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أعضاء مجلس اإلدارة و المديرين
ممثاًل عنأعضاء مجلس اإلدارة

كهربل م م ح )جي دي إف سويز(الفاضل / مرتضى بن احمد بن سلطانرئيس مجلس اإلدارة

-الفاضل / مارك لموننائب الرئيس

-الفاضل/ جيرونيمو روراعضو مجلس اإلدارة

صندوق تقاعد وزارة الدفاعالفاضل/ احمد بن سلطان اليعقوبيعضو مجلس اإلدارة

-الفاضل / بشامك لوباعضو مجلس اإلدارة

-الفاضل/ اندرو سميثسونعضو مجلس اإلدارة

-الفاضل/ كارل بريداعضو مجلس اإلدارة

-الفاضل / مالكولم ريغلي عضو مجلس اإلدارة

-الفاضل/ عبدالرؤوف ابو ديةعضو مجلس اإلدارة

-الفاضل / كمال تاراجي عضو مجلس اإلدارة

عمان للغاز الطبيعي المسال ش م ع م الفاضل/ سيف بن عبداهلل الحارثيعضو مجلس اإلدارة

-الفاضل / سامي بن عبداهلل بن خميس الزدجالي عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية:

الفاضل/ غييوم بوديالرئيس التنفيذي

الفاضل/ زهير كراتشي واالأمين عام الشركة

الفاضل/ اس. ام. طارقالمدير المالي

الفاضل/ سرينات هيبرالمدير الفني

الفاضل/ جمال بن صالح البلوشيالمدير اإلداري
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تقرير مجلس اإلدارة



التقرير السنوي 2013

المساهمون الكرام،

للطاقة  صحار  شركة  إدارة  مجلس  أعضاء  عن  نيابة 
التاسع  السنوي  التقرير  لكم  اقدم  أن  يسرني  ش.م.ع.ع  

للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

إرسائها  بعد   2004 عام  في  للطاقة  صحار  شركة  تأسست 
للكهرباء  صحار  محطة  مشروع  على  تنافسية  مناقصة 
تقوم  و  المحطة  الشركة  تمتلك  المستقلة.  والمياه 
ومحطة  الكهرباء  من  ميجاواط   585 إلنتاج  بتشغيلها 
يوميًا(  إمبريالي  غالون  )مليون   33 إلنتاج   البحر  مياه  تحلية 
ببيع  الشركة  تقوم  الصناعي.   صحار  ميناء  منطقة  في 
الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  الى  والمياه  الكهرباء 
والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  حسب  ش.م.ع.م  والمياه 
طويلة األمد لمدة 15 عامًا. تم ادراج اسهم الشركة للتداول 

في سوق مسقط لألوراق المالية في أغسطس 2008. 

سجلت  التي  و  للتشغيل  السابعة  السنة   2013 سنة  توافق 
الشركة خاللها حادثة تختص بالسالمة،  حيث تعرض احد 
كهربائي  وميض  الى   2013 يناير   29 في  المحطة  موظفي 
تسبب بحروق في احدى اليدين و األنف. في مجابهة تلك 
الصادرة  العمل  خطة  تنفيذ  خالل  حدثت  التي  الحادثة 
بعد تدقيق الصحة و السالمة الذي قامت به هيئة تنظيم 
للطاقة  صحار  شركة  شرعت   ،2012 ديسمبر  في  الكهرباء 
الصيانة  و  للتشغيل  صحار  شركة  التشغيل  مقاول  مع 
توصيات  لتنفيذ  عديدة  مهمة  اجراءات  بتطبيق  م  م  ش 
الهيئة نحو تحسين ثقافة و معايير الصحة والسالمة في 

 2013 نوفمبر  في  الكهرباء  تنظيم  هيئة  قامت  المحطة.  
باصدار  قامت  ذلك  اعقاب  في  و  التوصيات  تنفيذ  بمتابعة 
المحطة  في  الملحوظة  بالتحسينات  اشاد  الذي   تقريرها 

و العمل الذي قامت به الفرق.

الشركة  لموظفي  السالمة  و  الصحة  جوانب  تأتي    
و المقاول في مقدمة اولوليات شركة صحار للطاقة، وقد 
حوادث  دون  يومًا   336 عدد   2013 بنهاية  الشركة  اكملت 

مضيعة للوقت. 

غير  الصيانة  بأعمال   2012 في  الشركة  عمليات  تأثرت  بينما    
القابضة  الحلقات  الطويل إلستبدال  التوقف  و  المخططة 
للحصول  اتفاق  الى   2013 في  الشركة  )توصلت  للمولدات 
سنة  كانت   2013 فإن  التأمين(،  شركة  من  تعويض  على 

تشغيل ممتازة لشركة صحار للطاقة.  

للكهرباء   ٪99,2( عالية  بإعتمادية  المحطة  تشغيل  تم 
العالية  الجاهزية  على  المحافظة  تمت  للمياه(.   ٪98,2 و 
للمحطة طوال العام )91,7٪ للكهرباء و 91,6٪ للمياه(. و تم 
تسجيل فاقد قسري منخفض )0,8٪ للكهرباء و 1,8٪ للمياه(. 

للتشغيل  صحار  شركة  طريق  عن  المحطة  صيانة  تمت 
حسب  و  عليه  المتفق  االنقطاع  جدول  حسب  الصيانة  و 
على  المحافظة  مع  للمعدات  األصلي  المصّنع  توصيات 
قطاع  في  بها  المعمول  الممارسات  و  المعايير  افضل 

الصيانة.  
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ان انجاز االداء يأتي في سياق استدامة الطلب على الكهرباء 
في عمان )حوالي +10٪ مقارنة مع 2012( و طلب عالي للمياه 
في محافظة شمال الباطنة حيث عمليات الشركة. يمكن 
قياس ارتفاع الطلب في السوق بالنظر الى عوامل التحميل 
العالية في الكهرباء و المياه ) 69٪ للكهرباء و 90,8٪ للمياه 

خالل 2013(. 

األداء  على  ايجابيًا  اعاله  المذكورة  العوامل  جميع  أثرت 
المالي للشركة ، و يفخر مجلس اإلدارة اعالم المساهمين 
 5/137 بلغت  السنة  عن  ارباحًا  الشركة  تحقيق  عن  الكرام 
 2/940 بلغت  التي   2012 ارباح  ، مقارنة مع  ريال عماني  مليون 

مليون ريال عماني. 

ارباح نقدية ختامية  الثاني بتوزيع  الربع  قامت الشركة في 
 2012 المالية  السنة  عن  عماني  ريال  مليون   2/779 بلغت  
بلغت   2013 المالية  السنة  عن  مرحلية  نقدية  أرباح  وتوزيع 

2/210 مليون ريال عماني في ديسمبر 2013. 

الشركة  رأسمال  تخفيض  من  مارس  في  اإلنتهاء  تم 
الموافقة  تمت  والذي  عماني  ريال  مليون   5/699 بمبلغ 
في عقدت  التي  العادية  غير  العامة  الجمعية  خالل   عليه 

25  نوفمبر 2012.  

شهد عام 2013 تغيرات مهمة في هيكل المساهمين في 
الشركة، حيث قام اثنان من المساهمين الرئيسيين الذين 
ساندوا الشركة منذ البداية – مؤسسة الزبير و شركة دبليو 
جي تاول -  ببيع جميع حصصهم البالغة 5٪ لكل مؤسسة 
اضافة الى بيع جي دي اف سويز حصة من اسهمها البالغة 
45٪ بحيث تمتلك اآلن 35٪. قام صندوق مينا للبنية التحتية 
يمتلك  حيث  مايو  في  للبيع  المعروضة  الحصص  بشراء 
معززًا   للطاقة،  صحار  شركة  اسهم  من   ٪20 اآلن  الصندوق 

بذلك حضوره في سلطنة عمان. 

سبيل  في  اضافية  بجهود   2013 خالل  الشركة  قامت    
تحسين معايير حوكمة الشركة لضمان اإللتزام التام مع 
العامة  الهيئة  عن  الصادر  الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق 
النتائج في ديسمبر بحصول شركة  لسوق المال. وقد اتت 
حوكمة  في  اإلجادة  مسابقة  جائزة  على  للطاقة  صحار 

الشركات. 

الشباب  توظيف  و  لتنمية  الحثيث  سعيها  اطار  في  و 
بإستيعاب  التشغيل  مقاول  و  الشركة  قامت  العماني، 
الصيانة  و  التشغيل  فريق  في  متدربين   7 من  مجموعة 
بعد اجتيازهم التدريب في فصول الدراسة  لمدة 12 شهرًا 
ذلك  مع  بالتزامن  و  العمل.  رأس  على  التدريب  الى  اضافة 
تم اختيار 6 متدربين جدد و البدأ في برنامج التدريب لمدة 12 

شهرًا. وقد قامت الشركة، منذ بداية المشروع، بتدريب 38 
من الخريجين الشباب حيث قام مقاول التشغيل بتوظيف 
النفط قطاع  الى  لينظموا  اخرين   10 استقال  و  منهم   28 
ذلك  يوضح  افضل.  وظيفية  مزايا  يوفر  الذي  الغاز  و 
اإلحتفاظ  و  توظيف  في  الشركة  تواجه  التي  الصعوبات 

بالموظفين العمانيين الشباب في القطاع. 

ومن منطلق مسئوليتها اإلجتماعية ، قامت الشركة خالل 
البلديات  المحلي و  المجتمع  2013 و بصورة عامة بمساندة 
التعليم  مجاالت  على  التركيز  من  مزيد  مع   المحلية 
و الصحة  و السالمة و المحافظة على البيئة . تؤمن شركة 
المحلي  المجتمع  تجاه  بها  المنوط  بالدور  للطاقة  صحار 

وتجاه شعب سلطنة عمان. 

لجميع  بالشكر  نتقدم   ، الشركة  إدارة  مجلس  عن  نيابًة 
مساهمينا لثقتهم و مساندتهم المتواصلة لنا.  كما نود 
التشغيل  عمليات  طاقم  افراد  لجميع  بالشكر  نتقدم  ان 
العاملين  األفراد  كذلك  و  صحار  محطة  في  الصيانة  و 
في  تفانيهم  و  إخالصهم  و  الجاد  لعملهم  بالشركة  

سبيل تحقيق اهداف و غايات الشركة. 

يحفظ  بأن  تمنياتنا  عن  للتعبير  الفرصة  هذه  ننتهز  كما 
المولى جاللة السلطان قابوس بن سعيد و يمتعه بالصحة 
و الخير و العمر المديد. كما يعبر مجلس اإلدارة عن خالص 
لمساندتهم  عمان  سلطنة  لحكومة  امتنانه  و  شكره 
بيئة  خلق  في  الخاص  للقطاع  المستمر  تشجيعهم  و 
اإلقتصاد  تطور  في  الفاعلة  بالمشاركة  للشركة  تسمح 
والمساهمة بإنجازنا المتواضع في سبيل بناء عمان القوية.

و السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته ...

مرتضى بن أحمد بن سلطان
رئيس مجلس اإلدارة
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السعة 

تعّرف السعة اإلنتاجية للمحطة بإجمالي الطاقة الكهربائية )ميجاواط( و المائية )متر3/ يوم( المنتجة من المحطة ضمن 
بموجب  للطاقة  صحار  شركة  لمحطة  التعاقدية  الطاقة  سعة  تبلغ  الموقع(.  مرجعية  )شروط  محددة  بيئية  اشتراطات 
إتفاقية شراء الطاقة و المياه  585 ميجاواط  و 6.250 متر3 /ساعة مستمرة على مدى 15 عامًا حسب مدة إتفاقية شراء الطاقة 
والمياه. و توضح اختبارات األداء حتى تاريخه ان األداء يفوق المضمون )انظر الى الرسم البياني ادناه(. من المتوقع إنخفاض 
سعة الطاقة هذه خالل عمر مدة اتفاقية شراء الطاقة و المياه نتيجة التآكل الطبيعي للمحطة غير انه من المتوقع بقاء 
إتفاقية شراء  المنصوص عليها في  التعاقدية  الشروط  6.250 متر3/ ساعة لمقابلة  و  أعلى من 585 ميجاواط  الطاقة  سعة 

الطاقة و المياه. 
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مالحظة: قياس سعة المياه بإستخدام وقود الديزل بحدود تفاوت 1٪ على القيم التعاقدية المسموحة خالل اختبارات األداء
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الجاهزية 

الجاهزية هي حجم الوقت الذي تبقى فيه المحطة جاهزة فنيًا إلنتاج الطاقة والمياه حسب المواصفات. طبقًا التفاقيات 
المشروع يجب ان تبقى جاهزية محطة شركة صحار للطاقة عند نسبة 100٪ في الصيف. اما في الشتاء فان الجاهزية يجب 
ان تبقى عند 85٪ للكهرباء و 87٪ للمياه. تم توفير مخصص انقطاع قسري بنسبة 1,5٪ لمحطة الكهرباء و 2٪  لمحطة المياه 

في ميزانية الشركة.

 مجموع الطاقة الكهربائية الجاهزة خالل 2013 كان 4700,8 جيجاواط ساعة ، األمر الذي يمثل جاهزية بنسبة 91,7٪. اما المياه 
الجاهزة خالل 2013 فقد بلغت 50,168,863 متر مكعب ، األمر الذي يمثل جاهزية بنسبة ٪91,6.

اإلعتمادية 

فشل  اي  إن   . والمياه  الطاقة  شراء  إتفاقية  حسب  المعلنة  الجاهزية  تسليم  في  المحطة  قدرة  هي  المحطة  إعتمادية 
هذه  تقليل  هو  للطاقة  صحار  شركة  هدف  إن  قسري.  كإنقطاع  معه  التعامل  يتم  المعلنة  السعة  جاهزية  تسليم  في 
اإلنقطاعات القسرية وذلك بهدف زيادة اإليرادات.  اظهرت المحطة خالل 2013 نسبة اعتمادية بلغت 99,2٪ للكهرباء و ٪98,2 

للمياه.    

كفاءة المحطة )معدل الحرارة(

الواضحة  الكفاءة  وتبين  الطاقة.  من  واحدة  وحدة  إلنتاج  المطلوبة  الحرارة  كمية  إلى  استنادًا  المحطة  كفاءة  قياس  يتم 
في اختبارات األداء األصلية ان النتائج افضل من المتطلبات التعاقدية حسب اتفاقية شراء الطاقة و المياه حيث يحمل ذلك 

مؤشرات إيجابية للشركة. 

يبلغ معدل الحرارة التعاقدي 8,997 ميجاجول/ميجاواط ساعة للغاز الطبيعي. اوضحت إختبارات األداء المبدئية معدل حرارة 
8,512 ميجاجول/ميجاواط ساعة. 

إستخدام المحطة و تسليم الطاقة و المياه 

تم  تسليم 3538,4 جيجاواط ساعة من الكهرباء خالل 2013 عند معامل إستخدام للمحطة بنسبة 75,27٪. اما  كمية المياه 
التي تم تسليمها فقد بلغت 49,805,215 متر مكعب يمثل معامل إستخدام للمحطة بنسبة ٪99,27.  

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

تمت الصيانة الدورية على جميع المعدات خالل السنة.  اضافة الى الصيانة اإلعتيادية لوحدات التحلية ، فقد تم ازالة البخار 
المكثف عن المرحالت 9-20 بإستخدام التنظيف بالحمض وذلك بعد مالحظة موصولية عالية للكهرباء. تلك الخطوة لم 

تخفض الموصولية فحسب، و إنما حسنت من أداء الوحدة كذلك.  

14



نبذة عن المشروع
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نبذة عن المشروع

 ، قامت الحكومة باسناد المشروع بعد طرح مناقصة تنافسية الى المطورين: جي دي إف سويز، الشركة الوطنية للتجارة 

شركة سوجكس عمان، و صندوق تقاعد وزارة الدفاع، و شركة دبليو جي تاول، و مؤسسة الزبير. قام المؤسسون بتأسيس 

شركة صحار للطاقة ش م ع م  بهدف الدخول في إتفاقيات المشروع و تنفيذه. 

تم تأسيس شركة صحار للطاقة على أساس نظام البناء و التملك و التشغيل )BOO( حيث يمّكنها هذا النظام من اإلستمرار 

في تشغيل المحطة الى ما بعد مدة المشروع المحددة بخمسة عشرة عامُا، سواء من خالل تمديد إتفاقية شراء الطاقة 

والمياه )في حالة موافقة الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه( او عبر البيع  في سوق كهرباء متحرر من المتوقع وجوده 

مستقباًل. و تجدر االشارة الى ان العمر اإلنتاجي المتوقع للمحطة هو 30 عامًا.

تشمل  و  الطبيعي  بالغاز  المرزدوجة  بالدورة  تعمل  و  ميجاواط   585 االنتاجية  قدرتها  تبلغ  التي  للطاقة  صحار  محطة  تقع 

محطة تحلية مياه تبلغ طاقتها االنتاجية 150,000 متر3/يوم في منطقة ميناء صحار الصناعي بمحافظة شمال الباطنة في 

سلطنة عمان. يقع الموقع استراتيجيًا بالقرب من نظام نقل الغاز و شبكة الخطوط الكهربائية. 

يستخِدم الجزء المعني بإنتاج الطاقة الكهربائية في المحطة ثالثة توربينات غاز طراز سيمنس SGT5-2000E )تعرف سابقًا 

باسم V94.2( ُتشِغل ثالث مولدات كهربائية مثّبت على كل واحد منها مولدات بخار استعادة الحرارة )HRSG( تستفيد من 

حرارة عوادم التوربينات. يتم تزويد البخار و غاز العادم الى توربين تكثيف إلكمال الدورة المزدوجة. التوربين البخاري من صناعة 

شركة الستوم و هي احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية توربينات البخار. يتم تزويد البخار المتبقي المنتج من 

مزدوجة  طبيعي  ضغط  دورة  الحرارة  استعادة  بخار  مولدات  تشكل  و  التحلية.  محطة  الى  الحرارة  استعادة  بخار  مولدات 

  . DHI بتدفق غاز افقي. و تصّنع هذه المولدات شركة دوسان هيفي انديستريز

واحدة  لكل  االجمالية  االنتاجية  الطاقة  تصل  المحطة  في   MSF المراحل  متعددة  تحلية  وحدات  اربع  تركيب   تم 

منها 32,750 متر3/ يوم حسب شروط التصاميم وهي من صنع شركة دوسان هيفي انديستريز DHI التي تعتبر احدى اكبر 

MSF. يوجد في كل وحدة 17 مرحلة استعادة حرارة و 3 محطات طرح حرارة و يصل  نوع  التحلية من  تزويد وحدات  خبراء 

ضمن  مئوية  درجة   108 التوربين  شفرة  حرارة  درجة  عند  بخار  كيلوغرام  لكل  مقطرة  مياه  كيلوغرام   8,2 الى  ادائها  معدل 

الشروط المرجعية. 

