215)  خسائر مرحلة

 50,204  42,231  19,328  16,259  املساهمين إجمالى حقوق ملكية 

 (5,964)  1,442)  (2,296)  (555) 8 صافي الضريبة  –احتياطي التحوط 

 44,240  40,789  17,032  15,704  إجمالي رأس املال واالحتياطيات 

 

        

         التزامات غير متداولة 

 8,545  3,223  3,290  1,241 8 عجز التحوط 

 121,112  90,910  46,628  35,000 9 قروض طويلة األجل الجزء غير الجاري من 

 4,675  4,932  1,800  1,899 10 مخصص تكاليف إزالة األصول من املوقع  

 195  668  75  257  الجزء غير الجاري إلتزامات اإليجار

 20,905  16,551  8,048  6,372 3 التزام ضريبية مؤجلة 

 155,432  116,284  59,841  44,769  املتداولة إجمالي االلتزامات غير 

         التزامات متداولة 

 23,979  24,545  9,232  9,450 9 الجزء الجاري من قروض طويلة األجل 

 421  -  162  - 3 الجزء الجاري من إلتزامات اإليجار 

 4,886  1,242  1,881  478  الجزء الجارى من اإليرادات املؤجلة 

 5,236  6,450  2,016  2,483 12 تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى ذمم 

 748  1,132  288  436 13 مبلغ مستحق إلى طرف ذي عالقة 

 3,410  2,995  1,313  1,153 11 مخصص الضرائب 

 38,680  36,361  14,892  13,999  إجمالي االلتزامات املتداولة 

 238,352  210,595  91,765  81,079  إجمالي اإللتزامات 

 226/0  191/0  087/0  074/0 19 صافي االصول للسهم الواحد 
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  2021  سبتمبر 30الية املنتهية في قائمة  الربح او الخسارة للفترة امل

 

 

  سبتمبر 30   2021  سبتمبر  30  

2020  

 2020  سبتمبر 30  2021  سبتمبر  30 

 دوالر أمريكي )الف(  دوالر أمريكي )الف(  ر.ع )الف(  ر.ع  )الف( االيضاح  

         

 55,127  54,278  21,224  20,897 14  إيرادات

 ( 38,224)  (55,011)  ( 14,716)  (21,179) 15 اإليرادات تكلفة 

 16,903  ( 733)  6,508  (282)  مجمل الربح 

         

 579  751  223  289 16 إيرادات أخرى 

  7  6,731  18  17,482 

         املصروفات  

 (2,477)  (1,570)  ( 954)  (605) 17 مصروفات ادارية  

 ( 10,280)  (7,827)  (3,958)  ( 3,013) 18 تكاليف التمويل 

  (3,618)  (4,912)  (9,397)  (12,757 ) 

         

 4,725  (9,379)  1,819  (3,611)  قبل الضريبة) الخسارة(  / رباحاأل 

 ( 647)  1,408  ( 249)  542 11 ضريبة الدخل  مصروفات 

 4,078  (7,971)  1,570  (3,069)  )خسارة( بعد الضريبة للفترة   /صافي أرباح 

         

خفض )خسارة( /عائد األساس ي 
ُ
 018/0  (036/0)  007/0  (014/0) 20 للسهم الواحدامل
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  2021  سبتمبر  30قائمة  الربح او الخسارة للفترة املالية املنتهية في 

 

 

 

  سبتمبر 30    2021  سبتمبر  30  

2020  

 2020  سبتمبر 30  2021  سبتمبر  30 

 دوالر أمريكي )الف(  دوالر أمريكي )الف(  ر.ع )الف(  ر.ع  )الف( االيضاح  

         

 4,078  (7,971)  1,570  (3,069)  صافي الربح/الخسارة بعد الضريبة للفترة  

         الدخل الشامل االخر : 

         بنود يمكن إعادة تصنيفها الى الربح أو الخسارة 

         

