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المساهمون الكرام،

إنــه لمــن دواعــي ســروري نيابــًة عــن مجلــس إدارة شــركة الباطنــة للطاقــة ش.م.ع.ع. )»الشــركة«( أن أقــّدم إليكــم تقريــر أعضــاء 
مجلــس إدارة الشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر ٢0٢1.

أبرز محطات العمليات التشغيلية    
ــودة  ــن والع ــع الراه ــي الوض ــوظ ف ــن الملح ــن التحس ــاَل ع ــار فض ــي واالنحس ــي التالش ــة ف ــد-19 العالمي ــة كوفي ــدأت جائح ب
التدريجيةإلــى الحيــاة الطبيعيــة. واصلــت الشــركة تنفيــذ عملياتهــا وحققــت إنجــاًزا كبيــًرا تمثــل فــي تجــاوز مليــون ســاعة عمــل 
)1.07٣.4٣٢ ســاعة عمــل - ٣.8٣0 يوًمــا( دون وقــوع حــوادث مضيعــة للوقــت، األمــر الــذي يعكــس تركيزنــا المســتمر علــى الصحــة 

والســالمة واألمــن و البيئــة.

وقــد حّققــت المحطــة نســبة موثوقيــة بلغــت 99.78% وأنتجــت 1.6٣7 جيجــاواط فــي الســاعة تــم إيصالهــا للشــبكة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، بلغــت حمولــة المحطــة فــي تلــك الفتــرة ٢5.٣8% بالمقارنــة مــع ٢4.51% فــي العــام الســابق. 

النتائج المالية

2021
ألف ريال ُعماني 

مدققة

2020
ألف ريال ُعماني  

مدققة
النسبة المئوية 

للتغيير
٢.8%52.04550.6٢7اإليرادات

)٢9.0٢6()30.562(النفقات المباشرة
-0.5%21.483٢1.601مجمل الربح

)8٢٣()808(المصاريف العمومية واإلدارية
-0.5%20.675٢0.778الربح قبل الفائدة والضريبة

)8.446( )7.685(النفقات المالية )صافي(
5.٣%12.9901٢.٣٣٢الربح قبل الضريبة

)1.716()1.866(الضريبة
4.8%11.12410.616صافي الربح للفترة

تقرير مجلس 
اإلدارة 
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يعــزى ارتفــاع اإليــرادات النفقــات المباشــرة مقارنــة بالعــام الســابق بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع عامــل حمولــة المحطــة. ويؤثــر 
التغيــر فــي حمولــة المحطــة علــى رســوم الوقــود والطاقــة المســتلمة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. ومــع 
ذلــك، يتــم تمريــر هــذه الرســوم إلــى مــوّرد الغــاز ومــوّرد خدمــات التشــغيل والصيانــة، بالتالــي ال يوجــد أثــر مــادي لهــا علــى ربحيــة 
ــة.  ــغيل والصيان ــف التش ــاع مصاري ــن وارتف ــاط التأمي ــاع أقس ــى ارتف ــي إل ــكل رئيس ــح بش ــل الرب ــاض مجم ــزى انخف ــركة. ُيع الش
عــالوة علــى ذلــك، ســاهم االنخفــاض المطــرد فــي تكاليــف التمويــل بتحقيــق ربــح أفضــل قبــل خصــم الضرائــب. ونتيجــة لذلــك، 

بلــغ صافــي الربــح 4.8% وهــو معــدل أفضــل مــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق.

وقــد دفعــت الشــركة توزيعــات أربــاح نقديــة بواقــع ٢.0 بيســة للســهم الواحــد فــي يونيــو عــام ٢0٢1، و4.0 بيســة للســهم الواحــد 
فــي ديســمبر ٢0٢1.

في هذا اإلطار، بلغ سعر السهم 48 بيسة في نهاية ديسمبر ٢0٢1.

المسؤولية االجتماعية للشركة
فــي إطــار ســعي الشــركة الدائــم إلــى إحــداث أثــر إيجابــي علــى المجتمــع والبــالد، خّصصــت مبلــغ 40.000 ريــال ُعمانــي لمبــادرات 

المســؤولية االجتماعيــة للســنة ٢0٢1.

قامــت الشــركة جنًبــا إلــى جنــب مــع شــركات مجموعــة إنجــي األخــرى برعايــة مشــروع هجيــن لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة الــذي 
يجمــع بيــن الخاليــا الشمســية الكهروضوئيــة، إضافــة إلــى مولــد الديــزل لمدرســة فــي وســط الصحــراء فــي جنــوب الشــرقية. 
ســتوفر الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة إمكانيــة الحصــول علــى طاقــة نظيفــة والحــد مــن تلــوث البيئــة وحــل مشــكالت 
نقــل الديــزل وصيانــة المولــدات وعــدم موثوقيــة اإلمــداد. تــم ترســية المشــروع والــذي يعــد األول مــن نوعــه  فــي مدرســة فــي 
ــى  ــالوة عل ــي. ع ــال عمان ــركة 15.000 ري ــاهمة الش ــغ مس ــو ٢0٢٢.  تبل ــي يوني ــروع ف ــذ المش ــن تنفي ــاء م ــرر االنته ــن المق ــان وم عم
ــاب  ــي لحس ــال عمان ــغ 17.577 ري ــركة بمبل ــت الش ــد-19(، تبرع ــتجد )كوفي ــا المس ــروس كورون ــة في ــى جائح ــر إل ــك، وبالنظ ذل
ــت  ــام، قام ــي الخت ــه. وف ــه وتداعيات ــن وطأت ــد م ــروس والح ــار الفي ــن انتش ــد م ــي الح ــة ف ــود الدول ــم جه ــة لدع وزارة الصح
الشــركة برعايــة مســابقة مدرســية لتصميــم التطبيقــات الذكيــة “App Inventor”. بحيــث تــم تدريــب ٢00 طالــب مــن المــدارس 
ــس  ــي تناف ــج التدريب ــة البرنام ــي نهاي ــة. وف ــوال الذكي ــات الج ــم تطبيق ــى تصمي ــان عل ــلطنة عم ــي س ــة ف ــة والخاص الحكومي
الطــالب علــى تصميــم تطبيقــات الجــوال. سيشــارك أول فائزيــن فــي مســابقة معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة فــي بوســطن 

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. تبلــغ مســاهمة الشــركة 7.4٢٣ ريــال عمانــي.
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النظرة المستقبلية على المدى المتوسط
لقــد تــم اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابيــر المعقولــة مــن جانــب اإلدارة للحفــاظ علــى مســتويات الجاهزيــة العاليــة خــالل عــام 
٢0٢1. وإن أي تغييــر فــي مشــهد العــرض والطلــب علــى الطاقــة فــي الســلطنة لــن يكــون لــه أي أثــر ملمــوس علــى األداء المالــي 

للشــركة، ألن صافــي أرباحهــا يأتــي بشــكل أساســي مــن جاهزيــة محطتهــا.

لــم ينتــج عــن الوضــع الوبائــي غيــر المســبوق لجائحــة كوفيــد-19 أي أثــر مــادي على أعمــال الشــركة حتــى اآلن وتواصــل المحطة 
تطبيــق خطتهــا المتعلقــة باســتمرارية األعمــال فــي ســبيل التعامــل مــع األزمة. 

ــر بســبب المشــاركة فــي الســوق  ــن تتأث ــرادات الشــركة ل ــر ٢0٢٢. لكــن إي ــة أعمالهــا فــي 1 يناي ــدأت الســوق الفوريــة فــي مزاول ب
ــة، وذلــك حتــى انتهــاء ســريان اتفاقيــة شــراء الطاقــة.  الفوري

وتقــوم الشــركة بمراقبــة الظــروف الماليــة للســوق عــن كثــب تحســًبا لظهــور أي فــرص كــي تتجنــب الســحق النقــدي المقــرر 
ــا  ــي جذاًب ــوق المال ــح الس ــال أصب ــي ح ــل. وف ــات التموي ــي اتفاقي ــه ف ــق علي ــو المتف ــى النح ــل ٢0٢٣ عل ــن أبري ــاًرا م ــراؤه اعتب إج

ــدف.  ــذا اله ــق ه ــة لتحقي ــرص المتاح ــة الف ــتغالل كاف ــى اس ــتعمل عل ــركة س ــإن الش ــتثمارات، ف لالس

شكر وتقدير
أوّد أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لجميــع العامليــن علــى تشــغيل المحطــة وكافــة موظفــي الشــركة علــى تفانيهــم وعملهــم 
الجــاد. والشــكر موصــوٌل لجميــع المتعاونيــن معنــا ومنهــم المقاولــون الــذي قدمــوا خبراتهــم لمســاعدتنا علــى تحقيــق هــذه 

النتائــج المذهلــة.

فــي الختــام وبالنيابــة عــن مجلــس إدارة الشــركة، أوّد أن أتوجــه بوافــر التقديــر والشــكر لصاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن 
طــارق المعّظــم - حفظــه اهلل ورعــاه - وحكومتــه علــى الدعــم المســتمر والتشــجيع الدائــم للقطــاع الخــاص، والــذي يتجلــى 

بإنشــاء بيئــة تتيــح لنــا المشــاركة بفعاليــة فــي نمــو اقتصــاد الســلطنة وتوجيــه إنجازاتنــا نحــو بنــاء وطــٍن قــوي ومزدهــر.

________________________
سيف الحارثي

رئيس مجلس اإلدارة
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كهربيل م.م.ح
ُتشرف شركة كهربيل م.م.ح على تطوير وبناء وتشغيل قسم المختص بأعمال الكهرباء والمياه وتتولى إدارته في مجموعة 
“إنجي” في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وهي كيان مملوك بنسبة 100% لشركة انترناشوينال باور إس إيه وهي في 
الكربون  “إنجي” هي مرجع عالمي في الطاقة والخدمات منخفضة  “إنجي”.  النهاية مملوكة بصورة غير مباشرًة لمجموعة 
وتلتزم باإلسراع بالتحول إلى عالم محايد للكربون عن طريق تقليل استهالك الطاقة وإيجاد حلول صديقة للبيئة. وحتى عام 
٢0٢0 ضّمت مجموعة إنجي 171.٢00 ألف موظف وبلغت إيراداتها 55.8 مليار يورو. المجموعة مدرجة بسوق األسهم في باريس 
وبروكسل )إنجي( ولها تمثيل في المؤشرات المالية الرئيسية )مثل سي إيه سي 40، يورونكست 100، إف تي إس إي يوروستوب 100، 
إم إس سي آي يوروب( والمؤشرات غير المالية )مثل دي جيه إس آي وورلد، دي جيه إس آي يوروب، يورونكست فيجو إيريس - 
يوروزون 1٢0 / يوروب 1٢0 / فرانس ٢0، إم إس سي آي إي إم يو إي إس جي، إم إس سي آي يوروب إي إس جي، يور ستوكس 50 إي إس 

جي، ستوكس يوروب 600 إي إس جي وستوكس جلوبل 1800 إي إس جي(.

شركة الشرق األوسط لالستثمار ش.م.م
التي تعتبر إحدى مجموعات األعمال  إن شركة الشرق األوسط لالستثمار ش.م.م. مملوكة لمجموعة سهيل بهوان القابضة 

التجارية الرائدة والمعروفة في سلطنة ُعمان.

الدين  وسندات  األسهم  في  والتداول  االستثمار  مجال  في  رئيسي  بشكل  ش.م.م  لالستثمار  األوسط  الشرق  شركة  تعمل 
المدرجة وغير المدرجة.

نمت شركة الشرق األوسط لالستثمار ش.م.م. لتصبح شركة استثمار ُعمانية مرموقة. وهو إنجاز حققته بفضل والئها منقطع 
النظير لسلطنة ُعمان، ومهنية موظفيها، وشعورها القوي بالمسؤولية االجتماعية، مع وعيها التام ببيئتها التشغيلية، ورؤيتها 
االستثنائية، والتزامها الوثيق بأهم القيم. تركز محافظنا االستثمارية على االستثمار في قطاعات البنوك، والطاقة، واالتصاالت، 
والمواد االستهالكية والمستحضرات الدوائية، ما يوفر فرصة الستحداث القيمة واالستحواذ عليها بطريقة تجنب المخاطر. تدير 

الشركة بشكل احترافي محافظ محلية ودولية متنوعة من األوراق المالية وسندات الدين واالستثمارات المباشرة.

شركة سوجيتز جلوبال لالستثمار بي. في. )سوجيتز(
وهي  “سوجيتز”  لشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  هي   ) )سوجيتز  في.  بي.  لالستثمار  جلوبال  سوجيتز  شركة  شركة  إن 
شركة تعمل في مجال االستثمار والتجارة مقرها في طوكيو باليابان، وهي شركة مدرجة في سوق األوراق المالية في طوكيو. 

ويعمل في شركة “سوجيتز” أكثر من 19.000 فرًدا حول العالم )كما في سبتمبر ٢0٢1( كما تجاوزت إيراداتها 1٬6 تريليون ين ياباني 
في السنة المالية المنتهية في مارس ٢0٢1 )أساس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(.

“نيسشولواي”  “نيتشيمن”( تأسست عام 189٢( وشركة  بين شركة  االندماج  إنشاء شركة “سوجيتز” من خالل  أنه قد تم   يذكر 
تابعة  شركة   400 من  أكثر  خالل  من  بلدا   50 حوالي  في  أعمالها  “سوجيتز”  شركة  وتمارس   .٢004 عام  في   )1896 عام  (تأسست 
وفرعية موحدة في اليابان ومختلف أنحاء العالم،  وتتنوع أنشطتها التجارية لتشمل مجاالت اآلالت والطاقة والمعادن والمواد 
أيضا في  المالية فحسب، وإنما  المشاريع  الكيميائية والمواد االستهالكية. وال تكمن قوة شركة “سوجيتز” فقط في تطوير 
إجراء التحليالت الدقيقة لألسواق من خالل شبكاتها في الخارج، وتحديد الجدوى التجارية لألعمال التجارية باستخدام الخبرات 
المتراكمة التي تتمتع بها في شتى المجاالت. استخدمت سولجيتز هذه المهارات للبحث عن الفرص في أعمال إنتاج الطاقة 
مشروعات.  منسق  و/أو  المالية  الترتيبات  على  وقائم  ومستثمر  مطور  بصفتها  المستقلة  والماء  الطاقة  إنتاج  المستقلة / 
السعودية  العربية  والمملكة  ُعمان  سلطنة  ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  جميع  في  المستقلة  الطاقة  مشاريع  في  وشاركت 

والواليات المتحدة األمريكية وأندونيسيا وفيتنام والمكسيك والصين وترينيداد وتوباغو وسريالنكا واليابان.

والتوريد  الهندسة  مشروعات  ذلك  في  بما  والمياه  الطاقة  أعمال  في  سوجيتز  اشتركت  خاصة،  بصفة  الخليج  منطقة  وفي 
 1.7٢9( المستقل  الطاقة  إنتاج  مشروع  مثل  المستقلة  الطاقة  إنتاج  ومشروعات  و5  و4  و٣  و٢   1 المرحلة  الغبرة  مثل  واإلنشاء 
ميجاواط( في المملكة العربية السعودية وبركاء ٣ )744 ميجاواط، توربينات الغاز ذات الدورة المركبة / صحار ٢ )744 ميجاواط، 
/ 5٢٬5 مليون  )1.600 ميجاواط  أنتاج الطاقة والمياه المستقل مثل مرفأ  المركبة( في عمان ومشروع  الدورة  الغاز ذات  توربينات 

جالون إمبراطوري يوميا(. 

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

إس إي بيه انترناشيونال نيذرالندس بي. في.

إن شركة “إس إي بيه آي” هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة شيكوكو  للطاقة الكهربائية المحدودة )يوندن( الستثمار 
إنتاج  مشروع  في  أسهم  تملك  والتي  اليابان  خارج  المستقلة  والماء  الطاقة  إنتاج   / المستقلة  الطاقة  إنتاج  مشروعات  وإدارة 
الغاز ذات  توربينات  المركبة( وصحار ٢ )744 ميجاواط،  الدورة  الغاز ذات  توربينات  بركاء ٣ )744 ميجاواط،  المستقل في  الطاقة 
الدورة المركبة( في عمان ومشروع إنتاج الطاقة والماء المستقل رأس لفان ٢.7٣0 ميجاواط، توربينات الغاز ذات الدورة المركبة 

نبذة عن كبار المساهمين
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الطاقــة  ميجاواط،   98( هواتاكوندو  في  المستقل  الطاقة  إنتاج  ومشروع  قطر  في  يومًيا(  إمبراطوري  جالون  مليون  و6٣ 
الكهروضوئيــة( في تشيلي، ومشروع نتاج الطاقة المستقل في يونلين )640 ميجاواط، طاقــة ريــاح بحريــة( في تايوان ومشــروع 
الطاقـة المسـتقل ”أهلـون“ )1٢1 ميجاواط، توربينات الغاز ذات الدورة المركبة( في ميانمار ومشروع إنتاج الطاقة المستقل في 
الحمرية )1.800 ميجاواط، توربينات الغاز ذات الدورة المركبة( في اإلمارات العربية المتحدة ومشروع إنتاج الطاقة المستقل في 
الطاقــة  ميجاواط،   ٢0( السنترو  المتحدة،  الواليات  في  المركبة(  الدورة  ذات  الغاز  توربينات  ميجاواط،   1.18٢( إنيرجي  فيلد  ساوث 

الكهروضوئيــة( في الواليات المتحدة وفونج أنج ٢ )1.٢00 ميجاواط، فحم( في فييتنام.