تعتبر منشآت سحب و طرح مياه البحر جزء من المنشآت العامة  في منطقة ميناء صحار الصناعي و تعود ملكيتها لوزارة 

االقتصاد الوطني و يتم تشغيلها بواسطة شركة مجيس للخدمات الصناعية. يتم تصدير مياه الشرب عبر وصلة عند حدود 

الموقع الى شبكات نقل المياه التابعة للشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه.  يوضح الرسم التالي سير العملية: 
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تعود ملكية ارض المحطة الى الحكومة )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 لمدة 15 عامًا )قابلة للتجديد(.  إضافة الى ذلك، تعهدت وزارة النقل و اإلتصاالت لشركة صحار للطاقة بتمديد 

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

تقوم وزارة النفط و الغاز بتزويد الغاز الطبيعي إلى محطة تخفيض الضغط لتزويد المستهلكين في منطقة ميناء صحار 

الصناعي. يتم تزويد الكهرباء من مولدات التوربينات الغازية الى المحطة اإلضافية ومن ثم يتم تصديرها الى الشبكة عبر 

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

االطار التعاقدي

المشتري 

يتم بيع كل مخرجات سعة المحطة عبر عقد واحد طويل االجل مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م حتى 

التاريخ ستقوم الشركة إما بتمديد عقد شراء الطاقة والمياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة  31 مارس 2022. بعد ذلك 

والمياه او ان تقوم ببيع كل انتاجها الى سوق كهرباء متحررة او الى زبائن معينين حسب تطور قوانين السوق التي ستضعها 

الهيئة التنظيمية. 

الوقود

طبقًا  و  والمياه(  الطاقة  شراء  اتفاقية  مع  تنتهي  و  )تبدأ  سنة   15 لمدة  الغاز  و  النفط  وزارة  من  الطبيعي  الغاز  توريد  يتم 

الغاز  المحطة. و في حال عدم توفر  الغاز في  الى نقطة تسليم  الطبيعي  الغاز  تزويد  الطبيعي سيتم  الغاز  بيع  التفاقية 

طبقًا للمواصفات فان شركة صحار للطاقة مضطرة الى تشغيل المحطة بوقود الديزل لمدة 3 ايام متواصلة طبقًا لشروط 

اتفاقية شراء الطاقة والمياه و اتفاقية بيع الغاز الطبيعي . سيتم تعويض شركة صحار للطاقة عن التكاليف اإلضافية التي 

تترتب عن تشغيل المحطة بوقود الديزل واية تدني في معدل السعة المحددة سلفًا الذي قد ينشأ بسبب ذلك.  

مياه البحر

يتم توفير مياه البحر الخام عبر وزارة االقتصاد الوطني لمدة 15 عامًا )تبدأ و تنتهي مع اتفاقية شراء الطاقة و المياه(. و حسب 
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 شهريًا الى شركة 

مجيس للخدمات الصناعية. 

الربط الكهربائي

يتم تصدير الطاقة المنتجة الى نقطة التوصيل في المحطة الفرعية 220 كيلوفولت في الشبكة المملوكة من قبل الشركة 
العمانية لنقل الكهرباء حسب إتفاقية الربط الكهربائي. تم الدخول في إتفاقية الربط الكهربائي في يونيو 2011 و هي سارية 
حتى انتهاء اتفاقية شراء الطاقة. إن أية رسوم ناتجة عن إتفاقية الربط الكهربائي حسب إتفاقية شراء الطاقة يتم تمريرها 

الى الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه مما يبقي الشركة على حياد.

الربط المائي

للهيئة  التابعة  التالية  الشبكة  و  التخزين  مرافق  الى  تصديرها  يتم  الشرب  مياه  فان  المياه  و  الطاقة  شراء  اتفاقية  حسب 
العامة للكهرباء و المياه حسب اتفاقية الربط المائي و السارية لمدة 15 عامًا )تبدأ و تنتهي مع اتفاقية شراء الطاقة و المياه(.

قامت الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه و شركة مجيس للخدمات الصناعية خالل فترة التشغيل المبدئي لمحطة 
المياه بالطلب من شركة صحار للطاقة توفير مياه مقطرة )مياه ناتجة عن التبخير قبل التحلية( وذلك لمقابلة الطلب في 
منطقة صحار الصناعية. في يوليو 2009  تم الدخول في عقد طويل االمد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه . تمت 
دراسة مسألة التزويد طويلة األمد و تبين عدم وجود مخاطر للتصاميم األصلية للمشروع بل إنها ستضيف مزيد من اإليرادات 

الى إيرادات إتفاقية شراء الطاقة والمياه االصلية.   
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مقاول الهندسة و الشراء و البناء

قامت الشركة بالدخول في عقد مقاول الهندسة و الشراء و البناءEPC  مع شركة صحار العالمية للمقاوالت و البناء و في 

المطالبات  اإلنشاءات في 2007 و تم تسوية بعض  االنتهاء من اعمال  اندستريز. تم  بالباطن مع شركة دوسان هيفي  عقد 

المتبقية في مارس 2008 بناء على اتفاقية تسوية. انتهت فترة ضمان مقاول الهندسة و الشراء  والبناء في 28 مايو 2008 و تم 

اإلنتهاء من تسوية المسائل القليلة المتبقية في 2009 .

التشغيل والصيانة

تقوم شركة صحار للتشغيل و الصيانة ش.م.م باعمال التشغيل و الصيانة للمحطة تابعة لشركة سويز تراكتيبيل للتشغيل 

و الصيانة – عمان ش.م. م )ستومو( و هي شركة ذات خبرة تشغيلية في المنطقة.  يشمل العقد بصورة عامة التالي:

•  المتابعة اليومية لعمليات المحطة و شراء قطع الغيار و أعمال الصيانة الضرورية و أعمال الصيانة الدورية.

•  التدريب و الموارد البشرية و مقابلة متطلبات التعمين

•  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 المخزون و النفايات

ينتهي عقد التشغيل و الصيانة بتاريخ انتهاء اتفاقية شراء الطاقة و المياه. إن اإللتزامات القائمة على شركة صحار للتشغيل 

و الصيانة بخصوص األداء و الدفع مضمونة التعويض عبر عدد من المؤسسات من قبل كل من شركة جي دي اف سويز 

ومجموعة سهيل بهوان القابضة.  

تفاصيل االيرادات 

تتألف ايرادات التشغيل من رسوم السعة و رسوم الطاقة و رسوم مخرجات المياه. تخضع هذه العوائد لمؤشر سعر صرف 

الريال العماني – الدوالر االمريكي و مؤشر قوة الشراء االمريكي و مؤشر اسعار المستهلكين العماني. 

رسوم السعة 

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

والمياه. تتكون رسوم السعة من مجموع الرسوم التالية:

رسوم اإلستثمار: تغطي تكاليف رأس المال و التكاليف االخرى المرتبطة بالمشروع مثل سداد الضرائب و خدمة الدين والعائد 

على رأس المال.                  

رسوم التشغيل و الصيانة الثابتة: تغطي تكاليف التشغيل و الصيانة الثابتة للمحطة و التكاليف االخرى المرتبطة بالمحطة .

رسوم القطاع الجديد: تغطي رسوم الترخيص حسب قانون القطاع و الرسوم المستحقة للشركة العمانية لنقل الكهرباء 

حسب اتفاقية الربط الكهربائي.

حوادث القوة القاهرة 

في حالة تم منع او إعاقة شركة صحار للطاقة من القيام بإلتزاماتها ألسباب خارجة عن سيطرة شركة صحار للطاقة فان 

ذلك يمثل حادثة قوة قاهرة. 

االتفاقية بنفس مقدار مدة  ينتج عنه تمديد فترة  القاهرة  القوة  المياه فان اعالن حادثة  و  الطاقة  اتفاقية شراء  و بحسب 

حادثة القوة القاهرة. يتم تأخير اإليرادات خالل حوادث القوة القاهرة و تدفع خالل فترة التمديد.  
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رسوم الطاقة و مخرجات المياه 

رسوم الطاقة ومخرجات المياه هي الكلفة الهامشية قصيرة المدى للكهرباء والمياه المنتجة إلى والمدفوعة من قبل 

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وهي مجموع التالي:

•   تكاليف التشغيل المتغيرة

•   تكاليف بدأ التشغيل: تدفع لشركة صحار للطاقة كتكاليف بدأ التشغيالت.  

رسوم الوقود

يقوم ذلك نظريًا على استهالك الغاز الطبيعي إلنتاج الكهرباء و إنتاج المياه و الذي يحتسب بمساعدة برنامج طلب الوقود 

على اساس معدل الحرارة التعاقدي .
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البيئة 

تقوم محطة صحار النتاج الكهرباء و تحلية المياه باستخدام تكنولوجيا التوربينات الغازية النتاج الكهرباء و تكنولوحيا 
الوحدات متعددة المراحل لتحلية المياه و يعتبر الغاز الطبيعي هو الوقود األساسي للمحطة.

تفعيل الكفاءة القصوى

ان جوهر وحدات الدورة المزدوجة مثل محطة صحار النتاج الكهرباء و المياه هي محاولة استخراج اقصى المخرجات الممكنة 
من موارد نادرة مثل الغاز الطبيعي. 

و تعمل التكنولوجيا على االستفادة من درجات الحرارة العالية الصادرة من عوادم التوربينات الغازية إلنتاج بخار عالي الضغط 
و الذي يقوم بدوره بتشغيل التوربينات البخارية. و بعملية استعادة الحرارة تلك يمكن توليد حوالي 50٪ من الطاقة االضافية 

من تلك التوربينات البخارية  دون الحاجة إلستخدام اية وقود اضافي. 

ان  اضافية.  نارية  بشعالت  مجهزة  تكون  و  للضغظ  مستويين  عند  البخار  بتوليد  البخارية  الحرارة  استعادة  مولدات  تقوم 
التوربينات  المتوفر في عوادم  الفائض من االوكسجين  البخارية يستخدم  الحرارة  االحتراق االضافي في مولدات استعادة 
الغازية و بالتالي اضافة سعة حرارة. ان التخفيف من االكسجين الفائض في العادم من مولدات استعادة الحرارة البخارية 

يكون تأثيره في تحسين اداء مولدات استعادة الحرارة البخارية. 

شعالت  اضافة  طريق  عن  الحرارة  زيادة  يتم  فانه  البخارية  الحرارة  استعادة  مولدات  وحدات  كفاءة  زيادة  الى  باالضافة  و 
البخار عند  نارية تمكن مولدات استعادة الحرارة من توليد ضغط عالي/بخار بحرارة عالية و بخار بضغط منخفض. ان توليد 
مستويين من الضغط في محطة صحار للطاقة يساعد في تخفيض حرارة العوادم من مولدات استعادة الحرارة البخارية 

و بالتالي زيادة كفاءة الوحدة:

•  يسمح الضغط العالي للبخار للتوربينة البخارية من العمل عند مستويات كفاءة عالية ، 

•  ويستخدم الضغط المنخفض للبخار لتوليد المياه المقطرة من مياه البحر.

و عليه فان محطة صحار للطاقة تعتبر محطة توليد مشترك للطاقة اي محطة مزدوجة الدورة. 

ان الضغط المنخفض للبخار المولد من مولدات استعادة الحرارة البخارية باستخدام غازات العوادم من التوربينات الغازية 
يمثل القوة الدافعة لتوليد المياه. عالوة على ذلك تعتبر التوربينات البخارية نوع من وحدة استخراج التكثيف مما يعني انه 
يتم استخراج البخار المترسب من التوربينة البخارية الستخدامها في وحدات التحلية االمر الذي يزيد من تعزيز كفاءة النظام 
متعدد الجوانب. ان تكثيف ذلك البخار المستخرج )و البخار المولد في قسم الضغط المنخفض من مولدات استعادة الحرارة 
البخارية( من خالل وحدات التقطير الومضي متعدد المراحل يمكن من االستفادة  القصوى من الحرارة في تبخير مياه البحر 

في وحدات التقطير الومضي متعدد المراحل. 

و يمكن النظر الى ذلك على انه مزيج من الكفاءة والمالئمة البيئية التي تعزز بعضها البعض.

انبعاثات منخفضة 

التوربينات الغازية مجهزة بمحارق مخففة ألكاسيد النيتروجين وذلك لضمان االلتزام التام بمطابقة المعايير البيئية العمانية 
و الدولية. 

يتم استخدام مواد كيميائية ألغراض مختلفة خالل عملية التقطير و انتاج مياه التحلية و انتاج البخار. يتم تجفيف بعض تلك 
المواد بصفة دورية. كما يتم التخلص من النفايات السائلة عن طريق تجميعها و معالجتها بحيث يكون التصريف غير ضار 

بالبيئة. 
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نبذة عن المساهمين الحاليين

كهربل م م ح )جي دي اف سويز(

كهربل م م ح هي احدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة جي دي اف سويز الدولية للطاقة و المسئوولة عن انشطة 
جي دي اف سويز في 31 بلدًا موزعة على خمسة مناطق حول العالم. تعتبر جي دي اف سويز الدولية للطاقة في صدارة 
في  ملحوظ  نشاط  للشركة  فإن  الكهرباء  توليد  الى  إضافة  قوي.  تنافسي  بموقع  تتمتع  حيث  العالميين  الطاقة  مولدي 
تتمتع شركة جي  و  التجزئة.  و  المياه  الغاز، تحلية  توزيع   ، الثانوي  المسال  الطبيعي  الغاز  المتصلة تتضمن مشاريع  األعمال 
 دي اف سويز الدولية للطاقة بحضور قوي في األسواق التي تتواجد فيها حيث يبلغ إجمالي إنتاجها للكهرباء 78 جيجاواط

)41,9 جيجاواط صافية(  و برنامج طموح إلضافة إجمالي 5,5 جيجاواط هي تحت االنشاء كما هو في 30 يونيو 2013. 

تملك شركة جي دي اف سويز في منطقة جنوب آسيا و الشرق األوسط و افريقيا حصة مباشرة في سعة طاقة تبلغ 27,000 
ميجاواط سواء في مرحلة اإلنتاج او تحت اإلنشاء و حوالي 5,3 مليون متر مكعب يوميًا من مياه التحلية سواء في مرحلة 
الخليجي  التعاون  المستقلة في دول مجلس  المياه  و  الكهرباء  انتاج  رائدة مشاريع  الشركة  اإلنشاء. و تعتبر  او تحت  اإلنتاج 
الفنية  الفرق  وتقوم  المشاريع.  تسليم  في  النجاح  و  التشغيلي  األداء  في  ممتاز  سجل  و  الخبرة  من  عامًا   15 من  اكثر   مع 
و المالية و التصميم بعمل دؤوب في مهمة توفير حلول الطاقة و المياه في جنوب آسيا و الشرق االوسط و افريقيا في جو 
من المنافسة و المسؤولية.  و تقوم الشركة حاليُا بمتابعة عدد من المشاريع في افريقيا، خصوصًا في المملكة المغربية 

و جنوب افريقيا.        

مينا صحار 1 أس بي في المحدودة 

مينا صحار 1 أس بي في المحدودة مملوك بالكامل لصندوق مينا للبنية التحتية MENA Infrastructure Fund   الذي تأسس 
HSBC و فجر كبيتال و الواحة كبيتال ، حيث تقوم مينا حاليًا بإدارة صندوق للبنية التحتية  في 2007 و مملوك من قبل بنك 

بقيمة 300 مليون دوالر امريكي من مكاتبها الرئيسية في مركز دبي المالي العالمي. 

 قامت مينا بتأسيس مكانة مرموقة في مجال االستثمار في الملكية الخاصة للبنية  التحتية و لديها احد اكثر فرق العمل 
تخصصًا في المنطقة . يقوم بمساندة الفريق شبكة من المجموعة الراعية و المستثمرين و الوسطاء و الشركاء اإلستراتيجين 
حيث يقوم الصنوق بتقديم مزيج فريد من قدرة منقطعة النظير في اإلستثمار المجدي و خبرات التنفيذ. قامت مينا بإتمام 

مجموعة من  الصفقات البارزة في المنطقة و تحصلت على مجموعة من الجوائز المعتبرة في األدء المتفوق.  

www.menainfrastructure.com لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الرابط

صندوق تقاعد وزارة الدفاع

صندوق تقاعد وزارة الدفاع هو مؤسسة قانونية عامة منظمة و مسجلة حسب المرسوم 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 المال المحلي في مجالي رأس المال و السندات كما انه نشط في المشاريع االستثمارية و االنشطة العقارية.  و يمّثل 

الصندوق في مجالس اداراة عدة مؤسسات مرموقة في سلطنة عمان. 
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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 
شركات  مجموعة  الى  وجيزة  فترة  في  عمان   سوجكس  شركة  نمت  المتسارع.  النمو  لمقابلة  عمان  سلطنة  في  التنمية 

متعددة الجنسيات تمتد انشطتها في الشرق االوسط، افريقيا، اوروبا و الواليات المتحدة االمريكية. 

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 العالمية.

طريق  عن  الخارج  و  عمان  سلطنة  في  عملياتها  بهوان  سهيل  لمجموعة  تابعة  شركة  بصفتها  عمان  سوجكس  واصلت 
خدماتها في توريد و بناء و التشغيل و الصيانة لمجموعة من المشاريع الكبيرة تشتمل على انشطة مختلفة مثل مشاريع 
الهندسة و التوريد و البناء لمحطات الكهرباء و تحلية المياه ، خطوط نقل الطاقة و المحطات الفرعية المصاحبة حتى جهد 

132 كيلوفولت. تقوم شركة سوجكس عمان باإلنشطة التالية:

•  إدارة و تجهيز و تشغيل و صيانة :

•  محطات الكهرباء: محطات الدورة المزدوجة ذات السعة العالية

•  محطات تحلية المياه: محطات تحلية مياه البحر ذات السعة العالية عن طريق التقطير متعدد المراحل  و التناضح العكسي 

•   معالجة المياه و مياه الصرف الصحي

•  األعمال الهندسية و اإلستشارية لمحطات الكهرباء و تحلية المياه. 

تتواجد الشركة حاليًا في أسواق ُعمان والجزائر والهند.
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الشركة و المسؤولية االجتماعية

مدفوعًة بواجبها تجاه المجتمع و المساهمين ، تقوم شركة صحار للطاقة بالمشاركة النشطة في محيط مجتمعها. 