 402  4,527  155  1,741  أرباح القيمة العادلة ملقايضة اسعار الفائدة  

 -  -  -  -  ضريبة تابعة  

 402  4,527  155  1,741  إجمالي الدخل الشامل االخر للفترة 

 4,480  (3,444)  1,725  (1,328)  إجمالي الدخل الشامل للفترة  
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 قائمة التغيرات في حقوق امللكية  

   2021   سبتمبر   30للفترة املنتهية في 

 

 

 املجموع   املجموع   عجز التغطية   أرباح ُمحتجزة  احتياطي قانوني   رأس املال  إيضاح  

 )الف( دوالر أمريكي  )الف( ر.ع   )الف( ر.ع   )الف( ر.ع   )الف( ر.ع   )الف( ر.ع   

             
 

            

             

(7,146)  4,373  22,101  بداية السنة  الرصيد كما في    (2,296)   17,032  44,240 

(3,069)  -  -  بعد الضريبة للفترة صافي أرباح     -  (3,069)   (7,971)  

 4,521  1,741  1,741  -  -  -  لفترة  الدخل الشامل اآلخر 

 -  -  -  -       -              7 ُمحول الى االحتياطي القانوني

             

,3734  22,101  2021  سبتمبر  30   (10,215)   (555)   15,704  40,790 

             

)  (9,177)  4,148  22,101  ) معدل(  2020يناير  1الرصيد كما في  1403, )  13,932  36,192 

 5,860  2,256  -  2,256  -  -  صافي أرباح السنة 

 1,912  736  736  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 -  -  -  (225)  225  - 7 ُمحول الى االحتياطي القانوني 

 276  108  108  -     -                -            النقدي  الجزء غير الفعال لتحوط 

             

,3734  22,101  2020ديسمبر  31   (7,146)  (2,296)  17,032  44,240 
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 التدفقات النقدية  قائمة 

   2021   سبتمبر   30للفترة املنتهية في 

 

  سبتمبر  30 إيضاح  

2021 

  سبتمبر 30 

2020 

   سبتمبر  30 

2021 

  سبتمبر 30 

2020 

 )الف(دوالر أمريكي   )الف(دوالر أمريكي   )الف( ر.ع  )الف( ر.ع   

         

         أنشطة التشغيل

(3,611)  صافي الربح )الخسارة( قبل الضريبة     1,597  (9,379)   4,148 

 22,990  23,267  8,851  8,958  االستهالك 

 -  17,182  -  6,615  االنخفاض الجزئي في قيمة املحطة  

 10,283  7,820  3,959  3,011  تكاليف التمويل  

(1,403)  ايرادات مؤجلة    (1,150)   (3,644)   (2,987)  

,45713  قبل التغيرات في راس املال العامل  الربح التشغيلي     13,257  95334,   34,434 

         

         الحركة في رأس املال العامل  

(75)  املخزون )زيادة( / النقص  في    (113 )   (196)   (294 )  

(1,213)  )زيادة(/النقص  في الذمم التجارية املدينة وأرصدة مدينة اخرى     (1,463)   (3,151)   (3,800)  

 3,636  2,020  1,400  778  ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى )زيادة(/ النقص  

(510)  النقد الناتج من علميات التشغيل    (176 )   (1,327)   (458 )  

         

(2,645)  سداد تكاليف التمويل     (3,285)   (6,870)   (8,532)  

(1,603)  سداد ضريبة الدخل     (1,371)   (4,163)   (3,561)  

(4,248)  صافي النقد الناتج من انشطة التشغيل    (4,656)   (11,033 )   (12,093 )  

         

         األنشطة االستثمارية:

(4)  - 3 االالت واملعداتشراء املمتلكات ،    -  (10 )  

(4)  -  صافي النقد )املستخدم في( أنشطة االستثمار   -  (10 )  

         

         األنشطة التمويلية:

(11,542)  صافي الحركة في القروض طويلة األجل   (10,765 )   (29,979)   (27,961 )  

(11,542)  التمويليةالصافي النقدي )املستخدم في( األنشطة    (10,765 )   (29,979)   (27,961 )  

