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حضرات املساهمني الكرام،،،

نيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع يسرني أن اقدم لكم التقرير السنوي الثامن للشركة عن السنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2011.

واملياه  للكهرباء  صحار  محطة  مشروع  على  تنافسية  مناقصة  إرسائها  بعد   2004 عام  في  للطاقة  صحار  شركة  تأسست 
املستقلة. قامت الشركة ببناء و متّلك محطة إلنتاج 585 ميجاواط من الكهرباء ومحطة حتلية مياه البحر إلنتاج  33 )مليون 
غالون إمبريالي يومياً( في منطقة ميناء صحار الصناعي.  تقوم الشركة ومنذ تاريخ التشغيل التجاري في 27 مايو 2007 ببيع 
الكهرباء واملياه الى الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه ش.م.ع.م حسب اتفاقية شراء الطاقة واملياه طويلة األمد ملدة 15 
عاماً. يتم تداول 35% من أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق املالية وذلك بعد الطرح الناجح ألسهم الشركة لإلكتتاب 

العام في أغسطس 2008. 

كان تشغيل احملطة خالل السنة التشغيلية اخلامسة يسير على أحسن وجه حتى سبتمبر 2011. ففي اكتوبر و نوفمبر مت إجراء 
الفحص الدوري الشامل على توربينتني من مجموع الثالث توربينات غازية باحملطة. وخالل الفحص مت إكتشاف شقوق في احللقات 
القابضة ملدوّر املّولد. لم يتأثر مّولد التوربينة البخارية بذلك. ان ظهور مثل تلك الشقوق هو أمر غير عادي و يستدعي متديد فترة 
انقطاع الكهرباء للقيام باالصالحات الالزمة. وقد مت اشراك اختصاصيو املصنّع االصلي للمدوّر – شركة سيمنز - لتحديد األسباب 
جراء  الشركة سلباً  إيرادات  تأثرت  مايو 2012.  النتائج في  املتوقع احلصول على  ومن  البحث جارياً  يزال  ال  احلادثة.  لتلك  اجلذرية 
تكاليف التصليح و فقدان جاهزية احملطة و متديد فترة إنقطاع الكهرباء حسب ما هو موضح أدناه.  تقوم الشركة حالياً مبناقشة 

شركات التأمني في ذلك اخلصوص. 

أبرمت الشركة في مايو 2011 مع الشركة العمانية لشراء الطاقة و املياه ش م ع م  عقد توفير 10 ميجاواط  من السعة االضافية 
خالل أشهر الصيف مما سيحقق زيادة في إيرادات الشركة .  كما أبرمت الشركة في اغسطس إتفاق تسوية مع شركة مجان 
قدمية  من مطالبات  اإلنتهاء  الى  اإلتفاق  هذا  ادى  حيث   2007-2006 الى  تعود  الطاقة  بخصوص  املطالبات  بعض  عن  للكهرباء 

بشروط تفضيلية للشركة. 

بلغت ايرادات الدخل قبل الفوائد و الضرائب و اإلهالك و اإلطفاء EBITDA 19,484 ألف ريال عماني )50,608 دوال امريكي( خالل 
2011 مقارنة مع 21,305 ألف ريال عماني )55,337 ألف دوالر امريكي( في 2010. 

وقد بلغت األرباح 2,522 ألف ريال عماني )6,550 ألف دوالر امريكي( خالل 2011 مقارنة ب 4,562 ألف ريال عماني )11,849 ألف 
دوالر امريكي( في 2010. ان اإلختالف مبقدار 2,040 ألف ريال عماني )5,299 ألف دوالر امريكي( بني 2010 و 2011 يعود الى قيام 
ارباح مرحلية في 2011  بتوزيع  الشركة  قامت   .GT#2 و   GT#1 التوربينتني  التصليحات في  و  الشاملة  بالفحوصات  الشركة 
مبقدار 8% )ثمانون بيسة للسهم الواحد( ونظراً للتأثيرات السلبية املذكورة اعاله فإنه ال توجد لدى الشركة ارباح محتجزة تكفي 

لتوزيع ارباح ختامية عن السنة املالية 2011. 

النتائج املالية والتشغيلية للمحطة موضحة أدناه.   أما فيما يخص السالمة فان سجل الشركة في ذلك كان بارزا حيث اكملت 
الشركة حتى النصف االول من 2011 عدد 2000 يوم دون اصابات، غير انه وخالل الفحص الشامل في اكتوبر 2011 اصيب إثنان من 

عمال املقاول الفرعي في أرجلهم األمر الذي ميكن تصنيفه على انه حادثة مضّيعة للوقت. 
شهدت السنة املنصرمة 2011 جهود حثيثة قامت بها الشركة و مقاول التشغيل و الصيانة لتدريب و توظيف اخلريجني العمانيني 
الشباب في عمليات الشركة حيث متت مضاعفة القدرة التدريبية خالل السنة و شهدت محطة صحار إلتحاق الدفعة الثانية من 

املتدربني بفريق تشغيل و صيانة احملطة بعد إكمالهم برنامج التدريب.  
 

تواصل الشركة االلتزام مبعايير قواعد و نظم إدارة الشركة مبا يناسب ميثاق تنظيم و إدارة شركات مساهمة عامة الصادر عن 
الهيئة العامة لسوق املال. ففي 2011 صادق مجلس إدارة الشركة على إجراءات اإلفصاح حسب توصيات الهيئة العامة لسوق 

املال بهدف ضمان اإلفصاح الواضح و الفوري جلميع املساهمني.  

تفخر شركة صحار للطاقة مبساندة اجملتمع احمللي الذي تنتمي اليه فخالل السنة قامت الشركة مبساندة املديرية العامة للتعليم 

تقرير مجلس اإلدارة 
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مبحافظة شمال الباطنة بتوفير أجهزة عرض و قامت الشركة بالتبرع بأدوات قرطاسية و حقائب لبعض طالب التعليم األساسي 
و الثانوي للمدارس القريبة من مركز عمليات الشركة حيث تفخر شركة صحار للطاقة مبساندة اجملتمع احمللي الذي تنتمي اليه. 

تقوم الشركة كل عام بدعم العديد من املبادرات حيث كان التركيز على التعليم خالل 2011.     

أنتهز هذه الفرصة و بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة ان أتقدم بالشكر و الثناء إلى جاللة السلطان قابوس بن سعيد 
املعظم داعني املولى عزّ و جّل ان ميده بالصحة و العافية والعمر املديد. كما يسر مجلس اإلدارة ان يتقدم بالشكر و التقدير الى 
احلكومة الرشيدة لتشجيعهم الدائم للقطاع اخلاص و توفير املناخ املالئم لنا للمشاركة في منو االقتصاد و املساهمة ولو بقدر 

متواضع في بناء عمان قوية.

كما نتقدم بالشكر اجلزيل ملساهمينا الكرام على مساندتهم املتواصلة و ثقتهم في الشركة. و نشكر الهيئة العامة لسوق 
املال و هيئة تنظيم الكهرباء و املؤسسات احلكومية وغير احلكومية لدعمهم وارشاداتهم الثمينة. و ختاماً، نتقدم بالشكر اجلزيل 

جلميع املعنيني بتشغيل محطة صحار وموظفوا الشركة جلهودهم وتفانيهم في سبيل حتقيق غايات و أهداف الشركة. 

سائلني املولى عزّ و جّل أن يحفظ اجلميع..

و السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته ...

مرتضى بن أحمد بن سلطان
رئيس مجلس اإلدارة
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السعة 
تعرّف السعة اإلنتاجية للمحطة بإجمالي الطاقة الكهربائية )ميجاواط( و املائية )متر3/ يوم( املنتجة من احملطة ضمن اشتراطات 
بيئية محددة )شروط مرجعية املوقع(. تبلغ سعة الطاقة التعاقدية حملطة شركة صحار للطاقة مبوجب إتفاقية شراء الطاقة و 
املياه  585 ميجاواط  و 6,250 متر3 /ساعة مستمرة على مدى 15 عاماً حسب مدة إتفاقية شراء الطاقة واملياه. و توضح اختبارات 
األداء حتى تاريخه ان األداء يفوق املضمون )انظر الى الرسم البياني ادناه(. من املتوقع إنخفاض سعة الطاقة هذه خالل عمر مدة 
اتفاقية شراء الطاقة و املياه نتيجة التآكل الطبيعي للمحطة غير انه من املتوقع بقاء سعة الطاقة فوق 585 ميجاواط و 6,250 

متر3/ ساعة ملقابلة الشروط التعاقدية املنصوص عليها في إتفاقية شراء الطاقة و املياه. 

مالحظة: قياس سعة املياه بإستخدام وقود الديزل بحدود تفاوت 1% على القيم التعاقدية املسموحة خالل اختبارات األداء

اجلاهزية 
اجلاهزية هي حجم الوقت الذي تبقى فيه احملطة جاهزة فنياً إلنتاج الطاقة واملياه حسب املواصفات. طبقاً التفاقيات املشروع يجب 
ان تبقى جاهزية محطة شركة صحار للطاقة عند نسبة 100% في الصيف. اما في الشتاء فان اجلاهزية يجب ان تبقى عند %85 

للكهرباء و 87% للمياه. مت توفير مخصص انقطاع قسري بنسبة 2% حملطة الكهرباء و املياه في ميزانية الشركة.
 

الزيادة مقارنة مع  الرئيسي لتلك  و السبب  و 2,48% حملطة املياه.   % حملطة الكهرباء 6,54  لقد بلغ االنقطاع القسري في 2011 
اخملصص في امليزانية هو األعطال غير املتوقعة للحلقات القابضة ملدوّر املّولد للتوربينتني الغازيتني الالتي خضعن للفحص الشامل 
)ملزيد من املعلومات يرجى مطالعة اجلزء اخلاص بالصيانة ادناه(. بلغ مجموع الطاقة الكهربائية اجلاهزة خالل 2011 عند 4160,5 
جيجاواط ساعة والذي ميثل نسبة جاهزية 80,62%.  أما مجموع املياه اجلاهزة خالل 2011 فكان عند 49,969,734 متر مكعب و 
الذي ميثل نسبة جاهزية 91,27%. إن انخفاض جاهزية الكهرباء هو بسبب اجراء الفحصوصات الشاملة للتوربينتني الغازيتني و 

الزيادة في فترة التصليح غير املتوقعة. 

أضواء على العمليات   

الكهرباء - القياس مقارنة مع الطاقة املضمونة باستخدام الغاز الطبيعي

الكهرباء - القياس مقارنة مع الطاقة املضمونة باستخدام وقود الديزل

املياه - القياس مقارنة مع الطاقة املضمونة باستخدام الغاز الطبيعي

املياه - القياس مقارنة مع الطاقة املضمونة باستخدام وقود الديزل

املضمون القياس

املضمون القياس

املضمون القياس

املضمون القياس
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قام موظفوا مقاول التشغيل و الصيانة )شركة ستومو( في اواخر شهر مارس 2011 باإلضراب عن العمل. أنتهى اإلضراب بعد 
أربعة أيام من املفاوضات املكثفة. لم يكن هناك تاثير على جاهزية احملطة خالل تلك اإلضرابات. 

اإلعتمادية 
إعتمادية احملطة هي قدرة احملطة في تسليم اجلاهزية املعلنة حسب إتفاقية شراء الطاقة واملياه . إن اي فشل في تسليم جاهزية 
إن هدف شركة صحار للطاقة هو تقليل هذه اإلنقطاعات القسرية وذلك  السعة املعلنة يتم التعامل معه كإنقطاع قسري. 
بهدف زيادة اإليرادات.  فخالل 2011 أثبتت احملطة اعتمادية استثنائية بلغت 99,74% للكهرباء و 99,92% للمياه حتى اكتوبر 2011. 
و نظراً لإلنقطاع القسري بسبب زيادة فترة التصليح غير املتوقعة في نوفمبر و ديسمبر 2011، فإن األرقام اإلجمالية لإلنقطاعات 

القسرية و نسبة اإلعتمادية قدساءت حيث بلغت نسبة اإلعتمادية اإلجمالية للمحطة 93,46% للكهرباء و 97,52% للمياه.  

كفاءة احملطة )معدل احلرارة(
يتم قياس كفاءة احملطة استناداً إلى كمية احلرارة املطلوبة إلنتاج وحدة واحدة من الطاقة. وتبني الكفاءة الواضحة في اختبارات 
األداء األصلية ان النتائج افضل من املتطلبات التعاقدية حسب اتفاقية شراء الطاقة و املياه حيث يحمل ذلك مؤشرات إيجابية 

للشركة. 
يبلغ معدل احلرارة التعاقدي 8,997 ميجاجول/ميجاواط ساعة للغازالطبيعي. اوضحت إختبارات األداء املبدئية معدل حرارة 8,512 

ميجاجول/ميجاواط ساعة. 
 

إستخدام احملطة و تسليم الطاقة و املياه 
في 2011 مت  تسليم 2836,6 جيجاواط ساعة من الكهرباء عند معامل إستخدام للمحطة بنسبة 68,11 % . اما  كمية املياه التي 

مت تسليمها فقد بلغت 33,016,616 متر مكعب األمر الذي ميثل معامل إستخدام للمحطة بنسبة 65,89 %.  

 يوضح الرسم البياني التالي التطور االحصائي للمحطة  منذ تاريخ التشغيل التجاري. 

الطاقة املستلمة جيجاواط/ساعة سعة الطاقة املتوافرة جيجاواط/ساعة

املياه املستلمة متر 3 سعة املياه املتوافرة متر 3
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الصيانة 
مت إطفاء التوربينة الغازية GT#1 بعد إكمالها 40,100 ساعة تشغيل للقيام بأعمال الفحص الشامل حسب توصيات املصنّع 
وعلى الرغم من ان موعد إجراء الفحص الشامل لم يكن قد حان بعد غير انه مت اخراج التوربينة من اجلزء  االصلي للتوربينات. 
في 12  الساكن لآللة للقيام بالفحص الطبيعي لعطل سابق في تأريض املدوّر والذي لم يتم اصالحه بطريقة مرضية آنذاك. 
اكتوبر 2011 مت اكتشاف شقني اثنني متقابلني في احللقات القابضة ملدوّر مّولد التوربينة على درجة زاوية 180 درجة من بعضهم 

البعض . 

مت إطفاء التوربينة الغازية GT#2 في 1 نوفمبر 2011 بعد إكمالها 40,677 ساعة تشغيل للقيام بأعمال الفحص الشامل حسب 
توصيات املصنّع االصلي للتوربينات. ونظراً الكتشاف شقوق في مولّد التوربينة GT#1 فقد تقرر فحص التوربينة GT#2 . في 9 
نوفمبر 2011 مت اكتشاف أربعة شقوق في احللقات القابضة للمولّد في نهاية طرف التوربينة وهي زوجني من الشقوق على زاوية 

180 درجة من بعضهم البعض.

مت إرسال املدوّرات الى ورشة املصنّع االصلي للتوربينات في اململكة العربية السعودية للقيام باإلصالحات الالزمة. مت استعادة مدوّر 
التوربينة GT#1 الى موقع احملطة في 3 ديسمبر 2011 بينما متت استعادة مدوّر التوربينة GT#2 الى املوقع في 6 يناير 2012. 

لم تتمكن الشركة من فحص التوربينة GT#3 في 2011  وذلك ملقابلة طلبات الكهرباء و املياه من الزبون. وقد قامت الشركة وفي 
اقرب فرصة سانحة بعد انتهاء 2011 بفحص مولّد التوربينة حيث اكتشفت نفس األعطال التي يجري إصالحها حالياً. 

كما مت القيام بفحص مولّد التوربينة البخارية ولم يتم اكتشاف اية أعطال. 

 يقوم املصنّع االصلي للقطع االن بتحديد األسباب اجلذرية التي أدت الى تلك حدوث تلك الشقوق غير املتوقعة. إن عملية حتديد 
األسباب اجلذرية تستدعي النظر في املسببات احملتملة سواء مادية او تصنيعية او تشغيلية او أية تأثيرات دخيلة. إضافة الى ذلك 

قامت الشركة بطلب خدمات شركة البروليك وهي شركة خبرة عاملية في تكنولوجيا الطاقة للمساعدة في حتليل األسباب. 

تقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع شركات التأمني حول تلك األعطال غير املتوقعة و متابعة مطالباتها بكل جدية.
 

و  املعدات  وقد وجدت جميع  املياه  و محطة   HRGS احلرارة  بخار إستعادة  األخرى ملولدات  الدورية  الصيانة  إجراء  الفترة  مت خالل 
االنظمة في حالة جيدة.  
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نبذة تاريخية عن املشروع
قامت احلكومة باسناد املشروع بعد طرح مناقصة تنافسية الى املطورين: جي دي إف سويز و الشركة الوطنية للتجارة و شركة 
سوجكس عمان و صندوق تقاعد وزارة الدفاع و شركة دبليو جي تاول و مؤسسة الزبير. قام املؤسسون بتأسيس شركة صحار 

للطاقة ش م ع م  بهدف الدخول في إتفاقيات املشروع و تنفيذه. 

مت تأسيس شركة صحار للطاقة على أساس نظام البناء و التملك و التشغيل )BOO( حيث ميكّنها هذا النظام من اإلستمرار في 
تشغيل احملطة الى ما بعد مدة املشروع احملددة بخمسة عشرة عاماُ، سواء من خالل متديد إتفاقية شراء الطاقة واملياه )في حالة 
موافقة الشركة العمانية لشراء الطاقة و املياه( او عبر البيع  في سوق كهرباء متحرر من املتوقع وجوده مستقبالً. و جتدر االشارة 

الى ان العمر التشغيلي املتوقع للمحطة هو 30 عاماً.

تقع محطة صحار للطاقة التي تبلغ قدرتها االنتاجية 585 ميجاواط و تعمل بالدورة املركبة بالغاز الطبيعي و تشمل محطة 
حتلية مياه تبلغ طاقتها االنتاجية 150,000 متر3/يوم في منطقة ميناء صحار الصناعي مبحافظة شمال الباطنة في سلطنة 

عمان. يقع املوقع استراتيجياً بالقرب من نظام نقل الغاز و شبكة اخلطوط الكهربائية. 