في  البيئة  وحماية  والسالمة  والصحة  التعليم  على  األول  المقام  في  للشركة  االجتماعية  المسؤولية  أنشطة  وتتركز 
التي تدعمها شركة  المبادرات والمشاريع  الباطنة، على مقربة من عملياتها في صحار. وتستهدف هذه  محافظة  شمال 

صحار للطاقة الطالب والمعلمين، والبلديات، والجمعيات والشعب العماني بشكل عام.

في  للفقر  تتصدى  مرموقة  خيرية  جمعية  وهي   ، العطاء  دار  جمعية  بدعم  العام  خالل  للطاق  صحار  شركة  قامت 
سلطنةعمان وذلك عن طريق تنظيم فعالية لجمع التبرعات.

سنوي  ملتقى  وهو   ،2013 لعام  المدرسين  و  اإلنجليزية  اللغة  مشرفي  منتدى  برعاية  للطاقة  صحار  شركة  قامت  كما 
البحوث واالبتكارات في تعليم وتعلم  التعليم حيث يتم تبادل األفكار والخبرات وأفضل الممارسات ونتائج  للعاملين في 
اللغة اإلنجليزية، فضال عن القضايا ذات الصلة. وقد حضر هذا المنتدى متخصصين في اللغة اإلنجليزية و مشرفي المناطق 

والمعلمين المشرفين ومدرسي اللغة اإلنجليزية من محافظة شمال الباطنة.

تعليمية  مواد  لشراء  لوى  والية  في  المرأة  لجمعية  المالي  الدعم  بتقديم  الشركة  قامت   ، ايضًا  التعليم  مجال  في  و 
وقرطاسية  لركن رياض األطفال في الجمعية.

كما قامت الشركة بدعم احد النوادي األهلية في والية شناص لتحسين المرافق القائمة. 

في  النفايات  جمع  تسهيل  أجل  من  لوى  والية  لبلدية  حاوية   50 الشركة  وفرت  البلديات،  ومساعدة  البيئة  حماية  بهدف  و 
المناطق السكنية الجديدة.

و من منطلق اإللتزام بالصحة والسالمة، قامت شركة صحار للطاقة بالمشاركة في معرض السالمة المرورية 2013. ان قرار 
الشركة المساهمة في هذا الحدث كان مدفوعًا في المقام األول  لتطوير وعي الناس بشأن المخاطر وقضايا السالمة على 
الطرق. باإلضافة إلى فهم تطور التقنيات في هذا المجال وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد في الحد من الخسائر 
البشرية واإلصابات على الطرق. كما يهدف المعرض الى تعزيز السلوكيات األكثر مسؤولية في القيادة و التي من شأنها أن 

تؤدي إلى بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع في عمان.

و تنوي شركة صحار للطاقة زيادة انشطتها خالل 2014 من منطلق مسئوليتها اإلجتماعية تجاه شعب عمان.   
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تقرير مناقشة 
و تحليل اإلدارة
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هيكل القطاع و تطوره

تعد الشركة احدى اكبر مشاريع إنتاج الطاقة والمياه المستقلة في سلطنة عمان.

تم اصدار مرسوم قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في 2004  و إنشاء الهيئة التنظيمية للقطاع 
القطاع  مشاركة  لتشجيع  صياغته  تم  واضح  لبرنامج  وفقًا  القطاع  تطور  بتنظيم  تقوم  التي  الكهرباء  تنظيم  هيئة  وهي 

الخاص على اسس طويلة األمد.

 الفرص والمخاطر

التوليد  ترخيص  حسب  و  صحار  في  الواقعة  المحطة  تشغيل  و  تملك  بناء،  اجل  من  التحديد  وجه  على  الشركة  إنشاء  تم 
الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء فإنه ال يمكن للشركة الدخول في مشاريع جديدة اخرى. 

 تتمتع الشركة بتدفق مدفوعات طويلة األمد مضمونة  وذات  مخاطر منخفضة جدًا.  

توفر اتفاقية شراء الطاقة طويلة األمد مع مشتري مضمون )الحكومة( الحماية للشركة من تقلبات السوق و تتمتع بإيرادات 
مضمونة من قبل حكومة سلطنة عمان.

يتم السداد حسب اتفاقية شراء الطاقة و المياه بناء على السعة المتوافرة )رسوم السعة( اضافة الى  المدفوعات المتغيرة 
بناء على الطاقة الكهربائية المنتجة فعليًا )رسوم الطاقة(. المدفوعات للشركة مؤكدة حيث يتم اإلستالم من الشركة 

العمانية لشراء الطاقة و المياه و المضمونة من قبل حكومة سلطنة عمان. 

يتم تخفيف مخاطر انقطاع تزويد الوقود عن طريق اتفاقية شراء الغاز طويلة األمد مع وزارة النفط و الغاز بسلطنة عمان 
والتي تتوافق مع شروط اتفاقية شراء الطاقة و المياه. 

تبقى مخاطر التكنولوجيا منخفظة جدًا اذا تم األخذ باإلعتبار التكنولوجيا المعتمدة و سجل التشغيل الثابت كما ان مخاطر 
التشغيل و الصيانة منخفضة بناء على خبرة المقاول )شركة صحار للتشغيل و الصيانة( و سجله في تشغيل مشاريع الطاقة 
اية مخاطر فيما يخص  التشغيل و الصيانة، فإن شركة صحار للطاقة ال تقوم بمساندة  المياه المستقلة. و حسب عقد  و 

تكاليف اعمال التشغيل و الصيانة المعتادة. 

تّتبع شركة صحار للطاقة لتمويل الديون اسلوب مشاريع السداد من األرباح النموذجي .  

المؤشرات المالية

يوضح التالي أداء الشركة خالل السنة الحالية واألربع سنوات الماضية:

20132012201120102009جميع المبالغ : مليون دوالر أمريكي 

113/3437/6366/54211/8498/454صافي الربح

2123/477121/096109/231110/743117/405مجموع االيرادات

3446/290474/780486/813511/463522/099مجموع االصول

72/30072/30072/30072/300-4رأس المال )األصلي – المدفوع( 

----557/405رأس المال )المخفض – المدفوع(

6332/396351/592370/265387/844406/402الديون )طويلة األجل(

7389/893423/892442/565460/144478/702دين و رأس المال 

822/10127/80027/80027/80027/800مجموع األسهم )ألف(

970/11584/53576/89981/90975/837مجموع األصول )قبل عجز التحوط(
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20132012201120102009
7.20٪10.70٪6.00٪6.30٪10.81%1÷2صافي الربح هامش 

1.62٪2.32٪1.34٪1.61٪2.99%1÷3العائد على مجموع األصول
11.69٪16.39٪9.05٪10.56٪23.24%1÷5/4العائد على رأس المال

51517161615÷7نسبة رأس المال )اعلى من الدين + رأس المال( 
-8.0٪8.0٪-10%توزيعات ارباح مرحلية*
-8.0٪-12.57٪-توزيعات ارباح ختامية 

10/600/270/240/430/30÷8نسبة العائد األساسي للسهم الواحد
93/173/042/772/952/73÷8صافي األصول للسهم الواحد

* تم الدفع في 2013 على اساس  رأس المال المخفض 

 تحليل النتائج 

ريال عماني )13/343 مليون دوالر امريكي(. في 2012 كانت  أرباحًا بلغت 5/137 مليون  حققت شركة صحار للطاقة في 2013 
أرباح الشركة عند 2/940 مليون ريال عماني ) 7/636 مليون دوالر امريكي(. إن الفروق االيجابية بمقدار 2/197 مليون ريال عماني 

)5/707 مليون دوالر امريكي( بين ارباح 2012 و 2013 يرجع الى صافي تأثير االختالفات السالبة و اإليجابية التالية:

التعريفة )حسب  انخفاض  الفائت بسبب  العام  المياه في 2013 مقارنة مع  و  للكهرباء  بالنسبة  السعة  انخفاض رسوم     •
اتفاقية شراء الطاقة و المياه(. اضافة الى ذلك ، قامت الشركة بتوفير سعة اضافية بمقدار 12 ميجاواط في صيف 2012 

للشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه ، األمر الذي ادى الى زيادة اإليرادات خالل تلك الفترة. 

•   مع ذلك، تمتعت الشركة بإيرادات اضافية في 2013 نتيجة التوافر العالي للطاقة و انخفاض اإلنقطاع القسري للكهرباء 
والمياه )1٪ و 1,8٪ على التوالي( األمر الذي ادى الى تعويض اعلى من التأثيرات السالبة المذكورة اعاله.  لقد تضررت اإليرادات 
بشدة في 2012 بسبب عدم توفر التوربينات الغازية التي لم يمكن تشغيلها بسبب اكتشاف الشروخ في الحلقات القابضة 

للمولدات. 

•   توصلت الشركة الى اتفاق تسوية لصالحها في 2013 مع شركات التأمين في مسألة اعطال الحلقات القابضة للمولدات.

•   تم دفع قرض التمويل حسب خطة سداد الديون وعليه انخفضت مصاريف تكاليف الفائدة المالية المحّملة.

•   انخفض الجزء غير الفعال من تكلفة التحوط في 2013، األمر الذي ادى الى تأثير ايجابي في نهاية السنة. 

•   من المقرر زيادة  مصاريف ضريبة الدخل بسبب ارتفاع األرباح قبل الضريبة. 

تحليل الميزانية العمومية 

•   تم استهالك “ممتلكات و آالت و معدات” على اساس طريقة القسط الثابت. في 2013 تمت رسملة “ معدات رصد اإللتواء” 
المستخدمة لرصد اية توافقات مرافقة غير طبيعية و التأثيرات المحتملة على الحلقات القابضة للمولدات بقيمة 0/244 
الآلالت  و  الممتلكات  ازالة  تكاليف  رسملة  بمواصلة  الشركة  تقوم  و  امريكي(.  دوالر  مليون   0/635( عماني  ريال  مليون 

والمعدات التي ستتكبدها في 2037 )نهاية عمر محطة صحار(. 

•   حساب المدينين يمثل فاتورة شهر واحد غير مدفوعة في حساب المدينين بنهاية السنة الحالية و السنة السابقة )حسب 
اتفاقية شراء الطاقة(. 

البنكية بنهاية 2013 مقارنة مع 2012 اساسًا بسبب تخفيض رأس المال في مارس 2013 )حسب ما  النقد و األرصدة  •   انخفض 
هو موضوح ادناه في فقرة » تخفيض رأس المال«(. 

في القيمة العادلة لخمسة من عقود مقايضة سعر  اإلختالف  بسبب  األسهم  حساب  في  التحوط  عجز  تسجيل  يتم     •
 15/536 عند  كان   ، الشركة  ربحية  في  يؤثر  ال  الذي  األمر   ، للشركة  الفائدة(  سعر  مقايضة  عقود   3  -  2012 )في   الفائدة 
{ 68/062 مليون  ريال عماني  األمر نفسه في 2012 كان 26/204 مليون  امريكي}.  ريال عماني{ 40/352 مليون دوالر   }مليون 

دوالر امريكي.

26



التحوط عند كل ميزانية عمومية حسب المعيار IAS 39  و يمثل الخسارة التي يمكن ان تتكبدها الشركة  •   يحتسب عجز 
اذا ما ارتأت انهاء عقود المقايضة تلك في هذا التاريخ. على أية حال ، فإنه و بحسب شروط إتفاقيات التمويل فانه ال يحق 

لشركة صحار للطاقة إنهاء عقود المقايضة وعليه فان الخسارة نظرية فقط. 

عليه  المتفق  القروض  سداد  برنامج  حسب  مقايضاتها  سداد  و  األجل  طويلة  القروض  أقساط  بسداد  الشركة  قامت     •
وعقود مقايضة سعر الفائدة. 

توزيعات األرباح 

المال  رأس  من   ٪12,57( عماني  ريال  مليون   2/779 بمبلغ    2012 سنة  عن  ختامية  ارباح  بتوزيع   2013 ابريل  في  الشركة  قامت 
المخفض(. 

قامت الشركة في ديسمبر 2013 بتوزيع ارباح مرحلية عن سنة 2013 بمبلغ 2/210 مليون ريال عماني )10٪( من رأس المال. 

تخفيض رأس المال

تلك  ان  الدخل.  ضريبة  مخصص  التزامات  مراجعة  باعادة  الشركة  قامت   2009 في  الدخل  ضريبة  قانون  صدور  اعقاب  في 
المراجعة كانت ذات اثر محاسبي فقط والتي اثرت على قدرة شركة صحار للطاقة في توزيع ارباح عن تلك السنة غير انها لم 

تؤثر في ايرادات الشركة او موقفها المالي.  و منذ ذلك الحين تحتفظ الشركة بسيولة نقدية تفوق حاجتها. 

٪20,5 بنسبة  المدفوع  الشركة  مال  رأس  تخفيض  من   2013 مارس  في  الشركة  انتهت   ،2012 في  المتخذ  القرار   حسب 
}5/699 مليون ريال عماني )14/803 مليون دوالر امريكي({ .   

ان تخفيض رأس مال الشركة المذكور اعاله لم يؤثر في توزيعات ارباح 2013 و لن يؤثر في قدرة الشركة من مقابلة توزيعات 
أرباح السنوات المقبلة.  

النظرة المستقبلية لعام 2014

نظرًا لطبيعة أعمال الشركة فان مجلس إدارة الشركة و اإلدارة واثقين من 2014 حيث ستواصل شركة صحار للطاقة خدمة 
عمان بكل ثقة في ضوء ارتفاع الطلب على الكهرباء و المياه في الوقت الذي ستقوم فيه بالعمل على زيادة العائد على 

المساهمين. 

 2014 المالية  السنة  عن  مرحلية  ارباح  توزيع  و   2014 أبريل  في   2013 المالية  السنة  عن  ختامية  ارباح  توزيع  الشركة   تتوقع 
في نوفمبر 2014. 

نظام الرقابة الداخلية و كفاءته

تؤمن الشركة بأنظمة رقابة داخلية قوية كأداة تساهم في حسن األداء في تشغيل و إدارة الشركة.

 شرعت شركة صحار للطاقة في 2009 في تطبيق آلية تدقيق داخلي INCOME تستقصي مراجعة دقيقة لجميع اإلجراءات 
من  مزيد  تطبيق  مواصلة  على  العمل  تم  العمل.  مسئوليات  وتحديد  المناسب  المراقبة  نظام  ووضع  للشركة  الداخلية 

االجراءات خالل 2013 .  

سبيل  في  الدورية  والمتابعة   باإلشراف  يقومون  التدقيق  لجنة  و  الرئيسيين  المساهمين  فإن  الداخلية  الرقابة  جانب  والى 
مواصلة الشركة تحسين بيئة الرقابة و الحفاظ على رقابة كفوءة وكافية. 

 إيداع األموال المستحقة للمستثمرين

نيابة عن الشركة قامت شركة مسقط للمقاصة وااليداع في 2013 بتحويل مبلغ وقدره 5,974 ريال عماني تمثل المبالغ الغير 
مستلمة عن االرباح الختامية عن السنة المالية 2012. اضافة الى ذلك قامت شركة مسقط للمقاصة وااليداع بتحويل مبلغ 
الغير مستلمة عن تخفيض رأس مال الشركة خالل  المبالغ  ريال عماني الى صندوق امانات المسثمرين تمثل  وقدره 12,068 

السنة.  
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ميثاق تنظيم وإدارة الشركة

تقضي توجيهات الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان بتطبيق ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المدرجة بسوق مسقط 
لألوراق المالية بموجب التعميم رقم 2002/11 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2002.

والمالي  التشغيلي  األداء  لتطوير  فّعالة  أداة  يعد  الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق  ان  ش.م.ع.ع  للطاقة  صحار  شركة  تؤمن 
للشركات المدرجة حيث يضمن المسائلة التي تقود إلى الشفافية وضمان المعاملة العادلة بين كافة المستثمرين،  األمر 

الذي يقود في النهاية الى زيادة ثقة المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد.

مقاييس  مستويات  اعلى  بلوغ  نحو  العمل  و  الشركات  إدارة  و  تنظيم  بميثاق  التزامها  الشركة  تؤكد  الصدد  هذا  في  و 
الحوكمة   لتعزيز مكانتها كشركة ممتازة.  

 وفي تأكيد على ذلك المنهج، منحت الهيئة العامة لسوق المال في ديسمبر 2013 جائزة اإلجادة لحوكمة الشركات 
لشركة صحار للطاقة ش م ع ع.  

المالية  قوائمها  في  التنظيم  ميثاق  حول  الخاص  الفصل  هذا  ترفق  الشركة  فان  المذكور،  الميثاق  من   26 بالمادة  وعماًل 
السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

مجلس إدارة الشركة 

قامت الهيئة العامة لسوق المال خالل العام عبر التعميم رقم )خ \ 9 \ 2013( بتاريخ 20 نوفمبر 2013 بتأجيل العمل بالتعميم 
. و عليه فإن  العالقة  المستقل و االطراف ذات  العضو  المؤرخ في 24 اكتوبر 2012 والقاضي بتعديل تعريف  رقم )خ/2012/14( 

الشركة ستقوم بتعريف االعضاء حسب التعريف السابق للهيئة العامة لسوق المال قبل صدور القرار في 2012. 