يوندن، المدرجة بسوق طوكيو لألسواق المالية، هي منشأة طاقة كهربائية وتنفذ مجموعة يوندن عملية متكاملة لتوليد ونقل 
وتوزيع وبيع الكهرباء لما يقارب من 4 مليون نسمة في منطقة شيكوكو في اليابان. ويعمل في الشركة حوالى ٢.٣00 فرد، وقد 
استطاعت أن تحقق إيرادات تشغيلية موحدة بلغت 6٬4 مليار دوالر أمريكي من مبيعات كهرباء بلغت ٢7٬8 مليار كيلوواط ساعة 
في السنة المالية المنتهية في ٣1 مارس ٢0٢1. ومنذ إنشائها في العام 1951، ساهمت شركة “يوندن” في التنمية اإلقليمية من 
خالل توفير إمدادات الكهرباء المستقرة ذات جودة العالية وبأسعار منخفضة، من خالل إنشاء مزيج متوازن من الطاقة، يجمع 
بين الطاقة النووية والفحم والنفط والغاز والطاقة المائية والطاقة الشمسية، وبلغت قدرتها اإلنتاجية اإلجمالية حوالى 5.4٣6 

ميجاواط )صافي وإجمالي( في 64 محطة للطاقة.

وفي مجال الطاقة الحرارية على وجه الخصوص، يعمل بشركة “يوندن” أكثر من 400 مهندس في مجال هندسة وبناء وتشغيل 
وصيانة محطات الطاقة الحرارية التي تقدر طاقتها اإلنتاجية بحوالى ٣٬٣91 ميجاواط، حيث تتمتع شركة “يوندن” بخبرات واسعة 
ومهارات ودراية اكتسبتها خالل أكثر من 60 عاما من العمل في هذه المجاالت. وتمتلك شركة “يوندن” وحدتين تعمالن بتقنية 

توربينات الغاز ذات الدورة المركبة )بقدرة ٢96 ميجاواط و ٢89 ميجاواط في محطة “ساكايد” لتوليد الطاقة(.

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

الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية
إن الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية “الهيئة” هي هيئة عامة تم إنشاؤها في سلطنة ُعمان، كما أنها تتمتع باالستقالل اإلداري 
والمالي بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/7٢ الصادر بتاريخ ٢ يوليو 1991. تتولى الهيئة إدارة خطة المعاشات التقاعدية ذات 
وحكيمة  حذرة  استثمار  سياسة  اعتماد  خالل  من  وذلك  الخاص،  القطاع  في  العاملين  الُعمانيين  للمواطنين  المحددة  المزايا 

وطويلة األمد. واليوم، يتجاوز عدد المشتركين في خطط التأمينات االجتماعية ٢0٣ آالف مشترك فعال.

الهيئة  كانت  المحلي،  الصعيد  وعلى  والدولية.  المحلية  المال  رأس  أسواق  في  نشط  بشكل  الهيئة  تستثمر  ذلك،  على  عالوة 
رائدة على الدوام في المشاركة في مشاريع الطاقة وشركات الخدمات والمشاريع العقارية الكبر. أما على الصعيد الدولي، 
فتستثمر الهيئة في األصول، سواء بشكلها التقليدي )مثل اإليرادات الثابتة واألسهم( أو البديل )مثل األسهم الخاصة والبنية 

التحتية والعقارات(.

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

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
الخدمة  نهاية  ومكافآت  التقاعدية  المعاشات  قانون  صدور  مع  تزامنًا  المدنية  الخدمة  موظفي  تقاعد  صندوق  تأسس 

للمواطنين الُعمانيين العاملين في القطاع الحكومي في بداية عام 1986.

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

 www.civilpension.gov.om يمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية على الرابط

صندوق تقاعد وزارة الدفاع
صندوق تقاعد وزارة الدفاع هو عبارة عن مؤسسة قانونية عامة في سلطنة ُعمان تم تأسيسها وتسجيلها بموجب المرسوم 
السلطاني رقم 9٣/87 الصادر بتاريخ ٢9 ديسمبر 199٣. صندوق تقاعد وزارة الدفاع هو واحد من أكبر صناديق التقاعد في عمان 
وهو مستثمر رئيسي في أسواق المال المحلية ويستثمر كذلك في األسواق اإلقليمية والدولية في األسهم الخاصة والسندات. 
كما يوجد للصندوق ممثلون في مجالس إدارة العديد من الشركات التجارية البارزة في السلطنة. يحظى الصندوق بتمثيل في 

مجالس إدارة العديد من الشركات البارزة في عمان.
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التجاري. وفي  الرئيسية لنجاح العمل  العناصر  الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع. )“الشركة”( المسؤولية االجتماعية أحد  تعتبر شركة 
إطار سعيها الدائم إلى إحداث أثر إيجابي على المجتمع والبالد، خّصصت الشركة مبلغ 40.000 ريال ُعماني لمبادرات المسؤولية 

االجتماعية لسنة ٢0٢1 على النحو الوارد في الجدول أدناه:

المبلغ )ريال عماني(بيان المشروع

15.000مشروع طاقة شمسية ومولدات ديزل هجين بقدرة إنتاجية 65 كيلوواط لمدرسة التحيم1

17.577حساب وزارة الصحة الخاص بمكافحة جائحة كوفيد-٢19

7.4٢٣مسابقة تصميم تطبيق ذكي لطالب المدارس٣

40.000المجموع

مشروع مولدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظامه الهجين لمدرسة الطحايم بوالية الكامل  )1

المشروع األول من نوعه لمدرسة في سلطنة عمان، ويهدف إلى تحقيق األهداف التالية:

توفير إمكانية الحصول على طاقة شمسية كهروضوئية نظيفة ومستدامة  .1

الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وانبعاثات الكربون )البصمة الكربونية( بالمدرسة  .٢

توفير إمدادات طاقة موثوقة بالمدرسة  .٣

رفع كفاءة استهالك وقود الديزل  .4

زيادة الوعي بالطاقة النظيفة والمتجددة لدى الطالب والمجتمع  .5

الترويج للقيمة المحلية ودعم المشاريع العمانية الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة المتجددة   .6

تقع مدرسة الطحايم في وسط الصحراء بوالية جعالن بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية. يبلغ عدد طالب المدرسة 
حوالي ٢90 طالًبا وطالبة من الصف األول إلى الصف الثاني عشر. تعاني المدرسة من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بسبب 
عدم موثوقية مولد الديزل وعدم كفاية وقود الديزل. المشروع عبارة عن مشروع طاقة يجمع  نظامه الهجين  وحدات 

الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومولد الديزل.  من المقرر االنتهاء من تنفيذ المشروع في يونيو ٢0٢٢.

حساب وزارة الصحة الخاص بمكافحة جائحة كوفيد-19  )2

يعّد تفشي فيروس كورونا المستجد )جائحة كوفيد-19( أحد أكبر التحديات التي عرفتها البشرية في تاريخها المعاصر، 
وقد أدت تداعيات هذه األزمة إلى اضطرب في التوازنات السائدة سابًقا، مما دفع  إلى إعادة تقييم األولويات في العالم. 
وعلى ضوء هذه المستجدات، تبّرعت الشركة بمبلغ 17.577 ريال ُعماني لحساب وزارة الصحة لدعم جهود السلطنة في 

التصدي لتفّشي الفيروس والتخفيف من آثاره المدّمرة. 

مسابقة تصميم تطبيق ذكي لطالب المدارس  )3

تم تدريب ٢00 طالب من المدارس الحكومية والخاصة في سلطنة عمان على تصميم تطبيقات الهاتف الذكي. وفي نهاية 
البرنامج التدريبي تنافس الطالب على تصميم تطبيقات الجوال. سيشارك أول فائزين في مسابقة معهد ماساتشوستس 

للتقنية في بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية في عام ٢0٢٢.

تقرير المسؤولية االجتماعية للشركة
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تقرير مناقشات 
وتحليالت 

اإلدارة
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والفرص  الشركة،  ألعمال  التنظيمي  الهيكل  عن  تقريرها  تقدم  أن  )الشركة(  ش.م.ع.ع  للطاقة  الباطنة  شركة  إدارة  يسر 
والتحديات، واألداء التشغيلي والمالي، والمخاطر والمخاوف، إضافة إلى النظرة المستقبلية وأمور أخرى تهم المساهمين.

الهيكل التنظيمي للقطاع ومراحل تطوره
في عام ٢004 بدأ تطبيق “قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” والذي يقدم إطار عمل الهيكل التنظيمي 
لقطاع الكهرباء وقطاع المياه المرتبط به في عمان. ونتج عنه تأسيس هيئة رقابية مستقلة، وهي هيئة تنظيم الكهرباء )التي 
باتت ُتعرف اليوم باسم هيئة تنظيم الخدمات العامة(، وشركة واحدة للشراء وهي الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

ش.م.ع.م، باإلضافة إلى شركة قابضة وهي شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م. 

إن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مسؤولة عن ضمان توفر طاقة إنتاجية كافية من الكهرباء والمياه وبأقل التكاليف 
لمواكبة الطلب المتزايد عليها في عمان. كما تتكفل الشركة بخطط توليد الكهرباء على المدى الطويل، وتحديد المشاريع 
الجديدة القابلة للتطوير من قبل مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لتلبية متطلبات توليد الطاقة وتحلية المياه المستقبلية في 

السلطنة. 

وتتضمن  الخاص.  القطاع  فيتبع  اآلخر  الجزء  أما  للحكومة،  جزئي  بشكل  مملوك  ُعمان  في  والمياه  الكهرباء  قطاع  أن  ُيذكر 
محفظة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، فيما يخص الطاقة اإلنتاجية المتعاقد عليها، عقوًدا طويلة األمد مع محطات 

قيد التشغيل لتوليد الطاقة و/أو تحلية المياه.

في يناير ٢019، تم تعديل الرخصة الصادرة للشركة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء لتعكس إدخال نظام السوق الفورية للكهرباء. 
وتتابع الشركة من كثب تنفيذ إجراءات “السوق الفورية” لشراء الطاقة مستقبًلا من منتجين مستقلين للطاقة. وبالرغم من 
أن الشركة تجمعها بالشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه اتفاقية لشراء الطاقة تنتهي صالحيتها في أبريل عام ٢0٢8، فإن 
على  مخاطر  بال  ذلك  كان  وإن  الفورية”  “السوق  عمليات  في  يومًيا  المشاركة  الشركة  من  ستقتضي  الفورية  السوق  قواعد 
ترتيبات اإليرادات المتفق عليها بموجب اتفاقية شراء الطاقة القائمة. وتهدف الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من خالل 
هذه الترتيبات المقترحة إلى زيادة كفاءة التوزيع عن طريق زيادة الشفافية وتحقيق الكفاءة على مستوى الوقود واالستخدام 
األمثل لألصول في ما يتعلق بفرص تحقيق المولدات لإليرادات ما بعد انتهاء مدة اتفاقيات شراء الطاقة ما يسهم في تعزيز 
في  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  تستمر  وسوف  مدتها.  المنتهية  الطاقة  شراء  اتفاقيات  معالجة  في  الشفافية 

المحافظة على الدور الذي تلعبه كالمشتري الوحيد للطاقة بالجملة في السلطنة. 

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

اإلطار التعاقدي

تتميز اتفاقية شراء الطاقة المبرمة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بالمرونة تجاه التقلبات المحتملة في أسعار الغاز 
أو الطلب على الطاقة حتى عام ٢0٢8. كما أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه هي المشتري الوحيد لجميع الكهرباء 
العمانية لشراء  الشركة  التي تقدمها  الدفعات  اعتماًدا كلًيا على  الشركة  )“المحطة”(، وتعتمد  الطاقة  المنتجة من محطة 

الطاقة والمياه في مواعيدها المحددة. 

وزارة الطاقة والمعادن

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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والمعادن(  الطاقة  وزارة  باسم  ُتعرف  اليوم  )باتت  والغاز  النفط  وزارة  مع  إبرامها  تم  التي  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقية  أن  كما 
الغاز  سعر  تعديل  تم   ٢015 يناير  وفي  الطاقة.  شراء  اتفاقية  في  الواردة  للشروط  وفًقا  الطبيعي(  )الغاز  الوقود  توفير  تضمن 
وزيادته سنوًيا بما ال يقل عن ٣% وفق الشروط الواردة في اتفاقية بيع الغاز الطبيعي. ولكن بما أن تكلفة الغاز هي عبارة عن 

عنصر وسيط بموجب اتفاقية شراء الطاقة، فإن الشركة ستكون عملًيا بمنأى عن أي تأثير نتيجة الزيادة في سعر الغاز.

عالوة على ذلك، إن اتفاقية استخراج مياه البحر المبرمة مع شركة مجيس للخدمات الصناعية ش.م.ع.م )مجيس( تؤمن توافر 
مياه البحر المعالجة بالكلور، والتي تستخدمها الشركة بشكل أساسي ألغراض تبريد مختلف المعدات في المحطة. 

كما أبرمت الشركة اتفاقيات تمويل مع تحالٍف من البنوك الدولية ووكاالت ائتمان الصادرات والبنوك المحلية. وتمت تغطية 
التقلب في معدالت الفائدة بشكل مناسب من خالل إبرام اتفاقيات مقايضة لمعدالت الفائدة، وبالتالي تحسين إمكانية توقع 

التدفقات النقدية المتاحة للمساهمين.

من جهة أخرى، تعد المخاطر التكنولوجية منخفضة ذلك ألن المحطة تستخدم أحدث التقنيات الموثوقة التي يتم الحصول 
عليها من موردين دوليين معروفين )خصوًصا شركة سيمنز(. 

وقد تم التعاقد مع شركة سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة )ُعمان( ش.م.م )إنجي ستومو( لتشغيل المحطة وصيانتها خالل 
مدة اتفاقية شراء الطاقة. وتتمتع شركة ستومو بالخبرات والمهارات التشغيلية الالزمة، فضاًل عن أنها تمتلك خبرات عريضة 
في مجال التشغيل والصيانة في السلطنة. كما تستند معايير تشغيل وصيانة المحطة إلى أفضل الممارسات الدولية المتبعة 
في هذا المجال، بالتوافق مع السياسات والمبادئ المعتمدة من قبل مجموعة “إنجي” الدولية، والتي استمدتها بدورها من 

باعها الطويل في تشغيل العديد من محطات توليد الطاقة في جميع أنحاء العالم. 

وفي الختام، فإن الشركة تواصل السعي لالستفادة من الخبرات الواسعة للمساهمين الرئيسيين في  امتالك مشاريع الطاقة 
وتشغيلها، سواء في السلطنة أو في مختلف أنحاء العالم. 

مناقشات حول األداء التشغيلي 
الصحة والسالمة

يتم إيالء أداء الصحة والسالمة األهمية القصوى في الشركة، وبما يشمل أيًضا شركة “ستومو”، ومختلف المقاولين والمقاولين 
الفرعيين، وذلك بغية تحقيق الهدف الذي رسمته اإلدارة العليا: وهو تجنب وقوع أي أضرار أو حوادث بيئية. 

وقد كان أداء الصحة والسالمة واألمن والبيئة ممتاًزا بشكل عام في ٢0٢1 إذ لم يسجل وقوع أي حوادث مضيعة للوقت. وتفخر 
الشركة بأن تعلن بأن المحطة قد أكملت ٣.8٣0 يوًما بدون وقوع أي حوادث مضيعة للوقت )1.07٣.4٣٢ ساعة عمل( بحلول نهاية 

.٢0٢1

وقد فّعلت المحطة خطة ضمان استمرارية العمل في مارس ٢0٢0 بسبب التفّشي غير المسبوق لجائحة كوفيد-19. كما جرى 
تطبيق اإلرشادات الصادرة عن اللجنة العليا المسؤولة عن التعامل مع الجائحة في سلطنة ُعمان، وتم االلتزام بها بشكٍل صارم 

إلدارة الموقف. وتم تطبيق اشتراطات مشددة كالسماح بدخول السادة الزوار المطعمين فقط. 