يستخِدم اجلزء املعني بإنتاج الطاقة الكهربائية في احملطة ثالثة توربينات غاز طراز سيمنس 2000E-SGT5 )تعرف سابقاً باسم 
V94.2( تُشِغل ثالث مولدات كهربائية مثّبت على كل واحد منها مولدات بخار استعادة احلرارة )HRSG( تستفيد من حرارة عوادم 
التوربينات. يتم تزويد البخار و غاز العادم الى توربني تكثيف إلكمال الدورة املزدوجة. التوربني البخاري من صناعة شركة الستوم 
و هي احدى الشركات العاملية الرائدة في مجال تقنية توربينات البخار. يتم تزويد البخار املتبقي املنتج من مولدات بخار استعادة 
احلرارة الى محطة التحلية. و تشكل مولدات بخار استعادة احلرارة دورة ضغط طبيعي مزدوجة بتدفق غاز افقي. و تصنّع هذه 

  . DHI املولدات شركة دوسان هيفي انديستريز

مت تركيب اربع وحدات حتلية متعددة املراحل MSF في احملطة تصل الطاقة االنتاجية االجمالية لكل واحدة منها 32,750 متر3/ يوم 
حسب شروط التصاميم وهي من صنع شركة دوسان هيفي انديستريز DHI التي تعتبر احدى اكبر خبراء تزويد وحدات التحلية 
من نوع MSF. يوجد في كل وحدة 17 مرحلة استعادة حرارة و 3 محطات طرح حرارة و يصل معدل ادائها الى 8,2 كيلوغرام مياه 

مقطرة لكل كيلوغرام بخار عند درجة حرارة شفرة التوربني 108 درجة مئوية ضمن الشروط املرجعية. 

لوزارة  تعود ملكيتها  و  الصناعي  العامة  في منطقة ميناء صحار  املنشآت  البحر جزء من  و طرح مياه  تعتبر منشآت سحب 
االقتصاد الوطني و يتم تشغيلها بواسطة شركة مجيس للخدمات الصناعية. يتم تصدير مياه الشرب عبر وصلة عند حدود 

املوقع الى شبكات نقل املياه التابعة للشركة العمانية لشراء الطاقة و املياه.  يوضح الرسم التالي سير العملية: 
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تعود ملكية ارض احملطة الى احلكومة )ممثلة بوزارة النقل و االتصاالت( و التي دخلت في اتفاقية حق إنتفاع مع شركة ميناء صحار 
الصناعي ش.م.ع.م . و دخلت شركة ميناء صحار الصناعي ش.م.ع.م في إتفاقية حق إنتفاع فرعية مع شركة صحار للطاقة ملدة 
15 عاماً )قابلة للتجديد لفترة 10 سنوات اخرى(.  إضافة الى ذلك، تعهدت وزارة النقل و اإلتصاالت لشركة صحار للطاقة بتمديد 

اإليجار حتى 30 سنة من خالل إتفاقية مباشرة حلق اإلنتفاع الفرعي. 

صحار  ميناء  منطقة  في  املستهلكني  لتزويد  الضغط  تخفيض  محطة  إلى  الطبيعي  الغاز  بتزويد  الغاز  و  النفط  وزارة  تقوم 
الصناعي. يتم تزويد الكهرباء من مولدات التوربينات الغازية الى احملطة اإلضافية ومن ثم يتم تصديرها الى الشبكة عبر محطة 

فرعية بقدرة 220 كيلو فولت مملوكة من قبل الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

االطار التعاقدي
املشتري 

يتم بيع كل مخرجات سعة احملطة عبر عقد واحد طويل االجل مع الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه ش.م.ع.م حتى 31 مارس 
2022. بعد ذلك التاريخ ستقوم الشركة إما بتمديد عقد شراء الطاقة واملياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه او ان تقوم 

ببيع كل انتاجها الى سوق كهرباء متحررة او الى زبائن معينني حسب تطور قوانني السوق التي ستضعها الهيئة التنظيمية. 

الوقود
يتم توريد الغاز الطبيعي من وزارة النفط و الغاز ملدة 15 سنة )تبدأ و تنتهي مع اتفاقية شراء الطاقة واملياه( و طبقاً التفاقية بيع 
الغاز الطبيعي سيتم تزويد الغاز الطبيعي الى نقطة تسليم الغاز في احملطة. و في حال عدم توفر الغاز طبقاً للمواصفات فان 
شركة صحار للطاقة مضطرة الى تشغيل احملطة بوقود الديزل ملدة 3 ايام متواصلة طبقاً لشروط اتفاقية شراء الطاقة واملياه و 
اتفاقية بيع الغاز الطبيعي . سيتم تعويض شركة صحار للطاقة عن التكاليف اإلضافية التي تترتب عن تشغيل احملطة بوقود 

الديزل واية تدني في معدل السعة احملددة سلفاً الذي قد ينشأ بسبب ذلك.  

مياه البحر
)تبدأ و تنتهي مع اتفاقية شراء الطاقة و املياه(. و حسب  يتم توفير مياه البحر اخلام عبر وزارة االقتصاد الوطني ملدة 15 عاماً 
اتفاقية سحب مياه البحر فان مسؤلية شركة مجيس للخدمات الصناعية هي تشغيل و صيانة و توفير مرافق سحب و طرح 
مياه البحر و توفير مياه بحر مكلورة الى شركة صحار للطاقة مقابل ان تقوم شركة صحار للطاقة بالدفع شهرياً الى شركة 

مجيس للخدمات الصناعية. 

الربط الكهربائي
الشركة  قبل  من  اململوكة  الشبكة  في  كيلوفولت   220 الفرعية  احملطة  في  التوصيل  نقطة  الى  املنتجة  الطاقة  تصدير  يتم 
العمانية لنقل الكهرباء حسب إتفاقية توصيل الكهرباء. مت الدخول في إتفاقية الربط الكهربائي في يونيو 2011 و هي سارية 
حتى انتهاء اتفاقية شراء الطاقة. إن أية رسوم ناجتة عن إتفاقية الربط الكهربائي حسب إتفاقية شراء الطاقة يتم متريرها الى 

الشركة العمانية لشراء الطاقة و املياه مما يبقي الشركة على حياد.

الربط املائي
حسب اتفاقية شراء الطاقة و املياه فان مياه الشرب يتم تصديرها الى مرافق التخزين و الشبكة التالية التابعة للهيئة العامة 

للكهرباء و املياه حسب اتفاقية الربط املائي و السارية ملدة 15 عاماً )تبدأ و تنتهي مع اتفاقية شراء الطاقة و املياه(.
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املياه  املبدئي حملطة  التشغيل  الصناعية خالل فترة  املياه و شركة مجيس للخدمات  و  الطاقة  العمانية لشراء  الشركة  قامت 
بالطلب من شركة صحار للطاقة توفير مياه مقطرة )مياه ناجتة عن التبخير قبل ان تكون صاحلة للشرب( وذلك ملقابلة الطلب 
في منطقة صحار الصناعية. في يوليو 2009  مت الدخول في عقد طويل االمد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه . متت 
دراسة مسألة التزويد طويلة األمد و تبني عدم وجود مخاطر للتصاميم األصلية للمشروع بل إنها ستضيف مزيد من اإليرادات الى 

إيرادات إتفاقية شراء الطاقة واملياه االصلية.   

مقاول الهندسة و الشراء و البناء
قامت الشركة بالدخول في عقد مقاول الهندسة و الشراء و البناء EPC مع شركة صحار العاملية للمقاوالت و البناء و التي دخلت 
في عقد بالباطن مع شركة دوسان هيفي اندستريز. مت االنتهاء من اعمال اإلنشاءات في 2007 و مت تسوية بعض املطالبات املتبقية 
في مارس 2008 بناء على اتفاقية تسوية. انتهت فترة ضمان مقاول الهندسة و الشراء  والبناء في 28 مايو 2008 و مت اإلنتهاء من 

تسوية املسائل املتبقية القليلة في 2009 .

التشغيل والصيانة
تقوم شركة صحار للتشغيل و الصيانة ش.م.م باعمال التشغيل و الصيانة للمحطة و هي هي شركة ذات خبرة تشغيلية في 

املنطقة تابعة لشركة سويز تراكتيبيل للتشغيل و الصيانة – عمان ش.م. م )ستومو(.  يشمل العقد بصورة عامة التالي:
• املتابعة اليومية لعمليات احملطة و شراء قطع الغيار و أعمال الصيانة الضرورية و أعمال الصيانة الدورية.	
• التدريب و املوارد البشرية	
• سياسات و اجراءات الصحة والسالمة	
• إصدار و تسجيل الفواتير بناء على برنامج طلب الوقود و نظام السداد	
• إجراء إختبارات األداء و إصدار التقارير الشهرية	
• إدارة اخملزون و النفايات	

ينتهي عقد التشغيل و الصيانة بتاريخ انتهاء اتفاقية شراء الطاقة و املياه. إن اإللتزامات القائمة على شركة صحار للتشغيل 
و الصيانة بخصوص األداء و الدفع مضمونة التعويض عبر عدد من املؤسسات من قبل كل من شركة سويز تراكتيبيل إس ايه و 

مجموعة سهيل بهوان القابضة.  

تفاصيل االيرادات 
تتألف ايرادات التشغيل من رسوم السعة و رسوم الطاقة و رسوم مخرجات املياه. تخضع هذه العوائد ملؤشر سعر صرف الريال 

العماني – الدوالر االمريكي و مؤشر قوة الشراء االمريكي و مؤشر اسعار املستهلكني العماني. 

رسوم السعة 
يتم دفع رسوم السعة عن كل ساعة تبقى فيها احملطة جاهزة لإلنتاج و تدفع من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه. 

تتكون رسوم السعة من مجموع الرسوم التالية:
رسوم اإلستثمار: تغطي تكاليف رأس املال و التكاليف االخرى املرتبطة باملشروع مثل سداد الضرائب و خدمة الدين و - 1

العائد على رأس املال.                  
رسوم التشغيل و الصيانة الثابتة: تغطي تكاليف التشغيل و الصيانة الثابتة للمحطة و التكاليف االخرى املرتبطة - 2

باحملطة .
لنقل - 3 العمانية  للشركة  املستحقة  الرسوم  و  القطاع  قانون  حسب  الترخيص  رسوم  تغطي  اجلديد:  القطاع  رسوم 

الكهرباء حسب اتفاقية ربط الكهرباء.
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حوادث القوة القاهرة 
في حالة مت منع او إعاقة شركة صحار للطاقة من القيام بإلتزاماتها ألسباب خارجة عن سيطرة شركة صحار للطاقة فان ذلك 
ميثل حادثة قوة قاهرة. حسب اتفاقية شراء الطاقة و املياه فان اعالن حادثة القوة القاهرة ينتج عنه متديد فترة االتفاقية بنفس 

مقدار مدة حادثة القوة القاهرة. يتم تأخير اإليرادات خالل حوادث القوة القاهرة و تدفع خالل فترة التمديد.  

رسوم الطاقة و مخرجات املياه 
رسوم الطاقة ومخرجات املياه هي الكلفة الهامشية قصيرة املدى للكهرباء واملياه املنتجة إلى واملدفوعة من قبل الشركة 

العمانية لشراء الطاقة واملياه وهي مجموع التالي:
 تكاليف التشغيل املتغيرة- 1
تكاليف بدأ التشغيل: تدفع لشركة صحار للطاقة كتكاليف بدأ التشغيالت.  - 2

رسوم الوقود
يقوم ذلك نظرياً على استهالك الغاز الطبيعي إلنتاج الكهرباء و إنتاج املياه و الذي يحتسب مبساعدة برنامج طلب الوقود على 

اساس معدل احلرارة التعاقدي .
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 نبذة عن املؤسسني
كهربل م م ح )انترناشيونال باور(

كهربل م م ح هي احدى الشركات اململوكة بالكامل لشركة انترناشيونال باور )جي دي اف سويز(  و الذراع املسؤول في انترناشيونال 
باور )جي دي اف سويز( عن أنشطة اجملموعة في منطقة الشرق األوسط. 

تعتبر انترناشيونال باور احملدودة شركة رائدة في مشاريع توليد الكهرباء املستقلة و لديها حضور في 30 دولة موزعة على ستة 
مناطق حول العالم،  و يبلغ إجمالي إنتاجها للكهرباء 75,579 ميجاواط )الصافي حتت اخلدمة 43,288 ميجاواط( وذلك ضمن 
ديسمبر  من خالل مشاريع حتت اإلنشاء كما هو في 31  ميجاواط(  ) الصافي 5,868  ميجاواط  برنامج طموح لتحقيق 12,820 
املسال  الطبيعي  الغاز  مشاريع  تتضمن  املتصلة  األعمال  في  ملحوظ  نشاط  للشركة  فإن  الكهرباء  توليد  الى  إضافة   .2011
الثانوية ، توزيع الغاز، حتلية املياه و البيع. يتم تداول اسهم شركة انترناشيونال باور في بورصة لندن حتت اسم IPR. متتلك شركة 

جي دي اف سويز 70% من اسهم انترناشيونال باور احملدودة. 

متلك شركة انترناشيونال باور في الشرق األوسط و تركيا و افريقيا حصة مباشرة في سعة طاقة تبلغ 26 جيجاواط و حوالي 4,7 
مليون متر مكعب يومياً من مياه التحلية سواء في مرحلة اإلنتاج او حتت اإلنشاء. و تعتبر الشركة رائدة مشاريع انتاج الكهرباء و 
املياه املستقلة في دول مجلس التعاون اخلليجي مع اكثر من 15 عاماً من اخلبرة. أما في تركيا فتمتلك انترناشيونال باور محطتني 
بسعة انتاج 1,2 جيجاواط و تقوم بتشغيل شركة لتوزيع الغاز الطبيعي املسال و بيعه IZGAZ ألكثر من 200,000 زبون شرق 

اسطنبول.  و تقوم الشركة حالياُ مبتابعة عدد من املشاريع في افريقيا، خصوصاً في اململكة املغربية و جنوب افريقيا.        

دبليو. جي.  تاول وشركاه ش.م.م  )“تاول”(

الرائدة في  املتميز كإحدى الشركات  حيث منت وحافظت على مركزها  في عام 1866  تاول ش.م.م.  دبليو.جي.  تأسست شركة 
سلطنة عمان حيث لديها مصالح في مايزيد عن 40 نوعاً من الصناعة حيث تشمل انشطتها التجارية التالي: توزيع البضائع 
سريعة االستهالك، تنمية العقارات السكنية و التجارية ، صناعات األصباغ ، األلبان ، املفروشات و الستائر الخ... و اخلدمات اخلاصة 

بالنقل البحري و التأمني و اإلتصاالت.

و خالفاً ملا ذكر اعاله، فإن الشركة لديها مصالح في مجاالت السيارات ، الطباعة، بيع التجزئة ، خدمات احلاسب اآللي، مواد البناء، 
املواد الكهربائية ، الهندسة ، الخ.. .

الشركة  مارس، كوجليت،  نستله،  يونيليفر،   : مثل  السلطنة  أسواق  إلى  جتارية مشهورة  دخول عالمات  في  السبق  للشركة  و 
البريطانية األمريكية للتبغ، مازدا، بريدجستون، اصباغ جوتن  الخ.. سواء كان ذلك باملشاركة أو كون الشركة هي املوزع احلصري. 

يقع املكتب الرئيسي للمجموعة في سلطنة عمان و يوجد لديها مكاتب في دبي، الكويت و ايران . وتفخر الشركة في أنها تدار 
بكل كفاءة وإقتدار من قبل مجلس ادارة يتكون من األفاضل: حسني جواد ) رئيس مجلس اإلدارة ( ، توفيق بن احمد سلطان )نائب 
رئيس مجلس اإلدارة( ، أنور بن علي سلطان ، مرتضى بن احمد سلطان ، جميل بن علي سلطان ، حسن بن قمر سلطان ، مشتاق 

بن قمر سلطان ، محمد بن علي عبداالمير سلطان و  عماد سلطان.  

مؤسسة الزبير ش.م.م ) “الزبير”(

بشكل مّطرد حيث اصبحت مجموعة متعددة األنشطة تتكون من  إنشائها في سنة 1967  الزبير ش.م.م منذ  منت مؤسسة 
حوالي 60 شركة مملوكة بالكامل لها وأخرى تابعة وأخرى مع شركاء،  تعمل في سلطنة عمان وبقية الشرق االوسط و أوروبا 
والواليات املتحدة االمريكية.  وللمجموعة حضور قوي في سوق السيارات ، األثاث، الكهرباء ،املعلومات و تقنية االتصاالت  ، العقار 

و االنشاءات ، التمويل ، السياحة ، الصناعة و التجارة و مجموعة اخلدمات و املنتجات.
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وباإلعتماد على املوارد ذات اجلودة العالية واخلبرة التشغيلية ، فإن مؤسسة الزبير تقوم بلعب دور ريادي في العديد من املشاريع 
الوطنية املهمة في مجاالت  الصناعة ، اخلدمات العامة ، التقدم التكنولوجي واخلدمات املالية . وتعمل املؤسسة بإنتظام في 

التعرف واملشاركة في املشاريع اجلديدة لتلبية اإلحتياجات اإلجتماعية واإلقتصادية في سلطنة عمان.

تدار الشركات التابعة للمؤسسة من قبل فريق عمل عاملي محترف. إن التأكيد على الشفافية واإلعتماد على منط إدارة محترف 
جعلت مؤسسة الزبير أحد أهم األسماء الالمعة واملوثوقة في سلطنة عمان والشرق األوسط.

صندوق تقاعد وزارة الدفاع

صندوق تقاعد وزارة الدفاع هو مؤسسة قانونية عامة منظمة و مسجلة حسب املرسوم السلطاني رقم 93/87 الصادر في 29 
ديسمبر 1993. يعتبر صندوق تقاعد وزارة الدفاع احد اكبر صناديق التقاعد في سلطنة عمان و مستثمر رئيسي في سوق املال 
احمللي في مجالي راس املال و السندات كما انه نشط في املشاريع االستثمارية و االنشطة العقارية.  و ميثّل الصندوق في مجالس 

اداراة عدة مؤسسات مرموقة في سلطنة عمان. 

شركة سوجكس )عمان( ش.م. م 

بدأت شركة سوجكس عمان ش.م.م  أعمالها كشركة مقاوالت صغيرة في 1971 حيث ساهمت و بصورة واضحة في عملية 
التنمية في سلطنة عمان ملقابلة النمو املتسارع. منت شركة سوجكس عمان  في فترة وجيزة الى مجموعة شركات متعددة 

اجلنسيات متتد انشطتها في الشرق االوسط و اوروبا والواليات املتحدة االمريكية. 

واصلت سوجكس عمان و بصفتها شريك في مجموعة سوجكس العاملية باملساهمة في سلطنة عمان عبر مشاريع  التوريد 
و االنشاءات و اخلدمات في مجموعة من املشاريع الكبيرة و في مختلف اجملاالت مثل االنشاءات املدنية و عقود تسليم املفاتيح  و 
كمقاول التشغيل و الصيانة في مشاريع الكهرباء و حتلية املياه، اضافة الى خطوط نقل الكهرباء و االعمال املصاحبة للمحطات 

الفرعية و في مشاريع زيادة جهد التوصيل حتى 132 كيلوفولت.  