فيما يلي تشكيل مجلس اإلدارة و فئات االعضاء وسجل حضورهم وعدد إجتماعات المجلس التي عقدت خالل السنة:

تصنيف االعضاء اسم عضو مجلس االدارة 

أنعقاد اجتماع مجلس االدارة وعدد مرات 
2013الحضور خالل 2013 

20
فبراير 

 23
ابريل  

24
يوليو

7
الجمعية المجموعنوفمبر

العامة 

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

4مرشح غير تنفيذي ومستقل1

الفاضل / مارك لمون 2 

) نائب الرئيس الجديد ( 
2--غير تنفيذي ومستقل

2--غير تنفيذي ومستقلالفاضل / جيرونيمو رورا2

الفاضل / أحمد بن سلطان 
اليعقوبي 

3-مرشح غير تنفيذي ومستقل1

1---غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ بشامك لوبا2

2--غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ اندرو سميثسون2

1تفويضتفويضتفويضغير تنفيذي ومستقلالفاضل/ كارل بريدا 

4غير تنفيذي ومستقلالفاضل / مالكولم ريغلي 

2--غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ عبدالؤوف ابو دية2

1تفويضغير تنفيذي ومستقلالفاضل / كمال تاراجي 

الفاضل/ سيف بن عبداهلل 
3مرشح غير تنفيذي ومستقلالحارثي 
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تصنيف االعضاء اسم عضو مجلس االدارة 

أنعقاد اجتماع مجلس االدارة وعدد مرات 
2013الحضور خالل 2013 

20
فبراير 

 23
ابريل  

24
يوليو

7
الجمعية المجموعنوفمبر

العامة 

الفاضل/ سامي عبداهلل 
4غير تنفيذي ومستقلخميس الزدجالي  

--2غير تنفيذي ومستقلالفاضل / فريدريك هيننغ1

1--تفويضمرشح غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ سي أس بدرينات1

 الفاضل / عاطف بن 
---1مرشح غير تنفيذي ومستقلعبد الحميد بن احمد الرئيسي1

-3غير تنفيذي ومستقلالفاضل / بيرنارد اسيالنكس1

--2غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ نفنيت كاسبيكر1

0--تفويضتفويضغير تنفيذي ومستقلالفاضل/ مارك فان هافر1

1-  استقال/استبدل خالل السنة 
2-  تم تعيينه مؤقتًا خالل السنة 

عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة في مجالس إدارات شركات مساهمة في سلطنة عمان في 31 ديسمبر 2013:

اسم الشركةالمنصباسم العضو

الفاضل/ مرتضى  بن احمد بن 

سلطان

عضو

عضو

رئيس مجلس االدارة

الخليج الدولية للكيماويات ش م ع ع 

المطاحن العمانية ش م ع ع 

المتحدة للطاقة ش م ع ع 

المتحدة للطاقة ش م ع ع نائب رئيس مجلس اإلدارةالفاضل/ مارك لمون 

مرفق في هذا الملحق نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة و فريق اإلدارة.

لجنة التدقيق

أ-  توصيف مختصر للجنة التدقيق:

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

التقارير المالية و البيانات المالية االخرى التي تقدمها الشركة الى أي جهة حكومية او الى الجمهور و   •

•  مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة الخاصة بالتمويل و المحاسبة و اإللتزام بالقانون و المبادىء التي و ضعتها 
اإلدارة التنفيذية و مجلس اإلدارة 

عمليات تقديم تقارير التدقيق ، المحاسبة و إعداد التقارير المالية بصفة عامة.  • 

واإلجراءات  الشركة  بسياسات  اإللتزام  وتراعي  المستمر  التطور  تشجع  التدقيق  لجنة  فإن  المسئوليات  هذه  منطلق  ومن 
والممارسات على جميع المستويات.

الواجبات و المسئوليات الرئيسية للجنة التدقيق:

العمل كطرف محايد و موضوعي لمراقبة عمليات إعداد التقارير المالية و نظام الرقابة الداخلية.  •

مراجعة و تقييم اعمال التدقيق القانوني و الداخلي للشركة.   •

توفير وسيلة إتصال مفتوحة بين المدقق القانوني والداخلي للشركة و بين اإلدارة العليا و مجلس اإلدارة.  •

•  تمتلك لجنة التدقيق السلطة لمقابلة المدقق الداخلي و الخارجي دون حضور االدارة. تقوم لجنة التدقيق و بصفة سنوية 
بمراجعة اداء المدقق الخارجي قبل الشروع في تعيينهم و تحديد اتعابهم في الجمعية العامة السنوية العادية.
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ب- لجنة التدقيق : فئات االعضاء و سجل حضورهم:

اإلجتماعات خالل 2013

المجموع7 نوفمبر24 يوليو23 ابريل20 فبرايرالمنصباسم عضو لجنة التدقيق

--2رئيس اللجنةالفاضل/ سي اس بدرينات1

1عضو / الرئيس الجديد الفاضل/ كارل بريدا

-3عضوالفاضل / برنارد اسيالنكس1

2--عضو الفاضل / اندرو سميثسون2

1-  استقال خالل العام 

2-  تم تعيينه مؤقتًا خالل السنة  

تم تعيين الفاضل/ كارل بريدا رئيسًا للجنة التدقيق بعد استقالة الفاضل / سي اس بدرينات. 

تم تعيين الفاضل / بشامك لوبا عضوًا  في لجنة التدقيق خالل اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد بتاريخ 7 نوفمبر 2013. 

ج- اتعاب الحضور

تقوم الشركة بدفع مبلغ 200 ريال عماني لحضور اي اجتماع للعضو الواحد.  

عملية ترشيح األعضاء

يخضع انتخاب المجلس ألحكام النظام األساسي للشركة )المواد من 19 حتى 22( . 

تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  في 27 مارس 2012  لفترة ثالث سنوات حيث تمت عملية االنتخاب بناًء على النظام األساسي 
المعّدل للشركة . ووفقًا للتعميم الصادر من الهيئة العامة لسوق المال تحصل الشركة على » استمارة ترشيح« من جميع 
الهيئة  الى  ارسالها  بالتحقق من صحة و قانونية االستمارات قبل  القانوني  المستشار  و  الشركة  االعضاء.  و يقوم سكرتير 

العامة لسوق المال .

 المكافأت

أ( األعضاء -  المكافآت و أتعاب الحضور 

حسب النظام األساسي للشركة فأنه كان يحق للشركة ان تدفع مكافآت تعادل 10٪ من صافي األرباح ألعضاء مجلس االدارة.  
ولكن، و بناء على قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 2005/11 فقد تم تحديد المكافآت و بدالت الحضور حتى 5٪ من صافي 

الربح بعد االحتياطي القانوني وتوفير ارباح بنسبة 5 ٪  مع وجود سقف محدد لذلك. 

تم دفع مكافآت اجمالية الى األعضاء كما يلي : 

الف ريال عماني

184مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  و بدالت الحضور

)17(بدالت الحضور

167مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
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حضور  اتعاب  بدفع  الشركة  تقوم  ال  العام.  خالل  اإلدارة  مجلس  إجتماعات  جلسات  حضور  بدالت  التالي  الجدول  يوضح 
مشاركات  عدد  أساس  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  احتساب  يتم  و   ، التدقيق  لجنة  عدا  المنبثقة  اللجان  اجتماعات 

العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة . 

مشاركة  الصوتية  او  المرئية  االجهزة  طريق  عن  التدقيق  لجنة  واجتماعات  االدارة  مجلس  اجتماعات  في  المشاركة  تعتبر 
بالحضور بينما ال يتم االخذ بالحضور بالوكالة في احتساب المكافأة.

عدد االجتماعات اسم العضوم
المدفوعة 

إجمالي البدل 
المدفوع

ريال عماني 

اجمالي المكافآت
ريال عماني 

17,579 41,600الفاضل/ مرتضى بن احمد بن سلطان )الرئيس (1

8,789 2800الفاضل / مارك لمون ) نائب الرئيس (22

8,789 2800الفاضل / جيرونيمو رورا32

13,184 31,200الفاضل / أحمد بن سلطان اليعقوبي41

4,395 1400الفاضل/ بشامك لوبا52

8,789 21,200الفاضل/ اندرو سميثسون62

4,395 1600الفاضل/ كارل بريدا 7

17,580 41,600الفاضل / مالكولم ريغلي 8

8,789 2800الفاضل/ عبدالرؤوف ابو دية92

4,395 1400الفاضل / كمال تاراجي 10

13,184 31,200الفاضل/ سيف بن عبداهلل الحارثي 11

17,580 41,600الفاضل/ سامي عبداهلل خميس الزدجالي  12

8,789 2800الفاضل / فريدريك هيننغ131

4,395 1800الفاضل/ سي أس بدرينات141

4,395 1400الفاضل / عاطف بن عبدالحميد بن احمد الرئيسي151

13,184 31.800الفاضل / بيرنارد اسيالنكس161

   8,789 2800الفاضل/ نفنيت كاسبيكر171

-   -0الفاضل/ مارك فان هافر 181

16,800167,000المجموع

استقال/استبدل خالل السنة   -1
تم تعيينه كعضو مؤقت   -2

 ستقوم الشركة بصرف بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2014 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.

ب ( كبار الموظفين: 

بلغ إجمالي األجور التي تم صرفها الى كبار الموظفين الخمسة: 380.656  ريال عماني . و حسب إتفاق مشاركة التكاليف 
يتم  تحميل 40٪ فقط من تلك التكاليف على الشركة اي مبلغ 152,264 ريال عماني.  
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أنشطة اللجنة خالل العام

قامت لجنة التدقيق و بالنيابة عن مجلس اإلدارة بمراجعة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عن طريق مقابلة المدقق الداخلي 
للشركة و المدققين الخارجيين و مراجعة نتائج التدقيق و خطاب اإلدارة. 

قامت لجنة التدقيق بمساعدة المدقق الداخلي بمراجعة منهجية ألنظمة الرقابة الداخلية الرئيسية للشركة للتأكيد على 
كفاية و فاعلية تلك الضوابط. 

قامت لجنة التدقيق في 2013 بمراجعة و تقييم اإلجراءات و الضوابط الداخلية التالية بناء على التقرير المقدم من المدقق 
الداخلي. 

1- االتصال مع المستثمرين و المساهمين 

2- مجلس االدارة 

قام مجلس اإلدارة ايضًا بمراجعة التقارير التشغيلية المقدمة من إدارة الشركة والتي تقوم بعرض أداء الشركة و مقارنة 
الموازنة مع النتائج الفعلية. 

و يسر لجنة التدقيق و مجلس اإلدارة إبالغ المساهمين الكرام أنه و في رأيهم فإن الشركة تتمتع بنظام رقابة داخلي كافي 
و فّعال. 

اإللتزام بالقانون

لم يتم فرض أية غرامة او مخالفة على الشركة من قبل سوق مسقط لألوراق المالية / الهيئة العامة لسوق المال او أية 
سلطة قانونية في أية امور تخص سوق المال خالل األعوام الثالثة الماضية.

وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين

يتم نشر الحسابات السنوية و الحسابات الفصلية في الموقع الرسمي لسوق مسقط لألوراق المالية / الهيئة العامة لسوق 
المال حسب تعليمات المختصين. تتم الدعوة للجمعيات العامة عن طريق ارسال دعوات بريدية للمساهمين.

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

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

تبدي الشركة استعدادها الدائم لمقابلة المساهمين و مستشاريهم الماليين متى ما رغبوا في ذلك.
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بيانات اسعار السوق

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

الشهر
ادني سعر

)ريال عماني(
اعلى سعر

)ريال عماني(
متوسط  السعر

)ريال عماني(
مؤشر سوق مسقط 

)قطاع الخدمات( 

1.6251.6321.6292,963.090يناير
1.7701.8061.7883,116.090فبراير
2.3672.4452.4063,150.720مارس
2.1992.2112.2053,144.960ابريل
2.1232.1452.1343,322.580مايو
2.4012.4032.4023,307.460يونيو
2.2882.3092.2993,419.570يوليو

2.3012.3092.3053,445.250اغسطس
2.2902.2952.2933,457.680سبتمبر
2.3132.3182.3163,500.740اكتوبر
2.6812.7252.7033,623.310نوفمبر
2.7282.7462.7373,669.100ديسمبر

تصنيف حملة األسهم

فيما يلي توضيح ألنواع المساهمين كما هو في 31 ديسمبر 2013:

مجموع االسهمعدد المساهميننوع المساهمين 
النسبة % على رأس 

المال

17,636,86579.80 6كبار المساهمين 

5.07   1,120,665 3اقل من 5٪ و اعلى من ٪1

15.13  3,343,470 9,300أسهم عادية اقل من ٪1

22,101,000100.00 9,309المجموع 

ايضاحات حول مراقب الحسابات و أدائه المهني

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

معظمهم محاسبين معتمدين و مدققين داخليين و مدققين األنظمة المعلوماتية.

توسعت شبكة مورستيفنز العالمية المحدودة منذ تأسيسها بأكثر من 100 سنة  لتصبح من أكبر المجموعات العالمية في 
المحاسبة و اإلستشارة ، و تعتبر مورستيفنز العالمية من شبكات المحاسبة و اإلستشارة الرئيسية في العالم متضمنة 299 

شركة مستقلة من 624 مكتبا و أكثر من  21,224موظفًا في 101 دولة.

بلغت اتعاب المدقق الخارجي خالل السنة 10,000 ريال عماني )9,500 ريال عماني عن خدمات التدقيق و 500 ريال عماني عن تقرير 
ميثاق تنظيم و إدارة الشركة(.
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تأكيد مجلس اإلدارة

يؤكد مجلس االدارة التالي :

•      مسئوليته عن اعداد البيانات المالية وفقا للمعايير والقواعد  المطبقة . 

•      مراجعة مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة و التزامه بالقواعد واألنظمة الداخلية . 

•      عدم وجود مسائل هامة تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على متابعة عملياتها خالل السنة المالية القادمة. 
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نبذة عن اعضاء مجلس االدارة وفريق االدارة للشركة في الملحق المرفق  

مرتضى بن احمد بن سلطان -  رئيس مجلس االدارة:االسم

2004: سنة االلتحاق

جامعي – ادارة تسويق و مبيعات  :الشهادة الدراسية

عضو مجلس ادارة مجموعة شركات دبليو جي تاول:الخبرة

شخصية بارزة في مجتمع األعمال و خبرة  تمتد حتى 32 سنة في مجاالت تجارية مختلفة . 

تقلد و ال يزال يتقلد مناصب عامة و خاصة و في المؤسسات الحكومية. الفاضل/ مرتضى بن 
احمد بن سلطان هو رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للطاقة و عضو في مجالس ادارة 

شركة المطاحن العمانية والخليج الدولية للكيماويات .

مارك لمون – نائب رئيس مجلس االدارة:االسم

2013: سنة االلتحاق

محاسب قانوني ، ماجستير في التمويل من معهد لندن لالقتصاد . :الشهادة الدراسية

يشغل الفاضل / مارك لمون منصب الرئيس التنفيذي لمينا صندوق البنية التحتية و شغل سابقًا :    الخبرة
منصب نائب الرئيس التنفيذي في بنك HSBC للمشاريع العالمية وتجارة تمويل الصادارت وهو 
المسؤول عن تطوير االعمال خالل السنة الماضية الى المستوى البارز الحالي في مجال البنية 
التحتية وتمويل الطاقة . يمتلك الفاضل / مارك لمون خبرة تمتد 30 سنة في مجال االستثمار 
التمويل  ادارة تنمية االعمال والعمل على نجاح و تنفيذ اعمال  المصرفي و خبرة واسعة في 
في المواصالت ، و البنية التحتية االجتماعية ، الطاقة الكهربائية ، تحلية المياه وقطاع الطاقة 

في الشرق االوسط واماكن اخرى.

جيرونيمو رورا :االسم

2013: سنة االلتحاق

في :الشهادة الدراسية بكالوريس   ، العليا  التجارية  والدراسات  األعمال  إدارة  معهد  من  األعمال  إدارة  ماجستير 
االعمال االدارية من كلية ادارة االعمال. 

مدير :    الخبرة بوظيفة   2010 يونيو  في  التحتية   البنية  صندوق  مينا  الى  رورا   جيرونيمو  الفاضل/  التحق   
استثمار، وتمت ترقيته  الى وظيفة مدير تنفيذي في يناير 2013. لدى  الفاضل / جيرونيمو رورا 
اكثر من  16 سنة خبرة في مجال البنية التحتية . انضم الفاضل / الى مينا بعد ان كان يعمل 
لدى مجموعة جي ام ار في وظيفة  رئيس الهيكلة المالية للشركات الدولية . عمل قبل ذلك 
لدى شركة ابرتيس وهي الشركة المشغلة  لرسوم عبور الطرق في اسبانيا في وظيفة رئيس 
الهيكلة المالية و قبل ذلك لدى مجموعة سيتي غروب في لندن في وظيفة نائب الرئيس في 
فريق البنية التحتية في قسم التمويل المصرفي ، و كشريك في مجموعة التمويل الهيكلي 
مجموعة  على  باإلشراف  رورا  الفاضل/  قام  المشاريع.  تمويل  على  التركيز  مع  للمؤسسات 
التحتية مثل الطرق و المطارات  البنية  التمويل في مجال  من المشاريع الجديدة و القائمة و 
ومحطات توليد الطاقة ، و لديه خبرة واسعة في الهيكلة،  الفحص اإلداري،  التمويل و التثمين.   
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أحمد بن سلطان اليعقوبي  :االسم

2013:سنة االلتحاق

 بكالريوس تجارة و اقتصاد – جامعة السلطان قابوس :الشهادة الدراسية

هو :الخبرة و  الدفاع  وزارة  تقاعد  صندوق  لدى  اليعقوبي  احمد  الفاضل/  يعمل 
تمتد  خبرة  مع  اإلستثمار  و  التمويل  و  العقار  مجال  في  متمرسة  شخصية 
العقارية  المحفظة  رئاسة  حاليُا  يشغل  األصول.  فئات  مختلف  في  عامًا   15
للصندوق حيث قام بتطوير مجموعة من األصول المميزة في عمان بدءًا من 

مرحلة التصور األولي. 

بشامك لوبا  :االسم

2013:سنة االلتحاق

 ماجستير اإلدارة – معهد سولفاي لإلقتصاد ، بلجيكا. :الشهادة الدراسية

يشغل الفاضل/ لوبا منصب الرئيس التنفيذي لشركة السوادي للطاقة  ش :الخبرة
م ع م. شغل قبل ذلك عدة مناصب في التمويل و تطوير األعمال لمشاريع 
كبيرة في اوروبا و الشرق األوسط و افريقيا و آسيا. يمتلك خبرة تمتد حتى 13 
شركة  لدى  الغاز  و  الكهرباء  مجال  في  خصوصًا  و  الطاقة  قطاع  في  عامًا 
منظمة  تعاقدية/  اسواق  او  متحررة  اسواق  في  سواء  سويز  اف  دي  جي 
قيمتها  تقدر  مشاريع  في  أصول  بيع  و  إستحواذ  و  تطوير  في  ساهم  حيث 
التراكمية بمليارات اليورو، كما انه كان ضمن فريق جي دي اف سويز لتقديم 

العطاء لمشروع صحار للكهرباء و تحلية المياه. 

أندرو سميثسون  :االسم

2013:سنة االلتحاق

في :الشهادة الدراسية جامعية  دبلوما  موناش.  جامعة  من  تمويل(  و  )بنوك  اعمال  بكالريوس 
التمويل و اإلستثمار التطبيقي.

يعمل الفاضل/ سميثسون في وظيفة مدير لدى مينا صندوق البنية التحتية. :الخبرة
التحتية  البنية  في  اإلستثمار  مجال  في  اعوام   10 حتى  تمتد  خبرة  ويمتلك 
كما  استراليا  و  افريقيا  شمال  و  األوسط  الشرق  في  المؤسسي  والتمويل 
يمتلك خبرة واسعة في تمويل مشاريع البنية التحتية مع التركيز على اصول 

توليد الطاقة في الشرق األوسط. 