يعتبر  الذي  األمر   ،”45001 و”اآليزو   ”14001 “اآليزو  مثل  المهمة  الشهادات  من  عدد  على  الحفاظ  في  استمرت  قد  المحطة  أن  كما 
دليًلا على التزام المحطة باتباع أعلى معايير الحفاظ على سالمة األشخاص والمعدات والبيئة.  فضًلا عن العديد من اإلجراءات 
الصحة  أهداف  تحقيق  إلى  ممتاز  بشكل  أدت  والتي  ستومو  شركة  مع  بالتعاون  الشركة  بها  تقوم  التي  األخرى  االستباقية 

والسالمة واألمن والبيئة:

إجراء مراجعات من قبل اإلدارة وتقديم المحاضرات حول السالمة.  •
إدخال مؤشرات األداء الرئيسية االستباقية.  •

إدخال البرامج القائمة على السلوك والتي تسمى “عيون جديدة”.  •
تطبيق برنامج “إنتيليكس”، وهو عبارة عن نظام إلدارة إعداد تقارير السالمة.  •

تشّكل معايير السلوكيات والمواقف الموصى بها )BARS( مبادرة مؤسسية أطلقتها شركة “إنجي” العالمية الرائدة في   •
قطاع الطاقة في إطار نهج السيطرة على الخسائر وإدارة المخاطر على نطاق أوسع.

في هذا السياق، لقد حصل جميع مدراء الصيانة والتشغيل وموظفي الصحة والسالمة والبيئة على شهادة “نيبوش” لألمن   •
والسالمة.

االحترازية  اإلجراءات  اتخاذ  ثم  ومن  تحليلها  ويتم  الجد،  محمل  على  تقع  أن  كادت  أو  تقع  حادثة  كل  مع  التعامل  يتم  كما 
الالزمة وبحثها مع الموظفين ومع أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك لالستفادة من خبراتهم وتعاونهم لضمان االلتزام بأفضل 

الممارسات المتبعة في هذا المجال. 
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الموارد البشرية - التدريب والتطوير الوظيفي

تعد قيم التدريب في المحطة من القيم التي ترسخها شركة ستومو. وهي ترمي بشكل أساسي إلى ضمان تأدية العاملين 
مهامهم بفعالية تامة وفي أجواء آمنة. والجدير بالذكر أن الشركة وشركة ستومو ملتزمتان بتمكين المواطنين الُعمانيين 
تشغيل  مجالي  في  أكبر  بمسؤوليات  واالضطالع  عاٍل  مستوى  ذات  أخرى  ومهارات  هندسية  مهارات  اكتساب  من  المؤهلين 
الُعمانية  الكوادر  تدريب  إنشائهما على  الشركة وشركة “ستومو” منذ  استراتيجية  انطوت  الغرض،  المحطة وصيانتها. ولهذا 
نموه  تقييم  عامل  كل  ألداء  السنوية  المراجعة  وتشمل  المناسب.  الوقت  في  إضافية  مسؤوليات  لتولي  وتطويرها  المؤهلة 
الوظيفي. ولقد نجحت “ستومو” في اختيار مرشحين، السيما خريجين شباب ُعمانيين يتمتعون بإمكانيات عالية لالرتقاء بهم 
اإلدارية  المناصب  األقران ليصعدوا سلم  إرشادية لهم من قبل  المتخصص وتوفير توجيهات  التدريب  أعلى من  إلى مستوى 

العليا وصوًلا لشغل أعلى منصب متاح في شركة تعمل في قطاع الطاقة.

للمسارات  واضًحا  مخطًطا  تتضمن  البشرية  بالموارد  خاصة  سياسة  وطبقت  اإلجراءات  من  مجموعة  الشركة  واتخذت  هذا 
الوظيفية التي يمكن للشباب الُعماني أن يسلكها بما يتيح لهم تحقيق أقصى استفادة من إمكانياتهم ويساعدهم على 

النمو مهنًيا وشغل مناصب عليا.

صافي الطاقة الصادرة ومعامل الحمولة 

نتيجة إبرام اتفاقيات جديدة لشراء الطاقة في صحار وعبري وفي ظّل تباطؤ نمو الطلب في الشبكة الرئيسية مقارنًة بما كان 
متوقًعا، كان صافي الطاقة الصادرة ومعامل الحمولة خالل ٢0٢1 منخفًضا بشكٍل عام لكنه كان مرتفعًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 

0.5% مما كان عليه في السنة السابقة )راجع الرسم البياني رقم 1 أدناه(. 

القدرة اإلنتاجية 

ظّل  في  تسّلمها  أن  للمحطة  يمكن  التي  )بالميجاواط(  الكهربائية  الطاقة  إجمالي  بأنها  للمحطة  االنتاجية  الطاقة  تعّرف 
الظروف المرجعية للموقع. وعلى النحو المحدد في اتفاقية شراء الطاقة، تنخفض الطاقة اإلنتاجية المتعاقد عليها المضمونة 
بشكل طفيف وتدريجي خالل السنوات الخمس األولى من المشروع ومن ثم تستقر عند 7٣6.5٣ ميجاواط من العام التعاقدي 
السادس حتى نهاية اتفاقية شراء الطاقة. ولقد برهن اختبار األداء الذي أجري في أبريل ٢0٢1 بنجاح عن هذه الطاقة االنتاجية 

المتعاقد عليها المضمونة.

الموثوقية والكفاءة الحرارية

ُيقصد بموثوقية المحطة قدرتها على تقديم القدرة الُمعلن عنها طبًقا التفاقية شراء الكهرباء.  حيث كانت موثوقية المحطة 
التشغيلية على مدى األعوام التسعة الماضية ممتازة وفق معايير القطاع، وساهمت بصورة جوهرية في األداء المالي للشركة. 

حققت المحطة نسبة موثوقية بلغت 99.78% في عام ٢0٢1 )راجع الرسم البياني رقم ٢(.
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عامل الحمولة (٪) الطاقة الصادرة (جيجا واط ساعة)

صافي الطاقة الصادرة وعامل الحمولة 

الرسم البياني رقم 1: الطاقة الصادرة سنوًيا وعامل الحمولة للمحطة
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كانت   ،٢0٢1 عام  وفي  الكهربائية.  الطاقة  من  واحدة  وحدة  إلنتاج  المطلوبة  الحرارية  الطاقة   بمقدار  المحطة  كفاءة  ُتقاس 
كفاءة المحطة بوجه عام سلبية بعض الشيء مقارنة باستهالك الغاز الفعلي في المحطة، وُيعزى ذلك بشكٍل رئيسي إلى 
لضبط  ديسمبر  شهر  خالل  أجرى  الذي  الداخلي  االختبار  جانب  إلى  المتذبذب،  والتشغيل  للغاية  المنخفضة  الحمولة  عوامل 
وضع االحتراق، والذي تسبب في خسائر  بسبب محاولة الوقوف على أفضل كفاءة الستهالك الوقود من قبل المتعهد أثناء 
إجراء أي اختبار داخلي. وتواصل المحطة استكشاف فرٍص جديدة لتحسين كفاءتها مما يمكنها من تقليص الهامش السلبي 

الستهالك الوقود في المحطة، وذلك من واقع توصية تدقيق الطاقة عن طريق تقليل األحمال المساعدة الداخلية.

الصيانة

تم إجراء الصيانة على المحطة وفًقا إلجراءات التشغيل والصيانة القياسية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للمعدات 
األصلية )سيمنز(، إلى جانب نتائج المراقبة لحالة المعدات. تم إجراء عمليات فحص طفيفة لتوربينات الغاز في الربع الرابع من 
11 في عامي ٢0٢٣  عام ٢0٢1، ولم تسفر عن أي نتائج. وسيتم إجراء الفحص الرئيسي المتوقع لتوربينات الغاز 1٢ وتوربينات الغاز 

و٢0٢4 على التوالي.  

ضمان الهندسة والشراء والبناء

تم تخفيض مطالبات ضمان الهندسة والشراء والبناء بشكل كبير ولم يبق منها مفتوًحا للتصحيح سوى عدد قليل في انتظار 
المفتوحة،  الضمان  مطالبات  مع  تتناسب  بحيث  الضمان  قيمة  تخفيض  وتم  الغاز.  لتوربينات  الكبرى  المعاينة  عمليات  انتهاء 

وسيبقى سند الضمان سارًيا حتى تاريخ ٣1 ديسمبر ٢0٢٣. 

مناقشة األداء المالي 
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1.7%3.98 4.05 11توزيعات األرباح العادية
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موثوقية المحطة والكفاءة الحرارية

الكفاءة الحراريةالموثوقية

الرسم البياني رقم ٢: الكفاءة الحرارية للمحطة وموثوقيتها 
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    المؤشرات المالية الرئيسية
غير موجود٢1.0%٢1.4%1/٣هامش صافي الربح

غير موجود15.7%16.5%6/٣عائدات رأس المال )المدفوع(
غير موجود8.6%8.8%4/)7+8(عائدات رأس المال المستثمر

غير موجود 57.0 : 4٣.0  51.9 : 48.1 8:7نسبة الدين إلى رأس المال
7.4%141.61 15٢.09 9/7صافي األصول لكل سهم )بيسة( 

4.8%15.7٣ 16.48 9/٣الربح األساسي للسهم )بيسة( 
1.7%5.90 6.00 10/11توزيعات األرباح للسهم )بيسة(

* باستثناء تكلفة المعامالت غير المطفأة. 

تحليل األرباح والخسائر

يعزى ارتفاع اإليرادات مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع عامل حمولة المحطة واالرتفاع السنوي لسعر الغاز. ويؤثر 
التغير في عامل حمولة المحطة على رسوم الوقود والطاقة المستلمة من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. ومع ذلك، 

يتم تمرير هذه الرسوم إلى وزارة النفط والغاز وشركة ستومو، وبالتالي ال يوجد تأثير مادي لها على ربحية الشركة. 

التشغيلية الممتازة للمحطة أن تحّقق مجمل ربح مرتفع. وُيعزى انخفاض إجمالي  لقد استطاعت الشركة بفضل العمليات 
الربح مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع أقساط التأمين وارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة.

عالوة على ذلك، ساهم االنخفاض المطرد في تكاليف التمويل بسبب مدفوعات الديون المجدولة بشكل إيجابي في تحقيق 
ربح أفضل قبل خصم الضرائب. بالتالي، ارتفع صافي الربح لعام ٢0٢1 بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق. 

ونتيجة لذلك، فقد ارتفع الربح األساسي للسهم الواحد إلى 16.48 بيسة للعام ٢0٢1 مقارنة مع 15.7٣ بيسة لعام ٢0٢0.

ويبين الرسم البياني رقم ٣ أدناه إيرادات الشركة وأرباحها خالل األعوام الخمسة الماضية:

تحليل الميزانية العمومية

بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة ٢5٣.1٣ مليون ريال عماني كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 مقارنة بمبلغ ٢6٢.60 مليون ريال عماني 
في العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى رسوم االستهالك للعام. 

ُعماني  ريال  مليون   11.95 مبلغ  وتشمل  والمياه،  الطاقة  لشراء  الُعمانية  للشركة  بمعظمها  المدينة  التجارية  الذمم  وتعود 
مرتبطة ببند الوقود الذي انقضى أجل استحقاقه لعام ٢0٢1 ولم يتم تلقيه من الشركة الُعمانية بعد كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1. 
وكما في عامي ٢019 و٢0٢0، تم االتفاق على تسوية بند الوقود الذي انقضى أجل استحقاقه بمدفوعات الوقود إلى وزارة الطاقة 

والمعادن في فبراير ٢0٢٢
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ريال عماني كما في القروض قصيرة األجل 0.9٣ مليون  النقد والودائع قصيرة األجل بعد اقتطاع  النقد وما في حكم   وبلغ 
٣1 ديسمبر ٢0٢1 مقارنة بــ -0.71 مليون ريال ُعماني في العام الماضي.

ارتفعت حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط إلى 10٢.65 مليون ريال عماني كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1، ويرجع ذلك بشكل رئيس 
إلى ارتفاع صافي الربح المكتسب خالل عام ٢0٢1 والذي تراجع نتيجة توزيعات األرباح الموزعة على المساهمين خالل العام. 

وشهدت القروض ألجل )والتي تشمل األرصدة المتداولة وغير المتداولة انخفاًضا لتصبح 110.7٢ مليون ريال ُعماني نتيجة للدفعات 
المجدولة طبًقا للشروط المتفق عليها بموجب اتفاقيات التمويل. 

توزيعات األرباح 

إن سياسة الشركة في توزيع األرباح من النقد المتاح تتوقف على الوفاء بالتعهدات المتفق عليها بموجب اتفاقيات التمويل، 
مع  وتماشًيا  التمويل.  لوثائق  وفقا  التشغيلية  والنفقات  المتوقعة  القروض  لتسديد  كافية  مخصصات  تكوين  تشمل  والتي 
سياسة الشركة ومع اللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، فقد أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 4.05 مليون 
ريال ُعماني )بواقع 6.0 بيسة للسهم الواحد( في عام ٢0٢1 )دفعت من األرباح المحتجزة المدققة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 

٢0٢0(. ويبين الرسم البياني رقم 4 أدناه قيمة الشركة للمساهمين خالل األعوام الخمسة الماضية:

المخاطر والمخاوف
فقدان التوفر بسبب عطل ميكانيكي

إن الخطر الرئيسي الذي يواجه الشركة هو احتمال أن تصبح محطتها غير متوفرة بسبب عطل ميكانيكي.  ومن أجل التخفيف 
من هذا الخطر، فإن الشركة تحرص على أن تقوم شركة ستومو بتشغيل وصيانة المحطة بالتوافق مع توجيهات الشركة، 
إلى جانب أفضل الممارسات المتبعة في هذا القطاع وجداول الصيانة المنصوص عليها من قبل الشركة المصنعة للمعدات 

األصلية.

فقدان التوفر بسبب التلف العرضي

أي  الكافية لحماية األعمال ضد  التأمين  المجال، تحرص الشركة على توفير وثائق  المتبعة في هذا  الممارسات  وفقا ألفضل 
أضرار للممتلكات، أو فقدان للدخل قد ينجم عن األضرار الناتجة عن الحوادث. 

مدفوعات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

الوقود لعام  البند الخاص بمكون غاز  الفواتير في مواعيدها باستثناء  قامت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتسوية 
٢0٢1. بالتالي، لم تقم الشركة بتسوية مدفوعات غاز الوقود المقابلة إلى وزارة الطاقة والمعادن نظًرا إلى أن تكلفة غاز الوقود 
تحتسب على أساس تعاقبي وفًقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة، وتلتزم الشركة بالسداد لوزارة الطاقة والمعادن فقط عند 
استالم مدفوعات مكون غاز الوقود المقابل من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. عالوة على ذلك فقد تّم االتفاق على 
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إجراء مقاصة لمكّون غاز الوقود لعام ٢0٢0 مقابل دفعات الوقود نفسها لصالح وزارة الطاقة والمعادن في فبراير ٢0٢1.  وعلى 
غرار ذلك، فقد تّم االتفاق على إجراء مقاصة لمكّون غاز الوقود لعام ٢0٢1 مقابل دفعات الوقود نفسها لصالح وزارة الطاقة 

والمعادن في فبراير ٢0٢٢. 

السوق الفورية

الفورية  السوق  في  الشركة  مشاركة  وجعلت  الطاقة  توليد  تراخيص  على  تعديالت  العامة  الخدمات  تنظيم  هيئة  أصدرت 
للطاقة ملِزمًة ويجري تنفيذها حالًيا. بدأت السوق الفورية “في مزاولة أعمالها” اعتباًرا من 1 يناير ٢0٢٢. غير أن إيرادات الشركة لن 

تتأثر خالل مدة اتفاقية شراء الطاقة. 

النظرة المستقبلية
تواصل الشركة تأدية التزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة لتضمن تعويضها من قبل الشركة الُعمانية لشراء الطاقة.

اإلدارة  فإن  الفعالة،  التشغيلية  قاعدتها  على  تعتمد  الطويل  المدى  على  للشركة  المالية  النتائج  استدامة  بأن  التسليم  ومع 
سوف تستمر في التركيز على ضمان وجود مستويات عالية من التوافر للمحطة، بالتزامن مع مراقبة التكاليف العامة بشكل 

وثيق.

 عالوة على ذلك، تقوم الشركة بمراقبة أوضاع السوق المالية عن كثب بحًثا عن أي فرص لتجنب عملية المسح النقدي التي 
تنطبق على آخر قسطين من شريحة القروض التجارية المقرر إجراؤها اعتباًرا من أبريل ٢0٢٣ على النحو المتفق عليه في اتفاقيات 
التمويل.  لكن الظروف الراهنة التي نجمت عن جائحة كوفيد-19 شّكلت تحديات إضافية في أسواق المال العالمية والمحلية، 
وباتت الفرص فيها أقل إلنجاز هذه المهمة. وفي حال أصبح السوق المالي جذاًبا لالستثمارات، فقد تنجز الشركة هذه المهمة.

أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها 
فقد   ،٢014 عام  عامة  مساهمة  شركة  إلى  الشركة  وضع  تحويل  ومنذ  قوي.  داخلية  رقابة  نظام  وجود  بأهمية  اإلدارة  تؤمن 
الداخلي  التدقيق  رئيسة لوحدة  الشركة بدوام كامل، ونظًرا لخبراتها ومهاراتها، تم تعيينها  تم تعيين مدققة داخلية في 
لتطوير   ٢019 عام  خالل  الداخلية  للمدققة  المناسبة  التدريبية  الفرص  توفير  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة   ..٢019 عام  في  للشركة 

مهاراتها المهنية.

وتواصل إدارة الشركة تقييم جميع العمليات التجارية، جنًبا إلى جنب مع كافة السياسات واإلجراءات ذات الصلة، كما أن اإلدارة 
ملتزمة تماًما بتنفيذ توصيات المدققة الداخلية بهدف تعزيز بيئة الرقابة الداخلية الشاملة للشركة. 

شكر وخاتمة
ُتثّمن إدارة الشركة وتشيد بكافة الجهود المخلصة والمتفانية المبذولة من قبل جميع العاملين في الشركة، وتؤكد لهم 

حرصها التام على رفاهيتهم الدائمة وعلى تقدمهم الوظيفي. 

________________________
محمد الرواحي

الرئيس التنفيذي



21

تقرير حوكمة 
الشركة
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تقرير حوكمة الشركة

23

للسنة  شركتهم  حكومة  تقرير  المستند،  هذا  بموجب  )“الشركة”(،  ش.م.ع.ع.  للطاقة  الباطنة  شركة  إدارة  مجلس  يقدم 
المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 طبقًا لميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة )“الميثاق”( وااليضاحات واإلخطارات الصادرة من 

قبل الهيئة العامة لسوق المال من وقت آلخر.

فلسفة الشركة
المال،  لسوق  العامة  الهيئة  أصدرتها  التي  التوجيهية  اإلرشادات  نفذت  وقد  الشركات،  لحوكمة  جيدة  مبادئ  الشركة  تتبع 
حيث إن حوكمة الشركات الفعالة تضمن للمساهمين أنه هناك إدارة تؤدي أداًء جيدًا وفي موضعها الصحيح، مما يعزز أعلى 
المعايير الموجهة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر للعمليات التجارية واإلفصاح، حيث إنها تظهر أعلى 
المعايير األخالقية وتراعي االمتثال إلى القوانين والتصاريح واللوائح ومالئمة األعمال بهدف زيادة قيمة المساهمين على المدى 
الطويل ومصلحة كافة أصحاب العالقة. وبغية تحقيق هذا، وضعت الشركة سياسات وإجراءات وأنظمة فعالة لضمان إصدار 

المعلومات الجوهرية عن الشركة إلى أصحاب العالقة على نحو مناسب وفي حينه.

والرعاية  بالعناية  الشركة  ُتدار  حيث  الميثاق،  نصوص  مع  يتماشى  بما  والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  التدقيق  لجنة  وتعمل 
الواجبة وبما يحقق أفضل مصلحة لكافة المساهمين.

المدققون  ويونغ”،  “إرنست  أصدرت  فقد  اإلفصاح،  بشأن  التوجيهية  وإرشاداتها  المال  لسوق  العامة  الهيئة  لقواعد  طبقًا 
القانونيون للشركة، تقريرًا منفصاًل بشأن تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢0٢1.

مجلس اإلدارة
امتثااًل إلى النظام األساسي للشركة، يتكون المجلس من )11( عضو مجلس إدارة. وقد انتخب مساهمو الشركة في اجتماع 
الجمعية العمومية السنوي في مارس ٢019 أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين لوالية مدتها ٣ سنوات. وخالل عام ٢0٢1، تقدم عدد 
قليل من أعضاء مجلس اإلدارة باستقالتهم من المجلس حسبما أفصحت الشركة إلى الهيئة في حينه وتم تسمية وتعيين 
األعضاء الذين سوف يحلون محلهم طبقًا لقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتنتهي هذه الوالية عند اختتام اجتماع الجمعية 

العمومية السنوية الذي سيتم عقده في مارس ٢0٢٢.



تكوين أعضاء مجلس اإلدارة وفئاتهم وحضورهم في عام ٢0٢1 أ( 

يعد جميع األعضاء أعضاء غير تنفيذيين طبقًا الشتراطات الميثاق.

فئة األعضاء^أسماء األعضاء

الحضور

اجتماعات المجلس

اجتماع 
الجمعية 

العمومية 
العادية

 17
فبراير

 28
أبريل

 28
يوليو

 27
14 مارساإلجماليأكتوبر

 ٢0
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بر 
سم
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ب ا
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الفاضل/ سيف عبد اهلل حمود 
الحارثي

)رئيس مجلس اإلدارة(
√4√√√√مستقل

الفاضل/ براديب بارباكار نافري
√4√√√√مستقل)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

الفاضل/ كارتيك باالسوبرا 
مانيام

عضو مجلس إدارة 
غير مستقل ومرشح

ال 
ال ينطبق٣√√مفوضينطبق

4x√√√√مستقلالفاضل/ براديب أسراني

عضو مجلس إدارة الفاضل/ ريوجي كيكوتشي
4x√√√√غير مستقل ومرشح

الفاضل/ شبيب عبداهلل محمد 
البوسعيدي 

عضو مجلس إدارة 
√4√√√√غير مستقل ومرشح

√4√√√√غير مستقلالفاضل/ محمد فؤاد اختر 
الفاضل/ محمد عامر محمد 

المعمري
عضو مجلس إدارة 

√4√√√√غير مستقل ومرشح

الفاضل/ محمد ربحي عزت 
الحسيني

عضو مجلس إدارة 
√4√√√√مستقل ومرشح

عضو مجلس إدارة الفاضل/ يوشيتيسو فوجيساو
غير مستقل ومرشح

ال 
ينطبق

ال 
ينطبق

ال 
ال ينطبق1مفوضينطبق

الفاضل/ ياسر رمضان محمد 
√4√√√√مستقل خير

ن 
لو

قي
ست

م

عضو مجلس إدارة الفاضل/ باسكال ريناود
ال √غير مستقل ومرشح

ينطبق
ال 

ينطبق
ال 

1xينطبق

عضو مجلس إدارة الفاضل/ كازويتشي ايكيدا 
ال √√√غير مستقل ومرشح

√٣ينطبق

^ تقوم فئة أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين على انتخابات جديدة عقدت في ٢0 مارس ٢019.
√ حاضر    x غائب    ال ينطبق: ليس في المنصب

األعضاء الحاملون لعضوية مجلس اإلدارة/ رئاسة المجلس في الشركات المساهمة األخرى في ُعمان كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 ب( 

المنصب الذي يتقلدهاسم الشركةاسم العضو

الفاضل/ شبيب عبداهلل محمد 
البوسعيدي

شركة التأمين األهلية 
ش.م.ع.ع.

عضو مجلس إدارة وعضو بلجنة الترشيحات 
والمكافآت ولجنة االستثمارات

شركة الجزيرة للمنتجات الفاضل/ براديب بارباكار نافري
الحديدية ش.م.ع.ع.، عمان

عضو مجلس إدارة

الشركة الوطنية لمنتجات الفاضل/ محمد ربحي عزت الحسيني
األلمنيوم ش.م.ع.ع.

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق

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

تتمثل المهمة الرئيسية للجنة التدقيق في تقديم مساعدة مستقلة لمجلس اإلدارة لإليفاء بالمسؤولية اإلشرافية والرقابية   
العالقة اآلخرين فيما يتعلق بما  المحتملين، والمستثمرين، وأصحاب  الملقاة على عاتقه تجاه المساهمين، والمساهمين 

يلي:

سالمة ونزاهة البيانات المالية للشركة وعمليات إعداد التقارير المحاسبية والمالية.  .1

فعالية أنظمة إدارة المخاطر والضبط الداخلي للشركة.  .٢

أداء مهام التدقيق الداخلي للشركة.  .٣

مؤهالت واستقاللية المدققين الخارجيين.  .4

التزام الشركة بالمتطلبات األخالقية والقانونية والتنظيمية.  .5

وانسجاما مع هذه المهمة، تشجع لجنة التدقيق التطوير المستمر، وتعزيز االلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وممارسات 
مسؤولية الشركات، والشفافية والنزاهة.

والمدقق  الخارجيين  المدققين  مع  ومفتوح  حر  تواصل  على  الحفاظ  عن  مسؤولة  دورها،  إتمام  عند  التدقيق،  لجنة  تعد 
الداخلي وإدارة الشركة واإلقرار بأن جميع األطراف على دراية بمسؤولياتها.

التكوين والمنصب والحضور في ٢0٢1 ب( 

إن غالبية أعضاء لجنة التدقيق ورئيسها هم أعضاء مستقلون في مجلس اإلدارة ويملك واحد منهم على األقل خبرة في 
المحاسبة والشؤون المالية، كما يستوجب الميثاق. 

المنصباسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي26 أكتوبر26 يوليو27 أبريل16 فبراير

4√√√√رئيس اللجنةالفاضل/ براديب أسراني

4√√√√عضوالفاضل/ براديب بارباكار نافري

4√√√√عضوالفاضل/ ريوجي كيكوتشي

√ حاضر    x غائب    ال ينطبق: ليس في المنصب

لجنة الترشيحات والمكافآت 
وصف موجز للصالحيات أ( 

تتمثل الوظيفة األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في:

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

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

٣(  وضع خطة تعاقب المجلس أو على األقل رئيس المجلس واإلدارة التنفيذية

4(  اقتراح سياسة المكافآت والحوافز المناسبة لجذب اإلدارة التنفيذية المؤهلة

التكوين والمنصب والحضور في ٢0٢1 ب( 

المنصباسماء أعضاء اللجنة
الحضور

اإلجمالي26 أكتوبر27 أبريل16 فبراير

٣√√√رئيس اللجنةالفاضل/ ياسر محمد خير

٢√x√عضوالفاضل/ محمد فؤاد اختر 

٣√√√عضوالفاضل/ ريوجي كيكوتشي

√ حاضر    x غائب    ال ينطبق: ليس في المنصب
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تقييم أداء مجلس اإلدارة
بناًء على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في ٢0 مارس ٢019، ستقوم الشركة بتقييم 
األداء ألعضاء مجلس اإلدارة الذين تم تعيينهم حديثا لوالية مدتها ٣ سنوات. وطبقًا للميثاق وموافقة المساهمين في اجتماع 
سيرفسيز  كينوت  وهو  مستقل،  مستشار  بتعيين  الشركة  قامت   ،٢0٢1 مارس   14 بتاريخ  المنعقد  السنوية  العمومية  الجمعية 

ذ.م.م.، إلجراء تقييم سنوي ألداء مجلس اإلدارة. 

وفًقا  وأدائه  وعالقاته  وديناميكيته  وبنيته  ولجانه  اإلدارة  مجلس  وتركيب  تكوين  دراسة  هو  التقييم  من  األول  الهدف  وكان 
لمعايير التقييم التي اعتمدها المساهمون باجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  4 يونيو ٢0٢0. 

وعقد  شامل  للرأي  استطالع  إجراء  طريق  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وكافة  المستشار  بين  مباشر  بشكل  التقييم  إجراء  تم 
مقابالت فردية مع كافة أعضاء مجلس اإلدارة الستبيان وتعزيز التقييم الصادر عن استطالع الرأي. 

تم إبالغ النتائج المجمعة عن استطالع الرأي والمقابالت وكذلك التوصيات إلى لجنة الترشيحات والمكافآت ثم تم رفعها إلى 
مجلس اإلدارة. 

تم التوصل إلى أن أداء مجلس اإلدارة مرضي للغاية خالل عام ٢0٢1 باإلضافة إلى تحقيق األهداف بفعالية. كما نظر المجلس 
مراعاة  مع  وعملية  مهمة  تعتبر  التي  التوصيات  تطبيق  على  المجلس  ووافق  المستقل  المستشار  أبداها  التي  التوصيات  في 

طبيعة األعمال وحجم الشركة. 

عملية تسمية أعضاء مجلس اإلدارة
يحكم النظام األساسي للشركة انتخابات المجلس، حيث تتأكد الشركة من انعقاد انتخابات المجلس طبقًا لقانون الشركات 

التجارية والقواعد الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

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

ينتخب المساهمون أحد عشر عضو مجلس إدارة في اجتماع الجمعية العمومية لوالية مدتها ٣ سنوات.  )1(

يكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين.  )٢(

يكون على األقل ثلث أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين.  )٣(

ُينتخب أعضاء المجلس من بين المساهمين أو غير المساهمين.   )4(

ال ُيسمح لعضو مجلس اإلدارة بأن يجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس.  )5(

ينتخب كافة أعضاء المجلس من األشخاص الطبيعيين.   )6(

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يكون عضو مجلس اإلدارة في أكثر من أربع شركات مساهمة أو رئيسًا بأكثر من شركتين   )7(
مساهمتين.

ال يجب أن يشارك عضو مجلس إدارة الشركة في إدارة أية شركة أخرى تقوم بنفس األنشطة التجارية.   )8(

المكافآت
تحديد أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية  عن حضور االجتماعات أ( 

المجلس  ألعضاء  ُعماني  ريال   400 بمبلغ  المساهمون،  يعتمدها  كما  االجتماعات،  حضور  عن  المحددة  األتعاب  سداد  تم 
و٢00 ريال ُعماني ألعضاء لجنة التدقيق وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت. وتعد األتعاب المحددة واجبة السداد ألعضاء 
المجلس ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ممن يحضرون االجتماع إما بشخصهم أو عن طريق االتصال المرئي 
اإلدارة  مجلس  عضو  غياب  وعند  االعتباري.  الشخص  حالة  في  أيضًا،  المحددة  األتعاب  وُتسدد  الميثاق.  مع  يتماشى  بما 

المسمى، فإنه يفوض ممثاًل آخر لحضور اجتماع مجلس اإلدارة.

وقد بلغت األتعاب المحددة لسنة ٢0٢1 المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات المجلس، ولجنة التدقيق، 
ولجنة الترشيحات والمكافآت 17.٢00 ريال ُعماني، و٢.400 ريال ُعماني، و1.600 ريال ُعماني على التوالي.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ب( 

المحددة  االجتماعات  حضور  ألتعاب  مساوية  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلى   ٢0٢1 لسنة  مكافآت  سداد  اإلدارة  مجلس  يقترح 
استحقاق  تم  وقد  المتميزة.  والمالية  التشغيلية  النتائج  تحقيق  في  مساهمتهم  مقابل  العام  خالل  المدفوعة  الفعلية 
المكافأة المقترحة بمبلغ 17.٢00 ريال ُعماني في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢0٢1، ويتم سداد المكافأة، 

بشرط أن يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية القادمة.
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المدفوعات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة ج( 

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

أبرز خمسة مسؤولين د( 

االنتداب  أتعاب  ذلك  في  بما  ُعماني،  ريال   4٢1.8٣7 بقيمة  إجمالي  مبلغ  لديها  مسؤولين  خمسة  أبرز  إلى  الشركة  دفعت 
مؤهالتهم  مع  المدفوعة  المكافآت  وتتناسب  المزايا.  من  ذلك  وغير  األداء  على  القائمة  والعالوات  والبدالت  والرواتب 
يحددها  التي  األهداف  تحقيق  درجة  في  األداء  على  القائمة  العالوة  معايير  وتتمثل  وأدائهم.  ومسؤولياتهم  وأدوارهم 
المسؤولون في بداية العام بما يتماشى مع األهداف العامة للشركة وسياستها الشاملة. وتنص عقود العمل على وجود 

مدة إخطار بواقع شهر

بيانات عدم االلتزام من قبل الشركة
لم يتم فرض أي غرامات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، أو سوق مسقط لألوراق المالية أو أي هيئة تشريعية 

أخرى في أي مسألة تتعلق بأسواق المال خالل الثالثة أعوام السابقة.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين
تتواصل الشركة مع المساهمين والمستثمرين بشكل رئيسي عبر الموقع االلكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية، والموقع 
الجوهرية  المعلومات  عن  اإلفصاح  ويتم  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين   )www.albatinahpower.com( للشركة  االلكتروني 
والقوائم  المدققة،  غير  السنوية  والنتائج  األولية  الفصلية  المالية  النتائج  مثل  المالية  المعلومات  عن  اإلفصاح  جانب  إلى  فورا، 
المالية المرحلية غير المدققة، والتقرير السنوي المتضمن للقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مناقشة وتحليالت اإلدارة 
ضمن المواعيد المقررة من قبل الجهات الرقابية. كما أن اإلدارة التنفيذية بالشركة على أتم االستعداد لاللتقاء بالمساهمين 