         

(3,020)  افي )النقص( / الزيادة في النقد والنقد املكافىءص   (2,343)   (7,844)   (6,086)  

 12,982  16,286  4,998  6,270  الفترة  النقد والنقد املكافىء في بداية  

 6,896  8,442  2,655  3,250  الفترةالنقد والنقد املكافىء كما في نهاية 
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    2021سبتمبر   30إيضاحات املوجزة عن البيانات املالية املنتهية في 

 

 الشكل القانوني واألنشطة  -1

 

.  وكانت الشـــركة 2004يوليو   17تاريخ ســـلطنة عمان بتم تســـجيل شـــركة صـــحار للطاقة ش. م. ع. ع )"الشـــركة"( مبدئيا كشـــركة مســـاهمة مقفلة في 

مليون    33 ميجاواط ومحطة تحلية مياه بطاقة   585إلقامة وتشـغيل محطة توليد كهرباء بطاقة  . تم إنشـاء الشـركة2004يونيو   22قد تأسـسـت في 

  23في اجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد في .  2007مايو   28جالون امبريالي في اليوم في صحار. وتم تحديد تاريخ التشغيل التجاري ليكون  

 ، قرر املساهمون تحويل الشركة من شركة مساهمة مقفلة الى شركة مساهمة عامة.2008مارس 

 

 .، سلطنة عماناملقر الرئيس ي لألعمال كائن في صحار            

  

 

  أساس إعداد القوائم املالية والسياسات املحاسبية الهامة  -2

 

 أساس االعداد  

 

 بيان االلتزام (أ

  

حول التقارير املالية املرحلية باالضــــافة للمتطلبات املنصــــوص عليها في   34تم إعداد هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة وفق املعيار املحاســــبي رقم 

املال ، الى جانب متطلبات االفصــــــــــــاح الصــــــــــــادرة عن الهيئة العامة لســــــــــــوق  2019الصــــــــــــادار عام    18/2019قانون الشــــــــــــركات التجارية العماني رقم  

املالي  بســـــلطنة عمان . وقد تم اجراء إيضـــــاحات تفســـــيرية مختارة بهدف تفســـــير االحداث واملعامالت التي تعتبر هامة من أجل فهم التغيرات في املركز

ئم املالية املرحلية املوجزة . ال تشـمل القوا  2020ديسـمبر   31وأداء الشـركة منذ القوائم املالية السـنوية االخيرة وكما  ي للسـنة املالية املنتهية بترايخ  

 ة.  على جميع املعلومات املطلوبة من أجل القوائم املالية السنوية الكاملة التي تم إعدادها وفق املعايير الدولة ألعداد التقارير املالي

 

 أساس القياس (ب

  

تخريــد االصـــــــــــــول وتكلفــة التمويــل املؤجلــة اللــذين تم تم إعــداد القوائم املــاليــة املرحليــة على اســــــــــــــاس التكلفــة التــاريخيــة في مــا عــدا مخصـــــــــــــص التزام  

 قياسهما حسب تكلفة األطفاء وبعض االدوات املالية التي تم قياسها حسب القيمة العادلة. 

 

 

 أستخدام التقديرات واالحكام  (ت

 

لشـــــــــركة بوضـــــــــع أحكام وتقديرات و فتراضـــــــــات تؤثر يتطلب إعداد القوائم املالية املرحلية وفق املعايير الدولة إلعداد التقارير املالية أن تقوم إدارة ا

االدارة على تطبيق السياسات املحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل واملصروفات . وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات . تجري  

رات املحـاســـــــــــــبيـة في الفترة التي تمـت فيهـا مراجعـة مراجعـة دوريـة وبصـــــــــــــفـة مســـــــــــــتمرة على هـذا التقـديرات واالفتراضـــــــــــــات. تـدرج التغييرات على التقـدي

 التقديرات وأي فترات مستقبلية متأثرة. 