في 15 نوفمبر 1984 استحوذت مجموعة شركات بهوان على كل شركة سوجكس و اعادت تسميتها باسم شركة سوجكس 
عمان ش.م.م  و تلى ذلك فك جميع االرتباطات القانونية مع شركة سوجكس العاملية.  
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مناقشة و حتليل اإلدارة

هيكل القطاع و تطوره
تعد الشركة احدى اكبر مشاريع إنتاج الطاقة واملياه املستقلة في سلطنة عمان.   تقوم احلكومة بتنظيم تطوير هذا القطاع 

وفقاً لبرنامج واضح مت صياغته على أسس طويلة األجل وفقاً لقانون القطاع املعمول به حالياً منذ سنة 2004. 

 الفرص واخملاطر
التوليد الصادر  الواقعة في صحار، و حسب ترخيص  بناء، متلك و تشغيل احملطة  التحديد من اجل  مت إنشاء الشركة على وجه 
األمد  الطاقة طويلة  اتفاقية  شراء  توفر  اخرى جديدة.  الدخول في مشاريع  للشركة  فإنه ال ميكن  الكهرباء  تنظيم  عن هيئة 
مع مشتري مضمون )احلكومة( احلماية للشركة من تقلبات السوق و تتمتع بإيرادات مضمونة من قبل حكومة سلطنة عمان 
فإنها لم تتأثر  و مع انتهاء إعادة التمويل في 2008  وكانت الشركة محصنة نسبياً في اعقاب الهبوط االفتصادي في 2009   .

مباشرة بالنقص في توفر اإلئتمان. 
      

حتليل النتائج 
حققت شركة صحار للطاقة في 2011 أرباحاً بلغت 6,550 ألف دوالر امريكي {)2,522 ألف ريال عماني(}. في 2010 كانت أرباح 
الشركة عند 11,849 ألف دوالر امريكي {)4,562 الف ريال عماني(}. إن اإلختالف في األرباح بني 2011 و 2010 مبقدار 5,299 ألف 
دوالر امريكي {)2,040 الف ريال عماني(} هو بسبب الفحوصات الشاملة و التصليحات على التوربينتني GT#1 و GT#2 . فخالل 
الفحوصات الشاملة في 2011 مت اكتشاف أعطال فنية في اثنني من اصل ثالثة مولّدات للتوربينات الغازية . و نتيجة لذلك فقد 

تكبدت الشركة مصاريف التصليح و خسارة اإليرادات خالل نوفمبر و ديسمبر 2011 نتيجة لتأخر جاهزية الوحدات.    

حتليل امليزانية العمومية 
لم تكن هناك زيادة او نقصان في حساب املمتلكات واآلالت و املعدات خالل السنة حيث ان اإلنخفاض في ذلك احلساب هو بسبب 
)نهاية عمر  الشركة في 2037  التي ستتكبدها  املعدات   و  اآلالت  و  املمتلكات  نزع  الشركة رسملة كلفة  تواصل  اإلستهالك. 

محطة صحار (. 
تبقت فاتورة شهر واحد غير مدفوعة في نهاية 2010 و 2011. ان املبلغ غير املدفوع عن ديسمبر 2010 اكبر من املبلغ غير املدفوع 

عن ديسمبر 2011.  

بلغ عجز التغطية بعد الضريبة املؤجلة عليها في 2011 )مع استبعاد املستحقات( بالنسبة لقروض املقايضة الثالثة والتي ال 
تؤثر على ربحية الشركة  69,811 ألف دوالر امريكي  {)26,877 ألف ريال عماني(} . في 2010 كان االمر نفسه عند 50,441 ألف 
دوالر امريكي {)19,420 ألف ريال عماني(}.  و حسب املعيار IAS 39 من التقارير املالية الدولية فان عجز التغطية يحتسب عند 
كل ميزانية عمومية و ميثل اخلسارة التي ميكن ان تتكبدها الشركة اذا ما ارتأت انهاء قروض املقايضة تلك في هذا التاريخ. على أية 

حال ، فإنه و بحسب شروط إتفاقيات التمويل فانه ال يحق لشركة صحار للطاقة إنهاء عقود املقايضة .

قامت الشركة بسداد أقساط القروض طويلة األجل حسب برنامج السداد املتفق عليه في إتفاقيات التمويل. 

ارتفع حساب الذمم التجارية الدائنة و املطلوبات في 2010 مقارنة مع 2011 لسبب رئيسي هو زيادة قيمة التشغيل و الصيانة و 
فواتير الوقود و بسبب مخصص إستيراد الكهرباء في 2010.  
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املؤشرات املالية
يوضح التالي أداء الشركة خالل اخلمسة أعوام املاضية:

جميع املبالغ : ألف دوالر 
االمريكي 

20112010200920082007

16,55011,8498,45411,1428,121صافي الربح

2486,813511,463522,099528,010602,607مجموع االصول 

3109,231110,743117,405114,54571,677مجموع االيرادات 

مجموع صندوق املساهمني قبل 
عجز التغطية

476,90781,90975,83783,90410,431

مجموع صندوق املساهمني 
متضمناً عجز التغطية

57,09631,46835,95623,575)9,209(

672,30072,30072,3001,2991,299رأس املال املدفوع

-71,001---7زيادة رأس املال 

872,30072,30072,30072,3001,299رأس املال املدفوع احلالي 

20112010200920082007

1,34%2,11%1,62%2,32%1,35%1÷2العائد على مجموع األصول  

6,0010,707,209,7311,33%1÷3صافي الربح إلى اإليرادات

84:1684:1685:1585:1574:26دين : نسبة رأس املال)*(  

12%8%-16%8%االسهم العادية )**( 

* حتى 2007 كان القرض التجسيري لنسبة رأس املال املساهم يحتسب حتت »رأس املال«.
** قامت الشركة بتوزيع أرباح مرحلية عن السنة املالية 2011. ال توجد لدى الشركة إيرادات محتجزة كافية لدفع أرباح إضافية 

للمساهمني.                  

النظرة املستقبلية لعام 2012
نظراً لطبيعة أعمال الشركة واألطر الثابتة للعقود التي تعمل الشركة على اساسها، حيث حتكم اعمال الشركة إتفاقية شراء 
الطاقة واملياه ، فاننا ال نرى أي تعديل رئيسي في اعمالنا خالل 2012. وبسبب هيكل التعريفة املتناقص الذي تتضمنه إتفاقية 

شراء الطاقة و املياه سيستمر العائد في ذلك املنحى. 

مت إجراء الفحوصات على التوربينة GT#3 في يناير 2012 حيث اكتشف ان التوربينة بها نفس املشاكل التي ظهرت على التوربينتني 
GT#1 و GT#2 . مت التعاقد على التصليح مع شركة سيمنز حيث ان تلك التكاليف إضافة الى فقدان اجلاهزية املصاحب ستكون 
ذات تأثير كبير على نتائج الربع األول من 2012.  تقوم الشركة حالياً مبناقشة شركات التأمني في شأن تلك التكاليف و اخلسائر.  
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نظام الرقابة الداخلية و كفاءته
تؤمن الشركة بأنظمة رقابة داخلية قوية كأداة تساهم في حسن األداء في تشغيل و إدارة الشركة. قامت شركة صحار للطاقة 
املراقبة  نظام  ووضع  للشركة  الداخلية  لإلجراءات  دقيقة  مراجعة  تستتبع  داخلي  تدقيق  آلية  تطبيق  في  في  بالبدأ   2009 في 
وقد  ديسمبر.  في  للتدقيق  خضعت  حيث   2011 في  االجراءات  تلك  تطبيق  من  اإلنتهاء  مت  العمل.  مسئوليات  وحتديد  املناسب 
خلصت نتيجة التدقيق إلى ان الضوابط التي يتم تطبيقها في شركة صحار للطاقة توفر ضمانات كافية على كفاءة التصميم 

و فاعلية التطبيق لإلجراءت و تغطي أهم اخملاطر. 
والى جانب الرقابة الداخلية فإن املساهمني الرئيسيني يدفعون نحو مواصلة احلفاظ على رقابة كفوءة وكافية. 

إيداع األموال املستحقة للمستثمرين
قامت شركة مسقط للمقاصة و اإليداع خالل 2011 و نيابة عن شركة صحار للطاقة ش م ع ع بتحويل املبالغ التالية الى صندوق 

أمانات املستثمرين :
مبالغ غير مستلمة عن التوزيعات اخلتامية في 2010: 7,607/760 ريال عماني. ½
 مبالغ غير مستلمة عن التوزيعات املرحلية في 2011: 5,547/280 ريال عماني. ½
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ميثاق تنظيم وإدارة الشركات
تقضي توجيهات الهيئة العامة لسوق املال بسلطنة عمان بتطبيق ميثاق تنظيم وإدارة الشركات املدرجة بسوق مسقط لألوراق 

املالية مبوجب التعميم رقم 2002/11 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2002.

تؤمن شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع ان ميثاق تنظيم وإدارة الشركات يعد أداة فّعالة لتطوير األداء التشغيلي واملالي للشركات 
املدرجة حيث يضمن املسائلة التي تقود إلى الشفافية وضمان املعاملة العادلة بني كافة املستثمرين،  األمر الذي يقود في النهاية 

الى زيادة ثقة املساهمني احلاليني واملستثمرين اجلدد.

و في هذا الصدد تؤكد الشركة التزامها ومتسكها بأعلى املقاييس للميثاق لتعزيز مكانتها كشركة ممتازة.        
          

وعمالً باملادة 26 من امليثاق املذكور، فان الشركة ترفق هذا الفصل اخلاص حول ميثاق التنظيم في قوائمها املالية السنوية عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2011.

مجلس إدارة الشركة 
فيما يلي تشكيل مجلس اإلدارة و فئات األعضاء وسجل حضورهم وعدد اجتماعات اجمللس التي عقدت خالل السنة:

تصنيف األعضاءاسم عضو مجلس اإلدارة

اجتماعات مجلس االدارة وعدد مرات احلضور خالل 
2011

اجتماع 
اجلمعية 
السنوية 

العامة

6
مارس 

30
ابريل

26
يوليو

25
اكتوبر

2011اجملموع

الفاضل/ مرتضى بن احمد بن سلطان
)رئيس مجلس االدارة(

4مرشح غير تنفيذي ومستقل

الفاضل / شنكر كريشنامورتي**
)نائب رئيس مجلس االدارة( 

-0----عضو غير تنفيذي ومستقل

-3عضو غير  تنفيذي ومستقلالفاضل / فريدريك هيننغ

4مرشح غير تنفيذي ومستقلالفاضل / سي. اس. بادرينات 

-4مرشح غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ عبدالرؤوف ابو دية
4مرشح غير تنفيذي ومستقلالعميد الركن / محمد بن سليم املزيدي

---2عضو غير تنفيذي ومستقلالفاضل / يان فنودينديك **

-0----عضو غير تنفيذي ومستقلالفاضل / ماريو سفستانو**

---1مرشح غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ غسان بن خميس احلشار**

-0---        -عضو غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ غييوم بودي**

2-مرشح غير تنفيذي ومستقلالفاضل/  يوهان فان كيربروك

-0----عضو غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ يوهان دي سايجر**

-1-عضو غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ سيف بن عبداهلل احلارثي *

-3-عضو غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ جون رابي*

-3-عضو غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ نفنيت كاسبيكار*

-3-عضو غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ سانكاران سوبرامانيام *

-2-عضو غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ مارك فان هافر*

-0-عضو غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ كارل بريدا *
* تعني خالل السنة

**استقال خالل السنة
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عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة في مجالس إدارات شركات مساهمة في سلطنة عمان خالل السنة :

اسم الشركةاملنصباسم العضو

الفاضل/ مرتضى  بن احمد بن سلطان
عضو
عضو

رئيس مجلس االدارة

اخلليج الدولية للكيماويات
شركة املطاحن العمانية
الشركة املتحدة للطاقة 

الفاضل / سي. اس. بادرينات
عضو
عضو

الوطنية للتمويل
حلويات عمان

شركة الكامل للطاقة ش م ع ع عضوالفاضل/ سانكاران سوبرامانيام

شركة الكامل للطاقة ش م ع ععضوالفاضل/ كارل بريدا

مرفق في هذا امللحق نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة و فريق اإلدارة 

جلنة التدقيق 
توصيف مختصر للجنة التدقيق:- أ

تكمن املهمة االساسية للجنة التدقيق في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء مبسئولياته التي قد يسهو عنها و ذلك مبراجعة:

 التقارير املالية و البيانات املالية االخرى التي تقدمها الشركة الى أي جهة حكومية او الى اجلمهور و  ½
 مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة اخلاصة بالتمويل و احملاسبة و اإللتزام بالقانون و املبادىء التي     و ضعتها  ½

اإلدارة التنفيذية و مجلس اإلدارة 
 عمليات تقدمي تقارير التدقيق و إعداد التقارير املالية بصفة عامة. ½

و من منطلق هذه املسئوليات فانه جلنة التدقيق تشجع التطور املستمر و تراعي اإللتزام بسياسات الشركة واإلجراءات و املمارسات 
على جميع املستويات.

الواجبات و املسئوليات الرئيسية للجنة التدقيق:
العمل كطرف محايد و موضوعي ملراقبة عمليات إعداد التقارير املالية و نظام الرقابة الداخلية. ½
مراجعة و تقييم اعمال التدقيق القانوني و الداخلي للشركة.  ½
توفير وسيلة إتصال مفتوحة بني املدقق القانوني والداخلي للشركة و بني اإلدارة العليا و مجلس اإلدارة. ½

جلنة التدقيق : فئات االعضاء و سجل حضورهم:- ب

االجتماعات خالل 2011

اجملموع25 اكتوبر25 يوليو30 ابريل6 مارساملنصباسم عضو جلنة التدقيق

4رئيس اللجنةالفاضل/ سي اس بدرينات
3عضوالفاضل/ يوهان فان كيربروك

---1عضوالفاضل/ غييوم بودي **
0----عضوالفاضل/ كارل بريدا *

* تعني خالل السنة
**استقال خالل السنة

ج- أنشطة اللجنة خالل العام
الداخلي  املدقق  مقابلة  طريق  عن  الداخلية  الرقابة  أنظمة  فاعلية  مبراجعة  اإلدارة  مجلس  عن  بالنيابة  و  التدقيق  جلنة  قامت 

للشركة و املدققني اخلارجيني و مراجعة نتائج التدقيق و خطاب اإلدارة. 

قام مجلس اإلدارة في 2011 و من خالل جلنة التدقيق مبراجعة و تقييم انظمة الرقابة الداخلية بناء على التقرير املقدم من املدقق 
التأكيد على  الرئيسية و  التدقيق بوضع خطة منظمة ملراجعة اإلجراءات  يقوم املدقق الداخلي و بالتنسيق مع جلنة  الداخلي. 
كفاية و فاعلية تلك الضوابط. مت فحص النظم الرقابية الداخلية حيث مت تطبيق التعديالت على ضوابط الرقابة التالية و التدقيق 
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عليها من قبل فريق املدققني التابع لشركة جي دي اف سويز:

سداد مطالبات العميل ½
إدارة عقود الطرف الثالث ½
الفوترة و الدفع ½
الفوترة و اإليرادات ½
نشر املعلومات حسب متطلبات اجلهات املنظمة ½

وقد اسفر هذا التدقيق على ان الضوابط احلالية توفر ضمانة معقولة على فاعلية و كفاية التصميم و فاعلية التطبيق لإلجراءت 
و تغطي أهم اخملاطر. متت مراجعة اإلجراءات التالية خالل 2011 و مت تطبيق انشطة الرقابة عليها:

التقييم و اإلستهالك ½
السياسات و اإلستراتيجيات احملاسبية ½
امللكية و الديون ½
السيولة ½
الولوج و أنطمة احلماية ½
تفويض السلطة و التفويض بالتوقيع ½
اإللتزام بالقانون و األخالق ½

قام مجلس اإلدارة ايضاً مبراجعة التقارير التشغيلية املقدمة من إدارة الشركة والتي تقوم مبقارنة املوازنة مع النتائج الفعلية. و 
يسر جلنة التدقيق و مجلس اإلدارة إبالغ املساهمني الكرام أنه و في رأيهم فإن الشركة تتمتع بنظام رقابة داخلي كافي و فّعال. 

 

عملية ترشيح األعضاء
يخضع انتخاب اجمللس ألحكام النظام األساسي للشركة )املواد من 19 حتى 22( . 

مت إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  في 28 مارس 2009  لفترة ثالث سنوات حيث متت عملية االنتخاب بناًء على النظام األساسي 
من جميع  ترشيح«  استمارة   « الشركة على  املال حتصل  العامة لسوق  الهيئة  الصادر من  للتعميم  ووفقاً   . للشركة  املعّدل 
االعضاء.  و يقوم سكرتير الشركة و املستشار القانوني بالتحقق من صحة و قانونية االستمارات قبل ارسالها الى الهيئة العامة 

لسوق املال .

املكافأت

األعضاء -  املكافآت و أتعاب احلضور 
حسب النظام األساسي للشركة فأنه كان يحق للشركة ان تدفع مكافآت تعادل 10% من صافي األرباح ألعضاء مجلس االدارة.  
و بناء على قرار الهيئة العامة لسوق املال رقم 2005/11 فقد مت حتديد املكافآت و بدالت احلضور حتى 5% مع وجود سقف محدد 

لذلك. 

 مت دفع مكافآت اجمالية الى األعضاء كما يلي : 
ريال عماني

45,818مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  و بدالت احلضور

)14,400(بدالت احلضور
31,428مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
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قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 30 ابريل 2011 اعتماد مكافآت مجلس اإلدارة بناء على عدد مرات حضور العضو 
لإلجتماعات، حيث مت تطبيق ذلك ألول مرة في 2011. كما قام مجلس اإلدارة بإعتماد مبلغ 200 ريال كبدل حضور إلجتماعات 

جلنة التدقيق. 

يوضح اجلدول التالي بدالت حضور جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة و مكافآت مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في 
2011/12/31، علماً ان الشركة ال تقوم بصرف بدالت حلضور جلسات اللجان املنبثقة. 