والمحللين كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

بيانات أسعار السوق
ارتفاع/ انخفاض/ إغالق سعر السهم ومقارنة األداء أثناء كل شهر في ٢0٢1. أ( 

الشهر
 مؤشر سوق مسقط لألوراق الماليةالسعر )بيسة(

)قطاع الخدمات(

تغير من 1 يناير 2021إغالقتغير من 1 يناير 2021إغالقمنخفضمرتفع

0.19%0.001.594.91٢%514950يناير

-٢.6٣%0.001.549.889%514850فبراير

-٢.95%4.001.544.897%5٣505٢مارس

-0.٢1%10.001.588.4٣٣%585٢55أبريل

٢.01%10.001.6٢٣.789%575455مايو

8.٢4%6.001.7٢٢.964%56555٣يونيو

7.٣8%4.001.709.٢46%56555٢يوليو

7.07%٢.001.704.٣58%5٣5٢51أغسطس

6.6٣%٢.001.697.٢86%5٢5151سبتمبر

5.٢٢%4.001.674.891%5٣5٣5٢أكتوبر

1.45%4.001.614.8٢7%5٢5٢5٢نوفمبر

1.8٣%1.6٢0.871-4.00%5٢5148ديسمبر

وزعت الشركة، خالل عام ٢0٢1، أرباح نقدية بواقع ٢.0 بيسة للسهم في شهر يونيو و4.0 بيسة للسهم في  شهر ديسمبر 
على  ش.م.ع.م.  واإليداع  للمقاصة  مسقط  لدى  الشركة  مساهمي  سجل  في  المسجلين  الشركة  مساهمي  على 
 التوالي كما في 1 يونيو ٢0٢1 و1 ديسمبر ٢0٢1، من األرباح المحتجزة، حسب القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية

في ٣1 ديسمبر ٢0٢0. 
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ب(  توزيع نسبة المساهمة كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1

نسبة رأس المال %عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالفئة

8٣.٢7%5756٢.045.055% وما يزيد

---1% إلى %5

16.7٣%٢.60911٢.84٢.٣75ما يقل عن %1

100.00%2.616674.887.430اإلجمالي

المواصفات المهنية للمدقق القانوني
قام المساهمون في الشركة بتعيين شركة “إرنست ويونغ” كمدقق للشركة لعام ٢0٢1 م، حيث تعد شركة “إرنست ويونغ” 
من الشركات الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والمعامالت واالستشارات. تبدي شركة إرنست ويونغ التزامها بالقيام بدورها 
في خلق بيئة عمل أفضل. وتسهم رؤى الشركة وخدمات الجودة التي تقدمها في بناء الثقة في أسواق المال واالقتصاديات 

في جميع أنحاء العالم.

بدأت إرنست ويونغ في عملها بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ عام 19٢٣ ويعمل لديها ما يزيد عن 7.500 متخصص. 
وبدأت إرنست ويونغ في عملها في عمان منذ عام 1974 كإحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية بالبالد. 
وتعد ممارسات إرنست ويونغ الشرق األوسط وشمال أفريقيا جزءًا من ممارسات إرنست ويونغ بمنطقة أوروبا والشرق األوسط 
والهند وأفريقيا؛ إذ تضم ما يزيد عن 4.85٣ شريك وحوالي 1٣٢.455 متخصص. تعمل إرنست ويونغ في جميع أنحاء العالم فيما 
يزيد عن 150 دولة ويعمل لديها ٣1٢.000  متخصص فيما يقدر بعدد 700 مكتب. يرجى زيارة موقع ey.com لالطالع على مزيد من 

المعلومات عن إرنست ويونغ. 

إقرار مجلس اإلدارة
ُأِعَدت  ٢0٢1 قد  المالية لسنة  القوائم  أن  المالية بدقة، وأكد على  الحسابات والقوائم  اإلدارة مسؤولية إعداد  قبل مجلس   •

طبقًا لمعايير وقواعد التقارير المالية الدولية المعمول بها.

الداخلية  الرقابة  أنظمة  للشركة، وتأكد من فاعلية  الداخلية  الضوابط  التدقيق، نظام  اإلدارة، عبر لجنة  استعرض مجلس   •
ومالئمتها، بما في ذلك اإلدارة المالية وعملياتها ذات الصلة وإدارة االلتزامات وإدارة المخاطر.

تتمتع الشركة بنموذج أعمال قوي، كما هو موضح في التقرير المالي. وعلى هذا النحو، يؤكد مجلس اإلدارة على اعتقاده   •
بأنه ليس هناك مسائل جوهرية قد تؤثر على استمرار الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها أثناء السنة المالية القادمة.

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

سيف عبد اهلل حمود الحارثي:االسم

٢018:سنة االنضمام

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

بدأ الفاضل/ الحارثي مسيرته المهنية كمهندس ميداني بشركة تنمية النفط بعمان حيث شارك في :الخبرات العملية
تصميم وتحديث مرافق تصدير الغاز الرئيسية بالمنطقة الوسطى في عمان. وعمل الحقًا بوظيفة 
مخطط أعمال أول بإدارة النفط لدى شركة تنمية النفط قبل أن يلتحق بشركة قلهات للغاز الطبيعي 
الشركة  لدى  حاليًا  الحارثي  الفاضل/  ويعمل  الفني.  المنسق  بوظيفة  للعمل   ٢006 عام  في  المسال 

العمانية للغاز الطبيعي المسال كمدير خدمات الشركات واالستثمار. 

براديب بارباكار نافري:االسم

٢0٢0:سنة االنضمام

حاصل على شهادة بي تك )الهندسة الكيميائية( من المعهد الهندي للتكنولوجيا بدلهي، وشهادة :المؤهالت العلمية
الماجستير في الدراسات اإلدارية )التسويق( من معهد جامناالل باجاج للدراسات اإلدارية، مومباي.

يشغل الفاضل/ نافري منصب الرئيس التنفيذي وله سجل إنجازات حافل عن مسؤولياته بمركز األرباح. :الخبرات العملية
لديه من الخبرة 4٢ عامًا من العمل في الهند وعمان واإلمارات العربية المتحدة وامتدت خبرته لتشمل 
مختلف القطاعات الخاصة بالصناعات والسلع ومواد البناء والمستحضرات الدوائية واألغذية والسلع 

االستهالكية سريعة الدوران.

وخالل تواجده بالهند، اكتسب مهارات بمجال المبيعات والتسويق من خالل العمل بكبرى الشركات 
بارل  وشركة  بنغالور  في  كو   - كيه  تي  تي  وشركة  نيودلهي  في  ليمتد  رانباكسي البوراتوريز  مثل 
برودكتس في مومباي، وذلك على مدار العمل لفترة عشر سنوات بقطاعات المستحضرات الدوائية 

واألغذية والسلع االستهالكية سريعة الدوران. 

العديد من  الشرق األوسط، عمل بمجموعة سهيل بهوان لمدة ٣٣ عامًا حيث شغل  وفي منطقة 
السلكية  واالتصاالت  والسلع  الصلب  قطاعات  في  المتحدة  العربية  واإلمارات  عمان  في  المناصب 

والالسلكية والعقارات.

وفي الوقت الحالي، يتولى مسؤولياته بمركز األرباح فيما يخص ثالث شركات ضمن مجموعة سهيل 
بهوان وهي: شركة بهوان لإللكترونيات ذ.م.م. وشركة بهوان للرعاية الصحية ذ.م.م. وشركة بهوان 

للسفريات ذ.م.م.

كما أنه عضو باللجنة التنفيذية التي تشرف على عمليات شركة أميانتيت عمان.   

كارتيك باالسوبرا مانيام:االسم

٢0٢1:سنة االنضمام

بكالوريوس الهندسة في تكنولوجيا اآلالت الدقيقة، جامعة بانجلور.  :المؤهالت العلمية

والموارد :الخبرات العملية الحرارية  الطاقة  من  كال  يشمل  بما  والماء  الطاقة  مشروعات  في  عامًا   ٢5 عن  تزيد  خبرة 
المتجددة وشغل فيها المناصب في العديد من المجاالت كما هو مبين أدناه:

رئيس إدارة الهندسة والدعم الفني.   •
رئيس إدارة التخضير  •

وضع تصورات المشروعات وتطويرها  •
/الخدمة  والصيانة  العمليات  واإلنشاءات/  والمشتريات  الهندسية  )األعمال  العقود  وإدارة  تنفيذ   •

طويلة األجل/التوريد(
العمليات والصيانة  •

تطوير األعمال   •
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براديب أسراني :االسم

٢0٢0:سنة االنضمام

حاصل على شهادة العلوم من جامعة مومباي، ودبلوم الدراسات العليا في اإلدارة المالية وزميل :المؤهالت العلمية
معتمد للمعهد الهندي للمصرفيين.  

لدى الفاضل/ براديب أسراني خبرة متخصصة في المجال المالي على مدار 4٣ عامًا من العمل في :الخبرات العملية
مناصب اإلدارة العليا بمجاالت الخدمات المصرفية التجارية واالستثمارية مع البنوك الهندية ومتعددة 
قسم  ورئيس  للشركات  المالية  الشؤون  قسم  مدير  بينها  من  مناصب  عدة  شغل  لقد  الجنسيات. 
الخدمات المصرفية االستثمارية ببنك باركليز في الهند قبل القدوم إلى عمان في عام 1999 حيث 
منصب  ليشغل  المالية  لألوراق  مسقط  بسوق  المدرجة  العامة  المساهمة  الشركات  بإحدى  التحق 
نائب الرئيس التنفيذي قبل أن يتولى مسؤولية الرئيس التنفيذي للشركة ثم التقاعد من منصبه في 

عام ٢018.

ريوجي كيكوتشي:االسم

٢017:سنة االنضمام

المتحدة :المؤهالت العلمية الواليات  لألعمال،  توك  مدرسة  دارتموث،  كلية  من  األعمال  إدارة  ماجستير  على  حاصل 
األمريكية وهو أيضًا حاصل على بكالوريوس في العمارة، جامعة واسيدا، اليابان.

لدى الفاضل/ كيكوتشي خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال التطوير والتعاقد على مشروعات الطاقة :الخبرات العملية
واإلمارات  السعودية  العربية  والمملكة  عمان  بينها  من  الدول  من  العديد  في  الممولة  المستقلة 
كرئيس  بالخبرة  يتمتع  أنه  كما  ومنغوليا.  والهند  وفيتنام  والمكسيك  وسريالنكا  المتحدة  العربية 
التجارة  مجال  في  ذلك  قبل  وعمل  سريالنكا.  في  المستقلة  الطاقة  مشروعات  إدارة  في  تنفيذي 

والتمويل المهيكل للعديد من األعمال الخارجية لشركة سوجيتز. 

شبيب عبداهلل محمد البوسعيدي :االسم

٢019:سنة االنضمام

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

االقتصاد :الخبرات العملية ووزارة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  في  بالعمل  المهنية  مسيرته  البوسعيدي  الفاضل/  بدأ 
الفاضل/  يعمل  واالحصائيات.  االستراتيجي  والتخطيط  التمويل  مجاالت  في  شارك  حيث  الوطني، 
البوسعيدي حاليا بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية كخبير مساعد للشئون التأمينية حيث يتولى 

مسئولية الدراسات االكتوارية وتصميم برامج التأمينات االجتماعية. 

محمد فؤاد اختر :االسم

٢019:سنة االنضمام

المحاسبين :المؤهالت العلمية ومعهد  المتحدة،  بالمملكة  المعتمدين  القانونيين  المحاسبين  بجمعية  زميل  عضو 
القانونيين في باكستان، وحاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد. 

يتمتع الفاضل/ اختر بخبرة مهنية لمدة ٢4 عامًا منها 19 عامًا من الخبرة في قطاع الطاقة. يعمل :الخبرات العملية
شغل  قد  وكان  السعودية  العربية  بالمملكة  انجي  لمجموعة  تنفيذي  كرئيس  حاليًا  اختر  الفاضل/ 
في السابق أدوار قيادية في مشروعات الطاقة والماء لمجموعة انجي في اإلمارات العربية المتحدة 
وعمان وباكستان والتي دعمها خبرته في مجال التدقيق والعناية الواجبة واالستشارات المالية في 
للطاقة  جرينفيلد  لمشروع  الناجح  التطوير  في  الوثيقة  المشاركة  في  استمر  كما  ويونغ.  ارنست 

الشمسية بطاقة 404 ميجا وات. 
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محمد عامر محمد المعمري:االسم

٢016:سنة االنضمام

درجة الماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة في عام ٢008، درجة :المؤهالت العلمية
البكالوريوس في االقتصاد والمحاسبة من جامعة الكويت في عام 1997.

يتمتع الفاضل/ المعمري بخبرة تزيد عن ٢1 عامًا في مجال االستثمار واإلدارة والتمويل والتقاعد في :الخبرات العملية
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، حيث تقلد المناصب التالية: 

مدير دائرة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في محافظة شمال الباطنة )منذ عام ٢010   •
وحتى الوقت الحاضر(.

مدير دائرة الشؤون اإلدارية )٢007 - ٢009(  •

رئيس قسم الشؤون المالية )٢004 - ٢006(  •

محاسب في دائرة االستثمار )1997 - ٢00٣(  •

محمد ربحي عزت الحسيني:االسم

٢016:سنة االنضمام

المتحدة :المؤهالت العلمية الواليات  في  داالس  جامعة  من  الشركات  تمويل   - األعمال  إدارة  في  الماجستير  شهادة 
األمريكية، وشهادة البكالوريوس في األموال والصيرفة من جامعة اليرموك في األردن.

يمتلك الفاضل/ الحسيني خبرة عملية تمتد ألكثر من ٢٣ عامًا، ويعمل حاليا كنائب لمدير االستثمار :الخبرات العملية
الوطنية  الشركة  في  التدقيق  لجنة  في  عضو  أنه  كما  بمسقط،  الدفاع  وزارة  تقاعد  صندوق  في 

لمنتجات األلمنيوم ش.م.ع.ع.، ولديه خبرة واسعة في األسواق المحلية واإلقليمية.

يوشيتيسو فوجيساو :االسم

٢0٢1:سنة االنضمام

درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كيئو، اليابان :المؤهالت العلمية

يشغل الفاضل/ فوجيساو منصب نائب المدير العام لمجموعة العمليات واإلدارة واالعمال والتعاون :الخبرات العملية
الدولي بشركة يوندين - الشركة االم لشركة جمعية الدولة للمشاركات الصناعية. يتولى الفاضل/ 
فوجيساو من خالل منصبه مسئولية إدارة األصول لمشروعات منتجي الطاقة المستقلين/منتجي 
الطاقة والماء المستقلين بما في ذلك محطة الطاقة الكهروضوئية بمنطقة كوتاكوندو )98 ميجا 

وات( في تشيلي. 
بدأ الفاضل/ فوجيساو مسيرته المهنية في شركة يوندين في عام 1999 كمهندس كهربائي بإدارة 
توزيع الطاقة وتخصص في مجال العمليات والصيانة والتصميم وصنع السياسات وإدارة الموازنات 
وغيرها فيما يتعلق بمرافق التوزيع في اليابان لمدة أكثر من 4 سنوات. وشارك في األنشطة الدولية 
ألكثر من 16 عامًا ومن بينها عمل على تقديم االستشارات الفنية لحوالي 100 مشروع تم تطويره من 
الطاقة  المستقلين/منتجي  الطاقة  إدارة األصول لمشروعات منتجي  يوندين  وكذلك  قبل شركة  
والماء المستقلين بالخارج. إضافة إلى ذلك، عمل لدى شركة إس إي بي انترناشيونال هولندا بي. بي 
األصول  وإدارة  التطوير  مشروعات  تطوير  عن  مسؤواًل  كان  كما  عامين،  لمدة  دبي   -  )DMCC )فرع 
أوروبا  في  المستقلين  والماء  الطاقة  المستقلين/منتجي  الطاقة  منتجي  لمشروعات  الجديدة 

والشرق األوسط وأفريقيا.

ياسر محمد خير:االسم

٢018:سنة االنضمام

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

لدى :الخبرات العملية وعمل  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  عامًا   ٢5 مدتها  خبرة  ياسر  الفاضل/  لدى 
مشغلي  من  العديد  لدى  عمل  ثم  العام  المدير  ونائب  عمليات  كمدير  لالتصاالت  السورية  الشركة 
المدير  منصب  شغل  كما  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  بمنطقة  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
العام لتطوير األعمال الدولية لدى مجموعة آزيان السعودية القابضة وشغل أيضًا منصب نائب رئيس 
وشغل  بهوان  سهيل  بمجموعة  التحق  ذلك،  على  عالوًة  إيه.  إس  السعودية  ترانستليكوم  شركة 

منصب المدير العام لمشروعات شركة بهوان وشركة االتصاالت منذ عام ٢01٣. 
وهو حاليًا يشغل منصب الرئيس التنفيذي بمجموعة سهيل بهوان.