 

 السياسات املحاسبية الهامة 

 

تطبيقها على  تكون السياسات املحاسبية الرئيسية املطبقة من جانب الشركة في هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة  ي نفس السياسات التي تم 

.  2020ديسمبر  31القوائم املالية كما في وللسنة املنتهية في 
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     2021  سبتمبر   30إيضاحات املوجزة عن البيانات املالية املنتهية في 
 

 املمتلكات واآلالت واملعدات   -3
 

 أ( فيما يلى حركة املمتلكات واالالت واملعدات: 
 

آالت    املباني  2021 سبتمبر 

 وماكينات

غططططططططيططططططططار   قططططططططططططططططط  

  فنية

أصطططططططططططططططططططططططططططططططططول  

 أخرى 

 إزالة األصول  

 من املوق 

أعمال رأسطططططمالية   

 قيد التنفيذ

 املجموع 

 ألف ر.ع

 املجموع 

 ألف دوالر أمريكي

                التكلفة

 526,196  202,585  219  777  26  5,093  189,443  7,027 2021يناير  1

 -  -  -  -  -  -  -  - إضافات خالل الفترة 

 -  -  -  -  -  -  -  - شطب خالل السنة 

 ( 17,182)  ( 6,615)  -  -  -  ( 167)  ( 6,217)  ( 231) القيمة  في  انخفاض

 509,014  195,970  219  777  26  4,926  183,226  6,796 2021 سبتمبر  30في 
                

                االستهالك املتراكم

 313,673  120,764  -  353  26  2,919  113,238  4,228 2021يناير  1في 

 221,971  8,844  -  19  -  227  8,292  306 استهالك الفترة 

 336,644  129,608  -  327  29  3,146  121,530  4,534  2021سبتمبر  30في 
                

                صافي القيمة الدفترية 

 172,370  66,362  219  405  -  1,780  61,696  2,262  2021  سبتمبر  30في 

                

نشئت عليهاب(    
ُ
سنة أخرى.    15عقد اإليجار من الباطن قابل للتمديد ملدة  سنة من تاريخ التشغيل التجاري.  15محطة الكهرباء والبناية واملرافق التابعة تم استئجارها من الباطن من شركة ميناء صحار الصناعي ش م ع م ملدة  األرض التي أ

 لسنة. دوالر أمريكي( في ا   165,000ر.ع )  64,000يتم دفع اإليجار بمعدل يقارب 

 ( املمنوحة الى الشركة. 9املمتلكات واآلالت واملعدات  ي مرهونة مقابل تسهيالت قرض طويل األجل )ايضاح   ( ج

" التي أطلقتها الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه. وتقديم املقترحات كما هو مطلوب في العطاء.  2022. شاركت الشركة في "عملية شراء الطاقة  2022ل أبريل  شراء الطاقة واملياه بحلو  أ ، ستنتهي اتفاقية    2كما هو مذكور في اإليضاح د(    

لعمانية لشراء الطاقة واملياه ، كان هناك تقييم النخفاض  من قبل الشركة امناقصة " عملية شراء الطاقة "  . بالنظر إلى إلغاء  2022مارس    31شركة فيما يتعلق بمحطة الطاقة في  لتنتهي صالحية اتفاقية شراء الطاقة واملياه الحالية ل

أقل   للمحطة السترداد ، كانت القيمة القابلة ل صحار للطاقة على التقييم الذي أجرته شركة  تم إجراؤه بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الختبار القيمة القابلة لالسترداد للمحطة مقابل قيمتها الدفترية. بناءً  االصول  قيمة

"انخفاض قيمة األصول". تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد على أساس طريقة    36مليون ريال عماني من قيمتها الدفترية. تم أخذ هذا التأثير على بيان الدخل للربع الحالي كما هو مطلوب بموجب معيار املحاسبة الدولي    6.6بمقدار  