اسم العضوم
عدد 

االجتماعات 
املدفوعة 

إجمالي البدل 
املدفوع

ريال عماني 

اجمالي املكافآت
ريال عماني 

41,6003,492الفاضل/ مرتضى بن احمد سلطان1

--0الفاضل/ شنكر كريشنامورتي**2

31,2002,619الفاضل / فريدريك هيننغ3

41,6003,492الفاضل/ سي. اس. بادرينات4

41,6003,492الفاضل / عبدالرؤوف ابو دية5

41,6003,492الفاضل العميد ركن/ محمد بن سلّيم املزيدي6

28001,746الفاضل/ يان فانويدينديك**7

--0الفاضل/ ماريو سفستانو**8

1400873الفاضل/ غسان بن خميس احلشار**9

--0الفاضل/ غييوم بودي**10

28001,746الفاضل/ يوهان فان كيربروك11

--0الفاضل/ يوهان دي سايجر**12

1400873الفاضل / سيف بن عبداهلل احلارثي*13

31,2002,619الفاضل / جون رابي *14

31,2002,619الفاضل / نفنيت كاسبيكار*15

31,2002,619الفاضل/ سانكاران سوبرامانيام*16

28001,746الفاضل/ مارك فان هافر*17

--0الفاضل/ كارل بريدا*18

14,40031,428اجملموع
* تعني خالل السنة

**استقال خالل السنة

ستقوم الشركة بصرف بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2012 بواقع 400 ريال عماني لكل عضو عن كل جلسة و 
200 ريال عماني لكل عضو عن كل جلسة للجنة التدقيق و بحد أقصى 10,000 ريال عماني عن كل عضو.
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كبار املوظفني: 
بلغ إجمالي األجور التي مت صرفها الى كبار املوظفني اخلمسة: 341,000  ريال عماني . و حسب إتفاق مشاركة التكاليف يتم  

حتميل 40% فقط من تلك التكاليف على الشركة اي مبلغ 136,400 ريال عماني.  

اإللتزام بالقانون
لم يتم فرض أية غرامة او مخالفة على الشركة من قبل سوق مسقط لألوراق املالية / الهيئة العامة لسوق املال او أية سلطة 

قانونية في أية امور تخص سوق املال خالل األعوام الثالثة املاضية.

وسائل االتصال مع املساهمني واملستثمرين
يتم نشر احلسابات السنوية و احلسابات الفصلية في املوقع الرسمي لسوق مسقط لألوراق املالية / الهيئة العامة لسوق املال 
حسب تعليمات اخملتصني. تتم الدعوة للجمعيات العامة عن طريق ارسال دعوات بريدية للمساهمني.إضافة الى ذلك قام مجلس 
اإلدارة في 25 اكتوبر 2011 بتبني إجراءات جديدة فيما يخص قواعد و شروط اإلفصاح و اإلتصال مع املساهمني حسب توجيهات 

الهيئة العامة لسوق املال. 

يقوم رئيس مجلس االدارة باالدالء بتصريحات صحفية عند حدوث انباء او تطورات جديدة ويتم نشر تلك األخبار على موقع سوق 
مسقط لألوراق املالية حسب التعليمات الواردة في ذلك الشأن.

تقوم الشركة باإلفصاح عن اية اخبار أو احداث من خالل موقعها على الشبكة العاملية لالنترنت بصفة دورية للمساهمني، كما 
  www.soharpower.com :ميكن اإلطالع على البيانات املالية و اإلدارية للشركة على املوقع

تبدي الشركة استعدادها الدائم ملقابلة املساهمني و مستشاريهم املاليني متى ما رغبوا في ذلك.

بيانات اسعار السوق
 فيما يلي بيان مبتوسط ارتفاع و انخفاض سعر اسهم الشركة خالل السنة املالية املنتهية و اداؤها مقارنة مع مؤشر اخلدمات 

بسوق مسقط لألوراق املالية :

مؤشر سوق مسقط 
قطاع اخلدمات 

متوسط  السعر
)ريال عماني(

ادنى سعر
)ريال عماني(

اعلى سعر
)ريال عماني(

الشهر

2858,380 1,523 1,440 1,605 يناير

2810,145 1,580 1,500 1,660 فبراير

2733,545 1,593 1,540 1,645 مارس

2676,985 1,541 1,501 1,580 ابريل

2639,195 1,565 1,550 1,580 مايو

2558,715 1,579 1,575 1,582 يونيو

2504,880 1,592 1,562 1,621 يوليو

2415,460 1,683 1,615 1,750 اغسطس

2458,475 1,650 1,600 1,700 سبتمبر

2432,725 1,637 1,600 1,673 اكتوبر

2428,845 1,660 1,600 1,720 نوفمبر 

2498,275 1,645 1,600 1,690 ديسمبر
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 تصنيف حملة األسهم
فيما يلي توضيح ألنواع املساهمني كما هو في 31 ديسمبر 2011:

النسبة ٪ على رأس املال مجموع االسهم عدد املساهمني نوع املساهمني 

%79,80 22,184,737 7 كبار املساهمني 

- - - اقل من 5% و اعلى من %1

%20,20 5,615,263 11,068 أسهم عادية اقل من %1

%100 27,800,000 11,075 اجملموع 

ايضاحات حول مراقب احلسابات و أدائه املهني
يحق للجنة مقابلة املدقق الداخلي و اخلارجي من دون حضور االدارة. تقوم اللجنة كل عام بدراسة أداء املدقق اخلارجي قبل الطلب 

من اجلمعية العامة املوافقة على إعادة تعيينهم و مكافآتهم. 
 

ليقدم  الفرع بشكل ملحوظ  نشاط  تطور  السنوات  مرور  مع  و   ،1988 فرع مورستيفنز سلطنة عمان نشاطه في سنة  باشر 
خدماته اآلن لعدد من العمالء، من ضمنهم شركات مدرجة كبرى، و مجموعات، و منظمات حكومية ووزارات، و يقدم إما خدمات 
التدقيق أو الضرائب أو اخلدمات اإلستشارية ، و يبلغ عدد القوى العاملة احمللية في مورستيفنز حوالي 40 موظفا ، معظمهم 

محاسبني معتمدين و مدققني داخليني و مدققني األنظمة املعلوماتية.

توسعت شبكة مورستيفنز العاملية احملدودة منذ تأسيسها بأكثر من 100 سنة  لتصبح من أكبر اجملموعات العاملية في احملاسبة 
و اإلستشارة ، و تعتبر مورستيفنز العاملية من شبكات احملاسبة و اإلستشارة الرئيسية في العالم متضمنة 301 شركة مستقلة 

من 636 مكتبا و أكثر من 21,197موظفا في 100 دولة

يؤكد مجلس االدارة :
 مسئوليته عن اعداد البيانات املالية وفقا للمعايير والقواعد  املطبقة . 	
 مراجعة مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة  والزامه  بالقواعد والتوجيهات الداخلية . 	
 عدم وجود مسائل هامة تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على متابعة عملياتها خالل السنة املالية القادمة .  	
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مرتضى بن احمد بن سلطان -  رئيس مجلس االدارة االسم

2004
جامعي – ادارة تسويق و مبيعات  

عضو مجلس ادارة مجموعة شركات دبليو جي تاول
شخصية بارزة في مجتمع األعمال وله خبر ة 30 سنة في مجاالت جتارية مختلفة . 

تقلد و ال يزال يتقلد مناصب عامة و خاصة و في املؤسسات احلكومية. الفاضل/ مرتضى بن احمد 
بن سلطان هو رئيس مجلس ادارة الشركة املتحدة للطاقة و عضو في مجالس ادارة شركة املطاحن 

العمانية و اخلليج الدولية للكيماويات .

سنة االلتحاق
الشهادة 
الدراسية

اخلبرة

فريدريك هيننغ – نائب رئيس مجلس االدارة االسم

2009  
ماجستير في الهندسة املدنية – جامعة ليغ – مملكة بلجيكا. ماجستير في علوم اإلدارة – جامعة 

بوسطن.
لدى الفاضل /هيننغ خبرة متتد الى 38 سنة في االعمال الفنية و التجارية و االدارية في مجموعة جي دي 

اف سويز. و في منصبه احلالي كعضو تنفيذي لشركة غالف توتال تراكتيبل للطاقة )مشروع الطويلة 
أ1 للكهرباء و حتلية املياه بأبوظبي(. وهوعضو مجلس اإلدارة في شركة اس ام ان بركاء للطاقة . عمل 

كرئيس تنفيذي لشركة صحار للطاقة و اشرف على تطوير و بناء و تشغيل محطة صحار للطاقة.

سنة االلتحاق
الشهادة 
الدراسية

اخلبرة

سي. اس.  بدرينات االسم

2004
محاسب قانوني و محاسب اداري وتكاليف

الفاضل/ بدرينات عضو في معهد الهند للمحاسبني القانونيني و معهد الهند للتكاليف و احملاسبة 
االدارية. يعمل الفاضل/ بدرينات لدى مجموعة الزبير منذ 29 سنة حيث تقلد وظائف مالية مختلفة 

و يعمل حالياً في منصب الرئيس التنفيذي جملموعة شركات الزبير و عضو مجلس ادارة شركة الزبير 
للسيارات و ميثل مجموعة الزبير كعضو مجلس ادارة في العديد من الشركات العامة و احملدودة

سنة االلتحاق
الشهادة 
الدراسية

اخلبرة

نبذة عن اعضاء مجلس االدارة وفريق االدارة للشركة في امللحق املرفق
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عبدالرؤوف ابو دية  االسم

2004
 بكالريوس هندسة 

ميتلك الفاضل / عبدالرؤوف ابو دية خبرة في مجال ادارة مشاريع الطاقة و حتلية املياه و  الصيانة 
التشغيلية ملنشآت الطاقة و املياه متتد حتى 44 عاماً. يعمل الفاضل عبدالرؤوف ابو دية في وظيفة 

الرئيس التنفيذي لشركة سوجكس عمان ش م م منذ 1977.  

سنة االلتحاق
الشهادة 
الدراسية

اخلبرة

العميد ركن/ محمد بن سلّيم املزيدي االسم
2004

ماجستير في الدراسات الدفاعية – جامعة مدراس – جمهورية الهند
عمل العميد/ محمد بن سلّيم املزيدي منذ يونيو 2003 حتى 28 فبراير 2010 كمدير عام للمالية 

و احلسابات في صندوق تقاعد وزارة الدفاع. يعمل حالياً كمدير للحسابات لدى شركة بيلوغ حللول 
التكنولوجيا ش م م . كان عضو مجلس ادارة في الشركة املتحدة للطاقة  ش م ع ع  حتى مارس 2008. و 

هو عضو مجلس ادارة شركة صحار للطاقة منذ بدأ الشركة حتى تاريخه. 

سنة االلتحاق
الشهادة 
الدراسية

اخلبرة

يوهان فان كيربروك االسم

2010
ماجستير هندسة الكهرباء الصناعية .

التعليم التجاري، معهد فليريك لإلدارة ، بلجيكا. شهادة CEDEP/INSEAD فرنسا. 
يعمل الفاضل/ يوهان فان كيربروك مع مجوعة جي دي إف سويز منذ 1989 حيث اكتسب خبرة كبيرة 

في مجال أعمال الطاقة في بلجيكا و خارج اوروبا. يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي جملموعة إس إم 
إن بركاء للطاقة القابضة في سلطنة عمان. 

سنة االلتحاق
الشهادة 

الدراسية اخلبرة

سيف بن محمد احلارثي االسم

2011
ماجستير الهندسة الكيميائية من جامعة نوتينغهام باللملكة املتحدة. 

بدأ الفاضل/ سيف احلارثي حياته املهنية كمهندس حقول لدى شركة تنمية نفط عمان حيث شارك 
في تصميم و ترقية احدى كبريات مرافق تصدير الغاز في وسط عمان. عمل الحقاً في وظيفة كبير 

اخملططني إلدارة الغاز بشركة تنمية نفط عمان قبل التحاقة بشركة قلهات للغاز الطبيعي في وظيفة 
منسق فني. يعمل حالياً في شركة قلهات للغاز الطبيعي في وظيفة نائب الرئيس للقسم الفني و 

االستثمار. 

سنة االلتحاق
الشهادة 

الدراسية اخلبرة

جون رابي االسم

2011
 ماجستير هندسة كهربائية – جامعة ليوفني – مملكة بلحيكا 

خبرة تزيد عن 20 عاماً في استراتيجية و تنمية االعمال عاملياً في مجال مشاريع الطاقة املستقلة. 
يعمل حالياً في وظيفة رئيس تنمية األعمال لدى شركة انترناشيونال باور في دبي وهو املسئول عن 

املشاريع اجلديدة و اإلندماجات و اإلستحواذات في الشرق األوسط و تركيا و افريقيا. 

سنة االلتحاق
الشهادة 
الدراسية

اخلبرة 
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نفنيت كاسبيكار 
2010

خريج جتارة من جامعة بومباي. عضو معهد الهند للمحاسبني القانونيني 
خبرة تزيد عن 36 سنة في التمويل و ادارة االعمال منها 31 سنة في سلطنة عمان.

يعمل حالياً كرئيس تنفيذي لشركة الكامل للطاقة ش م ع ع منذ 2001. عمل خالل الفترة من 1995 
حتى 2001 كمدير عام لشركة مسقط للتنمية العقارية ش م ع م. و عمل كمدير عام لشركة صناعة 

قرطاسية الكمبيوتر ش م ع ع من الفترة 1995 حتى 1989.  عمل في وظيفة املدير املالي جملموعة 
اليوسف الدولية من الفترة 1981 حتى 1988. 

االسم
سنة االلتحاق

الشهادة 
الدراسية اخلبرة

سانكاران سوبرامانيام االسم

2011
بكالريوس هندسة ميكانيكية. 

يحمل الفاضل/ سوبرامانيام خبرة تزيد عن 31 عاماً في االمور الفنية و التجارية و االدارية في مجال 
اعمال الطاقة. عمل لدى شركة جي دي اف سويز للطاقة اسيا في وظيفة نائب منسق التوليد في 

تايلند من الفترة 2008 حتى 2010.  عمل لدى شركة انترناشيونال باور في لندن بوظيفة املدير التجاري 
خالل الفترة 1999-2000. يعمل حالياً لدى شركة انترناشيونال باور جي دي اف سويز في وظيفة نائب 

الرئيس إلدارة االصول لدول مجلس التعاون في مكتب الشركة بدبي.  

سنة االلتحاق
الشهادة 
الدراسية

اخلبرة

مارك فان هافر االسم

2011
هندسة جتارة و مشاريع اقتصادية من جامعة ليوفني الكاثوليكية في بلجيكا

ميتلك الفاضل/ فان هافر خبرة تويد عن 21 عاماً في مجال جتارة و تشغيل و بيع و تسويق الطاقة. عمل 
خالل الفترة من 2007 حتى 2010 كعضو منتدب لشركات توزيع الغاز الطبيعي باملكسيك. يعمل حالياً 

في وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة انترناشيونال باور جي دي اف سويز تركيا في مقر اعمال الشركة 
باسطنبول. 

سنة االلتحاق
الشهادة 
الدراسية

اخلبرة

كاريل بريدا االسم

2011
ماجستير في االقتصاد التطبيقي من جامعة ليوفني الكاثوليكية في بلجيكا و ماجستير ادارة االعمال 

من جامعة شيكاغو. 
يعمل الفاضل/ بريدا حالياً في وظيفة الرئيس املالي لشركة أي بي آر جي دي اف سويز الشرق االوسط، 

تركيا و افريقيا.
عمل سابقاً كرئيس وحدة االستشارة لالستحواذ و التمويل و احملاسبة في شركة كهربيل جي دي اف 
سويز الشرق االوسط و شمال افريقيا. ميتلك خبرة 9 سنوات في متويل مشاريع الطاقة و االندماجات 

و االستحواذ حيث عمل على عدد من املعامالت التجارية في اوروبا )ايطاليا، بولندا،بلجيكا،و هولندا( و 
الشرق االوسط.

من ضمن املشاريع الكبيرة التي قام بإدارتها: متويل مشروع الدر مبملكة البحرين، مشروع شويهات 2 
في ابوظبي، و مشروع الرياض للطاقة املستقل باململكة العربية السعودية و مشرعي بركاء 3 و صحار 

2. عمل قبل التحاقة بشركة جي دي اف سويز في 2002 بوظيفة مستشار استراتيجي لدى احدى 
املؤسسات املتخصصة بالتجارة االلكترونية. 

سنة االلتحاق
الشهادة 
الدراسية

اخلبرة
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نبذة عن اعضاء فريق االدارة للشركة

مبوجب اتفاقية االدارة املوقعة مع شركة ادارة الطاقة ش م م في 2009 ،  تقوم شركة ادارة الطاقة بتوفير خدمات اإلدارة اليومية 
لشركة صحار للطاقة و توفير اإلسناد الالزم للموارد البشرية و اعمال املساندة االخرى. و بناء على ذلك تقوم شركة ادارة الطاقة  

باستالم اتعاب سنوية و تعويض عن مصروفاتها. تقوم شركة ادارة الطاقة بتوفير التالي الى شركة صحار للطاقة:
 

اجملموعغير عمانيعمانياملنصب

145مدراء

7613موظفني آخرين

يقوم فريق االدارة بأعماله بناًء على صالحيات محددة له من قبل مجلس االدارة . 
نبذة مختصرة عن فريق االدارة:

ارنود دي ليمبرج  االسم

2008
شهادة جامعية في القانون – جامعة لويفني، بلجيكا. شهادة تخرج في االقتصاد و العالقات الدولية – 

معهد لندن لالقتصاد، اململكة املتحدة. برنامج االدارة العامة CEDEP/INSEAD فرنسا.
خبرة 13 عاماً في مجال تنمية مشاريع الطاقة في اوروبا و آسيا و الشرق االوسط. التحق بشركة جي دي 
اف سويز في عام 1999 . عمل من مقر الشركة بدبي بدولة االمارات العربية املتحدة كمستشار قانوني 
ملنطقة الشرق االوسط منذ 2004 وكان له دور فّعال في تنمية اعمال الشركة في املنطقة. يعمل في 

وظيفة الرئيس التنفيذي مسئووالً عن اإلدارة و عمليات الشركة.  

سنة االلتحاق
الشهادة الدراسة

اخلبرة

زهير كراتشي واال االسم

منذ بدء اعمال الشركة في 2004
محاسب قانوني

يشغل حاليا منصب امني عام الشركة  ، وكان يشغل منصب املدير املالي حتى يونيو 2009  ، يعمل ايضا 
. ميتلك خبره متتد  34 سنة في مجال التدقيق  امني عام مجموعة شركات جي دي اف سويز في عمان 
القانوني و احملاسبة و املالية. شريك ملكتب كي.بي.ام.جي في باكستان قبل اإلنضمام الى الشركة املتحدة 
للطاقة في عام 1995. عمل كرئيس فخري للجنة التدقيق و مجلس االدارة الحدى الشركات املساهمة 

في سلطنة عمان.

سنة االلتحاق
الشهادة الدراسة

اخلبرة



شركة صحار للطاقة ش م ع ع -  التقرير السنوي 362011

سرينات هايبر  االسم

2009
بكالوريوس هندسة ) ميكانيكا ( ، جامعة مومباي .

خبرة 27 سنة في تطوير االعمال وعقود الهندسة و املشتريات و البناء في مجال توليد الطاقة املعتمدة 
. تقع مسؤولياته كمدير فني للشركة في  الدورة  الكهرباء مزدوجة  الغازية ومحطات  التوربينات  على 

التنسيق الفني مع الزبون ، اجلهات املنظمة ، املقاولون ، ويقوم بتوفير الدعم الفني للرئيس التنفيذي .
 