38



كاريل بريدا:االسم

2011:سنة االلتحاق

في :الشهادة الدراسية الكاثوليكية  ليوفين  جامعة  من  التطبيقي  االقتصاد  في  ماجستير 
بلجيكا و ماجستير ادارة االعمال من جامعة شيكاغو.

اف :الخبرة دي  جي  لشركة  المالي  الرئيس  وظيفة  في  حاليًا  بريدا  الفاضل/  يعمل 
كرئيس  سابقًا  عمل   .2011 منذ  افريقيا  و  االوسط  الشرق  و  اسيا  جنوب  سويز 
وحدة اإلستحواذ و االستثمار ودائرة اإلستشارات المالية لدى  شركة جي دي 
قبل  عمل  افريقيا.   شمال  و  األوسط  الشرق  في  للطاقة  العالمية  سويز  اف 
التحاقة بشركة جي دي اف سويز في 2002 بوظيفة مستشار استراتيجي لدى 

احدى المؤسسات المتخصصة في التجارة االلكترونية. 

مالكولم ريغلي:االسم

2012: سنة االلتحاق

 شهادة جامعية مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية.:الشهادة الدراسية

يعمل الفاضل/ مالكولم ريغلي منذ أكتوبر 2010 في وظيفة الرئيس التنفيذي :الخبرة
لشركة العزل و شركة الدور للطاقة بمملكة البحرين. يمتلك خبرة تزيد عن 
18 عامًا في مشاريع الطاقة و المياه المستقلة العالمية حيث عمل في تلك 
المشاريع في وظائف الرئيس التنفيذي و المدير العام و رئيس مجلس إدارة 
المركز  في  مسئولياته  الى  إضافة  التجارية،  للشئون  مديرًا  و  للمالية  مديرًا  و 

الرئيسي في إدارة األصول و تطوير األعمال.  

عبدالرؤوف ابو ديه :االسم

2013:سنة االلتحاق

بكالريوس هندسة :الشهادة الدراسية

الطاقة :الخبرة مشاريع  ادارة  مجال  في  خبرة  دية  ابو  عبدالرؤوف   / الفاضل   يمتلك 
و تحلية المياه و  الصيانة التشغيلية لمنشآت الطاقة و المياه تمتد ألكثر من 
40 عامًا. يشغل الفاضل/عبدالرؤوف ابو دية وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة 

سوجكس عمان ش م م منذ 1977.  

كمال تاراجي:االسم

2012:سنة االلتحاق

بكالريوس الهندسة الميكانيكية – جامعة الشرق االوسط – تركيا.  :الشهادة الدراسية

يمتلك الفاضل/ كمال تاراجي خبرة طويلة في قطاع الكهرباء التركي. عمل :الخبرة
EUAS في وظيفة مدير دائرة توليد الطاقة  اساسًا لدى الشركة الحكومية 
الرئيس  التحاقه بمجموعة جي دي اف سويز. يعمل حاليًا في وظيفة  قبل 
شركة  وهي  و  للطاقة  بايمان  شركة  في  االدارة  مجلس  عضو  و  التنفيذي 
مساهمة مقرها انقرة. كما انه يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في عدة 

مؤسسات تابعة لشركة جي دي اف سويز.  
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سيف بن عبد اهلل الحارثي:االسم

2011:سنة االلتحاق

ماجستير الهندسة الكيميائية من جامعة نوتينغهام بالمملكة المتحدة. :الشهادة الدراسية

بدأ الفاضل/ سيف الحارثي حياته المهنية كمهندس حقول لدى شركة تنمية :الخبرة
نفط عمان حيث شارك في تصميم و ترقية احدى كبريات مرافق تصدير الغاز 
في وسط عمان. عمل الحقًا في وظيفة كبير المخططين إلدارة الغاز بشركة 
تنمية نفط عمان قبل التحاقة في سنة 2006 بشركة قلهات للغاز الطبيعي 
في وظيفة منسق فني. يعمل حاليًا في شركة قلهات للغاز الطبيعي في 

وظيفة نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات و االستثمار.

سامي بن عبداهلل بن خميس الزدجالي:      االسم

2012:      سنة االلتحاق

بكالريوس في المحاسبة.:الشهادة الدراسية
دبلوما في ادارة انظمة المعلومات 

دبلوما في التأمينات االجتماعية 

الخدمة :الخبرة موظفي  تقاعد  صندوق  لدى  الزدجالي  سامي  الفاضل/  يعمل 
في  عضو  هو  و  االشتراكات  مدير  منصب  حاليًا  يشغل  عامًا.   14 منذ  المدنية 

جمعية شؤون صناديق التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي. 
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نبذة عن اعضاء فريق االدارة للشركة

بموجب اتفاقية االدارة الموقعة 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 المساندة االخرى. و بناء على ذلك تقوم شركة 
الى شركة صحار  التالي  بتوفير  الطاقة  ادارة  اتعاب سنوية و تعويض عن مصروفاتها. تقوم شركة  باستالم  الطاقة   ادارة 

للطاقة:

المجموعغير عمانيعمانيالمنصب

145مدراء

8513موظفين آخرين

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

نبذة مختصرة عن فريق اإلدارة

غييوم بودي  االسم

2013سنة االلتحاق

درجة ماجيستير في المحاسبة والتمويل ،  كلية ادارة االعمال باريس الشهادة الدراسية

دي  جامعة   – اإلدارة  و  األعمال  في  جامعية  شهادة   ، فرنسا   ،  CEDEP/INSEAD اإلدارة   برنامج 
تولون ، فرنسا.

11 سنة الخبرة المراقبة و المحاسبة. بعد قضائه  يمتلك الفاضل/ غييوم بودي خبرة تمتد الى 17 عامًا في 
في مجال صناعة السيارات ، التحق بشركة جي دي إف سويز العالمية للطاقة في 2007 في وظيفة 
رئيس مراقبة األعمال لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا. تم تعيينه في يناير 2011 في وظيفة 
الرئيس المالي في شركة الحد للطاقة بمملكة البحرين. يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي في 

شركة صحار للطاقة ش م ع ع . 

زهير كراتشي واالاالسم

منذ بدء اعمال الشركة في 2004سنة االلتحاق

محاسب قانونيالشهادة الدراسية

يشغل حاليا منصب امين عام الشركة  ، وكان يشغل منصب المدير المالي حتى يونيو 2009  ، يعمل الخبرة
. يمتلك خبره تمتد  ل 35 عامًا في  ايضا امين عام مجموعة شركات جي دي اف سويز في عمان 
قبل  باكستان  في  كي.بي.ام.جي  لمكتب  شريك  المالية.  و  المحاسبة  و  القانوني  التدقيق  مجال 
اإلنضمام الى الشركة المتحدة للطاقة في عام 1995. عمل كرئيس فخري للجنة التدقيق و مجلس 

االدارة الحدى الشركات المساهمة في سلطنة عمان.

 41 



التقرير السنوي 2013

سيد محمد طارقاالسم

منذ بدء اعمال الشركة في 2004سنة االلتحاق

ماجستير ادارة االعمال ، زمالة معهد المحاسبين القانونيين )المستوى المتوسط( ، باكستان.الشهادة الدراسية

  37 سنة خبرة عملية في التدقيق الخارجي و التدقيق الداخلي و المحاسبة و التمويل . يعمل حاليًا الخبرة
في وظيفة  مدير مالي . عمل فبل ذلك في وظيفة مراقب مالي للشركة المتحدة 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. 

سرينات هيبر االسم

2009سنة االلتحاق

بكالوريوس هندسة ) ميكانيكا ( ، جامعة مومباي .الشهادة الدراسية

الطاقة الخبرة توليد  مجال  في  البناء  و  المشتريات  و  الهندسة  وعقود  االعمال  تطوير  في  سنة   28 خبرة 
المعتمدة على التوربينات الغازية ومحطات الكهرباء مزدوجة الدورة . تقع مسؤولياته كمدير فني 
للشركة في التنسيق الفني مع الزبون ، الجهات المنظمة ، المقاولون ، ويقوم بتوفير الدعم الفني 

للرئيس التنفيذي .

جمال بن صالح البلوشياالسم

منذ بدء اعمال الشركة في 2004سنة االلتحاق

دبلوم في علوم الحاسوب .الشهادة الدراسية

خبرة تمتد حتى 19 سنة في النشاط االداري. يعمل حاليًا في وظيفة المدير اإلداري حيث يقوم بإدارة الخبرة
اعمال قسم قطع الغيار و االرتباط مع المؤسسات الحكومية ، التراخيص، الترجمة و االشراف على 

برامج التأمين المحلية و يقوم بمساعدة الرئيس التنفيذي في االجتماعات القانونية. 
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بيان المركز المالي
في 31 ديسمبر 2013

2013201220132012إيضاح
ألف

ر.ع

ألف
ر.ع

ألف
 دوالر 

أمريكي

ألف
 دوالر 

أمريكي
الموجودات

موجودات غير متداولة
5156,844163,269407,386424,076ممتلكات وآالت ومعدات  

موجودات متداولة
46587441,7081,933 جمخزون

64,0613,94610,54710,250ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
710,26014,83126,64938,521أرصدة بنكية ونقد

14,97919,52138,90450,704مجموع الموجودات المتداولة
171,823182,790446,290474,780مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

822,10127,80057,40572,300رأس المال
92,4371,9236,3304,996احتياطي قانوني

2,4572,8236,3807,239أرباح ُمحتجزة
26,99532,54670,11584,535أموال المساهمين

)68,062()40,352()26,204()15,536(11عجز التغطية
11,4596,34229,76316,473مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

1119,18831,68549,83982,299عجز التغطية
12120,000127,608311,686331,449الجزء غير الجاري من قروض طويلة األجل

131,1621,0933,0182,839مخصص تكلفة إزالة الموجودات من الموقع
167,3065,14618,97813,367التزام ضريبة مؤجلة

147,656165,532383,521429,954مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة

127,9737,75520,71020,143الجزء الجاري من قروض طويلة األجل
144,1732,70710,8377,032ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

155624541,4591,178جمبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة
12,70810,91633,00628,353مجموع المطلوبات المتداولة

160,364176,448416,527458,307مجموع المطلوبات
171,823182,790446,290474,780مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

211/2211/1713/173/04صافي الموجودات للسهم الواحد

وافق مجلس إدارة الشركة على هذه البيانات المالية وصّرح بإصدارها في 2014/2/19، ووقعها نيابة عنه كل من:

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية. 
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بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2013201220132012إيضاح

ألف
ر.ع

ألف
ر.ع

ألف
 دوالر 

أمريكي

ألف
 دوالر 

أمريكي

دخل
447,53946,622123,477121,096/كإيرادات

)89,579()86,607()34,488()33,344(17تكاليف مباشرة
14,19512,13436,87031,517إجمالي األرباح

188451,2482,1963,243دخل آخر

)1,837()2,371()707()913(19مصروفات عمومية وإدارية

14,12712,67536,69532,923النتائج من العمليات

)24,247()21,519()9,335()8,285(20تكاليف التمويل

5,8423,34015,1768,676األرباح قبل الضريبة

)1,040()1,833()400()705(16الضريبة
5,1372,94013,3437,636أرباح السنة

دخل شامل آخر

يمكن إعادة تصنيفها الى بيان الدخل:

12,12378731,4882,044أرباح القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة
)295()3,778()114()1,455(16ضريبة تابعة

10,66867327,7101,749دخل شامل آخر للسنة
15,8053,61341,0539,385إجمالي الدخل الشامل للسنة

220/2220/1060/580/27العائد األساسي للسهم الواحد

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2013201220132012
ألف
ر.ع

ألف
ر.ع

ألف
 دوالر 

أمريكي

ألف
 دوالر 

أمريكي
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

47,83746,605124,254121,051مقبوضات نقدية من العمالء

)77,085()66,081()29,679()25,441(مدفوعات نقدية الى الموردين والموظفين

22,39616,92658,17343,966النقد الناتج من العمليات

)21,114()21,369()8,128()8,228(فائدة مدفوعة

14,1688,79836,80422,852صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

5--3--حصيلة استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)327()773()126()298(إضافات الى الممتلكات واآلالت والمعدات

)322()773()123()298(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

--)12,960(--)4,989(دفع توزيعات أرباح 

)19,670()20,140()7,573()7,753(سداد قروض طويلة األجل

--)14,803(--)5,699(خفض رأس المال

)19,670()47,903()7,573()18,441(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

صافي )االنخفاض(/ الزيادة في النقد والنقد 
الُمعادل خالل السنة

)4,571(1,102)11,872(2,860

14,83113,72938,52135,661النقد والنقد الُمعادل في بداية السنة

النقد والنقد الُمعادل )إيضاح 4/هـ و7( في 
نهاية السنة

10,26014,83126,64938,521

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية.
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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 تحلية مياه 

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

شركة  من  الشركة  تحويل  المساهمون  قرر   ،2008 مارس   23 في  المنعقد  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  في 
مساهمة مقفلة الى شركة مساهمة عامة.

اتفاقيات هامة   -2

أبرمت الشركة االتفاقيات الهامة التالية:

اتفاقية شراء الطاقة والمياه مع حكومة سلطنة عمان )»الحكومة«( تمنح الشركة الحق في توليد الطاقة وتوفير  أ( 
المياه في صحار و )1( أن توفر للحكومة سعة الطاقة المتعاقد عليها المضمونة وسعة المياه المتعاقد عليها 
المضمونة )2( أن تبيع للحكومة الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب المصاحبة لسعة الطاقة المتعاقد 
عليها المضمونة وسعة المياه المتعاقد عليها المضمونة.  أبرمت الشركة اتفاقية طويلة األجل لتوريد الطاقة 
والمياه مع وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه لمدة 15 سنة ابتداء من التاريخ الُمقرر للتسغيل التجاري وهو 28 مايو 
وهي  ش.م.ع.م  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  لصالح  االتفاقية  عن  التنازل  تم   ،2005 مايو   1 وفي    .2007
شركة مساهمة مقفلة مملوكة لحكومة سلطنة عمان.  وتتولى حكومة سلطنة عمان ضمان كافة مطلوبات 

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )انظر أيضا إيضاح 4(.

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

بموقع  االنتفاع  حقوق  الشركة  تمنح  ش.م.ع.م  الصناعي  صحار  ميناء  شركة  مع  الفرعية  االنتفاع  حق  اتفاقية  ج(  
المشروع لمدة 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 والمياه.

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

و(  اتفاقيات تمويل مع ُمقرضين لتسهيالت قروض طويلة األجل )انظر أيضا إيضاح 12(.

أساس اإلعداد واعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والُمعدلة  -3

أساس اإلعداد  1-3  

تم إعداد البيانات المالية طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها 
الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ومتطلبات الحد األدنى من اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق 

المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته في سلطنة عمان.

تم عرض البيانات المالية بالريال العماني والدوالر األمريكي ُمقربة الى أقرب ألف طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء 
بعض الموجودات والمطلوبات المالية الُمدرجة بقيمتها العادلة.

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

 49 



التقرير السنوي 2013

أساس اإلعداد واعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والُمعدلة )تابع(  -3

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والُمعدلة التي اعتمدتها الشركة  2-3

المحاسبة  الصادرة عن مجلس معايير  التالية  الجديدة والمعدلة  المعايير والتفسيرات  باعتماد  الشركة  قامت   
الدولية ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية والسارية على الفترة المحاسبية الحالية:

التناسق  ُيحسن   2011 يونيو  في  الصادر  المالية«  البيانات  »عرض   )1( رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  تعديل   •
والوضوح في عرض بنود الدخل الشامل اآلخر.  يتطلب التعديل أن تقوم المنشأة بجمع البنود الُمقدمة في 

الدخل الشامل اآلخر على أساس مدى قابليتها إلعادة التصنيف الحقا ضمن األرباح أو الخسائر.

تعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 “منافع الموظفين” الصادر في يونيو 2011 أدى، من ضمن تعديالت   •
أخرى، الى إلغاء “طريقة اإلطفاء” لتأجيل بعض األرباح والخسائر الناشئة عن خطط المنافع المحددة.  كما 
يقدم التعديل أساسا مختلفا لقيد تأثير التغيرات في االلتزامات ضمن بيانات األداء، أي صافي تكلفة الفائدة.

للتعامل  أساسا   2011 مايو  في  الُمجمعة«  المالية  »البيانات   )10( رقم  الدولية  المالية   التقارير  معيار  إصدار  تم   •
مع االختالف العملي في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 »البيانات المالية الُمجمعة والمنفصلة« 
والتصنيف الصناعي الموحد 12 »التجميع- شركات األغراض الخاصة«.  كما أن معيار التقارير المالية  الدولية 
المعيار  محل  ويحالن  يلغيان  المنفصلة«  المالية  »البيانات   27 رقم  الدولي  المحاسبي  والمعيار   )10( رقم 
المالية   التقارير  معيار  وُيطبق  والمنفصلة«.    الُمجمعة  المالية  »البيانات  الحالي   27 رقم  الدولي  المحاسبي 

الدولية رقم )10( طريقة رئيسية للمراقبة، مع ضرورة مراجعة هذه المراقبة عند التطبيق.

تحسينا  يقدم  وهو   2011 مايو  في  المشتركة«  »الترتيبات   )11( رقم  الدولية  المالية   التقارير  معيار  إصدار  تم   •
للمعيار المحاسبي الدولي رقم 31 »المشاريع المشتركة« عن طريق وضع مبادئ محاسبة لكافة الترتيبات 
المشاريع  لمحاسبة  المتوفر  الخيار  يستبعد   )11( رقم  الدولية  المالية   التقارير  معيار  أن  كما  المشتركة.  

المشتركة باستخدام طريقة التجميع النسبي.  

تم إصدار معيار التقارير المالية  الدولية رقم )12( “اإلفصاح عن المصلحة في شركات أخرى” في مايو 2011 وهو   •
ُيلزُم الشركة باإلفصاح عن معلومات لتقييم طبيعة مصالحها في الشركات األخرى والمخاطر المصاحبة 
لهذه المصالح وأثرها على مركزها المالي وأدائها وتدفقاتها النقدية.  كما يقدم المعيار إفصاحات جديدة 

عن البنود خارج الميزانية العمومية.

الراحة  من  المزيد  توفر   2012 يونيو  في  الصادرة  و)12(  و)11(   )10( رقم  الدولية  المالية   التقارير  معايير  تعديالت   •
االنتقالية من خالل جعل متطلبات تقديم معلومات المقارنة المعدلة تقتصر فقط على الفترة التي تسبق 

مباشرة تاريخ التطبيق األولي.  