31



نبذة تعريفية عن المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين
اضطلع مجلس اإلدارة بتمكين فريق كبار مسؤولي اإلدارة من تنفيذ العمليات اليومية للشركة.

محمد علي سالم علي الرواحي :االسم

الرئيس التنفيذي:المنصب

٢019:سنة االنضمام

ماجستير إدارة االعمال من جامعة بدفوردشاير، ودرجة هندسة الميكاترونيك من جامعة السلطان :المؤهالت العلمية
قابوس 

يمتلك الفاضل/ محمد الرواحي خبرة واسعة في مجال محطات الطاقة وقطاع تحلية المياه. كما :الخبرات العملية
 .MSF & RO عمل في مجال محطات الطاقة ذات الدورة المفتوحة والمركبة ومحطات تحلية المياه
كما تم تعيينه الرئيس التنفيذي لشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع. في سبتمبر ٢019. قبل ذلك، حقق 
الفاضل/ محمد تطورا كبيرا في مسيرته المهنية من مهندس محطات محلي الى مهندس توليد 
ومحطــة  الميــاه،  وتحليـــة  للطافة   1 صحار  محطة  مدير  النهاية  وفي  العمليات  مدير  الى  الطاقة 

صحار ٢ للطاقة. 

يوسوكي كوسيكي :االسم

المدير المالي:المنصب

٢019:سنة االنضمام

درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة كيوشو:المؤهالت العلمية

يمتلك الفاضل/ كوسيكي خبرة تمتد ألكثر من 10 أعوام منذ التحاقه بمؤسسة سوجيتز. بدأ مسيرته :الخبرة العملية
العملية كخبير في الضرائب والمحاسبة بمؤسسة سوجيتز ولمدة تزيد عن 4 سنوات. عمل بعد ذلك 
في مشروعات تطوير محطات الطاقة الجديدة ومشروعات المياه في الشرق األوسط وجنوب غرب 
اسيا لمدة 4 سنوات. كما قاد التكامل بعد الدمج في معاملة الدمج والحيازة )M&A( في مشروع 

محطة الطاقة بسريالنكا. 
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البيانات المالية 
المدققة
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إيضاحات
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 1٣1.669  50.6٢7  135.357  52.045 اإليرادات
 )75.489( )٢9.0٢6( )79.485( )30.562(4التكاليف المباشرة

    
 56.180  ٢1.601  55.872  21.483 إجمالي الربح 

 )٢.140( )8٢٣( )2.102( )808(5مصاريف عمومية وإدارية 
 54.040  ٢0.778  53.770  20.675 الربح قبل الفائدة والضرائب 

 )٢1.968( )8.446( )19.985( )7.685(6تكاليف تمويل - بالصافي
    

 ٣٢.07٢  1٢.٣٣٢  33.785  12.990 الربح قبل الضريبة 

 )4.46٢( )1.716( )4.854( )1.866(7 أمصروف ضريبة الدخل 
    

 ٢7.610  10.616  28.931  11.124 صافي ربح السنة 

العائد على السهم 
 40.91  15.7٣  42.87  16.48 ٢٣العائدات األساسية لكل سهم )بيسة/سنت( 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢4 جزءًا من هذه القوائم المالية.

قائمة األرباح أو الخسائر
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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20212021٢0٢0٢0٢0

إيضاحات
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي

 ٢7.610  10.616  28.931  11.124 صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر الذي قد يتم 
إعادة تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر في 

فترات الحقة )بعد خصم الضريبة(:

عمليات تحوط التدفقات النقدية - الجزء 
الفعال للتغيرات في القيمة العادلة )بعد 

 )5.889( )٢.٢65( 8.846  3.403 14خصم الضريبة(
    

 ٢1.7٢1  8.٣51  37.777  14.527 إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢4 جزءًا من هذه القوائم المالية.

قائمة الدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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20212021٢0٢0٢0٢0

إيضاحات
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
األصول

األصول غير المتداولة
 6٢1.٣9٢  ٢٣8.9٢4  602.067 8231.494الممتلكات واآلالت والمعدات

 8.441  ٣.٢46  7.823 93.008 أأصول حق االستخدام
 1.47٢  566  1.407 541قطع غيار رأسمالية

235.043  611.297 ٢4٢.7٣6  6٣1.٣05 
األصول المتداولة

 4.974  1.91٣  5.067  1.948 المخزون 
 ٣9.660  15.٢49  36.779  1014.142ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

 ٣.000  1.154  3.100  111.192وديعة قصيرة األجل
 4.014  1.54٣  2.105  1٢809النقد وما في حكم النقد 

 18.091  47.051 19.859  51.648 
 68٢.95٣  ٢6٢.595  658.348  253.134 إجمالي األصول 

حقوق المساهمين وااللتزامات 
حقوق المساهمين

 175.5٢٣  67.489  175.523  67.489 1٣ أرأس المال
 16.98٣  6.5٣0  19.876  1٣7.642 باحتياطي قانوني 

 56.056  ٢1.55٣  71.561  27.515 أرباح محتجزة 
 ٢48.56٢  95.57٢  266.960  102.646 حقوق المساهمين قبل احتياطي التحوط

 )٢٣.616( )9.081 )14.770( )5.678(1٣ ج و14احتياطي التحوط
 ٢٢4.946  86.491 252.190  96.968 إجمالي حقوق المساهمين 

االلتزامات 
االلتزامات غير المتداولة

 ٢79.777  107.575  236.019  90.750 15 أقروض ألجل 
 8.88٣  ٣.416  8.487  3.263 9 بالتزامات عقود تأجير

 ٢7.784  10.68٣  17.376  6.681 14أدوات مشتقة 
 49.981  19.٢18  56.397  21.683 7 جالتزام ضريبة مؤجلة
 771  ٢97  1.057  407 16التزام تخريد األصول 

 70  ٢7  83  32 مكافأة نهاية الخدمة
 122.816  319.419  141.٢16  ٣67.٢66 

االلتزامات المتداولة 
 ٣9.890  15.٣٣6  37.751  14.514 17الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

 ٣64  140  397  9153 بالتزامات عقود التأجير - متداولة
 8.869  ٣.410  2.796  1.075 15 بقروض قصيرة األجل 

 41.618  16.00٢ 45.795  17.608 15 أقروض ألجل - متداولة 
33.350  86.739  ٣4.888  90.741 

 458.007 176.104  406.158  156.166مجموع االلتزامات 
 68٢.95٣  ٢6٢.595  658.348 253.134مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

 ٣68.٣0  141.61  395.56  152.09 ٢٢صافي األصول لكل سهم )بيسه/سنت( - المعدل

تم التصريح بإصدار القوائم المالية واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 17 فبراير ٢0٢٢ ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

عضو مجلس االدارة رئيس مجلس االدارة
تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢4 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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قائمة المركز المالي
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١



20212021٢0٢0٢0٢0

إيضاحات
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

 ٣٢.07٢  1٢.٣٣٢  33.785  12.990 الربح قبل الضريبة
تعديالت على:

 19.٣80  7.45٢  19.385  7.454 4 و5استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
 615  ٢٣6  619  238 5استهالك أصول حق االستخدام

 ٢1.968  8.446  19.985  7.685 6تكاليف التمويل )بالصافي(
 )8( )٣( )18( )7(أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 1٢  5  13  5 استحقاق مكافآت نهاية الخدمة

النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس 
 74.0٣9  ٢8.468  73.769  28.365 المال العامل

تغيرات رأس المال العامل:
 )4( )٢( )93( )35(المخزون

 )٢6.٣61( )10.1٣5( 2.881  1.107 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
 ٢6.80٣  10.٣04  )1.757( )676(ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

 74.477  ٢8.6٣5  74.800  28.761 صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 )161( )61( )108( )42(8شراء الممتلكات واآلالت والمعدات
 ٢7  10  66  25 متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

 )1٣4( )51( )42( )17(أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )41.078( )15.79٣( )41.634( )16.009(15 أسداد قروض ألجل
 )19.٣09( )7.4٢5( )17.449( )6.709(تكاليف تمويل مدفوعة )بالصافي(

 96.6٣7  ٣7.157  45.157  17.363 15 بمتحصالت قروض قصيرة األجل 
 )101.٣91( )٣8.985( )51.230( )19.698(15 بمدفوعات قروض قصيرة األجل

 1.10٣  4٢4  )100( )38(وديعة قصيرة األجل 
 )878( )٣٣7( )887( )340(9 بمدفوعات عقود تأجير

 45  17  9  3 فوائد مستلمة
 )10.٣56( )٣.98٢( )10.533( )4.050(1٣ دتوزيعات أرباح مدفوعة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
 )75.٢٢7( )٢8.9٢4( )76.667( )29.478(أنشطة التمويل

 )884( )٣40( )1.909( )734(صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد

 4.898  1.88٣  4.014  1.543 1٢النقد وما في حكم النقد في 1 يناير
 4.014  1.54٣  2.105  809 1٢النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢4 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١



إيضاحات
رأس 
المال

االحتياطي 
القانوني

األرباح 
المحتجزة

احتياطي 
اإلجماليالتحوط

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

 8٢.1٢٢  )6.816( 15.981  5.468  67.489 الرصيد في 1 يناير ٢0٢0
الدخل الشامل للسنة

 10.616  -  10.616  -  - صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر - بعد خصم 

ضريبة الدخل
عمليات تحوط التدفقات النقدية - 

الجزء الفعال للتغيرات في القيمة 
العادلة

14
 -  -  - )٢.٢65( )٢.٢65( 

 8.٣51  )٢.٢65( 10.616  -  - مجموع الدخل الشامل 

 -  -  )1.06٢( 1.06٢  - التحويل إلى احتياطي قانوني
المعامالت مع مالكي الشركة 

 )٣.98٢( -  )٣.98٢( -  - 1٣ )د(توزيعات أرباح
     

 86.491  )9.081( 21.553  6.530  67.489 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

الدخل الشامل للسنة
 11.124  -  11.124  -  - صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر - بعد خصم 
ضريبة الدخل

عمليات تحوط التدفقات النقدية - 
الجزء الفعال للتغيرات في القيمة 

العادلة
14

 -  -  -  3.403  3.403 

 14.527  3.403  11.124  -  - مجموع الدخل الشامل 

 -  -  )1.112( 1.112  - التحويل إلى احتياطي قانوني
المعامالت مع مالكي الشركة 

 )4.050( -  )4.050( -  - 1٣ دتوزيعات أرباح

 96.968  )5.678( 27.515  7.642  67.489 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢4 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١



إيضاحات
رأس 
المال

االحتياطي 
القانوني

األرباح 
المحتجزة

احتياطي 
اإلجماليالتحوط

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

 ٢1٣.581  )17.7٢7( 41.56٣  14.٢٢٢  175.5٢٣ الرصيد في 1 يناير ٢0٢0
الدخل الشامل للسنة

 ٢7.610  -  ٢7.610  -  - صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر - بعد خصم 

ضريبة الدخل
عمليات تحوط التدفقات النقدية - 

الجزء الفعال للتغيرات في القيمة 
العادلة

14
 -  -  - )5.889( )5.889( 

 ٢1.7٢1  )5.889( ٢7.610  -  - مجموع الدخل الشامل 

 -  -  )٢.761( ٢.761  - التحويل إلى احتياطي قانوني
المعامالت مع مالكي الشركة 

 )10.٣56( -  )10.٣56( -  - 1٣ دتوزيعات أرباح
     

 224.946  )23.616( 56.056  16.983  175.523 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

الدخل الشامل للسنة
 28.931  -  28.931  -  - صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر - بعد خصم 
ضريبة الدخل

عمليات تحوط التدفقات النقدية - 
الجزء الفعال للتغيرات في القيمة 

العادلة
14

 -  -  -  8.846  8.846 

 37.777  8.846  28.931  -  - مجموع الدخل الشامل 

 - . -  )2.893( 2.893  - التحويل إلى احتياطي قانوني
المعامالت مع مالكي الشركة 

 )10.533( -  )10.533( -  - 1٣ دتوزيعات أرباح
 252.190  )14.770( 71.561  19.876  175.523 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢4 جزءًا من هذه القوائم المالية.

45

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين )تابع(
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١



الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

تم تسجيل شركة الباطنة للطاقة )“الشركة”( كشركة مساهمة ُعمانية مغلقة )“ش.م.ع.م.”( في يوم ٢ أغسطس 
٢010 بمقتضى قانون الشركات التجارية لسلطنة ُعمان. وفي وقت الحق، تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة 

)“ش.م.ع.ع”(، وتم إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية في ٢٣ يونيو ٢014.

الطاقة  لتوليد  محطة  وتملُّك  وتأمين  وصيانة  وتشغيل  وبناء  وتصميم  وتمويل  تطوير  في  الشركة  أهداف  تتمثل 
الطاقة  توليد  محطات  من  بها  يرتبط  وما  وات(  ميجا   750 تبلغ  إنتاجية  بطاقة   ٢ صحار  كهرباء  )محطة  الكهربائية 
باستخدام الغاز وغيرها من البنيات التحتية ذات الصلة؛ وإتاحة قدرات توليد الطاقة المبينة؛ وبيع الطاقة الكهربائية 
المحطة قطاًعا قابال  ُتعد  الطاقة والمياه )ش م ع م(. وبناًء عليه،  الُعمانية لشراء  الشركة  إنتاجها لصالح  التي يتم 
إلعداد التقارير المالية بشأنه ومن ثم تتم إدارته على هذا النحو. وقد تم تحقيق التشغيل التجاري للمحطة من ِقَبل 

الشركة في ٣ أبريل ٢01٣.

المفهوم المحاسبي األساسي  1.1

 ٣1( عماني  ريال  مليون   15.٢6 بمبلغ  المتداولة  أصولها  للشركة  المتداولة  االلتزامات  تجاوزت   ،٢0٢1 ديسمبر   ٣1 في  كما 
ديسمبر ٢0٢0: 15.0٣ مليون ريال عماني(، مما قد يشير إلى وجود حالة عدم يقين تتعلق بمبدأ االستمرارية. أنتجت الشركة 
تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها خالل السنوات الحالية والسابقة، وقامت بتسوية التزاماتها. إن إدارة الشركة على 
ثقة من قدرتها على توليد تدفقات نقدية كافية من عملياتها خالل فترة الـ 1٢ شهًرا القادمة لتسوية التزاماتها عند 
في  االستمرارية  مبدأ  أساس  على  عملياتها  تشغيل  ستواصل  الشركة  أن  اإلدارة  تعتقد  لذلك،  ووفًقا  استحقاقها. 

المستقبل القريب وقد تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

اتفاقيات هامة  .2

وثائق المشروع

اتفاقية شراء الطاقة المبرمة بتاريخ 10 أغسطس ٢010 مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه لمدة 15 سنة من   )i(
تاريخ التشغيل التجاري المقرر. 

الطاقة  وزارة  )حاليًا  والغاز  النفط  وزارة  مع   ٢010 أغسطس   ٣1 بتاريخ  المبرمة  الطبيعي  الغاز  مبيعات  اتفاقية   )ii(
والمعادن( لشراء الغاز الطبيعي لمدة 15 عاما من تاريخ التشغيل التجاري المقرر.

عقد للخدمات الهندسية والشراء والبناء المبرم بتاريخ 15 سبتمبر ٢010 مع شركة سيمنز أيه جي وشركة جي إس   )iii(
للهندسة واإلنشاء ألداء أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات في المحطة.

اتفاقية حق االنتفاع الفرعية )“اتفاقية حق االنتفاع”( المتعلقة بموقع المحطة المبرمة بتاريخ 10 أغسطس ٢010 مع   )iv(
شركة ميناء صحار الصناعي ش.م.ع.م. )“شركة ميناء صحار”( التي تمنح الحق الحصري الستخدام األرض واالنتفاع 

منها حتى تاريخ ٢0 أكتوبر ٢0٢8.

اتفاقية توصيل الكهرباء المبرمة بتاريخ ٢8 ديسمبر ٢011 مع الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م. بهدف ربط   )v(
معدات الشركة بنظام نقل الكهرباء لمدة ٣0 عاًما من تاريخ التوقيع عليها.

اتفاقية التشغيل والصيانة المبرمة بتاريخ ٢4 سبتمبر عام ٢010 مع سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة ُعمان ذ.م.م.   )vi(
لمدة 15 عاما من تاريخ التشغيل التجاري المقرر.

ش.م.ع.م.  الصناعية  للخدمات  مجيس  شركة  مع   ٢010 أغسطس   10 بتاريخ  المبرمة  البحر  مياه  استخراج  اتفاقية   )vii(
لمدة تنتهي في آخر يوم من سريان اتفاقية شراء الطاقة. 