سنة االلتحاق
الشهادة الدراسة

اخلبرة

سيد محمد طارق االسم
منذ بدء اعمال الشركة في 2004

ماجستير ادارة االعمال ، زمالة معهد احملاسبني القانونيني )املستوى املتوسط( ، باكستان.
  35 سنة خبرة عملية في التدقيق اخلارجي و التدقيق الداخلي و احملاسبة و التمويل . يعمل حالياً في 
وظيفة  مدير احملاسبة . عمل فبل ذلك في وظيفة مراقب مالي للشركة املتحدة للطاقة  ش م ع ع. وقبل 
ذلك  عمل كمدقق داخلي للشركة الوطنية للتجارة ش م م  و كمدقق خارجي لشركة كي بي إم جي في 

مسقط و كراتشي. 

سنة االلتحاق
الشهادة الدراسة

اخلبرة

جمال بن صالح البلوشي االسم
منذ بدء اعمال الشركة في 2004

دبلوم في علوم احلاسوب .
االرتباط مع املؤسسات  و  الغيار  إدارة اعمال قسم قطع  االداري مبا في ذلك  النشاط  سنة في  خبرة 17 
احلكومية ، التراخيص، الترجمة و االشراف على برامج التأمني احمللية و يقوم مبساعدة الرئيس التنفيذي 

في االجتماعات القانونية. 

سنة االلتحاق
الشهادة الدراسة

اخلبرة
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2011201120102010إيضاح
ألف دوالر ألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر ألف ر.ع

أمريكي
املوجودات

موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات  ومجموع املوجودات غير 

املتداولة
4 169.863 441.202176.580458.650

  ------------  ------------------------------------
موجودات متداولة

1.8907221.875        728          3/جمخزون
8.0604.44311.540        3.103       5ذمم مدينة ومدينون آخرون

35.66115.16839.398      13.729     أرصدة بنكية ونقد
  -------------  -------------------------------------

45.61120.33352.813      17.560     مجموع املوجودات املتداولة
  -------------  -------------------------------------

486.813196.913511.463    187.423    مجموع املوجودات
  =======  =====================

حقوق امللكية واملطلوبات 
حقوق امللكية

72.30027.80072.300      27.800     6رأس املال
4.2321.3773.577        1.629       7احتياطي قانوني

3672.3586.032           177          أرباح ُمحتجزة
  -------------  -----------------------------------

----
76.89931.53581.909      29.606     أموال املساهمني

)50.441()19.420()69.811(   )26.877(   9عجز التغطية
  -------------  -----------------------------------

7.08812.11531.468        2.729       مجموع حقوق امللكية
  -------------  -----------------------------------

املطلوبات
مطلوبات غير متداولة

84.31423.89062.052      32.461     9عجز التغطية
350.595141.781368.262    134.979    10اجلزء غير اجلاري من قروض طويلة األجل

2.6719672.512        1.028       11مخصص تكلفة إزالة املوجودات من املوقع
12.0324.76012.364      4.632       14التزام ضريبة مؤجلة

  -------------  -----------------------------------
449.612171.398445.190    173.100    مجموع املطلوبات غير املتداولة

  -------------  -----------------------------------
مطلوبات متداولة

19.6707.53919.582      7.573       10اجلزء اجلاري من قروض طويلة األجل
8.6775.58214.498        3.341       12ذمم دائنة ودائنون آخرون

1.766279725        680          13/جمبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  -------------  -----------------------------------

30.11313.40034.805      11.594     مجموع املطلوبات املتداولة
  -------------  -----------------------------------

479.725184.798479.995    184.694    مجموع املطلوبات
  -------------  -----------------------------------

486.813196.913511.463    187.423    مجموع حقوق امللكية واملطلوبات
============================

191/0652/771/1342/95صافي املوجودات للسهم الواحد
====================

عضو مجلس اإلدارة        عضو مجلس اإلدارة

اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات املالية. 

بيان املركز املالي 
في 31 ديسمبر 2011 
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بيان الدخل الشامل 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011

2011201120102010إيضاح

ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

دخل
110.743 42.636 109.231 42.054 3/كإيرادات

)70.816()27.264()76.064()29.285(15تكاليف مباشرة
  -------------  -------------  ------------  ------------

39.927 15.372 33.167 12.769 إجمالي األرباح

--   --   1.725 664 16دخل آخر
)2.036()784()1.739()669(17مصروفات عمومية وإدارية

  -------------  -------------  ------------  ------------
37.891 14.588 33.153 12.764 النتائج من العمليات

)24.031()9.252()24.289()9.351(18تكاليف التمويل
  -------------  -------------  ------------  ------------

13.860 5.336 8.864 3.413 األرباح قبل الضريبة

)2.011()774()2.322()894(14الضريبة
  -------------  -------------  ------------  ------------

11.849 4.562 6.542 2.519 أرباح السنة
============== ======= =======

دخل شامل آخر 
خسارة القيمة العادلة ملقايضة 

أسعار الفائدة
)8.479()22.024()4.636()12.042(

1.481 570 2.654 1.022 14ضريبة تابعة
  ------------  -------------  ------------ ------------

)10.561()4.066()19.370()7.457(دخل شامل آخر للسنة
---------------------------  ------------  ------------

1.288 496 )12.828()4.938(إجمالي الدخل الشامل للسنة
=============== ======= =======

200/0910/230/1640/43العائد األساسي للسهم الواحد
==========  =====  =====

اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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2011201120102010

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر ألف ر.ع
أمريكي

تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل

112.61045.951119.353 43.355 مقبوضات نقدية من العمالء
)56.073(       )21.588()63.323()24.379(مدفوعات نقدية الى املوردين واملوظفني

 ------------
 ----

  --------------------------------------
----

18.97649.28724.36363.280 النقد الناجت من العمليات
)22.524()8.672()22.855()8.799(فائدة مدفوعة

  ---------------  -----------------------------------------
26.43215.69140.756 10.177 صافي النقد الناجت من أنشطة التشغيل

  ---------------  -----------------------------------------

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

)5.776()2.224()11.552()4.448(توزيعات أرباح مدفوعة
)19.670()7.573()18.617()7.168(سداد قروض طويلة األجل

  ---------------  --------------  -------------  -------------
)25.446()9.797()30.169()11.616(صافي النقد املستخدم في أنشطة التمويل

  ---------------  ------------------------------------------
صافي الزيادة/ )االنخفاض( في النقد والنقد 

5.89415.310)3.737()1.439(املعادل خالل السنة
39.3989.27424.088 15.168 النقد والنقد املعادل في بداية السنة

---------------------------------------------------------
النقد والنقد املعادل )إيضاح 3/هـ( في نهاية 

السنة
 13.729 35.66115.16839.398

==================================

اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.

بيان التدفقات النقدية
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  -1

شركة صحار للطاقة ش. م. ع. ع )»الشركة«( ُسجلت كشركة مساهمة مقفلة في سلطنة عمان بتاريخ 17 يوليو 
2004.  تأسست الشركة في 22 يونيو 2004 إلقامة وتشغيل محطة توليد كهرباء بطاقة 585 ميجاواط ومحطة حتلية 

مياه بطاقة 33 جالون امبريالي في اليوم في صحار. وقد حتدد أن تاريخ التشغيل التجاري هو 28 مايو 2007.

في اجتماع اجلمعية العامة غير العادية املنعقد في 23 مارس 2008، قرر املساهمون حتويل الشركة من شركة مساهمة 
مقفلة الى شركة مساهمة عامة.

اتفاقيات هامة   -2

أبرمت الشركة االتفاقيات الهامة التالية:  

اتفاقية شراء الطاقة واملياه مع حكومة سلطنة عمان )»احلكومة«( متنح الشركة احلق في توليد الطاقة وتوفير ( أ)
عليها  املتعاقد  املياه  وسعة  املضمونة  عليها  املتعاقد  الطاقة  سعة  للحكومة  توفر  أن   )1( و  صحار  في  املياه 
املتعاقد  الطاقة  لسعة  املصاحبة  للشرب  الصاحلة  واملياه  الكهربائية  الطاقة  للحكومة  تبيع  أن   )2( املضمونة 
عليها املضمونة وسعة املياه املتعاقد عليها املضمونة.  أبرمت الشركة اتفاقية طويلة األجل لتوريد الطاقة واملياه 
مايو 2007.   التجاري وهو 28  املُقرر للتسغيل  التاريخ  ابتداء من  سنة  وزارة اإلسكان والكهرباء واملياه ملدة 15  مع 
وفي 1 مايو 2005، مت التنازل عن االتفاقية لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه ش.م.ع.م وهي شركة 
مساهمة مقفلة مملوكة حلكومة سلطنة عمان.  وتتولى حكومة سلطنة عمان ضمان كافة مطلوبات الشركة 

العمانية لشراء الطاقة واملياه )انظر أيضا إيضاح 4(.

اتفاقية بيع غاز طبيعي مع وزارة النفط والغاز لشراء الغاز الطبيعي من وزارة النفط والغاز.  وتنتهي اتفاقية بيع ( ب)
الغاظ الطبيعي مع انتهاء اتفاقية شراء الطاقة واملياه.

ج( اتفاقية حق االنتفاع الفرعية مع شركة ميناء صحار الصناعي ش.م.ع.م متنح الشركة حقوق االنتفاع مبوقع املشروع 
ملدة 15 سنة، مع إمكانية التمديد لفترة 15 سنة.

د(  اتفاقية استخراج مياه البحر مع وزارة االقتصاد الوطني لتوفير تسهيالت شفط وطرد مياه البحر للمحطة.  تنتهي 
اتفاقية استخراج مياه البحر مع انتهاء اتفاقية شراء الطاقة واملياه.

هـ( اتفاية تشغيل وصيانة مع شركة صحار للتشغيل والصيانة ش.م.م، طرف ذي عالقة، لتشغيل وصيانة احملطة ملدة 
15 سنة من تاريخ التشغيل التجاري أو تاريخ انتهاء اتفاقية شراء الطاقة واملياه، أيهما يأتي أوال، و

و( اتفاقيات متويل مع ُمقرضني لتسهيالت قروض طويلة األجل )انظر أيضا إيضاح 10(

السياسات احملاسبية الرئيسية  -3

أساس إعداد البيانات املالية

مت إعداد البيانات املالية طبقا ملعايير التقارير املالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية، وتفسيراتها 
الصادرة عن جلنة تفسير التقارير املالية الدولية، ومتطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 1974 وتعديالته في لسلطنة 

عمان وقواعد وشروط اإلفصاح احملددة من قبل الهيئة العامة لسوق املال.

إيضاحات عن البيانات املالية
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011
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إيضاحات عن البيانات املالية
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011  )تابع(

مت إعداد البيانات املالية بالريال العماني والدوالر األمريكي ُمقربة الى أقرب ألف.

قامت الشركة باعتماد املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة التالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية وجلنة 
تفسير التقارير املالية الدولية السارية على الفترة احملاسبية احلالية.

• تعديل املعيار احملاسبي الدولي رقم )24( »اإلفصاح عن تعامالت األطراف ذات عالقة« أدى الى تبسيط تعريف 	
الطرف ذي العالقة وتوضيح معناه وإزالة الغموض والتضارب في التعريف.  كما أن التعديالت نصت على إعفاء 
جزئي من متطلبات اإلفصاح بالنسبة للهيئات ذات عالقة باحلكومة، أي تلك التي متارس فيها احلكومة سيطرة 

أو سيطرة مشتركة أو نفوذا كبيرا.

• تعديل املعيار احملاسبي الدولي رقم )32( » األدوات املالية: العرض« الصادر في أكتوبر 2009 يتعرض لتصنيف 	
أسهم األفضلية، املقومة بعملة أخرى غير عملة التشغيل.

• 	
• حدود 	  –  )19( رقم  الدولي  احملاسبي  “املعيار   )14( رقم  الدولية  املالية  التقارير  تفسيرات  معيار جلنة  تعديالت 

املوجودات املُفيدة احملددة واحلد األدنى من متطلبات التمويل وتفاعالتها”.  مبوجب هذا التعديل، فإن الدفع املبكر 
االختياري للحد األدنى من التمويل ميكن قيده كأصل.

• التحسينات السنوية على معايير التقارير املالية الدولية  الصادرة في سنة 2010 أدت، من بني ضمن تعديالت 	
أخرى، الى إدخال تغييرات على املعايير التالية:

معيار التقارير املالية الدولية رقم )3( »إدماج األعمال«- يتعرض الى متطلبات االنتقال العتبارات عرضية من  <
إدماج األعمال الذي وقع قبل تاريخ سريان تعديل معيار التقارير املالية الدولية .

معيار التقارير املالية الدولية رقم )7( »األدوات املالية: اإلفصاح« يوضح بعض متطلبات اإلفصاح عن األدوات  <
املالية.

املعيار احملاسبي الدولي رقم )1( »عرض البيانات املالية« يوضح بعض متطلبات اإلفصاح عن البنود املُدرجة في  <
الدخل الشامل اآلخر.

املعيار احملاسبي الدولي رقم )34( »التقارير املالية املرحلية« يُركز على مبادئ اإلفصاح في املعيار احملاسبي الدولي  <
رقم )34( ويضيف بعض اإلرشادات األخرى حول كيفية تطبيق تلك املبادئ.

املعيار احملاسبي الدولي رقم )27( “ البيانات املالية اجملمعة واملنفصلة«- تعديالت لألحكام االنتقالية للمعيار  <
احملاسبي الدولي رقم )21( واملعيار احملاسبي الدولي رقم )28( واملعيار احملاسبي الدولي رقم )31(.

تعديل معيار جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية )13( “برامج وفاء العمالء”- يوضح قياس القيمة العادلة  <
للنقاط املمنوحة. 

• معيار جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم )19( “إطفاء املطلوبات املالية بأدوات حقوق امللكية” يتعرض 	
إلصدار املطلوبات املالية التي مت إطفاؤها من خالل إصدار أدوات حقوق ملكية.

ترى اإلدارة أن اعتماد التعديالت لم يكن له أي تأثير جوهري على بنود العرض واإلفصاح في البيانات املالية للفترة احلالية.

في تاريخ إصدار هذه البيانات املالية، كانت املعايير اجلديدة واملعدلة التالية قد مت إصدارها، ولكنها لم تكن نافذة بعُد:

• مت إصدار معيار التقارير املالية الدولية رقم )9( »األدوات املالية« جزئيا في نوفمبر 2009 وأكتوبر 2010 وسيحل 	
)39( »األدوات املالية: القيد والقياس«.  يتعلق الفصل الصادر في نوفمبر  محل املعيار احملاسبي الدولي رقم 
وقياس  بتصنيف   2010 أكتوبر  في  الصادر  الفصل  يتعلق  حني  في  املالية،  املوجودات  وقياس  بتصنيف   2009
املطلوبات املالية.   يجب على الشركة تطبيق هذا معيار التقارير املالية الدولية  للفترات السنوية التي تبدأ في 

أو بعد 1 يناير 2013، مع أنه يُسمح بالتطبيق املُبكر لهذا املعيار.
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إيضاحات عن البيانات املالية
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011  )تابع(

• يساعد مستخدمي 	 أكتوبر 2010  الصادر في  املالية«  )7( »األدوات  رقم  الدولية  املالية  التقارير  تعديل معيار 
املالي  املركز  اخملاطر على  تلك  وأثر  املالية  املوجودات  بتحويل  املتعلقة  اخملاطر  تقييم نطاق  املالية على  البيانات 
للشركة، كما أنه سيدعم الشفافية في قيد تعامالت التحويل، وخاصة تلك التي تتضمن تسنيد املوجودات 

املالية.  يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2011.

• يقدم طريقة عملية 	 الصادر في ديسمبر 2010  املؤجلة«  )12( »الضرائب  الدولي رقم  املعيار احملاسبي  تعديل 
لقياس املوجودات واملطلوبات الضربيبة املؤجلة عند قياس االستثمار العقاري باستخدام منوذج القيمة العادلة 
مبوجب املعيار احملاسبي الدولي رقم 40 »االستثمارات العقارية«.  يسري التعديل على الفترات السنوية التي 

تبدأ في أو بعد 1 يناير 2012.

• تعديل املعيار احملاسبي الدولي رقم )1( »عرض البيانات املالية« الصادر في يونيو 2011 يحسن التناسق والوضوح 	
في عرض بنود الدخل الشامل اآلخر.  يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2012.

• تعديل املعيار احملاسبي الدولي رقم 19 “منافع املوظفني” الصادر في يونيو 2011 أدى، من ضمن تعديالت أخرى، 	
املعيار  يسري  احملددة.   املنافع  الناشئة عن خطط  واخلسائر  األرباح  لتأجيل بعض  اإلطفاء”  “طريقة  إلغاء  الى 

احملاسبي الدولي املعدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013.

• مت إصدار معيار التقارير املالية الدولية رقم )10( “البيانات املالية اجملمعة” في مايو 2011 أساسا للتعامل مع 	
االختالف العملي في تطبيق املعيار احملاسبي الدولي رقم 27 “البيانات املالية اجملمعة واملنفصلة” والتصنيف 
 )10( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  أن  كما  اخلاصة”.   األغراض  شركات  12”التجميع-  املوحد  الصناعي 
واملعيار احملاسبي الدولي رقم 27 »البيانات املالية املنفصلة« يلغيان ويحالن محل املعيار احملاسبي الدولي رقم 
بيانات مالية مجمعة عندما متارس  إعداد  املعيار  يستوجب  واملنفصلة«.   املالية اجملمعة  »البيانات  احلالي   27
مؤسسة نفوذا على مؤسسة أخرى، كما يقدم إرشادات شاملة حول كيفية تطبيق مبدأ السيطرة.   يسري 

املعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013.

• مت إصدار معيار التقارير املالية الدولية رقم )11( “الترتيبات املشتركة” في مايو 2011 وهو يقدم حتسينا للمعيار 	
احملاسبي الدولي رقم 31 “املشاريع املشتركة” عن طريق وضع مبادئ محاسبة لكافة الترتيبات املشتركة.  كما 
أن معيار التقارير املالية الدولية رقم )11( يستبعد اخليار املتوفر حملاسبة املشاريع املشتركة باستخدام طريقة 
التجميع النسبي.  علما بأن احلقوق واملطلوبات املرتبطة بالترتيب املشترك حتدد نوع الترتيب واملعاملة احملاسبية 

التي سيتم تطبيقها.   يسري املعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013.  

• مت إصدار معيار التقارير املالية الدولية رقم )12( “اإلفصاح عن املصلحة في شركات أخرى” في مايو 2011 وهو 	
يُلزُم الشركة باإلفصاح عن معلومات لتقييم طبيعة مصاحلها في الشركات األخرى واخملاطر املصاحبة لهذه 
املصالح وأثرها على مركزها املالي وأدائها وتدفقاتها النقدية.  يسري املعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في 

أو بعد 1 يناير 2013.
 