في األصل. استندت جميع التدفقات النقدية املستقبلية إلى أفضل تقدير لإلدارة حول مسار العمل املستقبلي  املتجسدة  املنافع االقتصادية    الشركة  س بشكل أكثر دقة الطريقة التي من املتوقع أن تحقق بها  ألنها تعك  قيمة االستخدام  

.صحار للطاقة  الذي من املحتمل أن تقوم به شركة 
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    2021 سبتمبر   30يانات املالية املنتهية في إيضاحات املوجزة عن الب

 

 إستخدام االصول و إلتزامات االيجار   -حق  -3

 

 إستخدام االصول -حق 

 

   سبتمبر  30 

 2021 

  ديسمبر  31 

2020   

   سبتمبر  30 

 2021 

 ديسمبر  31 

 2020 

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 1,366  587  526  226   2021يناير  1في 

 ( 780)  ( 294)  ( 300)  (113) ( 15االهالك ) ايضاح  

 113  226  293  586 

 

 إلتزامات االيجار  

 

 1,003  616  386  237   2021يناير  1في 

 44  374  17  144 مصاريف تمويلية  

 ( 431)  (322)  ( 166)  ( 124) مدفوعات خالل السنة 

 257  237  668  616 

 ( 421)  -  ( 162)  - الجزء الجاري  

 195  688  75  257 الجزء غير الجاري 

 
 

 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى  -4

 

   سبتمبر  30 

 2021    

ديسمبر  31 

2020 

   سبتمبر  30 

2021   

 ديسمبر  31 

 2020 

 أمريكي ألف دوالر   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 4,961  8,302  1,910  3,197 ذمم تجارية مدينة 

 709  860  273  331 دفعات مسبقة ومبالغ مدفوعة مقدما 

 1,227  888  472  342 أخرى دفعات مسبقة 

 3,870  2,655  10,050  6,897 

        

      النقد والنقد املعادل   -5
   

 

 الغراض بيان التدفقات النقدية  

 يشمـــــــــــــل النقد والنقــــد املعـــــــادل 

   على ما يلي :

   سبتمبر  30

2021   

ديسمبر  31 

2020 

   سبتمبر  30 

2021 

 ديسمبر  31 

 2020 

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع 

        

 16,286  8,442  6,270  3,250 الجارية لدى البنوك أرصدة الحسابات 

 3,250  6,270  8,442  16,286 

 

 ال تحمل فائدة  أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك
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    2021  سبتمر  30إيضاحات املوجزة عن البيانات املالية املنتهية في 
 

 رأس املال -6
 

 : وترويج االستثمار واملدفوع بالكامل كما هو مسجل لدى وزارة التجارة والصناعةفيما يلي رأس مال الشركة املصرح به واملصدر 
 

   سبتمبر  30 

2021   

ديسمبر  31 

2020 

  سبتمبر  30 

2021   

 ديسمبر  31 

2020 

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  
 

به   املصرح  املال   600,000,000رأس 

 للسهم الواحد ر.ع 100/0بقيمة 
60,000 

 
60,000 

 
156,000 

 
156,000 

رأس املال املصدر واملدفوع بالكامل متكون  

   0/ 100بقيمة  سهم  221,010,000من  

 للسهم الواحد  ر.ع

 

 

22,101 

  

 

22,101 

  

 

57,405 

  

 

57,405 

 
 

 ٪ أو أكثر من رأسمال الشركة وعدد األسهم التي يملكونها كما يلي:  10في نهاية الفترة ، املساهمون الذين يملكون 
 

 عدد األسهم  نسبة امللكية اسم املساهم 

 اململوكة في   

 عدد األسهم اململوكة  نسبة امللكية  

 2020ديسمبر  31  2021 يونيو  30 

      

 77,353,500 ٪35  77,353,500 ٪35 كهربيل اف زد اي 

 44,202,000 ٪20  44,202,000 ٪20 ليمتد مينا صحار اس بي في 

 33,151,500 ٪15  33,151,500 ٪15 صندوق تقاعد موظفي الخدمة املدنية 

 

 االحتياطي القانوني  -7
 

من صافي أرباح الشركة قبل التوزيعات   ٪10تحويل مبلغ يعادل    يجب،    2019لسنة    18/2019قانون الشركات التجارية العماني    ألحكاموفقا  

لم يتم  خالل الفترة املنتهية ،  الى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع لحين أن يصبح مبلغ االحتياطي مساويا لثلث رأسمال الشركة كحد أدنى.  