وثائق التمويل

اتفاقية الشروط العامة واتفاقيات التسهيالت واتفاقية التعديل األولى المرتبطة بتلك االتفاقيات المبرمة بتاريخ   )viii(
16 سبتمبر ٢010 مع البنوك الدولية والمحلية للحصول على قروض طويلة األجل منها.

اتفاقيات التحّوط لمقايضة معدل الفائدة المبرمة مع بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت )بتاريخ 5   )ix(
أكتوبر ٢010( وبنك كي إف دبليو ابيكس جي إم بي آتش )بتاريخ 6 أكتوبر ٢010( وبنك إتش إس بي سي ميدل ايست 

ليمتد )بتاريخ 6 أكتوبر ٢010( وبنك ستاندرد تشارترد )بتاريخ 7 أكتوبر ٢010 ثم إعادة صياغتها بتاريخ 19 ديسمبر ٢011(.

كريديت  بنك  ومع   ٢010 أكتوبر   1٢ بتاريخ  تشارترد  ستاندرد  بنك  مع  المبرمة  العمالت  لمقايضة  التحوط  اتفاقيات   )x(
أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت بتاريخ ٣ سبتمبر ٢019 على التوالي. 

بغرض  )ش.م.ع.ع.(  مسقط  بنك  مع  المبرمة   ٢01٢ يونيو   5 بتاريخ  المتجددة  العامل  المال  رأس  تسهيل  اتفاقية   )xi(
الحصول على قروض قصيرة األجل تصل قيمتها إلى 8.459 مليون ريال ُعماني.
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وثائق الضمان

وثيقة المديونية الداخلية المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر ٢010 مع بنك االستيراد والتصدير الكوري وبنك كريديت أجريكول   )xii(
كوربوريت آند إنفسمنت وآخرين. 

الرهن التجاري على أصول الشركة المتفق عليه بتاريخ ٢1 سبتمبر ٢010 مع بنك مسقط )ش.م.ع.ع.( بصفته “المرتِهن”.  )xiii(

الرهن القانوني المتفق عليه بتاريخ ٢1 سبتمبر ٢010 مع بنك مسقط )ش.م.ع.ع.(.   )xiv(

اتفاقية التأمين على األسهم الُعمانية المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر ٢010 مع المساهمين المؤسسين وبنك مسقط   )xv(
)ش.م.ع.ع.( وبنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت.

وثيقة تنازل ورهن خارجي مبرمة بتاريخ 16 سبتمبر ٢010 مع بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت.  )xvi(

إنفسمنت  آند  كوربوريت  أجريكول  كريديت  بنك  مع   ٢010 سبتمبر   16 بتاريخ  مبرمة  التأمين  إعادة  عن  تنازل  وثيقة   )xvii(
وشركة ُعمان للتأمين المتحدة )ش.م.ع.ع(.

اتفاقية البيع والشراء المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر ٢010 مع بنك مسقط )ش.م.ع.ع.(.  )xviii(

االتفاقيات المباشرة المبرمة من قبل وكيل المقرضين بالنسبة لكل من اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية بيع الغاز   )xix(
الطبيعي واتفاقية الخدمات الهندسية والمشتريات والمقاوالت واتفاقية التشغيل والصيانة.

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .3

أساس اإلعداد  3.1

بيان االلتزام أ( 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية )“المعايير الدولية للتقارير المالية “( الصادرة عن 
مجلس معايير المحاسبة الدولية )“مجلس معايير المحاسبة الدولية”( ومتطلبات قانون الشركات التجارية لسلطنة 

ُعمان والتعديالت الالحقة له والهيئة العامة لسوق المال.

أساس القياس  ب( 

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء مخصص أصول حق االستخدام والتزامات عقود 
التأجير والتزام تخريد األصول وتكلفة التمويل المؤجلة التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باإلضافة إلى بعض 

األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

عملة العرض والعملة الوظيفية ج( 

يتم عرض هذه القوائم المالية بالدوالر األمريكي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة، وكذلك بالريال الُعماني ألغراض 
المتطلبات التنظيمية المحلية. تم تحويل المبالغ المدرجة بالريال الُعماني المعروضة في هذه القوائم المالية من 
الدوالر األمريكي على أساس سعر الصرف التالي: 1 دوالر أمريكي= 0.٣845 ريال ُعماني. تم تقريب جميع القيم إلى أقرب 

ألف )ألف دوالر أمريكي وألف ريال ُعماني( ما لم يذكر خالف ذلك.

استخدام التقديرات واألحكام د( 

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية أن تقوم اإلدارة بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات 
تختلف  قد  والمصاريف.  واإليرادات  وااللتزامات  لألصول  المدرجة  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر 
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة على نحو مستمر. ُتدرج مراجعات 

التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.
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أساس اإلعداد )تابع(  3.1

استخدام التقديرات واألحكام )تابع( د( 

يتم تضمين المعلومات الخاصة باألحكام الجوهرية المتخذة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها أعظم تأثير 
على المبالغ المدرجة في القوائم المالية، ضمن انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والتقييم المالي لألدوات 

المالية المشتقة والتزام تخريد األصول وانخفاض قيمة األصول المالية واألحداث الالحقة لتاريخ التقرير.

قياس القيمة العادلة

يتم تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن 
تعتبر  التي  المدخالت  من  مستوى  أقل  على  بناًء  التالي،  النحو  على  وصفها  يتم  العادلة،  للقيمة  الهرمي  التسلسل 

هامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1 - أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة؛

العادلة يمكن مالحظته  القيمة  الهامة لقياس  التقييم حيث أن أدنى مستوى من المدخالت  المستوى ٢ - تقنيات 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛

المستوى ٣ - تقنيات التقييم حيث أن أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن مالحظته.

بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم إدراجها في القوائم المالية على أساس متكرر، تحدد الشركة سواء التحويالت قد 
وقعت بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت 

الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة كل تقرير. 

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية و الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ 
التقرير والتي تنطوي على مخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تعديل ملحوظ في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات 

خالل السنة المالية التالية.

انخفاض قيمة األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة

المتوقعة.  الخسائر  التعثر ومعدالت  االفتراضات حول مخاطر  إلى  المالية  انخفاض قيمة األصول  تستند مخصصات 
وتستعين الشركة باألحكام عند وضع هذه االفتراضات واختيار المدخالت المناسبة الحتساب انخفاض القيمة استنادا 
إلى الخبرة السابقة لدى الشركة وظروف السوق الحالية وكذلك التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير. يتم 
إلعداد  الدولي  المعيار  ضمن  الوارد  المتوقعة”  االئتمان  “خسائر  نموذج  إلى  استنادا  القيمة  انخفاض  مخصص  تقييم 

التقارير المالية 9 وال يعتبر تأثير انخفاض القيمة جوهريًا. 

انخفاض قيمة المخزون

يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديم أو متقادم يتم 
بالنسبة للمبالغ الجوهرية بصورة فردية على أساس  التقدير  تقدير صافي قيمته الممكن تحقيقها. يتم إجراء هذا 
إفرادي. يتم تقييم المبالغ غير الجوهرية بصورة فردية للمخزون، ولكن القديم أو المتقادم، بصورة مجمعة ويتم 

احتساب مخصص له تبعًا لنوع المخزون ودرجة القدم أو التقادم استنادًا إلى أسعار البيع المتوقعة.

في تاريخ التقرير، بلغت قيمة المخزون 1.95 مليون ريال ُعماني )٢0٢0: 1.91 مليون ريال ُعماني( ]5.07 مليون دوالر أمريكي 
ُعماني  ريال  شيء  ال  والمتقادم  الحركة  بطيء  المخزون  مخصصات  قيمة  وبلغت  أمريكي([  دوالر  مليون   4.97  :٢0٢0(
)٢0٢0: ال شيء ريال ُعماني( ]ال شيء دوالر أمريكي )٢0٢0: ال شيء دوالر أمريكي([ على التوالي. سيتم إدراج أي فرق بين 

المبالغ المحققة فعليًا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة األرباح أو الخسائر.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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أساس اإلعداد )تابع(  3.1

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات )تابع(

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 

يتم  االستهالك.  احتساب  لغرض  وذلك  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  الشركة  إدارة  تحدد 
هذا التقدير بعد دراسة االستخدام المتوقع لألصل وكذلك عوامل التلف والتآكل المادي من االستعمال. تقوم اإلدارة 
بمراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنويًا ويتم تعديل مصروف االستهالك المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن 

األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

الضرائب

توجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير اللوائح الضريبية وقيمة وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. 
بالنظر إلى مجموعة واسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، قد تستدعي الفروق التي 
تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات أو التغييرات المستقبلية لمثل هذه االفتراضات إجراء التعديالت المستقبلية على 
ضريبة ومصروف الدخل التي سجلت بالفعل. تقوم الشركة باحتساب مخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن 
النتائج المحتملة عن انهاء التقييمات الضريبية. تستند قيمة تلك المخصصات إلى عوامل مختلفة، مثل الخبرة بحاالت 
والسلطات  للضريبة  الخاضع  الكيان  قبل  من  الضريبية  للوائح  المختلفة  والتفسيرات  السابقة  الضريبية  التقييمات 

الضريبية المسئولة.

عقود التأجير - تقدير معدل االقتراض المتزايد

ليس بإمكان الشركة تحديد معدل الفائدة المرتبط بعقد التأجير بسهولة وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض 
المتزايد لقياس التزامات عقود التأجير. ومعدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة التي سيكون على الشركة سداده 
لالقتراض على مدار فترة مماثلة وفي ظل توفر ضمان مماثل، للحصول على األموال الالزمة للحصول على أصل ذي 
المتزايد  االقتراض  معدل  يعكس  وبالتالي،  مماثلة.  اقتصادية  بيئة  في  االستخدام  حق  بأصل  مرتبط  مماثلة  قيمة 
المبلغ الذي “يتعين” على الشركة “سداده” والذي يتطلب وضع التقديرات حينما ال تتوفر معدالت ملحوظة أو يكون 
هناك ضرورة لتعديلها لتعكس بنود وشروط عقد التأجير. وتقوم الشركة بتقدير معدل االقتراض المتزايد بواسطة 
المدخالت الملحوظة )مثل معدالت الفائدة في السوق( عند توفرها وال بد من توفره لوضع بعض التقديرات المرتبطة 

بالمنشأة.

 - واإلنهاء  التجديد  إمكانية  على  المشتملة  للعقود  التأجير  مدة  تحديد  في  اتخاذها  تم  التي  الجوهرية  األحكام 
الشركة كمستأجر

تحدد الشركة مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إذا 
غير  من  كان  إذا  التأجير  عقد  إنهاء  خيار  يغطيها  فترات  أي  أو  ممارسته  سيتم  أنه  معقولة  بصورة  المؤكد  من  كان 

المؤكد بصورة معقولة ممارسته. 

لدى الشركة، بموجب بعض عقود التأجير لديها، خيار تأجير األصول لفترات إضافية. تقوم الشركة بتطبيق األحكام 
الصلة  العوامل ذات  تراعي كافة  أنها  أي  التجديد.  المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار  إذا كان من  عند تقييم ما 
التي تحقق حافزًا اقتصاديًا لممارسة خيار التجديد. وبعد تاريخ بداية التأجير، تعيد الشركة تقييم مدة عقد التأجير إذا 
)أو  أو تغير جوهري في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة الشركة ويعكس قدرتها على ممارسة  كان هناك حدث 
عدم ممارسة( خيار التجديد أو اإلنهاء )مثل التغير في استراتيجية األعمال أو إدخال بعض التحسينات الجوهرية على 

العقارات المستأجرة أو التخصيص الجوهري لألصل المستأجر(. 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة

تستند  المدينة.  التجارية  للذمم  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  الحتساب  مخصصات  مصفوفة  الشركة  تستخدم 
معدالت المخصصات إلى أيام تجاوز االستحقاق لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة.

تستند مصفوفة المخصصات مبدئًيا إلى معدالت التعثر التاريخية الملحوظة للشركة. ستعمل الشركة على معايرة 
المصفوفة لتعديل الخبرة بالخسارة االئتمانية التاريخية مقابل المعلومات التطلعية. على سبيل المثال، إذا كان من 
المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية المتوقعة )أي الناتج المحلي اإلجمالي( خالل العام المقبل مما قد يؤدي إلى 
تحديث  يتم  تقرير،  كل  تاريخ  في  التاريخية.  التعثر  معدالت  تعديل  يتم  التصنيع،  قطاع  في  التعثر  حاالت  عدد  زيادة 

معدالت التعثر السابقة ويتم تحليل التغييرات في التقديرات المستقبلية.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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أساس اإلعداد )تابع(  3.1

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات )تابع(

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة )تابع(

االئتمانية  والخسائر  المتوقعة  االقتصادية  والظروف  الملحوظة  التاريخية  التعثر  معدالت  بين  العالقة  تقييم  إن 
المتوقعة هو تقدير هام. إن مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية 
المتوقعة. قد ال تكون الخبرة بالخسارة االئتمانية التاريخية للشركة وتوقعات الظروف االقتصادية أيًضا ممثلة للتعثر 

الفعلي للعميل في المستقبل.

في تاريخ التقرير، بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة 1٣.67 مليون ريال عماني )٣5.56 مليون دوالر أمريكي( ]٢0٢0: 14.8٢ 
ال   :٢0٢0( شيء  ال  بمبلغ  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصص  وكان  أمريكي([،  دوالر  مليون   ٣8.55( عماني  ريال  مليون 
شيء(. أي فرق بين المبالغ المحصلة فعاًل في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة سيتم االعتراف به في قائمة 

األرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل اآلخر.

انخفاض قيمة قطع غيار المحطة وقطع الغيار الرأسمالية

يتم مراجعة القيم الدفترية لقطع غيار المحطة وقطع الغيار الرأسمالية لدى الشركة في تاريخ كل تقرير لتحديد 
ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. عند إجراء تقييم انخفاض القيمة، أخذت اإلدارة في اعتبارها العوامل 
الداخلية والخارجية بما في ذلك التطورات االقتصادية والتنظيمية األخيرة في سلطنة عمان. بناًء على تقييم اإلدارة، ال 

يوجد مؤشر على انخفاض قيمة قطع غيار المحطة وقطع الغيار الرأسمالية كما في تاريخ التقرير. 

التزام تخريد األصول

تستند تكاليف التزام تخريد األصول إلى التقييم الفني لدى اإلدارة للتكاليف المستقبلية المحتملة التي سيتم تكبدها 
فيما يتعلق بإيقاف تشغيل مرافق المحطة. تقدر الشركة أن التكاليف سيتم تكبدها بعد العمر اإلنتاجي للمحطة 

وتحتسب المخصص باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة.

التغيرات في السياسات المحاسبية  3.2

معايير صادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد أ( 

إصدار  تاريخ  حتى  بعد  المفعول  سارية  تصبح  لم  ولكن  الصادرة  والمعدلة  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  يلي  فيما 
مناسًبا،  ذلك  كان  متى  والمعدلة،  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  هذه  تبني  الشركة  تنوي  للشركة.  المالية  القوائم 

عندما تصبح سارية المفعول.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 17 عقود التأمين )ال ينطبق على الشركة(  •

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف االلتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة  •

في يناير ٢0٢0، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من 69 إلى 76 من معيار المحاسبة الدولي 
1 لتحديد متطلبات تصنيف االلتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:

ما هو المقصود بحق تأجيل السداد   •

يجب أن يوجد حق التأجيل في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير  •

ال يتأثر هذا التصنيف باحتمالية ممارسة الكيان لحقه في التأجيل  •

أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المتضمنة في التزام قابل للتحويل هو ذاته أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط   •
االلتزام على تصنيفها

الشركة حالًيا  بأثر رجعي. تقوم  يناير ٢0٢٣ ويجب تطبيقها   1 بعد  أو  تبدأ في  التي  السنوية  للفترات  التعديالت  تسري 
بتقييم تأثير التعديالت على التصنيفات الحالية.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع(  3.2

معايير صادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد )تابع( أ( 

الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣  •

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16  •

العقود المرهقة - تكاليف إتمام العقد - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ٣7  •

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 1: تبني معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة - شركة تابعة كمتبني ألول   •
مرة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 األدوات المالية - الرسوم في اختبار “10%” إللغاء االعتراف بااللتزامات المالية  •

معيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة - الضرائب في قياسات القيمة العادلة  •

تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8  •

الدولية  المعايير  ممارسة  وبيان   1 الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت   - المحاسبية  السياسات  عن  اإلفصاح   •
للتقارير المالية ٢

ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت المذكورة أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.  •

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ب( 

قامت الشركة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير ٢0٢1.