إطارا  يضع  وهو   2011 مايو  في  العادلة”  القيمة  “قياس   )13( رقم  الدولية  المالية   التقارير  معيار  إصدار  تم   •
واحدا لقياس القيمة العادلة واإلفصاح عنها.  كما يقدم المعيار المزيد من اإلفصاحات عن القيمة العادلة 

للموجودات غير المالية.

يُنص معيار التقارير المالية الدولية رقم )7( »األدوات المالية: اإلفصاحات« الصادر في ديسمبر 2011 على تعديل   •
متطلبات اإلفصاح إلدراج المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية للشركة على تقييم التأثير، أو 
التأثير المحتمل، لترتيبات الُمعاوضة، بما في ذلك حقوق المقاصة  المرتبطة بالموجودات المالية والمطلوبات 

المالية المدرجة للشركة، على المركز المالي لهذه الشركة.  

التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية الصادرة في مايو 2012 )تسري على الفترات السنوية   
التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013( أدت، من بين ضمن تعديالت أخرى، الى إدخال تغييرات على المعايير التالية:
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 المعيار المحاسبي الدولي رقم )1( »عرض البيانات المالية« يوضح بعض متطلبات معلومات المقارنة.

الغيار  قطع  مثل  البنود  أن  يوضح  والمعدات”  واآلالت  “الممتلكات   )16( رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار   
والمعدات البديلة ومعدات الصيانة يجب قيدها كممتلكات وآالت ومعدات عندما ُتلبي تعريف الممتلكات 

واآلالت والمعدات.  وإن كانت ال ُتلبي هذا التعريف، يجب تصنيفها كمخزون.

المعيار المحاسبي الدولي رقم )32(” عرض البيانات المالية” يتطرق لحاالت التناقض بين المعيار المحاسبي   
الدولي رقم )12( “ضريبة الدخل” والمعيار المحاسبي الدولي رقم )32(” فيما يخص اإلقرار بالنتائج المترتبة عن 

ضريبة الدخل المتعلقة بالتوزيعات على مالكي أداة حقوق الملكية وتكاليف معاملة األسهم. 

ترى اإلدارة أن اعتماد التعديالت لم يكن له أي تأثير جوهري على بنود العرض واإلفصاح الواردة في البيانات   
المالية للفترة الحالية.

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير نافذة المفعول بعُد  3-3

نافذة  تكن  لم  ولكنها  إصدارها،  تم  قد  التالية  والمعدلة  الجديدة  المعايير  كانت  اإلقرار،  فترة  نهاية  في 
المفعول بعُد:

أو  في  تبدأ  التي  المحاسبية  الفترات  على  نافذا  كان  المالية«  »األدوات   )9( رقم  الدولية  المالية  التقارير  معيار   •
بعد 1 يناير 2015.  ولكن التعديل الصادر في نوفمبر 2013 ألغى التاريخ الفعلي، على أن يتم إضافته بعد االنتهاء 
الخطوط   )9( رقم  الدولية  المالية   التقارير  معيار  يرسم  الحالي،  الوقت  في  للمعيار.   النهائية  الصياغة  من 
المالية. كما تم  المالية ومعايير شطب األصول  وااللتزامات  المالية  اإلقرار وقياس األصول  العريضة لكيفية 
إصدار متطلبات محاسبة التحوط في نوفمبر 2013.  طبقا لمعيار التقارير المالية  الدولية رقم )9(، يتم قياس 
األصول المالية بالتكلفة الُمطفأة أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مع وجود خيار ال رجعة فيه 
عند اإلقرار المبدئي بشأن قيد بعض أصول األسهم المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال 
ُيمكن قياس األصل المالي بالتكلفة الُمطفأة إال إذا كان للمنشأة نموذج أعمال يهدف الى االحتفاظ باألصل 
لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، وهذه التدفقات النقدية تنشأ في تواريخ ُمعينة وهي فقط لغرض دفع 

أصل المبلغ والفائدة المستحقة عنه.  

في  الصادرة   )27( رقم  الدولي  المحاسبي  والمعيار  و)12(   )10( رقم  الدولية  المالية  التقارير  معياري  تعديالت   •
تابعة  شركات  تجميع  من  االستثمارية  المؤسسات  تستثني  وهي  االستثمارية،  المؤسسة  ُتعّرف   2012 أكتوبر 
معينة.  وهذه التعديالت ُتلزم المؤسسة االستثمارية بقياس تلك الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة طبقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم )9( في قوائمها المالية المجمعة والمنفصلة.  كما 
تأتي التعديالت بمتطلبات إفصاح جديدة بالنسبة للمؤسسات االستثمارية في معيار التقارير المالية الدولية 
 رقم )12( والمعيار المحاسبي الدولي رقم )27(.  تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

1 يناير 2014.

تعديالت المعيار المحاسبي الدولي رقم )36( - »انخفاض قيمة الموجودات« الصادرة في مايو 2013 ُتصحُح   
بعض التعديالت الالحقة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 عند إصدار معيار التقارير المالية الدولية رقم 13. 
كما أن التعديالت توضح متطلبات اإلفصاح األخرى المتعلقة بالمبلغ القابل لالسترداد للموجودات غير المالية.  

تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014.
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معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية  الدولية رقم 21 »الرسوم« الصادر في مايو 2013 يتطرق لمحاسبة االلتزامات   •
بدفع رسوم إن كانت هذه االلتزامات في نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 »المخصصات والمطلوبات 
المحتملة والموجودات المحتملة«.  وهو يوضح محاسبة االلتزامات بدفع رسوم ذات وقت وقيمة محددة 

وموثوق منها.   تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014.

تتعلق   2013 يونيو  الصادر في  والقياس«  اإلقرار  المالية:  »األدوات  الدولي رقم 39  المحاسبي  المعيار  تعديالت   •
بالتنازل عن أداة مشتقة وأثر هذا التنازل على محاسبة التحوط. .  تسري التعديالت على الفترات السنوية التي 
تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014.  كما أن التعديل ُيعفي من التوقف عن محاسبة التحوط عند تلبية بعض المعايير.

ترى اإلدارة أنه من غير المحتمل أن يكون العتماد التعديالت الواردة أعاله أي تأثير جوهري على بنود العرض   
واإلفصاح الواردة في البيانات المالية لفترات مستقبلية.

السياسات المحاسبية الرئيسية   -4

اتفاقية شراء الطاقة والمياه  

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

في سنة 2005، صدر معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 4 )»تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار«(   
تفسيرات  لجنة  معيار  تطبيق  إمكانية  الوقت  ذلك  في  الشركة  درست  وقد    .2006 يناير   1 في  المفعول  ساري  وأصبح 
التقارير المالية الدولية رقم 4 الذي يوفر توجيهات لتحديد ما إذا كان ترتيب معين يمثل، أو يحتوي على، إيجار وينبغي 
إيجار تشغيلي، فإنه  التقييم وجود  بناء على هذا  تبين  الدولي رقم 17.  فإن  المحاسبي  للمعيار  المحاسبة عنه طبقا 
فترة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  الشركة  دخل  ضمن  التشغيلي  اإليجار  من  الناتج  اإليجار  دخل  إدراج  يجب 
الزمني الستخدام األصل واالنتفاع منه.  وقد  النمط  أقرب تعبيرا عن  اإليجار، وذلك ما لم يكن هناك أساس منتظم 
أن  من  بالرغم  أنه  الى  وخلصت   4 رقم  الدولية  المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  معيار  تطبيق  إمكانية  اإلدارة  راجعت 
الناتج  الدخل  فإن  التشغيلي،  اإليجار  لترتيب  طبقا  الشركة  محطة  استخدام  حق  تمنح  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية 
عن هذا الحق يمثل عنصرا واحدا فقط من ترتيبات الفواتير.  لذلك، ترى اإلدارة أن تطبيق معيار لجنة تفسيرات التقارير 
المالية الدولية رقم 4 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 على إجمالي اإليرادات التعاقدية سينتج عنه عرض غير عادل 
 للواقع االقتصادي ولن يعكس القيمة العادلة للمبالغ المكتسبة في أي فترة من فترات اإلقرار.  وهذه النظرة مدعومة 

بما يلي:

والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  أغراض  مع  متفقا  يكون  لن  الفواتير  نمط  عن  اإليرادات  إدراج  طريقة  في  تغيير  أي   •
وترتيبات المشروع األخرى. 

اإلقرار بالدخل على أساس القسط الثابت دون اعتبار نمط التكاليف التابعة )مثل مصروفات التمويل التي هي أعلى   •
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 المؤجلة ضمن المطلوبات نتيجة لتطبيق معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 4 لن   •
يكون متفقا مع المبدأ القائل إن المطلوبات يتم اإلقرار بها فقط في حالة وقوع حدث ينطوي على »التزام حالي«
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الشركة  إتاحة  نظير  المدفوع  للمبلغ  العادلة  القيمة  تعكس  تدريجيا  المنخفضة  اإليجار  مدفوعات  أن  اإلدارة  تعتقد   
لسعة توليد الطاقة الكهربائية وسعة تحلية مخرجات المياه للسنوات ذات الصلة، وهذا ُمؤيد بما يلي: 

الكهربائية  الطاقة  لتوليد  التي تتحملها الشركة  المصروفات  أن  إدراكا منه  المتناقصة  للتعريفة  المتلقي  قبول   •
وإنتاج مياه التحلية تتبع أيضا نمطا متناقصا.  وهذا النمط ناتج عن أهمية تكاليف خدمة الديون.

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

غياب أي نصوص صريحة تنص على استرداد المتلقي لمبالغ رسوم االستثمار المدفوعة، التي كانت أعلى في األول،   •
في حالة إخالل الشركة ببنود العقد. 

للبيانات  بالنسبة  جوهريـة  تعتبـر  التي  البنود  مع  التعامل  عند  بثبات  التاليـة  المحاسبية  السياسـات  تطبيـق  تم 
المالية للشركة.

األساس المحاسبي  أ(   

العادلة  القيمة  قياس  خالل  من  معدلة  هي  كما  التاريخية  التكلفة  أساس  على  المالية  البيانات  هذه  إعداد  تم   
لبعض األدوات المالية.

ممتلكات وآالت ومعدات  ب(   

اإلقرار  بعد  القيمة.  انخفاض  وخسارة  المتراكم  االستهالك  ناقصا  بالتكلفة  ُتدرج  والمعدات  واآلالت  الممتلكات   
الممتلكات واآلالت والمعدات   بنود  المتكبدة الستبدال أي من  الالحقة  المصروفات  بالتكلفة، تتم رسملة  األولي 
المصروفات  اإلقرار بجميع  يتم  البنود.  الكامنة في هذه  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  زيادة  إلى  تؤدي  والتي 

األخرى في بيان الدخل الشامل كونها مصروفا عند تكبدها.

منافع  حصول  احتمال  وجود  عدم  حالة  في  أو  استبعادها  عند  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  شطب  يتم   
اقتصادية مستقبلية من االستمرار في استخدام هذه الموجودات. ويتم قيد أي أرباح أو خسارة ناتجة عن شطب 

هذه الموجودات في بيان الدخل الشامل في السنة التي يتم فيها شطب البنود المعنية.

التقديرية  الثابت على مدى األعمار  بيان الدخل الشامل على أساس طريقة القسط  يتم تحميل االستهالك على   
اإلنتاجية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات.األعمار اإلنتاجية التقديرية هي كالتالي:

سنوات

30المباني 

30معدات وماكينات

30قطع غيار فنية

4موجودات أخرى

30إزالة موجودات
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المخزون ج(   

يتكون المخزون من زيت الوقود وهو مدرج بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل. صافي القيمة   
العمل  إلنجاز  التقديرية  التكاليف  ناقصا  العادية،  األعمال  سياق  في  التقديرية  البيع  أسعار  هي  للتحقيق  القابلة 
المتكبدة  المصروفات  وتشمل  أوال،  صادر  أوال  الوارد  أساس  على  المخزون  تكلفة  تحديد  يتم  البيع.  ومصروفات 

للحصول على المخزون وكذلك حصة مناسبة من المصروفات المباشرة الثابتة والمتغيرة.

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى د(   

لخسارة  مخصص  تكوين  يتم  بالتكلفة.   ُتقاس  الشركة  عن  الناتجة  األخرى  المدينة  واألرصدة  المدينة  الذمم   
الشركة لن تتمكن من  أن  المدينة األخرى عند وجود دليل موضوعي على  المدينة واألرصدة  الذمم  الديون عن 
تحصيل المبالغ المستحقة.في حالة عدم إمكانية تحصيل ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى، يتم شطبها مقابل 
مخصص خسارة الديون.  القيمة الدفترية للذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى تقارب قيمتها العادلة بالنظر 

الى طبيعتها التي تتسم بأنها قصيرة األجل.

النقد والنقد الُمعادل  هـ(   

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

انخفاض قيمة الموجودات و(   

موجودات مالية  

المالية  الموجودات  قيمة  انخفاض  إلى  يشير  فعلي  دليل  وجود  بتقييم  االدارة  تقوم  إقرار،  فترة  كل  نهاية  في   
وجدت،على  إن  القيمة،  انخفاض  خسارة  تحديد  المستحقات.يتم  تحصيل  إمكانية  عدم  أو  بالتكلفة  المدرجة 
القابلة  المبالغ  بيان الدخل الشامل.  القابلة للتحصيل وهي مدرجة في  القيمة الدفترية والمبالغ  الفرق بين  أنها 
النافذ  األصلي  المعدل  على  مخصومة  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للسيولة  الحالية  القيمة  تمثل  للتحصيل 

للفائدة.  وال تخصم التدفقات النقدية المرتبطة بمستحقات قصيرة األجل.

موجودات غير مالية  

في نهاية كل فترة إقرار، تقوم اإلدارة بتقييم وجود أي مؤشرات على انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. في   
القيمة في  القابل للتحصيل للموجودات وتقر بخسارة انخفاض  المبلغ  حالة وجود مؤشر، تقوم االدارة بتقييم 
بيان الدخل الشامل. كما  تقوم االدارة أيضا بتقييم وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة تم اإلقرار بها في 
سنوات سابقة قد زالت أو قل تأثيرها. ويتم على الفور اإلقرار بخسارة انخفاض القيمة أو الخسارة الُمستردة في 

بيان الدخل الشامل.

توزيعات األرباح ز(   

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

التوصية،  بهذه  القيام  وعند  الشركة.   أرباح  ضمن  من  توزيعات  دفع  المساهمين  على  اإلدارة  مجلس  يقترح   
لسنة  التجارية  الشركات  قانون  متطلبات  فيها  بما  المناسبة  المعايير  بعض  االعتبار  في  اإلدارة  مجلس  يأخد 

1974)وتعديالته(.
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مكافآت نهاية خدمة الموظفين  ح(   

يتم السداد إلى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/72 وتعديالته بالنسبة   
الصادر  العماني  العمل  قانون  بموجب  السداد  مستحقة  للمبالغ  مخصص  تكوين  ويتم  العمانيين.  للموظفين 
بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35 وتعديالته على فترات العمل المتراكمة للموظفين األجانب في نهاية فترة 

اإلقرار.

المخصصات ط(   

أحداث  نتيجة  حكمي  أو  قانوني  التزام  الشركة  على  يكون  عندما  المالي  المركز  بيان  في  المخصص  قيد  يتم   
سابقـة ومن المحتمل أن يكون هنالك تدفق خارجي للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام.  

مخصص تكاليف إزالة الموجودات  

يتم إدراج مخصص إزالة موجودات الموقع مستقبال إن كان هناك التزام حالي نتيجة لألنشطة التي تم القيام   
الممكن  االلتزام، ومن  لتسوية  اقتصادية  لتدفقات نقدية من منافع  أن تكون هناك ضرورة  المحتمل  بها، ومن 
قياس المبلغ المخصص بشكل موثوق.  تتضمن االلتزامات المستقبلية تكاليف إزالة التجهيزات وترميم المناطق 

المتأثرة. 

لتسوية  الالزمة  للنفقات  الحالية  للقيمة  التقديرات  أفضل  مستقبال  الموقع  موجودات  إزالة  مخصص  يمثل   
مطلوبات إزالة موجودات الموقع في تاريخ اإلقرار بناء على المتطلبات الحالية طبقا التفاقية حق االنتفاع الفرعية.  
يتم مراجعة التكلفة المستقبلية إلزالة موجودات الموقع بشكل سنوي، وأي تغييرات في التقدير تنعكس في 

القيمة الحالية لمخصص إزالة موجودات الموقع في كل تاريخ إقرار.

لنفس  الموجودات وتستهلك وفقا  الموقع في تكلفة  إزالة موجودات  المبدئي لمخصص  التقدير  يتم رسملة   
أسس الموجودات ذات الصلة.  يتم معاملة التغييرات في تقدير مخصص إزالة موجودات الموقع بنفس األسلوب، 
التمويل بدال من رسملتها في  المبالغ المخصومة والتي يتم إدراجها في تكاليف  بالنسبة لفروقات  فيما عدى 

تكاليف الموجودات ذات الصلة.

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى ي(   

يتم اإلقرار بالمطلوبات بالنسبة للمبالغ التي سيتم تسديدها مقابل بضاعة أوخدمات مستلمة، سواء صدرت بها   
فواتير الى الشركة أم لم تصدر.

اإليرادات ك(   

اإليرادات تشمل تعريفات سعة الطاقة والطاقة الكهربائية وسعة المياه ورسوم مخرجات المياه.  يتم احتساب   
التعريفة طبقا التفاقية شراء الطاقة والمياه.  ُتدرج الشركة إيرادات التشغيل على أساس طريقة االستحقاق في 
المحاسبة.  ال يتم اإلقرار بأي إيرادات في حالة وجود شكوك كبيرة حول تحصيل المبالغ المستحقة أو التكاليف 

المصاحبة.