 ر.ع(. 225,000 : 2020إلى االحتياطي القانوني )غ خالل الفترة تحويل اية مبال
 

 عجز التغطية     -8
 

القيمة العادلة من بنوك  صافي  الدولية : يجب اختبار تغطية التحوط كل ثالثة أشهر للتأكد من فاعليتها على أساس    ةطبقا للمعيار املحاسبي

 الفعالة، إن وجدت، في حقوق ملكية املساهمين وقائمة الربح أو الخسارة على التوالي. املقايضة، وبالتالي يتم قيد األجزاء الفعالة وغير 

 

 قروض طويلة األجل       -9
 

   سبتمبر  30 

2021   

 ديسمبر  31 

2020   

   سبتمبر  30 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 122,688  97,543  47,235  37,554 األساس ي التسهيل 

 23,600  18,764  9,086  7,224 تسهيالت السداد 

 ( 23,979)  ( 24,545)  ( 9,232)  ( 9,450) ُيطرح: الجزء الجاري من القروض طويلة األجل

 35,328  47,089  91,762  122,306 

 ( 1,197)  ( 852)  ( 461)  (328) يطرح: تكلفة تمويل مؤجلة 

 121,112  90,910  46,628  35,000 الجزء غير الجاري من القروض طويلة األجل



 شركة صحار للطاقة ش م ع ع  

 2021سبتمبر  30البيانات املالية غير املدققة للفترة املنتهية في 

13 

 

    2021 سبتمبر   30إيضاحات املوجزة عن البيانات املالية املنتهية في 

 

 تسهيالت مصرفية ُمجمعة  

 

مليون دوالر أمريكي.  يقوم بنك   455جمع )"تسهيالت ُمجمعة"( بحد أقص ى إجمالي قدره ُُ حصلت الشركة على تسهيالت قرض طويل األجل م

 يتولى إدارة ومراقبة مجمل تسهيالت القروض.  وقد تم تعيين    - بي ال س ي –اتش اس بي س ي  
ُ

بدور وكيل التسهيالت )"وكيل التسهيالت"( بحيث

ية األهلية وبنك مسقط على التوالي كأمناء على الضمان في الخارج والداخل أمام والجمع  -الواليات املتحدة األمريكية  – بنك اتش اس بي س ي  

مولة املضمونة.
ُ
 األطراف امل

 

 مخصص تكاليف إزالة األصول من املوق    -10

 

   سبتمبر  30 

 2021 

ديسمبر  31 

2020 

   سبتمبر  30 

2021 

 ديسمبر  31 

2020 

 دوالر أمريكي ألف   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 4,353  4,675  1,676  1,800 الفترة  /في بداية السنة

 إزالة األصول   اليفخصومات على تك

 ( 18من املوقع )إيضاح 
99 

 
124 

 
257 

 
322 

 4,675  4,932  1,800  1,899 الفترة  /في نهاية السنة

 

 

 ضريبة الدخل    -11

 

 على األرباح الخاضعة للضريبة.   ٪15ألحكام قانون ضريبة الدخل في سلطنة عمان بمعدل تخضع الشركة لضريبة الدخل وفقا  

 

 ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى         - 12

 

   سبتمبر  30 

 2021 

ديسمبر  31 

2020 

   سبتمبر  30 

2021   

 ديسمبر  31 

2020 

 أمريكي ألف دوالر   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 143  2,205  55  849 ذمم تجارية دائنة 

 5,093  4,245  1,961  1,634 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 2,483  2,016  6,450  5,236 

 

 تعامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة   -13

 