• مت إصدار معيار التقارير املالية الدولية رقم )13( “قياس القيمة العادلة” في مايو 2011 وهو يضع إطارا واحدا 	
الدولية األخرى.   املالية  التقارير  التي تستوجبها معايير  احلاالت  يتم طبيقه في كافة  العادلة  القيمة  لقياس 

يسري املعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013.

ترى اإلدارة أنه من غير احملتمل أن يكون العتماد التعديالت الواردة أعاله أي تأثير جوهري على بنود العرض واإلفصاح في 
البيانات املالية لفترات مستقبلية.
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اتفاقية شراء الطاقة واملياه

مت هيكلة معدل رسوم استثمار سعة الطاقة ومعدل رسوم استثمار سعة املياه في اتفاقية شراء الطاقة واملياه بشكل يجعل 
معدالت تعريفة االستثمار تنخفض بنسبة ثابتة كل سنة على مدى فترة االتفاقية.

في سنة 2005، صدر معيار جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 4 )»حتديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار«( وأصبح 
ساري املفعول في 1 يناير 2006.  وقد درست الشركة في ذلك الوقت إمكانية تطبيق معيار جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية 
رقم 4 الذي يوفر توجيهات لتحديد ما إذا كان ترتيب معني ميثل، أو يحتوي على، إيجار وينبغي احملاسبة عنه طبقا للمعيار احملاسبي 
الدولي رقم 17.  فإن تبني بناء على هذا التقييم وجود إيجار تشغيلي، فإنه يجب إدراج دخل اإليجار الناجت من اإليجار التشغيلي 
ضمن دخل الشركة على أساس القسط الثابت على مدى فرتة اإليجار، وذلك ما لم تكن هناك أساس منتظم أقرب تعبيرا عن 
النمط الزمني الستخدام األصل واالنتفاع منه.  وقد راجعت اإلدارة إمكانية تطبيق معيار جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية 
اإليجار  لترتيب  الشركة طبقا  استخدام محطة  واملياه متنح حق  الطاقة  اتفاقية شراء  أن  من  بالرغم  أنه  الى  وخلصت  رقم 4 
التشغيلي، فإن الدخل الناجت من هذا احلق ميثل عنصرا واحدا فقط من ترتيبات الفواتير.  لذلك، ترى اإلدارة أن تطبيق معيار جلنة 
تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 4 واملعيار احملاسبي الدولي رقم 17 على إجمالي اإليرادات التعاقدية سينتج عنه عرض غير 
عادل للوقائع االقتصادي ولم يعكس القيمة العادلة للمبالغ املكتسبة في أي فترة من فترات اإلقرار.  وهذه النظرة مدعومة مبا 

يلي:

• أي تغيير في طريقة إدراج اإليرادات عن منط الفواتير لن يكون متفقا مع أغراض اتفاقية شراء الطاقة واملياه وترتيبات 	
املشروع األخرى. 

• )مثل مصروفات التمويل التي هي أعلى 	 اإلقرار بالدخل على أساس القسط الثابت دون اعتبار منط التكاليف التابعة 
بكثير في السنوات السابقة مقارنة مع السنوات الالحقة( سيؤدي الى توزيع غير متساو لنتائج العمليات على مدى 

فترة العقد، بحيث تكون هناك أرباح أقل في السنوات السابقة.
• اإلقرار باإليرادات املؤجلة ضمن املطلوبات نتيجة لتطبيق معيار جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 4 لن يكون 	

متفقا مع املبدأ القائل إن املطلوبات يتم اإلقرار بها فقط في حالة وقوع حدث ينطوي على »التزام حالي«

تعتقد اإلدارة أن مدفوعات اإليجار املنخفضة تدريجيا تعكس القيمة العادلة للمقابل عن إتاحة الشركة لسعة توليد الطاقة 
الكهربائية وسعة حتلية مخرجات املياه للسنوات ذات الصلة، وهذا ُمؤيد مبا يلي: 

• قبول املتلقي للعريفة املتناقصة إدركا منه أن املصروفات التي تتحملها الشركة لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج مياه 	
التحلية تتبع أيضا منطا متناقصا.  وهذا النمط ناجت عن أهمية تكاليف خدمة الديون.

• تذكر اتفاقية شراء الطاقة واملياه صراحة أن مدفوعات اإليجار احململة أماميا تعويض تكاليف خدمة ديون الشركة التي 	
هي أعلى بكثير في السنوات السابقة مقارنة مع السنوات الالحقة، و

• غياب أي نصوص صريحة تنص على استرداد املتلقي ملبالغ رسوم االستثمار املدفوعة، التي كانت أعلى في األول، في حالة 	
خرق العقد من قبل الشركة. 
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مت تطبيـق السياسـات احملاسبية التاليـة بثبات عند التعامل مع البنود التي تعتبـر جوهريـة بالنسبة للبيانات املالية 
للشركة.

األساس احملاسبي  أ( 

مت إعداد هذه البيانات املالية على أساس التكلفة التاريخية كما هي معدلة من خالل قياس القيمة العادلة 
لبعض املوجودات املالية.

ممتلكات وآالت ومعدات  ب( 

املمتلكات واآلالت واملعدات  تدرج بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وخسارة انخفاض القيمة. بعد اإلقرار 
األولي بالتكلفة، تتم رسملة املصروفات الالحقة املتكبدة الستبدال أي من بنود املمتلكات واآلالت واملعدات  
اإلقرار بجميع املصروفات  يتم  البنود.  الكامنة في هذه  االقتصادية املستقبلية  املنافع  زيادة  إلى  تؤدي  والتي 

األخرى في بيان الدخل الشامل كونها مصروف عند تكبدها.

أو في حالة عدم وجود احتمال حصول منافع  يتم شطب بنود املمتلكات واآلالت واملعدات  عند استبعادها 
اقتصادية مستقبلية من االستمرار في استخدام هذه املوجودات. ويتم قيد أي أرباح أو خسارة ناجتة عن شطب 

هذه املوجودات في بيان الدخل الشامل في السنة التي يتم فيها شطب البنود املعنية.

يتم حتميل االستهالك على بيان الدخل الشامل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار التقديرية 
اإلنتاجية لبنود املمتلكات واآلالت واملعدات.  األعمار اإلنتاجية التقديرية هي كالتالي:

سنوات

30املباني 
30معدات وماكينات

30قطع غيار فنية
4موجودات أخرى
30إزالة موجودات

اخملزون ج( 

يتكون اخملزون من زيت الوقود وهو مدرج بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل.  صافي القيمة 
إلجناز  التقديرية  التكاليف  ناقصا  العادية،  األعمال  سياق  في  التقديرية  البيع  أسعار  هي  للتحقيق  القابلة 
يتم حتديد التكلفة على أساس الوارد أوال صادر أوال، وتشمل املصروفات املتكبدة  العمل ومصروفات البيع.  

للحصول على اخملزون وكذلك حصة مناسبة من املصروفات املباشرة الثابتة واملتغيرة.

ذمم مدينة ومدينون آخرون د( 

الديون  خلسارة  مخصص  تكوين  يتم  بالتكلفة.   تقاس  الشركة  عن  الناجتة  اآلخرون  واملدينون  املدينة  الذمم 
املبالغ  تتمكن من حتصيل  لن  الشركة  أن  دليل موضوعي على  اآلخرين عند وجود  واملدينني  املدينة  الذمم  عن 
املستحقة.  في حالة عدم إمكانية حتصيل ذمم مدينة ومدينني آخرين، يتم شطبها مقابل مخصص خسارة 
الديون. القيمة الدفترية للذمم املدينة واملدينني اآلخرين تقارب قيمتها العادلة بالنظر الى طبيعتها التي تتسم 

بأنها قصيرة األجل.
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النقد والنقد املعادل  هـ( 

لغرض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد املعادل  من أرصدة بنكية ونقد وودائع قصيرة األجل بفترات 
استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع.

انخفاض قيمة املوجودات و( 
  

موجودات مالية
املالية  املوجودات  قيمة  انخفاض  إلى  يشير  فعلي  دليل  وجود  بتقييم  االدارة  تقوم  إقرار،  فترة  نهاية كل  في 
املدرجة بالتكلفة أو عدم إمكانية حتصيل املستحقات.  يتم حتديد خسارة انخفاض القيمة، إن وجدت، على 
أنها الفرق بني القيمة الدفترية واملبالغ القابلة للتحصيل وهي مدرجة في بيان الدخل الشامل. املبالغ القابلة 
للتحصيل متثل القيمة احلالية للسيولة النقدية املستقبلية املتوقعة مخصومة على املعدل األصلي النافذ 

للفائدة.  وال تخصم التدفقات النقدية املرتبطة مبستحقات قصيرة األجل.

موجودات غير مالية
في نهاية كل فترة إقرار، تقوم اإلدارة بتقييم وجود أي مؤشرات على انخفاض قيمة املوجودات غير املالية.  في 
حالة وجود مؤشر، تقوم االدارة بتقييم املبلغ القابل للتحصيل للموجودات وتقر بخسارة انخفاض القيمة في 
بيان الدخل الشامل. كما  تقوم االدارة أيضا بتقييم وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة مت اإلقرار بها في 
سنوات سابقة قد زالت أو قل تأثيرها. ويتم على الفور اإلقرار بخسارة انخفاض القيمة أو اخلسارة املُستردة 

في بيان الدخل الشامل.

توزيعات األرباح ز( 

يتم قيد توزيعات األرباح كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها اإلعالن عنها.

يقترح مجلس اإلدارة على املساهمني توزيع أرباح من ضمن أرباح الشركة.  وعند القيام بهذه التوصية، يأخد 
مجلس اإلدارة في االعتبار بعض املعايير املناسبة مبا فيها متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 1974.

مكافآت نهاية خدمة املوظفني  ح( 

وتعديالته   91/72 رقم  السلطاني  املرسوم  مبوجب  االجتماعية  للتأمينات  العامة  الهيئة  إلى  السداد  يتم 
العمل  قانون  مبوجب  السداد  مستحقة  للمبالغ  مخصص  تكوين  ويتم  العمانيني.  للموظفني  بالنسبة 
العماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم 2003/35 وتعديالته على فترات العمل املتراكمة للموظفني األجانب 

في نهاية فترة اإلقرار.

اخملصصات ط( 

أحداث  نتيجة  حكمي  أو  قانوني  التزام  الشركة  على  يكون  عندما  املالي  املركز  بيان  في  اخملصص  قيد  يتم 
سابقـة ومن احملتمل أنه سيكون هنالك تدفق خارجي للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام.  

مخصص تكاليف إزالة املوجودات  
يتم إدراج مخصص إزالة موجودات املوقع مساقبال إن كان هناك التزام حالي نتيجة لألنشطة التي مت القيام 
املمكن  ومن  االلتزام،  لتسوية  اقتصادية  منافع  من  نقدية  لتدفقات  هناك ضرورة  تكون  أن  احملتمل  ومن  بها، 
قياس املبلغ اخملصص بشكل موثوق.  تتضمن االلتزامات املستقبلية تكاليف إزالة التجهيزات وترميم املناطق 

املتأثرة. 
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لتسوية  الالزمة  للنفقات  احلالية  للقيمة  التقديرات  أفضل  مستقبال  املوقع  موجودات  إزالة  مخصص  ميثل 
االنتفاع  حق  التفاقية  طبقا  احلالية  املتطلبات  على  بناء  اإلقرار  تاريخ  في  املوقع  موجودات  إزالة  مطلوبات 
الفرعية.  يتم مراجعة التكلفة املستقبلية إلزالة موجودات املوقع بشكل سنوي، وأي تغييرات في التقدير 

تنعكس في القيمة احلالية خملصص إزالة موجودات املوقع في كل تاريخ اإلقرار.

مخصص تكاليف إزالة املوجودات )تابع(  
يتم رسملة التقدير املبدئي خملصص إزالة موجودات املوقع في كل تاريخ إقرار في تكلفة املوجودات وتستهلك 
وفقا لنفس أسس املوجودات ذات الصلة.  يتم معاملة التغييرات في تقدير مخصص إزالة موجودات املوقع 
بنفس األسلوب، فيما عدا بالنسبة لفروقات املبالغ اخملصومة والتي يتم إدراجها في تكاليف التمويل بدال من 

رسملتها في تكاليف املوجودات ذات الصلة.

دائنون وذمم دائنة أخرى ي( 

يتم اإلقرار باملطلوبات بالنسبة للمبالغ التي سيتم تسديدها مقابل بضاعة أوخدمات مستلمة، سواء صدرت 
بها فواتير من املورد أم لم تصدر.

اإليرادات ك( 

اإليرادات تشمل تعريفات سعة الطاقة والطاقة الكهربائية وسعة املياه ورسوم مخرجات املياه.  يتم احتساب 
التعريفة طبقا التفاقية شراء الطاقة واملياه.  تُدرج الشركة إيرادات التشغيل على أساس طريقة االستحقاق 
في احملاسبة.  ال يتم اإلقرار باي إيرادات في حالة وجود شكوك كبيرة حول حتصيل املبالغ املستحقة أو التكاليف 

املصاحبة.

دفعات إيجارات التشغيل ل( 

يتم اإلقرار بدفعات إيجارات التشغيل في بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة  
اإليجار.  

تكاليف االقتراض م(   

تكاليف االقتراض تشمل الفائدة املدفوعة على االقتراضات.  تكاليف االقتراض املنسوبة مباشرة الى اقتناء أو 
إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي املوجودات التي حتتاج بالضرورة الى فترة طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام 
لغرضها احملدد أو للبيع، يتم إضافتها الى تكلفة املوجودات، الى أن تصبح هذه املوجودات جاهزة بشكل جوهري 
دخل االستثمار املكتسب من االستثمار املؤقت القتراضات معينة في  لالستخدام لغرضها احملدد أو للبيع.  
انتظار حتميل مصروفاتها على املوجودات املؤهلة يتم خصمها من تكاليف تلك املوجودات.  أي تكاليف اقتراض 

أخرى يتم اإلقرار بها كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

التعامالت بالعمالت األجنبية  ن( 

تاريخ  في  السائد  الصرف  مبعدل  العماني  الريال  إلى  حتويلها  يتم  األجنبية  بالعمالت  متت  التي  التعامالت 
يتم حتويلها مبعدل  اإلقرار  فترة  نهاية  األجنبية في  بالعمالت  املقومة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  املعاملة. 

الصرف السائد في ذلك التاريخ. الفرق الناجت عن صرف العمالت مدرج في بيان الدخل الشامل.



شركة صحار للطاقة ش م ع ع -  التقرير السنوي 502011

إيضاحات عن البيانات املالية
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011  )تابع(

الضريبة س( 

ضريبة السنة تتكون من ضريبة حالية وضريبة مؤجلة.

باستخدام  محسوبة  للسنة،  للضريبة  اخلاضع  الدخل  على  سدادها  املتوقع  الضريبة  هي  احلالية  الضريبة 
معدالت الضريبة املطبقة أو املعمول بها بشكل واسع في نهاية فترة اإلقرار.

يتم احتساب الضريبة املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام جلميع الفروق املؤقتة بني القيمة الدفترية لألصول 
وااللتزامات املثبتة ألغراض التقارير املالية واملبالغ املستخدمة ألغراض ضريبية. يستند احتساب املبلغ اخملصص 
للضريبة املؤجلة الى النسق املتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام املعدالت 

الضريبية املطبقة أو املعمول بها بشكل واسع في نهاية فترة اإلقرار.

أرباح ضريبية مستقبلية ميكن استغالل  تتوافر معه  الذي  احلد  إلى  املؤجلة فقط  الضريبة  أصل  إثبات  يتم 
األرصدة الضريبية في مقابلها. يتم تخفيض األصول الضريبية املؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير احملتمل 

معه حتقق املنفعة الضريبية ذات الصلة.

يتم إدراج الضريبة احلالية والضريبة املؤجلة كمصروف أو دخل في بيان الدخل الشامل، إال إذا كانتا تتعلقان 
ببنود مدرجة في بيان الدخل الشامل اآلخر، وفي هذه احلالة يتم إدراج الضريبة أيضا في بيان الدخل الشامل 

اآلخر.

تكاليف متويل مؤجلة ش(    

تكاليف اخلحصول على متويل طويل األجل تُؤجل وتُستهلك على مدى فترة القرض طويل األجل باستخدام 
طريقة معدل الفائدة احلقيقي.  يتم إجراء مقاصة بني تكاليف التمويل املؤجلة ناقصا االستهالكات املتراكمة 
تكلفة  املؤجلة كجزء من  التمويل  تكاليف  يتم رسملة  األجل.   القروض طويلة  من  املسحوبة  املبالغ  وبني 
احملطة أثناء فترة اإلنشاء.  بعد إمتام احملطة، يتم حتميل عنصر االستهالك املنسوب لتكاليف التمويل على بيان 

الدخل الشامل.

املطلوبات املالية ع( 

يتم قياس كافة املطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قياسها بالتكلفة املطفأة.

األدوات املالية املشتقة غ(   

تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لتغطية جزء معني من تعرضها خملاطر سعر الفائدة.  تُدرج األدوات 
املالية املشتقة بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد االشتقاق ويُعاد قياسها الحقا بقيمها العادلة في كل 
تاريخ إقرار.  تُدرج األرباح واخلسائر الناجتة في بيان الدخل الشامل مباشرة ما لم تكن األداة املشتقة مصنفة 

كأداة تغطية، وعندئذ يتوقف وقت إدراجها في بيان الدخل الشامل على طبيعة عالقة التحوط.   

املالية  األدوات  تدرج  أنها موجودات مالية.   اإليجابية على  العادلة  القيمة  ذات  املشتقة  املالية  األدوات  تُدرج 
املشتقة ذات القيمة العادلة السلبية على أنها مطلوبات مالية.  تُعرض األدوات املالية املشتقة كموجودات 
غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إن كانت فترة االستحقاق املتبقية لألداة تزيد عن 12 شهرا وال يُتوقع أن 
يتم حتقيقها أو تسويتها خالل 12 شهرا.  تظهر املشتقات األخرى كموجودات متداولة أو مطلوبات متداولة.
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محاسبة التحوط

تُصنف الشركة أداة التحوط على أنها حتوط تدفقات نقدية.  في بداية عالقة التحوط، تقوم الشركة بتوثيق 
العالقة بني أدوات التحوط وبنود التحوط وكذلك أهداف إدارة اخملاطر واستراتيجيتها في القيام بعدة تعامالت 
حتوط.  باإلضافة الى ذلك، في بداية التحوط وعلى أساس مبدأ االستمرارية، تقوم الشركة بتوثيق ما إذا كانت 

أداة التحوط ذات فعالية كبيرة في موازنة تغيرات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند التحوط.  