دفعات إيجارات التشغيل ل(   

يتم اإلقرار بدفعات إيجارات التشغيل في بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت، وذلك ما لم يكن هناك   
أساس ُمنتظم آخر يعكس النموذج الزمني للمنفعة.
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تكاليف االقتراض م(   

تكاليف االقتراض تشمل الفائدة المستحقة على االقتراضات.  تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة الى اقتناء أو   
إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة )وهي الموجودات التي تحتاج بالضرورة الى فترة طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام 
بشكل  جاهزة  الموجودات  هذه  تصبح  أن  الى  الموجودات،  تكلفة  الى  إضافتها  يتم  للبيع(  أو  المحدد  لغرضها 
جوهري لالستخدام لغرضها المحدد أو للبيع.  دخل االستثمار المكتسب من االستثمار المؤقت القتراضات معينة 
في انتظار تحميل مصروفاتها على الموجودات المؤهلة يتم خصمه من تكاليف تلك الموجودات.  أي تكاليف 

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

التعامالت بالعمالت األجنبية  ن(   

التعامالت التي تمت بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الريال العماني بمعدل الصرف السائد في تاريخ المعاملة.   
الموجودات والمطلوبات المالية المقومة بالعمالت األجنبية في نهاية فترة اإلقرار يتم تحويلها بمعدل الصرف 

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

الضريبة س(   

ضريبة السنة تتكون من ضريبة حالية وضريبة مؤجلة.  

الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقع سدادها على الدخل الخاضع للضريبة للسنة، محسوبة باستخدام معدالت   
الضريبة المطبقة أو المعمول بها بشكل واسع في نهاية فترة اإلقرار.

يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام لجميع الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات   
المبلغ  احتساب  يستند  ضريبية.  ألغراض  المستخدمة  والمبالغ  المالية  التقارير  ألغراض  المثبتة  والمطلوبات 
والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيمة  سداد  أو  لتحقق  المتوقع  النسق  الى  المؤجلة  للضريبة  المخصص 

باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو المعمول بها بشكل واسع في نهاية فترة اإلقرار.

يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي تتوافر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغالل األرصدة   
الضريبية في مقابلها.  يتم تخفيض األصول الضريبية المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق 

المنفعة الضريبية ذات الصلة.

يتم إدراج الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة كمصروف أو دخل في بيان الدخل الشامل، إال إذا كانتا تتعلقان ببنود   
مدرجة في بيان الدخل الشامل اآلخر، وفي هذه الحالة يتم إدراج الضريبة أيضا في بيان الدخل الشامل اآلخر.

ش( تكاليف تمويل مؤجلة  

تكاليف الحصول على تمويل طويل األجل ُتؤجل وُتستهلك على مدى فترة القرض طويل األجل باستخدام طريقة   
المتراكمة وبين  التمويل المؤجلة ناقصا االستهالكات  الفائدة الحقيقي.  يتم إجراء مقاصة بين تكاليف  معدل 
المبالغ المسحوبة من القروض طويلة األجل.  يتم رسملة تكاليف التمويل المؤجلة كجزء من تكلفة المحطة 
أثناء فترة اإلنشاء.  بعد إتمام المحطة، يتم تحميل عنصر االستهالك المنسوب لتكاليف التمويل المؤجلة على بيان 

الدخل الشامل.

المطلوبات المالية ع(   

يتم قياس كافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.  
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األدوات المالية المشتقة غ(   

األدوات  ُتدرج  الفائدة.   سعر  لمخاطر  تعرضها  من  معين  جزء  لتغطية  مشتقة  مالية  أدوات  الشركة  تستخدم   
المالية المشتقة بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد االشتقاق وُيعاد قياسها الحقا بقيمتها العادلة في نهاية 
كل فترة إقرار.  ُتدرج األرباح والخسائر الناتجة في بيان الدخل الشامل مباشرة، ما لم تكن األداة المشتقة مصنفة 

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

المالية  األدوات  وُتدرج  مالية.   موجودات  أنها  على  اإليجابية  العادلة  القيمة  ذات  المشتقة  المالية  األدوات  ُتدرج   
كموجودات  المشتقة  المالية  األدوات  ُتعرض  مالية.   مطلوبات  أنها  على  السلبية  العادلة  القيمة  ذات  المشتقة 
غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إن كانت فترة االستحقاق المتبقية لألداة تزيد عن 12 شهرا وال ُيتوقع أن يتم 

تحقيقها أو تسويتها خالل 12 شهرا.  تظهر المشتقات األخرى كموجودات متداولة أو مطلوبات متداولة.

محاسبة التحوط  

بتوثيق  الشركة  تقوم  التحوط،  عالقة  بداية  في  نقدية.   تدفقات  تحوط  أنها  على  التحوط  أداة  الشركة  ُتصنف   
العالقة بين أدوات التحوط وبنود التحوط وكذلك أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيتها في القيام بعدة تعامالت 
تحوط.  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.  

تحوطات التدفقات النقدية  

يتم  نقدية  تدفقات  كتحوطات  والمؤهلة  المصنفة  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  الفعال  الجزء   
اإلقرار به في بيان الدخل الشامل اآلخر. األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال يتم قيدها مباشرة في بيان 

الدخل الشامل.

في  الشامل  الدخل  بيان  الى  تصنيفها  ُيعاد  اآلخر  الشامل  الدخل  بيان  في  والمتراكمة  سابقا  المدرجة  المبالغ   
الفترات التي يتم فيها إدراج بند التحوط في بيان الدخل الشامل.

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

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ف(   

تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1974 وتعديالته، وأحدث التوجيهات المعنية األخرى الصادرة   
عن الهيئة العامة لسوق المال بخصوص تحديد مبالغ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.  يتم حساب مكافأة أعضاء 

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

تقديرات وأحكام ق(   

الدخل،  على  التأثير  شأنها  من  وتقديرات  افتراضات  لتقديم  اإلدارة  مجلس  يتوجب  المالية،  البيانات  إعداد  عند   
والمصروفات، والموجودات، والمطلوبات ومتطلبات اإلفصاح المعنية. استخدام المعلومات المتوفرة واستخدام 
المنطق على أساس الخبرة السابقة والمواضيع المصاحبة األخرى هي من العوامل الكامنة عند تكوين التقديرات.  

علما بأن النتائج الفعلية في المستقبل يمكن أن تختلف عن مثل هذه التقديرات.
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تقديرات وأحكام ق(   

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

لغرض  المرحلة  الخسائر  استخدام  مقابله  سيتم  والذي  المستقبل  في  للضربية  الخاضع  الدخل  تقدير    •
المقاصة.

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

تكاليف إزالة موجودات الموقع التي هي على أساس التقييم الفني لإلدارة للتكاليف المستقبلية المحتملة    •
فيما يتعلق بإزالة مرافق المحطة.

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

مخصص خسارة الديون الذي هو على أساس تقديرات اإلدارة إلمكانية تحصيل المبالغ المستحقة استنادا الى    •
الخبرة السابقة.

ممتلكات وآالت ومعدات  -5

جدول حركة الممتلكات واآلالت والمعدات لسنتي 2013 و2012 وارد على الصفحتين 73 و74 على التوالي. أ( 

الباطن من شركة ميناء صحار  استئجارها من  والمرافق تم  والمباني  الكهرباء  أنشأت عليها محطة  التي  األرض  ب( 
الصناعي ش.م.ع.م لمدة 15 سنة من تاريخ التشغيل التجاري قابلة للتجديد لفترة 15 سنة أخرى )انظر إيضاح 23(.  

يتم سداد قيمة اإليجار بواقع 155,000  دوالر أمريكي تقريبا في السنة.

الممتلكات واآلالت والمعدات مرهونة مقابل تسهيالت القروض طويلة األجل الممنوحة الى الشركة )إيضاح 12(. ج( 

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  -6

2013201220132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي

5,2754,97313,70112,917ذمم مدينة

)3,616()3,616()1,392()1,392(ُيطرح: مخصص خسارة ديون )إيضاح 6/ج(

3,8833,58110,0859,301

159174414452سلفيات ومدفوعات مقدمة

1919148497ذمم مدينة أخرى

4,0613,94610,54710,250
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تنطبق اإليضاحات التالية:  

الذمم المدينة مستحقة من عميل محلي واحد )2012: عميل محلي واحد(. أ(  

فيما يلي التحليل الزمني للذمم المدينة: ب( 

2013201320122012

مخصص ذمم مدينة
خسارة الديون

مخصص ذمم مدينة
خسارة الديون

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

غير متأخرة عن السداد 

--3,581--03,867 - 26 يوما

------2716 يوما الى سنة 

1,3921,3921,3921,392متأخرة عن السداد )أكثر من سنة(

5,2751,3924,9731,392

2013201320122012

مخصص ذمم مدينة
خسارة 
الديون

مخصص ذمم مدينة
خسارة 
الديون

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

غير متأخرة عن السداد 

--9,301--010,043 - 26 يوما

------2742 يوما الى سنة 

3,6163,6163,6163,616متأخرة عن السداد )أكثر من سنة(

13,7013,61612,9173,616

فيما يلي حركة مخصص خسارة الديون خالل السنة: ج(  

2013201220132012

ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

1,3921,5933,6164,137 في بداية السنة

)521(--)201(-- ُيطرح: ُمسترد خالل السنة

1,3921,3923,6163,616في نهاية السنة

إيضاحات عن البيانات المالية
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أرصدة بنكية ونقد   -7

2013201220132012

ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

6,9272,83118,0827,352أرصدة بنكية ونقد

3,33312,0008,56731,169ودائع قصيرة األجل )انظر اإليضاح أدناه(

10,26014,83126,64938,521

ينطبق اإليضاح التالي:  

الودائع قصيرة األجل مودعة لدى بنك تجاري محلي بمعدالت فائدة تجارية، وهي ذات فترة استحقاق أصلية 3 أشهر   
من تاريخ اإليداع )2012: نفس الشروط(.

رأس المال  -8

أ(  في نهاية فترة اإلقرار، رأسمال الشركة المصرح به والمصدر/ المدفوع كما يلي:  

2013201220132012

ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

60,00060,000156,000156,000رأس المال المصرح به بقيمة 1 ر.ع  للسهم الواحد

22,10127,80057,40572,300رأس المال المصدروالمدفوع بالكامل  بقيمة 1 ر.ع للسهم الواحد

في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 25 نوفمبر 2012، قرر المساهمون خفض رأس المال الشركة  ب(    
 الُمصدر والمدفوع بالكامل من 27/80 مليون ريال عماني )72/3 مليون دوالر أمريكي( الى 22/101 مليون ريال عماني

)57/40 مليون دوالر أمريكي(.  وقد نفذت الشركة خفض رأس المال في 5 مارس 2013 بعد إتمام اإلجراءات الرسمية 
المتعلقة بذلك.

التي  أو أكثر من أسهم الشركة وعدد األسهم   ٪10 المالكين لنسبة  فى نهاية فترة اإلقرار، تفاصيل المساهمين  ج(  
يملكونها كالتالي:

20132012

عدد األسهم 
%المملوكة

عدد األسهم 

٪المملوكة

7,735,3503512,510,00045كهربل م.م.ح

----4,420,20020مينا صحار 1 اس بي في المحدودة

إيضاحات عن البيانات المالية
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االحتياطي القانوني  -9

أرباح  صافي  من   ٪10 تحويل  تم  وتعديالته،   1974 لسنة  العماني  التجارية  الشركات  قانون  من   106 المادة  ألحكام  طبقا   
الشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع الى حين يصبح مبلغ االحتياطي القانوني مساويا لثلث رأسمال الشركة 

المصدر.

توزيعات األرباح  -10

أرباح نقدية ختاميه بنسبة 12.57٪ من رأس المال بعد خفض رأس المال لسنة  اقترح مجلس اإلدارة دفع توزيعات  أ( 
2012 )0/1257 ر.ع للسهم الواحد( وقدرها 2/78  مليون ريال عماني.  وقد وافق المساهمون على هذه التوزيعات في 

اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في 27 مارس 2013 وتم دفعها في أبريل 2013.

في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في 27 مارس 2013، صّرح المساهمون لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح  ب(  
نقدية مرحلية للفترة من 1 يناير 2013 الى 30 يونيو 2013، بشرط عدم تجاوز سقف 0/100 ر.ع للسهم الواحد.  وبناء عليه، 
ريال عماني، وتم  2/21  مليون  الواحد قدرها  ر.ع للسهم   0/100 بواقع  أرباح نقدية مرحلية  توزيعات  اإلعالن عن  تم 

دفعها خالل السنة بعد اعتماد البيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013.

في تاريخ الحق لنهاية فترة اإلقرار، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية 2013 بواقع  ج( 
اجتماع  في  المساهمين  موافقة  على  الحصول  بشرط  الواحد(،  للسهم  ر.ع   0/110 بقيمة  نقدية  أرباح  )توزيعات   ٪11

الجمعية العامة السنوية القادمة

عجز التغطية    -11

مقايضة سعر الفائدة   

الهوامش  زائد  األمريكي  بالدوالر  ليبور  بمعدل  فائدة  تحمل  الشركة  الى  الممنوحة  األجل  طويلة  القروض  تسهيالت   
المالئمة )انظر إيضاح 12(.  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.  
دوالر  مليون   322( عماني  ريال  مليون   124 حوالي  هو   2013 ديسمبر   31 في  تغطيته  يتم  مقابل  تقديري  مبلغ  أقصى 
أمريكي( )2012: حوالي 131 مليون ريال عماني )341 مليون دوالر أمريكي( بمعدالت فائدة ثابتة قدرها 7.89٪ و4.50٪ و٪5.70 
و4.36٪ و4.36٪ في السنة- بدأ العمل باتفاقيتي مقايضة أسعار الفائدة اعتبارا من أبريل 2013- )2012: 7.89٪ و4.50٪ و٪5.70 

في السنة( دون اعتبار الهوامش.

في 31 ديسمبر 2013، كان سعر ليبور بالدوالر األمريكي حوالي 0.37٪ في السنة )2012: 0.65٪ في السنة(، في حين قامت   
الشركة بتثبيت سعر الفائدة على قروضها كما هو موضح أعاله.

إيضاحات عن البيانات المالية
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عجز التغطية )تابع(   -11

2013201220132012

ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

تغطية التدفقات النقدية

15,53626,20440,35268,062عجز التغطية )حقوق الملكية(

2,1183,5735,5039,281ضريبة تابعة

880--339--الجزء غير الفعال من تكلفة التغطية 

17,65430,11645,85578,223القيمة العادلة للمطلوبات المالية المشتقة

1,5341,5693,9844,076فائدة مستحقة على أدوات التغطية 

19,18831,68549,83982,299عجز التغطية )مطلوبات(

في حالة قيام الشركة بإنهاء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة في 31 ديسمبر 2013، فإنها قد تتكبد خسائر في حدود   
19/19 مليون ريال عماني )49/84 مليون دوالر أمريكي( )2012: 31/69 مليون ريال عماني )82/30 مليون دوالر أمريكي(.  إال أنه 

طبقا لبنود اتفاقيات القروض، ال يجوز للشركة إنهاء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة.

على  سنويا  التحوط  تغطية  اختبار  يجب  والقياس«،  اإلقرار  المالية:  األدوات   :39 رقم  الدولي  المحاسبي  للمعيار  طبقا   
األقل للتأكد من فاعليتها وبالتالي يتم قيد األجزاء الفعالة وغير الفعالة في حقوق الملكية وبيان الدخل الشامل على 

التوالي.

تم تغيير إجراءات اختبار الفعالية خالل السنة.  وقد تم اعتماد إجراءات جديدة نظرا ألن اإلدارة ترى أنها تعكس اتفاقيات   
مقايضة أسعار الفائدة الحالية بأكثر دقة. وعليه، فإن اإلجراءات الجديدة الختبار فعالية عمليات المقايضة أّدت الى قيد 
ربح في بيان الدخل يفوق الربح الناتج عن الطريقة السابقة بمبلغ 0/22 مليون ريال عماني )0/56 مليون دوالر أمريكي(.  
كذلك، فإن القيمة الدفترية لعجز التغطية ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية كانت ستنخفض بمبلغ ُمماثل لو 

تم اعتماد اإلجراءات السابقة.

12-    قروض طويلة األجل

2013201220132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي

109,313115,816283,930300,821التسهيل األساسي
21,02522,27654,61057,859تسهيالت السداد

)20,143()20,710()7,755()7,973( ُيطرح: الجزء الجاري من القروض
122,365130,337317,830338,537

)7,088()6,144()2,729()2,365(ُيطرح: تكاليف تمويل مؤجلة
120,000127,608311,686331,449
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12-    قروض طويلة األجل )تابع(

تنطبق اإليضاحات التالية:  

تسهيالت مصرفية ُمجمعة  أ(   

 550 قدره  إجمالي  أقصى  بحد  مجمعة(  )تسهيالت  مجمع  األجل  طويل  قرض  تسهيالت  على  الشركة  حصلت   
التسهيالت«(  )»وكيل  التسهيالت  وكيل  بدور  سي-  ال  بي   – سي  بي  اس  اتش  بنك  يقوم  أمريكي.   دوالر  مليون 
– الواليات المتحدة  بحيُث يتولى إدارة ومراقبة مجمل تسهيالت القروض.  وقد تم تعيين بنك اتش اس بي سي 
األمريكية- والجمعية األهلية وبنك مسقط على التوالي كأمناء على الضمان في الخارج والداخل أمام األطراف 

الُممولة المضمونة.

التسهيل األساسي ب(   

حصلت الشركة، بموجب التسهيل األساسي، على قرض ألجل بمبلغ إجمالي قدره 382.50 مليون دوالر أمريكي.    
إجمالي مبلغ التسهيل األساسي يستحق السداد على 34 )أربعة وثالثين( قسطا نصف سنوي، منها 28 قسطا 
تتراوح بين 6/5 مليون دوالر أمريكي و13/2 مليون دوالر أمريكي.  وتبلغ األقساط الستة األخيرة، بعد التنازل، 20/35 
مليون دوالر أمريكي للقسط الواحد. علما بأن السداد بموجب التسهيل األساسي الُمعدل بدأ منذ 30 سبتمبر 2007.  

تسهيالت السداد ج(   

حصلت الشركة، بموجب تسهيالت السداد، على قرض ألجل بمبلغ إجمالي قدره 72 مليون دوالر أمريكي.  إجمالي   
بين تتراوح  قسطا   28 منها  سنوي،  نصف  قسطا  وثالثين(  )أربعة   34 على  السداد  يستحق  السداد  تسهيل   مبلغ 
3/91 مليون دوالر  التنازل،  الستة األخيرة، بعد  أمريكي.  وتبلغ األقساط  أمريكي و2/5 مليون دوالر  1/2 مليون دوالر 

أمريكي للقسط الواحد.  علما بأن السداد بموجب تسهيل السداد بدأ منذ 30 سبتمبر 2008.  

الفائدة د(   

وفقا  الهوامش  وتختلف  المالئمة.   الهوامش  زائد  األمريكي  بالدوالر  ليبور  بمعدالت  فائدة  تحمل  التسهيالت   
للتسهيالت غير الُمسددة.