عالقة" حسب ما هو وارد في معيار املحاسبة الدولية  رقم  في سياق األعمال العادية، تتعامل الشركة مع أطراف تقع تحت تعريف "أطراف ذات  

  .  وتعتقد اإلدارة أن هذه التعامالت ال تختلف جوهريا عن تلك التي يمكن الحصول عليها من أطراف غير ذات العالقة.24

             

   

 

 

 
 



 شركة صحار للطاقة ش م ع ع  

 2021سبتمبر  30البيانات املالية غير املدققة للفترة املنتهية في 

14 

 
     2021  سبتمبر   30إيضاحات املوجزة عن البيانات املالية املنتهية في 

 

   :فيما يلي أهم التعامالت م  األطراف ذات العالقة خالل الفترة

 

    سبتمبر  30 

2021 

   سبتمبر  30 

2020 

   سبتمبر  30 

2021   

   سبتمبر  30 

2020 

ألف دوالر    ألف ر.ع   ألف ر.ع  

 أمريكي 

ألف دوالر   

 أمريكي 

 7,621  7,896  2,934  3,040 خدمات مقدمة من شركة صحار للتشغيل والصيانة ش.م.م

        خدمات مقدمة من شركة إدارة الطاقة ش.م.م

 301  301  116  116 أتعاب اإلدارة  -

 701  719  270  277 مصروفات إدارية أخرى  -

 501  78  193  30 خدمات من شركة سويز تراكتبل اس أيه 

 756  -  214  - رسوم ضمان   – بي اس -انترناشونال باور أس ايه

 556  455  20  175 مكافأة كبار املوظفين

 52  75  58  29 بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

 151  104  24  40 خطاب ضمان  –الكترابيل اس ايه 

 62  60    23 رسوم خطاب ائتمان  –اس بي في ليمتد  1مينا صحار 

 16  16  6  6 رسوم خطاب ائتمان – سوجكس عمان ش م م 

 16  16  6  6 رسوم خطاب ائتمان –تقاعد وزارة الدفاع صندوق 

   

   2021  سبتمبر  30فيما يلي ملخص أرصدة األطراف ذات العالقة كما هو في 

 

 

   سبتمبر  30 مبالغ مستحقة الى أطراف ذات عالقة

2021   

ديسمبر  31 

2020 

   سبتمبر  30 

2021   

 ديسمبر  31 

2020 

 ألف دوالر أمريكي   دوالر أمريكي ألف   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 748  1,132  288  436 شركة صحار للتشغيل والصيانة ش.م.م 

 436  288  1,132  748 

 

األرصدة املستحقة من والى األطراف ذات العالقة  ي دون ضمان وال تحمل فائدة وال تخضع لشروط سداد محددة وقد تم اإلفصاح عنها بشكل  

 قائمة املركز املالي. منفصل في 

 

 االيرادات  - 14

   سبتمبر  30 

2021 

   سبتمبر  30 

 2020 

   سبتمبر  30 

2021   

   سبتمبر  30 

2020   

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 52,143  50,634  20,075  19,494 ايرادات الطاقة واملياه 

 2,984  3,644  1,149  1,403 محول من االيرادات املؤجلة  

 20,897  21,224  54,278  55,127 

 

 

 



 شركة صحار للطاقة ش م ع ع  

 2021سبتمبر  30البيانات املالية غير املدققة للفترة املنتهية في 

15 

 

     2021  سبتمبر   30إيضاحات املوجزة عن البيانات املالية املنتهية في 

 

 تكلفة االيرادات     -15

   سبتمبر  30 

 2021   

   سبتمبر  30 

 2020   

   سبتمبر  30 

2021 

 سبتمبر  30 

2020   

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 3,834  2,351  1,476  905 غاز وقود