حتوطات التدفقات النقدية

اجلزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات املصنفة واملؤهلة كتحوطات تدفقات نقدية يتم 
اإلقرار به في بيان الدخل الشامل اآلخر. األرباح أو اخلسائر املتعلقة باجلزء غير الفعال يتم قيدها مباشرة في 

بيان الدخل الشامل.

الى بيان الدخل الشامل في  يُعاد تصنيفها  املبالغ املدرجة سابقا واملتراكمة في بيان الدخل الشامل اآلخر 
الفترات التي يتم فيها إدراج بند التحوط في بيان الدخل الشامل.

يتم التوقف عن محاسبة التحوط عند قيام الشركة بفسخ عالقة التحوط أو عند انتهاء مدة أدوات التحوط 
أو بيعها أو إنهائها أو إذا لم تعد تستوفي مبادئ محاسبة التحوط.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ف( 

األخرى  املعنية  التوجيهات  وأحدث  وتعديالته،  التجارية لسنة 1974  الشركات  قانون  بأحكام  الشركة  تلتزم 
يتم حساب  الصادرة عن الهيئة العامة لسوق املال بخصوص حتديد مبالغ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.  

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على بيان الدخل الشامل في السنة التي تتعلق بها.

تقديرات وأحكام غ( 

الدخل،  التأثير على  وتقديرات من شأنها  افتراضات  لتقدمي  اإلدارة  املالية، يضطر مجلس  البيانات  إعداد  عند 
واستخدام  املتوفرة  املعلومات  استخدام  املعنية.  اإلفصاح  ومتطلبات  واملطلوبات  واملوجودات،  واملصروفات، 
املنطق على أساس اخلبرة السابقة واملواضيع املصاحبة األخرى هي من العوامل الكامنة عند تكوين التقديرات.  

علما بأن النتائج الفعلية في املستقبل ميكن أن تختلف عن مثل هذه التقديرات.  

التقديرات واالفتراضات التي ترى األدارة أن لها تأثيرا كبيرا من حيث ضرورة إجراء تعديالت جوهرية في سنوات 
الحقة، هي أساسا كالتالي:

• تقدير الدخل اخلاضع للضربية في املستقبل والذي سيتم مقابله استخدام اخلسائر املرحلة لغرض 	
املقاصة

• تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات بناء على تقييم اإلدارة لعدة عوامل مثل الدورات التشغيلية وبرامج 	
الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيني وذلك باستخدام أفضل التقديرات.

• املستقبلية 	 للتكاليف  لإلدارة  الفني  التقييم  أساس  على  هي  التي  املوقع  موجودات  إزالة  تكاليف 
احملتملة فيما يتعلق بإزالة مرافق احملطة.

• هناك عملية تقدير في حتديد القيمة العادلة ملقايضة أسعار الفائدة وبالتالي مبلغ عجز التغطية في 	
نهاية فترة اإلقرار، و

• املستحقة 	 املبالغ  حتصيل  إلمكانية  اإلدارة  تقديرات  أساس  على  هو  الذي  الديون  خسارة  مخصص 
استنادا الى اخلبرة السابقة. 
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ممتلكات وآالت ومعدات   -4

تفاصيل املمتلكات واآلالت واملعدات واردة على الصفحتني 28 و29.( أ

األرض التي أنشأت عليها محطة الكهرباء واملباني واملرافق مت استئجارها من الباطن من شركة ميناء صحار ( ب
الصناعي ش.م.ع.م ملدة 15 سنة من تاريخ التشغيل التجاري قابلة للتجديد لفترة 15 سنة أخرى )انظر إيضاح 

21(.  يتم سداد قيمة اإليجار بواقع 140.000 دوالر أمريكي تقريبا في السنة.

املمتلكات واآلالت واملعدات مرهونة مقابل تسهيالت القروض طويلة األجل املمنوحة الى الشركة )إيضاح 10(. ج( 

ذمم مدينة ومدينون آخرون  -5
2011201120102010

ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

4.35011.2985.63314.631ذمم مدينة
)4.091()1.575()4.137()1.593(يُطرح: مخصص خسارة ديون 

------------------------------------------------
       2.757        7.1614.05810.540

433154400           167          سلفيات ومدفوعات مقدمة
466231600           179          ذمم مدينة أخرى

----------------------------------------------
3.1038.0604.44311.540

============================
تنطبق اإليضاحات التالية:

كامل الذمم املدينة مستحقة من عميل محلي واحد )31 ديسمبر 2010: عميل محلي واحد(.( أ

فيما يلي التحليل الزمني للذمم املدينة:( ب

2011201120102010
انخفاض القيمةذمم مدينةانخفاض القيمةذمم مدينة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

--3.278--1.985غير متأخرة عن السداد )0-26 يوما(
--------متأخرة عن السداد )27-360 يوما(

2.3651.5932.3551.575أكثر من سنة
--------------------------------------------

4.3501.5935.6331.575
========================

دوالر  ألف 
أمريكي

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

--8.514--5.154غير متأخرة عن السداد )0-26 يوما(
--------متأخرة عن السداد )27-360 يوما(

6.1444.1376.1174.091أكثر من سنة
--------------------------------------------

11.2984.13714.6314.091
==========================
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ج( تتضمن الذمم املدينة للشركة مبلغا مستحقا من عميل بقيمة 772 ألف ر.ع )2.007 ألف دوالر أمريكي( )31 ديسمبر 
2010: 780 ألف ر.ع )2.026 ألف دوالر أمريكي( وهو متأخر عن السداد في نهاية فترة اإلقرار ولم تقم الشركة بتكوين 

مخصص مقابله نظرا لعدم حدوث تغيير كبير في جودة االئتمان واملبالغ تعتبر قابلة للتحصيل. 
 

رأس املال  -6

في نهاية فترة اإلقرار، رأسمال الشركة املصرح به واملصدر/ املدفوع كما يلي:( أ

2011201120102010
ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

رأس املال املصرح به بقيمة 1 ر.ع للسهم 
60.000156.00060.000156.000الواحد

========================

رأس املال املصدرواملدفوع بالكامل بقيمة 1 ر.ع 
27.80072.30027.80072.300للسهم الواحد

========================

فى نهاية فترة اإلقرار، تفاصيل املساهمني املالكني لنسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة وعدد األسهم التي  ب(  
ميلكونها كالتالي:

20112010
عدد األسهم 

اململوكة
عدد األسهم ٪

اململوكة
%

12.510.0004512.510.00045كهرابيل فريزون
==========================

االحتياطي القانوني  -7

أرباح  وتعديالته، مت حتويل 10% من صافي  العماني لسنة 1974  التجارية  من قانون الشركات  املادة 106  طبقا ألحكام 
الشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع الى حني يصبح مبلغ االحتياطي القانوني مساويا لثلث رأسمال الشركة 

املصدر.

توزيعات األرباح  -8
خالل السنة، مت إعالن ودفع توزيعات أرباح نقدية بواقع 0/080 ر.ع للسهم الواحد عن سنة 2010 بقيمة 2.2 مليون ( أ

ريال عماني )31 ديسمبر 2010: 0/080 ر.ع للسهم الواحد عن سنة 2009 بقيمة 2.2 مليون ريال عماني(

في اجتماع اجلمعية العامة السنوية املنعقد بتاريخ 30 مارس 2011، مت تفويض مجلس اإلدارة بدفع توزيعات أرباح ( ب
مرحلية عن الفترة من 1 يناير 2011 الى 30 يونيو 2011 في حدود 0/100 ر.ع للسهم الواحد خالل السنة.  وعليه، 
مت إعالن ودفع توزيعات أرباح نقدية مرحلية بواقع 0/080 ر.ع للسهم الواحد بقيمة 2.2 مليون ريال عماني خالل 

السنة.
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عجز التغطية    -9

مقايضة سعر الفائدة   
تسهيالت القروض طويلة األجل املمنوحة الى الشركة حتمل فائدة مبعدل ليبور بالدوالر األمريكي زائد الهوامش املالئمة 
)انظر إيضاح 10(.  طبقا التفاقية القرض ألجل، قامت الشركة بتثبيت سعر الفائدة من خالل اتفاقيات مقايضة أسعار 
الفائدة للتحوط من تغير معدل ليبور بالدوالر األمريكي بنسبة 95% من تسهيالت القرض لكامل فترة االتفاقية.  أقصى 
مبلغ تقديري مقابل يتم تغطيته للبنك البريطاني وبنك ستندارد تشارترد في 31 ديسمبر 2011 هو حوالي 138 مليون 
ريال عماني )359 مليون دوالر أمريكي( )31 ديسمبر 2010: حوالي 145 مليون ريال عماني )377 مليون دوالر أمريكي( 
بسعر فائدة ثابت قدره 5.75%، 4.50% بالنسبة للبنك البريطاني و5.70% في السنة بالنسبة لبنك ستندارد تشارترد )31 
ديسمبر 2010: 4.25%، 2.98% بالنسبة للبنك البريطاني و5.70% بالنسبة لبنك ستندارد تشارترد( دون اعتبار الهوامش.

في 31 ديسمبر 2011، كان سعر ليبور بالدوالر األمريكي حوالي 0.55% في السنة )31 ديسمبر 2010: 0.44% في السنة( 
في حني قامت الشركة بتثبيت سعر الفائدة على قروضها كما هو موضح أعاله.

2011201120102010
ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

تغطية التدفقات النقدية
26.87769.81119.42050.441عجز التغطية )حقوق امللكية(

9.5762.6656.922      3.687       ضريبة تابعة
414126328         159          اجلزء غير الفعال من تكلفة التغطية 

----------------------------------------------------
79.80122.21157.691 30.723 القيمة العادلة للمطلوبات املالية املشتقة

4.5131.6794.361 1.738 فائدة مستحقة على أدوات التغطية 
----------------------------------------------------

32.46184.31423.89062.052               عجز التغطية )مطلوبات(
============================

في حالة قيام الشركة بإنهاء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة في 31 ديسمبر 2011، فإنها قد تتكبد خسائر في حدود 
32.46 مليون ريال عماني )84.31 مليون دوالر أمريكي( )31 ديسمبر 2010: 23.89 مليون ريال عماني )62.05 مليون دوالر 

أمريكي(.  إال أنه طبقا لبنود اتفاقيات القروض، ال يجوز للشركة إنهاء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة.

طبقا للمعيار احملاسبي الدولي رقم 39: األدوات املالية: اإلقرار والقياس«، يجب اختبار تغطية التحوط سنويا على األقل 
للتأكد من فاعليتها وبالتالي يتم قيد األجزاء الفعالة وغير الفعالة في حقوق امللكية وبيان الدخل الشامل على التوالي.
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10-    قروض طويلة األجل
2011201120102010

ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

317.319128.179332.932   122.168             التسهيل األساسي
61.03124.65364.034     23.497               تسهيالت السداد

)19.582()7.539()19.670(   )7.573(              يُطرح: اجلزء اجلاري من القروض
  -------------  ---------------------------------------

  138.092   358.680145.293377.384
)9.122()3.512()8.085(    )3.113(             يُطرح: تكاليف متويل مؤجلة

  -------------  ---------------------------------------
  134.979   350.595141.781368.262

  =======  =====================
تنطبق اإليضاحات التالية

تسهيالت مصرفية ُمجمعة ( أ
دوالر  مليون   550 قدره  أقصى  بحد  مجمعة(  )تسهيالت  مجمع  األجل  طويل  قرض  تسهيالت  على  الشركة  حصلت 
للتسهيالت من حيث إدارة  )“الوكيل العام”(  بدور الوكيل العام  –بي ال سي-  يقوم بنك اتش اس بي سي  أمريكي.  
ومراقبة مجمل التسهيالت.  وقج مت تعيني بنك اتش اس بي سي – الواليات املتحدة األمريكية- واجلمعية األهلية وبنك 

مسقط على التوالي كأمناء على الضمان في اخلارج والداخل أمام األطراف املمولة املضمونة. 

التسهيل األساسي     ب( 
حصلت الشركة، مبوجب التسهيل األساسي، على قرض ألجل مببلغ إجمالي قدره 382.50 مليون دوالر أمريكي.  إجمالي 
مبلغ التسهيل األساسي يستحق السداد على 34 )أربعة وثالثني( قسطا نصف سنوي، منها 28 قسطا تتراوح بني 6.5 
مليون دوالر أمريكي و13.2 مليون دوالر أمريكي.  وتبلغ األقساط الستة بعد التنازل 20.35 مليون دوالر أمريكي للقسط 

الواحد.  السداد مبوجب التسهيل االساسي املُعدل بدأ منذ 30 سبتمبر 2008.  

تسهيالت السداد    ج( 
حصلت الشركة، مبوجب تسهيالت السداد، على قرض ألجل مببلغ إجمالي قدره 72 مليون دوالر أمريكي.  إجمالي مبلغ 
تسهيل السداد يستحق السداد على 34 )أربعة وثالثني( قسطا نصف سنوي، منها 28 قسطا تتراوح بني 1.2 مليون 
دوالر أمريكي و2.5 مليون دوالر أمريكي.  وتبلغ األقساط الستة بعد التنازل 3.91 مليون دوالر أمريكي للقسط الواحد.  

السداد مبوجب تسهيل السداد بدأ منذ 30 سبتمبر 2008.  

الفائدة د( 
التسهيالت حتمل فائدة مبعدالت ليبور بالدوالر األمريكي زائد الهوامش املالئمة.  وتختلف الهوامش وفقا للتسهيالت    

غير املُسددة.  

عموالت االرتباط وأتعاب أخرى هـ( 
وأتعاب  التنفيذ  حسن  ضمان  ورسوم  ارتباط  عمولة  تدفع  أن  الشركة  على  يجب  القروض،  تسهيالت  لشروط  طبقا 

الواجهة األخيرة للتسهيالت وعمولة وكالة وكافة عموالت البنوك.

الضمان و( 
التسهيالت مضمونة بواسطة رهون قانونية وجتارية شاملة على كافة موجودات الشركة.  

تعهدات ز( 
اتفاقيات التسهيالت تشمل بعض التعهدات املتعلقة، من بني أمور أخرى، بنسب متويل املشروع وإبرام اتفاقيات جوهرية 

جديدة والرهونات السلبية والتغيرات في النشاط والقروض والضمانات... الخ.
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مخصص تكاليف إزالة املوجودات من املوقع   -11

اقتصادية  منافع  خلسارة  اإلدارة  تقديرات  ألفضل  احلالية  القيمة  ميثل  املوقع  من  املوجودات  إزالة  تكاليف  مخصص 
مستقبلية تكون الزمة إلزالة التجهيزات واملرافق وترميم املناطق املتأثرة في مواقع الشركة.  فيما يلي حركة مخصص 

تكاليف إزالة املوجودات من املوقع:

2011201120102010
ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

9672.5129092.361في بداية السنة
6115958151مخصص تكلفة إزالة املوجودات من املوقع

----------------------------------------
1.0282.6719672.512في نهاية السنة

========================

ذمم دائنة ودائنون آخرون  -12
2011201120102010

ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

1.8511.2063.132 713 ذمم دائنة
6.8264.37611.366 2.628 مستحقات وذمم دائنة أخرى

---------------------------------------------
 3.341 8.6775.58214.498

===========================
 

تعامالت أطراف ذات عالقة  -13
أبرمت الشركة تعامالت مع شركات ومساهمني ميلكون نفوذا كبيرا على الشركة.  كما أبرمت الشركة تعامالت مع 
شركات ذات عالقة بهؤالء املساهمني الكبار أو أعضاء مجلس اإلدارة )»أطراف أخرى ذات عالقة(.  وتتم هذه التعامالت 

مبوجب بنود وشروط موافق عليها من قبل اإلدارة.

فيما يلي ملخص أهم تعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة:( أ

2011201120102010
ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

خدمات مقدمة من شركة صحار 
5.77815.0075.23913.608 للتشغيل والصيانة ش.م.م

 خدمات مقدمة من شركة إدارة الطاقة ش.م.م

   - أتعاب إدارة
   - مصروفات إدارية أخرى

154
264

400
640

154
239

400
621

481253694خدمات مقدمة من شركة سويز تراكتبل اس أيه

3283116301 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
14362052 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة 
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املبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة هي دون فائدة وتستحق السداد عند الطلب.( ب

فيما يلي تفاصيل املبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة:( ج

2011201120102010
ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

      مستحق ألطراف ذات عالقة
6801.766279725     شركة صحار للتشغيل والصيانة ش.م.م

============================

الضريبة   -14
2011201120102010

ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

بيان الدخل الشامل
مبلغ ضريبة مؤجلة )الصافي(

)2.011(    )774(       )1.262()486(السنة احلالية
----)1.060()408(السنة السابقة

-----------------------------------------------
)894()2.322(       )774(    )2.011(

============================
بيان الدخل الشامل اآلخر

رصيد ضريبي متعلق مبقايضة سعر 
1.481 570      1.0222.654الفائدة

============================

بيان املركز املالي
4.63212.0324.76012.364التزام ضريبة مؤجلة

============================

تنطبق اإليضاحات التالية:

تخضع الشركة لضريبة الدخل طبقا ألحكام قانون ضريبة الدخل في سلطنة عمان بواقع 12% من األرباح ( أ
اخلاضعة للضريبة التي تزيد عن 30.000 ر.ع.

خالل السنة، أجنزت األمانة العامة للضرائب الربط الضريبي للشركة لسنتي 2004 و2005 دون فرض اي ضريبة ( ب
إضافية.