عموالت االرتباط وأتعاب أخرى هـ(   

طبقا لشروط تسهيالت القروض، يجب على الشركة أن تدفع عمولة ارتباط ورسوم ضمان حسن التنفيذ وأتعاب   
الواجهة األخيرة للتسهيالت وعمولة وكالة وكافة رسوم البنوك.

الضمان و(   

التسهيالت مضمونة بواسطة رهون قانونية وتجارية شاملة على كافة موجودات الشركة.  

تعهدات ز(   

اتفاقيات التسهيالت تشمل بعض التعهدات المتعلقة، من بين أمور أخرى، بنسب تمويل المشروع وإبرام اتفاقيات   
جوهرية جديدة والرهونات السلبية والتغيرات في النشاط والقروض والضمانات... الخ.

إيضاحات عن البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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13-  مخصص تكاليف إزالة الموجودات من الموقع

مخصص تكاليف إزالة الموجودات من الموقع يمثل القيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة لخسارة منافع اقتصادية   
حركة  يلي  فيما  الشركة.   مواقع  في  المتأثرة  المناطق  وترميم  والمرافق  التجهيزات  إلزالة  الزمة  تكون  مستقبلية 

مخصص تكاليف إزالة الموجودات من الموقع:

2013201220132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي

1,0931,0282,8392,671في بداية السنة
مخصص تكلفة إزالة الموجودات من 

الموقع )إيضاح 20(
6965179168

1,1621,0933,0182,839في نهاية السنة

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  -14

2013201220132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي

--3,900--1,502ذمم دائنة
2,6712,7076,9377,032مستحقات وذمم دائنة أخرى

4,1732,70710,8377,032

تعامالت أطراف ذات عالقة  -15

أبرمت الشركة تعامالت مع شركات ومساهمين يملكون نفوذا كبيرا على الشركة.  كما أبرمت الشركة تعامالت مع   
شركات ذات عالقة بهؤالء المساهمين الكبار أو أعضاء مجلس اإلدارة )»أطراف أخرى ذات عالقة(.  وتتم هذه التعامالت 

بموجب بنود وشروط موافق عليها من قبل اإلدارة.

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

2013201220132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
6,2556,51316,24616,918خدمات مقدمة من شركة صحار  للتشغيل والصيانة ش.م.م

1,135--437--دخل آخر من شركة صحار  للتشغيل والصيانة ش.م.م

خدمات مقدمة من شركة إدارة الطاقة ش.م.م
             - أتعاب إدارة

             - مصروفات إدارية أخرى
154

279
154

275
400

725
400

714

354292110             خدمات مقدمة من شركة سويز تراكتبل اس أيه

16751434132              مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
17154438              بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة 
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تعامالت أطراف ذات عالقة )تابع(  -15

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة هي دون فائدة وتستحق السداد عند الطلب. ب( 

فيما يلي تفاصيل المبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة: ج( 

2013201220132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي

مستحق ألطراف ذات عالقة
5624541,4591,178شركة صحار للتشغيل والصيانة ش.م.م

الضريبة   -16

2013201220132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
  بيان الدخل الشامل

مبلغ ضريبة مؤجلة )الصافي(
)1,040()1,833()400()705(- السنة الحالية

  بيان الدخل الشامل اآلخر
)295()3,778()114()1,455(  مبلغ ضريبة متعلق بمقايضة سعر الفائدة

  بيان المركز المالي
7,3065,14618,97813,367التزام ضريبة مؤجلة

تنطبق اإليضاحات التالية:  

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

لم تنجز األمانة العامة للضرائب الربط الضريبي للشركة للسنوات من 2009 إلى 2012. وترى اإلدارة أن مبالغ الضرائب  ب( 
للمركز  بالنسبة  إليها أعاله، لن تكون كبيرة  المشار  الضريبية  بالنسبة للسنوات  إن وجدت،  الضريبي،  الربط  حسب 

المالي للشركة في نهاية فترة اإلقرار.

إيضاحات عن البيانات المالية
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الضريبة )تابع(  -16

اآلخر  الشامل  الدخل  وبيان  الشامل  الدخل  بيان  في  )الصافي(  المؤجلة  الضريبة  ومبلغ  المؤجلة  الضريبة  التزام  ج( 
ُينسب الى البنود التالية:

في 31 
ديسمبر 2012

مدرج في بيان
الدخل الشامل

مدرج في بيان 
الدخل الشامل اآلخر

في 31 
ديسمبر 2013

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

----)187(187فائدة مستحقة على أدوات التحوط
214--2068مخصصات 

1,330--)34(1,364خسائر ضريبية
2,118)1,455(--3,573القيمة العادلة ألدوات التحوط

)10,968(--)492()10,476(استهالك
)5,146()705()1,455()7,306(

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر ألف دوالر أمريكي
أمريكي

----)489(489فائدة مستحقة على أدوات التحوط
554--53321مخصصات 

3,454--)88(3,542خسائر ضريبية
5,503)3,778(--9,281القيمة العادلة ألدوات التحوط

)28,489(--)1,277()27,212(استهالك
)13,367()1,833()3,778()18,978(

تكاليف مباشرة  -17

2013201220132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي

18,84519,23348,94749,956غاز وقود

6,2916,22216,34116,161رسوم تشغيل وصيانة

6,7226,71717,46017,446استهالك )إيضاح 5(

6836981,7751,813استخراج مياه البحر

8031,6182,0844,203مصروفات تشغيل أخرى

33,34434,48886,60789,579
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دخل آخر  -18

2013201220132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
--1,500--578تسوية ُمطالبة تأمين )انظر اإليضاح أدناه(

2441,0256352,662استرداد فائض مخصصات
5--3--أرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

2322061576أخرى
8451,2482,1963,243

ينطبق اإليضاح التالي:  

خالل سنتي 2011 و2012، تعرضت التوربينات الغازية للشركة ألعطال فنية غير متوقعة مما أدى الى تحمل الشركة لبعض   
اإليرادات،  وفقدان  األصالح  تكاليف  لتغطية  مالئمة  تأمين  ترتيبات  للشركة  وكان  اإليرادات.   وفقدان  اإلصالح  تكاليف 
لهذه  ونهائية  كاملة  كتسوية  أمريكي  دوالر  مليون   1.5 مبلغ  على  والشركة  التأمين  شركات  اتفقت  السنة  وخالل 

المطالبة.

مصروفات عمومية وإدارية    -19

2013201220132012
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف ر.عألف ر.ع

154154400400أتعاب إدارة
بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة ومكافأة 

18466478170أعضاء مجلس اإلدارة
12966335172أتعاب مهنية وقانونية

20165242تكاليف الموظفين
1337استهالك )إيضاح 5(

4254021,1031,046مصروفات إدارية أخرى
9137072,3711,837

20-  تكاليف التمويل

2013201220132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
6,1626,35516,00416,506فائدة على صافي تسوية المقايضة

1,5481,7874,0214,644فائدة على التسهيل األساسي
364384944997إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة 
298344773893فائدة على تسهيالت السداد

183221478573مصروفات تمويل أخرى
6965179168مخصص تكلفة إزالة الموجودات من الموقع )إيضاح 13(

466)880(179)339(الجزء غير الفعال من تكلفة التحوط
8,285 9,33521,51924,247
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صافي الموجودات للسهم الواحد  -21

نهاية  المساهمين على عدد األسهم في  أموال  الواحد من خالل تقسيم  الموجودات للسهم  يتم حساب صافي    
ترة اإلقرار.

2013201220132012

دوالر أمريكيدوالر أمريكير.عر.ع

26,99532,54670,11584,535أموال المساهمين)ألف(

22,10127,80022,10127,800عدد األسهم في نهاية سنة اإلقرار )ألف(

1/2211/1713/173/04صافي الموجودات للسهم الواحد 

تعتقد اإلدارة أن عجز التغطية البالغ 15.54  مليون ريال عماني )40.35 مليون دوالر أمريكي( )2012: 26.20 مليون ريال عماني   
إنهاء  اختارت  إن  الشركة  تتكبدها  أن  يمكن  التي  الخسارة  يمثل  اإلقرار  فترة  نهاية  في  أمريكي(  دوالر  مليون   68.06(
التاريخ.  إال أنه طبقا لبنود اتفاقيات التمويل، ال يجوز للشركة إنهاء اتفاقيات  اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة في هذا 

مقايضة أسعار الفائدة.  وبناء عليه، تم استبعاد عجز التغطية من أموال المساهمين.

العائد األساسي للسهم الواحد  -22

األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على  السنة  أرباح  تقسيم  خالل  من  الواحد  للسهم  األساسي  العائد  حساب  يتم   
المصدرة خالل السنة كالتالي:

2013201220132012
دوالر أمريكيدوالر أمريكير.عر.ع

5,1372,94013,3437,636أرباح السنة )ألف(
المتوسط المرجح لعدد األسهم 

23,08527,80023,08527,800في نهاية سنة اإلقرار )ألف(

0/2220/1060/580/27العائد األساسي للسهم الواحد

بالنظر إلى أنه ال يوجد لدى الشركة أسهم يمكن أن تنخفض قيمتها، فإن العائد المخفض للسهم هو نفسه العائد   
األساسي للسهم.

ارتباطات إيجار  -23

األرض التي أنشأت عليها محطة صحار للكهرباء والمياه تم استئجارها من شركة ميناء صحار الصناعي ش.م.ع.م لمدة   
15 سنة )إيضاح 5/ ب(.  في نهاية فترة اإلقرار، كان الحد األدنى الرتباطات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيل 

غير قابلة لإللغاء كالتالي:

2013201220132012
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف ر.عألف ر.ع

6060155155خالل سنة
239239620620بين سنتين و5 سنوات

193253503658بعد 5 سنوات
4925521,2781,433
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المخاطر المالية وإدارة رأس المال  -24

إن األنشطة التي تزاولها الشركة تعرضها لمختلف المخاطر المالية، وهي باألساس مخاطر السوق )بما فيها مخاطر   
بإدارة المخاطر داخليًا  الفائدة(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم الشركة  العمالت األجنبية، ومخاطر أسعار 
طبقا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام للتأكد من 

أنها تعكس أي تغييرات في أحوال السوق وأنشطة الشركة.

مخاطر السوق أ(   

مخاطر العمالت األجنبية  

الشركة.   لدى  التشغيل  عملة  غير  بعمالت  الُمقومة  القروض  على  األجنبية  العمالت  لمخاطر  معرضة  الشركة   
األمريكي،  بالدوالر  الشركة  تعامالت  يخص  فيما  األمريكي.   الدوالر  هي  التعامالت  تلك  بها  ُتقوُم  التي  العملة 
تعتقد اإلدارة أن الشركة ليست معرضة لمخاطر العملة نظرا ألن الريال العماني مثبت مقابل الدوالر األمريكي.  
في نهاية فترة اإلقرار، كان لدى الشركة أرصدة بنكية ُمقومة بالدوالر األمريكي قدرها 0.5  مليون ريال عماني )2012: 

1.5 مليون ريال عماني(.

مخاطر أسعار الفائدة  

الشركة على مقايضة  الشركة.  تعاقدت  الى  الممنوحة  القروض طويلة األجل  الفائدة عن  تنشأ مخاطر أسعار   
أسعار الفائدة من أجل التحوط من مخاطر أسعار الفائدة.  بموجب عقود مقايضة اسعار الفائدة، وافقت الشركة 
على تبادل مبلغ الفرق بين أسعار الفائدة الثابتة والعائمة المحتسبة على أصل المبالغ االفتراضية المتفق عليها.  
وتمكن هذه العقود الشركة من تقليل مخاطر تغير أسعار الفائدة على القيمة العادلة للديون الصادرة بأسعار 
عقود  كافة  تصنيف  يتم  متغيرة.   فائدة  بأسعار  الصادرة  الديون  على  النقدية  التدفقات  ومخاطر  ثابتة  فائدة 
من  تحوط  عقود  أنها  على  ثابتة  فائدة  بمعدالت  العائمة  الفائدة  معدالت  ُتعوض  التي  الفائدة  أسعار  مقايضة 
التدفقات النقدية من أجل التقليل من تعرض الشركة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن تغير أسعار الفائدة 

على االقتراضات.  مقايضة أسعار الفائدة ومدفوعات االفائدة على القرض تتم في نفس الوقت.

مخاطر االئتمان ب( 

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

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

مخاطر السيولة ج( 

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

إيضاحات عن البيانات المالية
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المخاطر المالية وإدارة رأس المال )تابع(  -24

يقدم الجدول التالي تحليال لالستحقاقات التعاقدية المتوقعة للمطلوبات المالية في نهاية سنة اإلقرار:  

القيمة 31 ديسمبر 2013
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية

6 أشهر 
أو أقل

أكثر من2-5 سنوات1-2 سنة6-12 شهرا
5 سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
 مطلوبات مالية غير 

مشتقة )أ(
127,973130,3383,1684,8058,27026,95987,136قروض بنكية مضمونة

ذمم دائنة ومبالغ 
مستحقة ألطراف ذات 

--------4,7354,7354,735عالقة

مطلوبات مالية مشتقة 
)ب(

مقايضات أسعار فائدة 
15,53619,1883,0002,7115,2237,507747مستعملة في التغطية

148,244154,26110,9037,51613,49334,46687,883المجموع )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(

332,396338,5408,23012,48021,48070,020226,330قروض بنكية مضمونة
ذمم دائنة ومبالغ 

مستحقة ألطراف ذات 
--------12,29612,29612,296عالقة

مطلوبات مالية مشتقة 
)ب(

مقايضات أسعار فائدة 
40,35249,8397,7927,04213,56519,4991,941مستعملة في التغطية

385,044400,67528,31819,52235,04589,519228,271المجموع )أ + ب(
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المخاطر المالية وإدارة رأس المال )تابع(  -24

القيمة 31 ديسمبر 2012
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية

6 أشهر 
أو أقل

أكثر من2-5 سنوات1-2 سنة6-12 شهرا
5سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
مطلوبات مالية غير 

مشتقة )أ(
135,363138,0923,0864,6697,97525,89896,464قروض بنكية مضمونة

ذمم دائنة ومبالغ 
مستحقة ألطراف ذات 

--------3,1613,1613,161عالقة

مطلوبات مالية مشتقة 
)ب(

مقايضات أسعار فائدة 
مستعملة في التغطية

26,20431,6853,0582,8055,83113,3606,631

164,728172,9389,3057,47413,80639,258103,095المجموع )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(

351,592358,6808,01412,12920,71267,265250,560قروض بنكية مضمونة
ذمم دائنة ومبالغ 

مستحقة ألطراف ذات 
--------8,2108,2108,210عالقة

مطلوبات مالية مشتقة 
)ب(

مقايضات أسعار فائدة 
68,06282,2997,9417,28415,14534,69917,230مستعملة في التغطية

427,864449,18924,16519,41335,857101,964267,790المجموع )أ + ب(

إدارة رأس المال د( 

إن أهداف الشركة من إدارة رأس المال هي:  

ومنافع  للمساهمين  عائدات  توفير  مواصلة  يمكنها  بحيث  التجارية،  باألعمال  االستمرار  من  الشركة  تمكين   
ألصحاب المصالح اآلخرين، و 

توفير عائدات كافية للمساهمين وضمان النمو المستقبلي لألعمال.  

التزمت الشركة بتنفيذ المتطلبات الرأسمالية المفروضة عليها من جهات خارجية طبقا ألحكام قانون الشركات   
التجارية لسنة 1974 وتعديالته وتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال )انظر أيضا إيضاح 8/ب المتعلق بخفض رأس 

المال(.
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قياس القيمة العادلة  25

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

األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات المماثلة  )المستوى 1(؛  

المطلوبات، سواء  أو  بالنسبة للموجودات  1 قابلة للمالحظة  المستوى  المعروضة والمشمولة ضمن  بنود غير األسعار   
بشكل مباشر )أي كأسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار( )المستوى 2( و

للمالحظة(  قابلة  غير  )معطيات  للمالحظة  القابلة  السوق  بيانات  على  المبنية  وغير  المطلوبات  أو  للموجودات  بنود   
)المستوى 3(.

القيمة العادلة للمطلوبات المالية المشتقة )مقايضة معدالت الفائدة( بقيمة دفترية قدرها 17.7  مليون ريال عماني   
الحالية  ريال عماني )78.2 مليون دوالر أمريكي( تم احتسابها كالقيمة  30.1  مليون  )45.9  مليون دوالر أمريكي( )2012: 
تحديد  تم  فقد  وعليه،  للمالحظة.   القابلة  العوائد  منحنيات  أساس  على  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 
قيمتها العادلة بموجب المستوى 2 من التسلسل الهرمي.  ولم يكن هناك أي تحويل بين المستوى 1 والمستوى 2 في 

السنة الحالية.
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116,715

دفترية
ي القيمة ال

صاف

سمبر 2013
31 دي

5,421
146,887

3,874
3

605
54

156,844
407,386

سمبر 2012
31 دي

5,655
153,189

3,790
4

631
--

163,269
424,076

ت المالية
ن البيانا

ت ع
حا

ضا
إي

سمبر 2013
ي 31 دي

هية ف
سنة المنت

لل
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ع(
ت  )تاب

دا
ع

ت وم
ت وآال

كا
ممتل

 -5

ي 
المبان

ت 
عدا

م

ت
كينا

وما

ع غيار فنية
ط

ق
ى

خر
ت أ

جودا
مو

ت
جودا

إزالة مو
جموع

الم
جموع

الم

سمبر 2012
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 2011 
31 دي

7,009
189,031

4,522
27

777
201,366

523,027

سنة
خالل ال

ت 
ضافا

إ
--

--
122

4
--

126
327

سنة
خالل ال

ت 
عادا

ستب
ا

--
--

--
)10(

--
)10(

)26(

سمبر 2012
31 دي

7,009
189,031

4,644
21

777
201,482

523,328

ك
هال

ست
اال

سمبر 2011
31 دي

1,120
29,540

699
24

120
31,503

81,825

سنة
ك ال

هال
ست

ا
234

6,302
155

3
26

6,720
17,453

ت
عادا

ستب
ق باال

عل
مت

--
--

--
)10(

--
)10(

)26(

سمبر 2012
31 دي

1,354
35,842

854
17

146
38,213

99,252

ي القيمة الدفترية
صاف

سمبر 2012
31 دي

5,655
153,189

3,790
4

631
163,269

424,076

سمبر 2011
31 دي

5,889
159,491

3,823
3

657
169,863

441,202

ت المالية
ن البيانا

ت ع
حا

ضا
إي

سمبر 2013
ي 31 دي

هية ف
سنة المنت

لل
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