 7,621  7,896  2,934  3,040 تكاليف تشغيل وصيانة   

 22,696  22,974  8,738  8,845 إستهالك 

 -  17,182  -  6,615 قيمة محطة الطاقة    جزئي في إنخفاض

بحق املرتبط  االصول  -االستهالك  إستخدام 

 (3)إيضاح 
113 

 
113 

 
294 

 
294 

 1,530  1,556  589  599 استخراج مياه البحر

 2,249  2,758  866  1,062 مصروفات تشغيل أخرى 

 21,179  14,716  55,011  38,224 

  

    

 دخل اخر      -16

   سبتمبر  30 

2021   

   سبتمبر  30 

2020   

    سبتمبر  30 

2021   

   سبتمبر  30 

2020   

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 579  727  223  280 مطالبات التأمين

 280  223  727  579 

 

 

 

 مصروفات عمومية وإدارية     -17

   سبتمبر  30 

2021   

   سبتمبر  30 

2020   

   سبتمبر  30 

2021   

   سبتمبر  30 

2020   

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 300  300  116  115 أتعاب اإلدارة 

        بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة  

 52  75  20  29 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 122  135  47  52 أتعاب مهنية وقانونية

 60  60  23  23 تكاليف املوظفين 

 1,943  1,000  748  385 مصروفات إدارية أخرى 

 605  954  1,570  2,477 

 

 

 

 

 



 شركة صحار للطاقة ش م ع ع  

 2021سبتمبر  30البيانات املالية غير املدققة للفترة املنتهية في 

16 

     2021  سبتمبر   30إيضاحات املوجزة عن البيانات املالية املنتهية في 
 

 تكاليف التمويل   -18

   سبتمبر  30 

2021 

   سبتمبر  30 

2020 

    سبتمبر  30 

2021 

    سبتمبر  30 

2020 

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 4,691  5,429  1,806  2,090 فائدة على صافي تسوية املقايضة 

 2,740  1,208  1,055  465 فائدة على التسهيل األساس ي

 527  202  203  89 فائدة على تسهيالت السداد

 جزء غير  فعال من التغيرات في  

 القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي   
- 

 
202 

 
153 

 
397 

 397  345  153  133 إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة

 1,174  357  452  137 مبالغ تمويل أخرى 

 خصومات على تكلفة إزالة األصول  

 ( 10من املوقع )إيضاح 
99 

 
87 

 
257 

 
226 

 3,013  3,958  7,827  10,280 
 

 صافي األصول للسهم الواحد    -19
 

  : يتم حساب صافي األصول للسهم الواحد من خالل تقسيم صافي األصول في نهاية فترة االقرار على عدد األسهم القائمة كما يلي
 

   سبتمبر  30 

2021 

ديسمبر  31 

2020 

   سبتمبر  30 

2021 

 ديسمبر  31 

2020   

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 50,204  56,927  19,328  21,917 حقوق املساهمين )ألف ريال عماني(

 عدد األسهم املصدرة واملدفوعة في نهاية

 الفترة/ السنة
221,010 

 
221,010 

 
221,010 

 
221,010 

 226/0  258/0  087/0  099/0 صافي األصول للسهم الواحد )ر.ع/د.أ(

 

 العائد األساس ي للسهم الواحد  - 20
 

 .يتم حساب العائد األساس ي للسهم الواحد من خالل تقسيم صافي أرباح السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة خالل الفترة 

 

   سبتمبر  30 

2021   

   سبتمبر  30 

2020   

 سبتمبر   30 

2021   

   سبتمبر  30 

2020   

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف ر.ع   ألف ر.ع  

        

 4,078  6,724  1,570  2,589 صافي أرباح/)خسارة( الفترة )ألف ر.ع( 

املتوسط املرجح لعدد األسهم في نهاية  

 الفترة )ألف ريال عماني( 
221,010 

 
221,010 

 
221,010 

 
221,010 

 018/0  030/0  007/0  012/0 العائد األساس ي للسهم الواحد )ر.ع/ د.أ(  

 

 ارقام املقارنة   - 21
 

 تم إعادة تصنيف بعض االرقام املقارنة حيثما امكن للتوافق مع العرض املقدم في هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة. 