لم تنجز األمانة العامة للضرائب الربط الضريبي للشركة للسنوات من 2006 إلى 2010. وترى اإلدارة أن مبالغ ( ت
الضرائب حسب الربط الضريبي، إن وجدت، بالنسبة للسنوات الضريبية املشار إليها أعاله، لن تكون كبيرة 

بالنسبة للمركز املالي للشركة في نهاية فترة اإلقرار.
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د(  التزام الضريبة املؤجلة ورصيد/ )مبلغ( الضريبة املؤجلة في بيان الدخل الشامل وبيان الدخل الشامل اآلخر يُنسب  
    الى البنود التالية:

في 31 
ديسمبر 2010

مدرج في 
الدخل  بيان 

الشامل

بيان  في  مدرج 
الشامل  الدخل 

اآلخر
في 31 

ديسمبر 2011
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

209--2027فائدة مستحقة على أدوات التحوط
221--)2(223مخصصات 

1.005--512493خسائر ضريبية
1.0223.687--2.665القيمة العادلة ألدوات التحوط

)9.754(--)1.392()8.362(استهالك
----------------------------------------------------

 )4.760()894(1.022)4.632(
===============================

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

544--52519فائدة مستحقة على أدوات التحوط
573--)5(578مخصصات 

2.610--1.3301.280خسائر ضريبية
2.6549.576--6.922القيمة العادلة ألدوات التحوط

)25.335(--)3.616()21.719(استهالك
------------------------------------------------------

)12.364()2.322(2.654)12.032(
===============================

تكاليف مباشرة   -15
2011201120102010

ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

34.707 37.31413.362 14.366غاز وقود
13.608 14.3665.239 5.531رسوم تشغيل وصيانة

17.428 17.4416.710 6.715استهالك
1.745 1.721672 663استخراج مياه البحر

3.328 5.2221.281 2.010مصروفات تشغيل أخرى
------------------------------------------------

29.28576.06427.26470.816
============================
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دخل آخر  -16
2011201120102010

ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

----1.725 664 استرداد فائض مخصصات
========================

مصروفات عمومية وإدارية    -17
2011201120102010

ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

154400154400أتعاب إدارة
26718استهالك

70181120312أتعاب مهنية وقانونية
18461436تكاليف املوظفني

اإلدارة  مجلس  جلسات  حضور  بدل 
ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

46119
136353

379987353917مصروفات إدارية أخرى
------------------------------------------------

6691.7397842.036
============================

تكاليف التمويل   -18
2011201120102010

ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

1.6204.2091.7314.493فائدة على التسهيل األساسي
312810333865فائدة على تسهيالت السداد
3991.0374281.112إطفاء تكاليف متويل مؤجلة

6.78817.6306.43116.704فائدة على صافي تسوية املقايضة
139359145378مصروفات متويل أخرى

التحوظ  تكلفة  من  الفعال  غير  اجلزء 
3285126328)إيضاح 9(

مخصص تكلفة إزالة املوجودات 
6115958151)إيضاح 11(

-------------------------------------------------
9.35124.2899.25224.031

============================
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صافي املوجودات للسهم الواحد  -19
يتم حساب صافي املوجودات للسهم الواحد من خالل تقسيم أموال املساهمني على عدد األسهم القائمة في نهاية 

فترة اإلقرار.
2011201120102010

دوالر أمريكير.عدوالر أمريكير.ع

76.89931.53581.909      29.606     أموال املساهمني )ألف(
------------------------------------------------

فترة  نهاية  في  القائمة  األسهم  عدد 
27.80027.80027.80027.800اإلقرار )ألف(

------------------------------------------------
1/0652/771/1342/95صافي املوجودات للسهم الواحد 

============================

تعتقد اإلدارة أن عجز التغطية البالغ 26.88 مليون ريال عماني )69.81 مليون دوالر أمريكي( )31 ديسمبر 2010: 19.42 
مليون ريال عماني )50.44 مليون دوالر أمريكي( في نهاية فترة اإلقرار ميثل اخلسارة التي ميكن أن تتكبدها الشركة إن 

اختارت إنهاء اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة في هذا التاريخ.  إال أنه طبقا لبنود اتفاقيات التمويل، ال يجوز للشركة 
إنهاء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة.  وبناء عليه، مت استبعاد عجز التغطية من أموال املساهمني.

العائد األساسي للسهم الواحد  -20
يتم حساب العائد األساسي للسهم الواحد من خالل تقسيم أرباح السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم 

القائمة خالل السنة كالتالي:
2011201120102010

دوالر أمريكير.عدوالر أمريكير.ع

11.849 4.562 6.542 2.519 أرباح السنة )ألف(
------------------------------------------------

املتوسط املرجح لعدد األسهم 
27.80027.80027.80027.800القائمة في نهاية فترة اإلقرار )ألف(

-----------------------------------------------
0/0910/230/1640/43العائد األساسي للسهم الواحد

==========================
بالنظر إلى أنه ال يوجد لدى الشركة أسهم ميكن أن تنخفض قيمتها، فإن اإليرادات اخملفضة للسهم هي نفسها  

اإليرادات األساسية للسهم.  

ارتباطات إيجار  -21
األرض التي أنشأت عليها محطة صحار للكهرباء واملياه مت استئجارها من شركة ميناء صحار الصناعي ش.م.ع.م ملدة 
15 سنة )إيضاح 4/ ب(.  في نهاية فترة اإلقرار، كان احلد األدنى الرتباطات اإليجار املستقبلية مبوجب عقود إيجار تشغيل 

غير قابلة لإللغاء كالتالي:
2011201120102010

ألف دوالر أمريكيألف ر.عألف دوالر أمريكيألف ر.ع

5414054140خالل سنة
217564217564بني سنتني و5 سنوات

285740339880بعد 5 سنوات
------------------------------------------------

5561.4446101.584
============================
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أحداث الحقة والتزامات عرضية تابعة  -22
خالل السنة، تعرضت الشركة ألعطال فنية غير متوقعة في مولدين من مولدات محركات الغاز الثالثة، ووقع نفس 
العطل في مولد محرك الغاز الثالث بعد تاريخ اإلقرار.  مت فحص مولد احملرك البخاري وهو خال من أي أعطال.  ونتيجة 
لهذه املشاكل التي تعرضت إليها الشركة، فقد تكبدت تكاليف إصالحات بقيمة 600.000 ر.ع تقريبا )1.559 مليون 
دوالر أمريكي( إلصالح املولدين خالل السنة، ومن املتوقع تكبد مبلغ آخر قدره 296.000 ر.ع )769.000 دوالر أمريكي( في 

الفترة الالحقة إلصالح املولد الثالث.

إضافة الى ذلك، فقد خسرت الشركة، خالل سنة 2011، إيرادات قدرها 1.915 مليون ريال عماني )4.97 مليون دوالر 
أمريكي(، ومن املتوقع أن تخسر املزيد من اإليرادات بقيمة 2.263 مليون ريال عماني )5.88 مليون دوالر أمريكي( في 

الفترة الالحقة نتيجة تواصل عدم توفر الوحدات.

رغم أن الشركة لديها ترتيبات تأمني لتغطية اإلصالحات وخسارة اإليرادات الناجتة عن أحداث ُمحددة، فإنه ليس من 
املؤكد كم قيمة خسائر اإليرادات وتكاليف اإلصالحات، إن وجدت، التي سيتم استردادها من خالل مطالبات التأمني.  

وتعود هذه الشكوك الى أن السبب األصلي لألعطال ما زال قيد التحليل، ومن السابق ألوانه التوصل الى خالصة حول 
السبب احلقيقي لتلك األعطال.

ترى اإلدارة أنه من إجمالي تكاليف اإلصالح وخسارة اإليرادات املتوقعة بقيمة 5.08 مليون ريال عماني )13.19 مليون 
دوالر أمريكي( تقريبا، سيتم استرداد حد أدنى قدره 2.38 مليون ريال عماين )6.18 مليون دوالر أمريكي( من مطالبات 

التأمني، وبذلك تكون املبالغ اخملصصة خالل السنة وقدرها 2.515 مليون ريال عماني )6.53 مليون دوالر أمريكي( كافية 
لتغطية جزء هام من إجمالي اخلسارة املتوقعة.

اخملاطر املالية وإدارة رأس املال  -23
مخاطر  فيها  )مبا  السوق  مخاطر  باألساس  وهي  املالية،  اخملاطر  خملتلف  تعرضها  الشركة  تزاولها  التي  األنشطة  إن 
داخلياً  اخملاطر  بإدارة  الشركة  تقوم  السيولة.  ومخاطر  االئتمان  ومخاطر  الفائدة(،  أسعار  ومخاطر  األجنبية،  العمالت 
طبقا للسياسات املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة اخملاطر بانتظام للتأكد من أنها 

تعكس أي تغييرات في أحوال السوق وأنشطة الشركة.

مخاطر السوق أ( 
مخاطر العمالت األجنبية

الشركة معرضة خملاطر العمالت األجنبية على القروض بعمالت غير عملة التشغيل لدى الشركة.  العملة 
التي تُقوُم بها تلك التعامالت هي الدوالر األمريكي.  فيما يخص تعامالت الشركة بالدوالر األمريكي، تعتقد 
اإلدارة أن الشركة ليست معرضة خملاطر العملة نظرا ألن الريال العماني مثبت مقابل الدوالر األمريكي.  في 
نهاية فترة اإلقرار، كان لدى الشركة أرصدة بنكية وودائع قصيرة األجل ُمقومة بالدوالر األمريكي قدرها 1.6 

مليون ريال عماني )31 ديسمبر 2010: 0.9 مليون ريال عماني(

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عن القروض طويلة األجل املمنوحة الى الشركة.  تعاقدت الشركة على مقايضة 
الفائدة، وافقت  مبوجب عقود مقايضة اسعار  الفائدة.   التحوط من مخاطر أسعار  الفائدة من أجل  أسعار 
االفتراضية  املبالغ  أصل  على  احملتسبة  والعائمة  الثابتة  الفائدة  أسعار  بني  الفرق  مبلغ  تبادل  على  الشركة 
املتفق عليها.  ومتكن هذه العقود الشركة من تقليل مخاطر تغير أسعار الفائدة على القيمة العادلة للديون 
يتم  متغيرة.   فائدة  بأسعار  الصادرة  الديون  على  النقدية  التدفقات  ومخاطر  ثابتة  فائدة  بأسعار  الصادرة 
تصنيف كافة عقود مقايضة أسعار الفائدة التي تُعوض معدالت الفائدة العائمة مبعدالت فائدة ثابتة على 
أنها عقود حتوط من التدفقات النقدية من أجل التقليل من تعرض الشركة خملاطر التفقات النقدية الناجتة 
عن تغير أسعار الفائدة على االقتراضات.  مقايضة أسعار الفائدة ومدفوعات االفائدة على القرض تتم في 

نفس الوقت.
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مخاطر االئتمان ب( 

مخاطر االئتمان هي مخاطر اخلسائر املالية للشركة في حالة فشل العميل أو الطرف اآلخر في األداة املالية 
في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ أساسا من الذمم املدينة للشركة.  في نهاية فترة اإلقرار، كان مجمل 
الذمم املدينة مستحقا من شركة مملوكة للحكومة )الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه(.  ترى اإلدارة أن 
مخاطر االئتمان عن الذمم املدينة ضئيلة جدا نظرا ألن الذمم املدينة مستحقة من احلكومة.  كذلك، فإن النقد 

والودائع قصيرة األجل موجودة لدى بنوك ذات سمعة طيبة، مما يقلل من مخاطر االئتمان.

مخاطر السيولة ج( 

الشركة  حتتفظ  املالية عند استحقاقها.   بالتزامتها  الوفاء  الشركة على  السيولة هي عدم قدرة  مخاطر 
بأرصدة بنكية ونقد كاف للوفاء بالتزامتها عند استحقاقها.

يقدم اجلدول التالي حتليال لالستحقاقات التعاقدية املتوقعة للمطلوبات املالية في نهاية سنة اإلقرار:

31 ديسمبر 2011
القيمة 

الدفترية
التدفقات 

النقدية 
التعاقدية

6 أشهر 
أو أقل

أكثر من 5 2-5 سنوات1-2 سنة6-12 شهرا
سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

مطلوبات مالية غير مشتقة 
)أ(

105.474 24.864 7.754 4.600 2.973 145.665 142.552 قروض بنكية مضمونة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

  --  --  ----4.0214.0214.021ألطراف ذات عالقة
مطلوبات مالية مشتقة )ب(

مقايضات أسعار فائدة 
مستعملة في التغطية

26.877
32.461

3.4012.8415.94612.6857.588

---------------------------------------------------------------------------------
173.450182.14710.3957.44113.70037.549113.062اجملموع )أ + ب(

=================================================

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

مطلوبات مالية غير مشتقة 
)أ(

273.959   64.582  370.265378.3507.72111.94920.139قروض بنكية مضمونة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

--   --  ----10.44310.44310.443ألطراف ذات عالقة
مطلوبات مالية مشتقة )ب(

مقايضات أسعار فائدة 
مستعملة في التغطية

69.81184.3148.8337.38015.44432.94819.709

-----------------------------------------------------------------------------
450.519473.10726.99719.32935.58397.530293.668اجملموع )أ + ب(

=================================================
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31 ديسمبر 2010

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية

6 أشهر 
أو أقل

2-5 سنوات1-2 سنة6-12 شهرا
أكثر من 5 

سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

مطلوبات مالية غير 
مشتقة )أ(

149.320152.8322.9834.1847.57324.000114.092قروض بنكية مضمونة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

ألطراف ذات عالقة
5.8615.8615.861

--------
مطلوبات مالية مشتقة 

)ب(
مقايضات أسعار فائدة 

مستعملة في التغطية
19.420

23.8903.2793.3807.8118.3751.045
------------------------------------------------------------------------------

32.375115.137 174.601182.58312.1237.56415.384اجملموع )أ + ب(
=================================================

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

مطلوبات مالية غير 
مشتقة )أ(

387.844396.9667.74910.86819.67062.339296.340قروض بنكية مضمونة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

ألطراف ذات عالقة
15.223

15.22315.223--------
مطلوبات مالية مشتقة 

)ب(
مقايضات أسعار فائدة 

مستعملة في التغطية
50.441

62.0528.5178.78020.28421.753   2.718
----------------------------------------------------------------------------

453.508474.24131.48919.64839.95484.092299.058اجملموع )أ + ب(
=================================================

إدارة رأس املال د( 

إن أهداف الشركة من إدارة رأس املال هي:

•  متكني الشركة من االستمرار باألعمال التجارية، بحيث ميكنها مواصلة حتقيق عائدات للمساهمني 	
ومنافع ألصحاب املصالح اآلخرين، و 

• توفير عائد مناسب للمساهمني وضمان النمو املستقبلي لألعمال.	

قانون  ألحكام  طبقا  خارجية  جهات  من  عليها  املفروضة  الرأسمالية  املتطلبات  بتنفيذ  الشركة  التزمت 
الشركات التجارية لسنة 1974 وتعديالته وتوجيهات الهيئة العامة لسوق املال.

في سياق إدارة رأس املال، اتفقت الشركة مع البنوك التي قدمت الديون اخلارجية على احملافظة على مستوى 
محدد لنسبة الديون الى حقوق امللكية.  في نهاية فترة اإلقرار، كانت نسبة الديون الى حقوق امللكية في حدود 

املستوى املتفق عليه، وبالتالي فإن الشركة ال تتوقع أنها ستكون ُمطالبة بزيادة رأس املال )حقوق امللكية(.
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قياس القيمة العادلة  -24

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف اختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية في نهاية 
فترة اإلقرار.   يشمل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة املستويات التالية:

املماثلة  	  املطلوبات  أو  بالنسبة للموجودات  النشطة  في األسواق  املعدلة(  )غير  املعروضة  األسعار 
)املستوى 1(؛

للموجودات 	  بالنسبة  للمالحظة  قابلة   1 املستوى  ضمن  واملشمولة  املعروضة  األسعار  غير  بنود 
األسعار( من  )مشتقة  مباشر  غير  بشكل  أو  كأسعار(  )أي  مباشر  بشكل  سواء  املطلوبات،   أو 

)املستوى 2( و
غير 	  )معطيات  للمالحظة  القابلة  السوق  بيانات  على  املبنية  وغير  املطلوبات  أو  للموجودات  بنود 

قابلة للمالحظة( )املستوى 3(.

دوالر  مليون   79.8( ريال عماني  مليون  املالية املشتقة بقيمة دفترية قدرها 30.7  العادلة للمطلوبات  القيمة  مت حتديد 
التسلسل  من  املستوى 2  مبوجب  أمريكي(  دوالر  مليون   57.6( ريال عماني  مليون   22.2 ديسمبر 2010:   31( أمريكي( 

الهرمي.  ولم يكن هناك أي حتويل بني املستوى 1 واملستوى 2 في الفترة احلالية.
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ي 
املبان

ت 
عدا

م
ت

كينا
وما

طع غيار فنية
ق

ى
خر

ت أ
جودا

مو
ت

جودا
إزالة مو

ع
جملمو

ا
ع

جملمو
ا

سمبر 2011
            31 دي

ف ر.ع
أل

ف ر.ع
أل

ف ر.ع
أل

ف ر.ع
أل

ف ر.ع
أل

ف ر.ع
أل

ي
ك

ف دوالر أمري
أل

كلفة
الت

سمبر 2010
31 دي

7.009
189.031

4.522
29

777
201.368

523.033
سنة

خالل ال
ت 

ستبعادا
ا

--
--

--
)2(

--
)2(

)6(
-------------

---------------
---------------

-------------
-------------

---------------
---------------

سمبر 2011
31 دي

7.009
189.031

4.522
27

777
201.366

523.027
-------------

---------------
---------------

-------------
-------------

---------------
---------------

ك
ال

ه
ست

اال
سمبر 2010

31 دي
885

23.238
548

24
93

24.788
64.383

سنة
ك ال

هال
ست

ا
235

6.302
151

2
27

6.717
17.447

ت
ستبعادا

ق باال
متعل

--
--

--
)2(

--
)2(

)5(
-------------

--------------
-------------

------------
------------

-------------
--------------

سمبر 2011
31 دي

1.120
29.540

699
24

120
31.503

81.825
-------------

--------------
-------------

------------
------------

-------------
--------------

ي القيمة الدفترية
صاف

سمبر 2011
31 دي

5.889
159.491

3.823
3

657
169.863

441.202
=======

========
=======

======
======

========
========

سمبر 2010
31 دي

6.124
165.793

3.974
5

684
176.580

458.650
=======

========
=======

======
======

========
========

ت  )تابع(
عدا

ت وم
ت وآال

كا
ممتل

 -3
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ي 
املبان

ت 
معدا

ت
كينا

وما
طع غيار فنية

ق
خرى

ت أ
جودا

مو
ت

جودا
إزالة مو

جملموع
ا

جملموع
ا

سمبر 2010
           31 دي

ف ر.ع
أل

ف ر.ع
أل

ف ر.ع
أل

ف ر.ع
أل

ف ر.ع
أل

ف ر.ع
أل

ي
ك

ف دوالر أمري
أل

كلفة
الت

سمبر 2009 
31 دي

سمبر 2010
و31 دي

7.009
189.031

4.522
29

777
201.368

523.033

-------------
------------

---------------
-------------

-------------
---------------

---------------

ك
ال

ه
ست

اال
سمبر 2009

31 دي
652

16.938
397

17
67

18.071
46.937

سنة
ك ال

هال
ست

ا
233

6.300
151

7
26

6.717
17.446

-------------
--------------

-------------
------------

------------
-------------

--------------
سمبر 2010

31 دي
885

23.238
548

24
93

24.788
64.383

-------------
--------------

-------------
------------

------------
-------------

--------------

ي القيمة الدفترية
صاف

سمبر 2010
31 دي

6.124
165.793

3.974
5

684
176.580

458.650
=======

========
=======

======
======

========
========

سمبر 2009
31 دي

6.357
172.093

4.125
12

710
183.297

476.096
=======

========
=======

======
======

========
========

ت  )تابع(
عدا

ت وم
ت وآال

كا
ممتل

 -3