“إصالح معيار سعر الفائدة - المرحلة ٢: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ومعيار المحاسبة الدولي ٣9 
والمعيار الدولي للتقارير المالية 7 والمعيار الدولي للتقارير المالية 4 والمعيار الدولي للتقارير المالية 16” 

من غير المتوقع أن يكون للمعايير المذكورة أعاله تأثير كبير على القوائم المالية للشركة. لم تطبق الشركة بشكل 
مبكر أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد.

السياسات المحاسبية الهامة  3.3

عقود التأجير أ( 

تقوم الشركة بتقييم العقد في تاريخ بداية العقد لتحديد ما إذا كان يتمثل في أو يشتمل على عقد تأجير، أي ما إذا 
كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية لقاء مقابل نقدي.

الشركة كمستأجر

وعقود  األجل  قصيرة  التأجير  عقود  باستثناء  التأجير  عقود  لكافة  والقياس  لالعتراف  فردية  طريقة  الشركة  تطبق 
تأجير األصول منخفضة القيمة. وتسجل الشركة التزامات عقود التأجير لتسجيل مدفوعات عقود التأجير وأصول حق 

االستخدام بما يمثل حق استخدام األصول ذات الصلة.

أصول حق االستخدام أ. 

تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل األساسي متاحًا 
القيمة  انخفاض  وخسائر  متراكم  استهالك  أي  ناقصًا  للتكلفة  وفقًا  االستخدام  حق  أصول  تقاس  لالستخدام(. 
والمعدلة مقابل أي قياس اللتزامات عقود التأجير. تتضمن تكلفة أصول حق االستخدام قيمة التزامات عقود التأجير 
ناقصًا  البدء  تاريخ  قبل  أو  في  المسددة  التأجير  عقود  ومدفوعات  المتكبدة  المباشرة  المبدئية  والتكاليف  المسجلة 
أي حوافز عقود تأجير مستلمة. ما لم تتيقن الشركة بصورة معقولة من حصولها على ملكية األصل المستأجر في 
نهاية مدة عقد التأجير، يتم استهالك أصول حق االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر 

اإلنتاجي المقدر أو مدة عقد التأجير لألصول أيهما أقصر كما يلي. 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3

عقود التأجير )تابع( أ( 

الشركة كمستأجر )تابع(

أصول حق االستخدام )تابع( أ. 

السنوات  

٣0 إيجار الموقع 

15 معدات التوصيل 

تم إدراج تكاليف عقود التأجير للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 المتعلقة بأصول حق االستخدام بقيمة 0.6٢ مليون 
دوالر أمريكي )0.٢4 مليون ريال ُعماني( )٢019: بقيمة 0.6٢ مليون دوالر أمريكي )0.٢4 مليون ريال ُعماني( ( ضمن مصاريف 

االستهالك.

تخضع أصول حق االستخدام أيًضا لالنخفاض في القيمة. بناًء على تقييم اإلدارة، ال يوجد مؤشر على انخفاض قيمة 
أصول حق االستخدام كما في تاريخ التقرير.

التزامات عقود التأجير ب. 

تعترف الشركة في تاريخ بداية عقد التأجير بالتزامات عقود التأجير التي تم قياسها وفقًا للقيمة الحالية لمدفوعات 
عقد التأجير التي سيتم سدادها على مدى فترة عقد التأجير. تتضمن مدفوعات عقد التأجير المدفوعات الثابتة )بما في 
ذلك المدفوعات الثابتة في طبيعتها( ناقصا أي حوافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على 
أحد المؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل 
مدفوعات عقد التأجير على سعر الممارسة لخيار الشراء والتي من المؤكد بصورة معقولة من أنه يتم ممارسته من 
قبل الشركة ومدفوعات الغرامات إلنهاء عقد التأجير في حالة إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة الشركة 
لخيار إنهاء العقد. وفي حالة مدفوعات عقود التأجير المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فيتم تسجيلها 

كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف التي تستدعي سداد المدفوعات. 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بداية عقد 
التأجير في حالة إذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية 
التأجير  الفائدة وتخفيضه مقابل مدفوعات عقد  تراكم  التأجير لكي تعكس  التزامات عقد  زيادة قيمة  العقد، يتم 
المسددة. باإلضافة إلى ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديل أو تغيير في 
مدة عقد التأجير أو تغير في مدفوعات عقد التأجير )مثل التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في 
المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد مدفوعات عقود التأجير هذه( أو التغير في التقييم لشراء األصل ذي الصلة.

عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة ج. 

تلك  )أي  بها  الخاصة  األجل  قصيرة  التأجير  عقود  على  األجل  قصيرة  التأجير  بعقود  االعتراف  إعفاء  الشركة  تطبق 
العقود التي تقدر مدتها بفترة 1٢ شهرًا أو أقل من تاريخ بداية التأجير والتي ال تتضمن خيار شراء األصل(. كما أنها تطبق 
إعفاء االعتراف بعقود تأجير األصول منخفضة القيمة على عقود التأجير التي تعتبر منخفضة القيمة. ويتم تسجيل 
مدفوعات التأجير لعقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة كمصاريف على أساس القسط 

الثابت على مدى فترة عقد التأجير. 

الشركة كمؤجر

إن عقود التأجير التي ال تقوم الشركة بموجبها بتحويل كافة المخاطر والمنافع الهامة لملكية األصل يتم تصنيفها 
كعقود تأجير تشغيلي. يتم المحاسبة عن إيرادات التأجير الناتجة على أساس القسط الثابت على مدى فترات عقد 
التأجير ويتم إدراجها ضمن اإليرادات في قائمة األرباح أو الخسائر نتيجة لطبيعتها التشغيلية. تضاف التكاليف المباشرة 
المبدئية المتكبدة أثناء التفاوض حول عقد التأجير التشغيلي والترتيب له إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر كما يتم 
تسجيلها على مدى فترة التأجير على نفس أساس إيرادات التأجير. أما اإليجارات المحتملة فيتم تسجيلها كإيرادات 

في الفترة التي يتم فيها اكتسابها.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3

المعامالت بالعمالت األجنبية ب( 

في  الوظيفية  للعمالت  الفورية  الصرف  بأسعار  الشركة  قبل  من  مبدئًيا  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تسجيل  يتم 
بالعمالت  النقدية  وااللتزامات  األصول  تحويل  يتم  مرة.  ألول  بها  لالعتراف  مؤهلة  المعاملة  فيه  تكون  الذي  التاريخ 
األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعمالت الوظيفية في تاريخ التقرير. يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية 

في قائمة األرباح أو الخسائر.

البنود غير النقدية المقاسة من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تواريخ 
المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في 

تاريخ تحديد القيمة العادلة. 

يتماشى مع  بما  العادلة  بالقيمة  المقاسة  النقدية  البنود غير  الناتجة عن تحويل  الخسائر  أو  األرباح  التعامل مع  يتم 
االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي فروق التحويل في البنود التي يتم تسجيل 
ربح أو خسارة قيمتها العادلة في قائمة األرباح أو الخسائر أو قائمة الدخل الشامل اآلخر يتم تسجيلها أيًضا في قائمة 

األرباح أو الخسائر أو قائمة الدخل الشامل اآلخر، على التوالي(. 

األدوات المالية ج( 

يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 “األدوات المالية” متطلبات تستند إلى المبادئ لغرض تصنيف األصول 
المالية. يتضمن المعيار فئتين قياس أساسيتين لألصول المالية: التكلفة المستهلكة والقيمة العادلة. يعتمد تصنيف 
إدارة  الذي يتم فيه  األعمال  المالية 9 بشكل عام على نموذج  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  المالية بموجب  األصول 
األصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9، ال يتم مطلًقا 
فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تمثل فيها األداة الرئيسية أصًلا مالًيا يقع ضمن نطاق المعيار. بداًل من 

ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل لغرض التصنيف.

يتم االعتراف باألصول وااللتزامات المالية عندما تصبح الشركة طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة. إن األدوات المالية 
الرئيسية المستخدمة من قبل الشركة، والتي ينتج عنها مخاطر األدوات المالية، هي كما يلي:

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى؛ و  )1
النقد وما في حكم النقد؛ و  )٢

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة؛ و  )٣
القروض ألجل؛ و  )4

القروض قصيرة األجل؛ و  )5
الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى؛ و  )6

التزامات عقود التأجير؛ و  )7
المشتقات.  )8

االعتراف المبدئي

األصول المالية

يتم تصنيف األصول المالية، عند االعتراف المبدئي، كأصول مقاسة الحًقا بالتكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات الدين؛ أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات حقوق المساهمين؛ 

أو القيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر.

األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة

يتم قياس األصل المالي وفقا للتكلفة المستهلكة في حالة استيفائه للشروط التالية وال يتم تصنيفه كمدرج بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛   )1(
و

المبلغ  أصل  مدفوعات  في  تتمثل  نقدية  تدفقات  إلى  محددة  تواريخ  في  لألصل  التعاقدية  الشروط  تؤدي  أن   )٢(
والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
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االعتراف المبدئي )تابع(

األصول المالية )تابع(

األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إن أدوات حقوق المساهمين التي لم يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة أو إصدارها كمقابل محتمل في عملية دمج 
األعمال، والتي قامت الشركة مقابلها على نحو غير قابل لإللغاء عند االعتراف المبدئي باختيار االعتراف بالتغيرات في 
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بداًل من األرباح أو الخسائر. يتم إجراء هذه االختيار على أساس كل استثمار 

على حدة.

تتحقق أدوات الدين حيث تمثل التدفقات النقدية التعاقدية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط والهدف من نموذج 
أعمال الشركة من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية.

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر

العادلة من خالل الدخل  بالقيمة  أو  بالتكلفة المستهلكة  المالية غير المصنفة كمقاسة  يتم قياس جميع األصول 
الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر.

التصنيف  كان  إذا  الخسائر،  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المبدئي،  االعتراف  عند  المالية،  األصول  تصنيف  يمكن 
من شأنه أن يستبعد أو يحد بشكل كبير من المعالجة غير المتسقة التي قد تنشأ بخالف ذلك من قياس األصول أو 

االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة منها على أساس مختلف.

التزامات مالية

يتم تصنيف االلتزامات المالية كمقاسة بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر. 
إذا تم تصنيفه كمحتفظ به  أو الخسائر  األرباح  العادلة من خالل حساب  بالقيمة  المالي كمدرج  االلتزام  يتم تصنيف 

لغرض المتاجرة أو كمشتقات أو تم تصنيفه على هذا النحو عند االعتراف المبدئي.

استيفاء  تم  إذا  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المبدئي،  االعتراف  عند  المالية،  االلتزامات  تصنيف  يمكن 
المعايير التالية:

إذا قام التصنيف باستبعاد أو الحد بشكل كبير من المعالجة غير المتسقة التي قد تنشأ بخالف ذلك من قياس   )1(
االلتزامات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة منها على أساس مختلف؛ أو

القيمة  أساس  على  أدائها  وتقييم  إدارتها  يتم  التي  المالية  االلتزامات  مجموعة  من  جزء  االلتزامات  كانت  إذا   )٢(
العادلة، وفًقا الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر؛ أو

إذا كان االلتزام المالي يتضمن مشتقات ضمنية كان من الضروري تسجيلها بشكل منفصل بخالف ذلك.  )٣(

يتم قياس االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر وفًقا للقيمة العادلة ويتم 
االعتراف بصافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي مصروف فائدة في حساب األرباح أو الخسائر.

القياس الالحق لألصول المالية

األصول المالية

األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة

يتم قياس هذه األصول الحًقا بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة 
بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  المستهلكة عن طريق خسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف 
وانخفاض القيمة في حساب األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة من إلغاء االعتراف في حساب 

األرباح أو الخسائر.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )i

معدل  طريقة  باستخدام  المحتسبة  الفوائد  بإيرادات  االعتراف  يتم  العادلة.  بالقيمة  األصول  هذه  قياس  الحقًا  يتم 
أو الخسائر. يتم االعتراف  الفائدة الفعلي وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في حساب األرباح 
بصافي األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء االعتراف، يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر 

المتراكمة في قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى حساب األرباح أو الخسائر.

أدوات حقوق المساهمين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )ii

يتم الحًقا قياس هذه األصول بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات في حساب األرباح أو الخسائر ما 
لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداًدا لجزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في 

قائمة الدخل الشامل اآلخر وال يتم مطلًقا إعادة تصنيفها إلى حساب األرباح أو الخسائر.

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

يتم الحقًا قياس هذه األصول بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر، بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات 
للمشتقات  والتحوط  المشتقة  المالية  األدوات  إيضاح  انظر  ذلك،  ومع  الخسائر.  أو  األرباح  حساب  في  أرباح  توزيعات 

المصنفة كأدوات تحوط.

القياس الالحق لاللتزامات المالية

تقوم الشركة بتصنيف التزاماتها المالية إلى فئتين من فئات القياس هي: القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
والتكلفة المستهلكة.

كان  إذا  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  للقيمة  وفقًا  مقاس  كالتزام  المالي  االلتزام  بتصنيف  الشركة  تقوم 
يستوفي تعريف األصول المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة أو عند تصنيفه على هذا النحو عند االعتراف المبدئي 

بواسطة خيار القيمة العادلة. 

يتم تقسيم األرباح والخسائر الناتجة عن االلتزامات المالية المصنفة كالتزامات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
أو الخسائر إلى مبلغ التغير في القيمة العادلة الخاص بالتغيرات في مخاطر االئتمان لاللتزام والمعروض ضمن الدخل 

الشامل اآلخر والمبلغ المتبقي المدرج ضمن األرباح أو الخسائر. 

في  التغيرات  عرض  كان  إذا  فقط  الخسائر  أو  األرباح  ضمن  بالكامل  العادلة  القيمة  في  التغير  بمبلغ  الشركة  تعترف 
أو  األرباح  ضمن  المحاسبي  التباين  من  يزيد  أو  إلى  يؤدي  سوف  اآلخر  الشامل  الدخل  ضمن  لاللتزام  االئتمان  مخاطر 

الخسائر. يتم إجراء هذا التحديد عند االعتراف المبدئي وال يعاد تقييمه.

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

بالنسبة لاللتزامات المالية غير المحتفظ بها وفقًا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر فيتم قياسها الحقٌا وفقًا 
للتكلفة المستهلكة بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تتضمن االلتزامات المالية لدى الشركة الذمم الدائنة والمستحق إلى أطراف ذات عالقة والقيمة العادلة للمشتقات 
والقروض قصيرة األجل والقروض محددة األجل.

باستثناء القيمة العادلة للمشتقات المقاسة وفقًا للقيمة العادلة، يتم قياس كافة االلتزامات المالية األخرى للشركة 
وفقًا للتكلفة المستهلكة. 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
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إلغاء االعتراف باألصول المالية 

أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه  المالي  )أو جزء من األصل  ال يتم االعتراف بأصل مالي 
ذلك( عندما: 

تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو  )i(

تحتفظ الشركة بالحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، لكنها تتحمل التزاما بسداد التدفقات النقدية   )ii(
بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب “القبض والدفع”؛ أو

تقوم الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما )أ( أن تقوم الشركة بتحويل كافة   )iii(
الهامة  والمزايا  المخاطر  بكافة  االحتفاظ  أو  بتحويل  الشركة  تقم  لم  )ب(  أو  لألصل  الهامة  والمزايا  المخاطر 

لألصل ولكنها فقدت السيطرة على األصل.

عند إلغاء االعتراف بأصل مالي، يدرج الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المحددة للجزء المستبعد 
من األصل( ومجموع كل من )i( المقابل المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا أي التزام جديد 
ُمقدر(، و)ii( أي أرباح أو خسائر متراكمة تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر ضمن حساب األرباح أو الخسائر. 

إن أي ربح / خسارة تراكمية معترف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بأداة حقوق المساهمين المصنفة 
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يتم االعتراف بها في حساب األرباح أو الخسائر عند إلغاء 
االعتراف بهذه األداة. يتم االعتراف بأي حصة في األصول المالية المحولة المؤهلة إللغاء االعتراف والتي تم إنشاؤها أو 

االحتفاظ بها من قبل الشركة كأصل أو التزام منفصل.

عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تقوم بالدخول في ترتيب “القبض 
تقم  لم  وإذا  االحتفاظ.  ذلك  مدى  أي  وإلى  الملكية  ومزايا  بمخاطر  تحتفظ  زالت  ما  إذا  لما  بتقييم  تقوم  والدفع”، 
الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل، تستمر الشركة 
في تسجيل األصل المحول بمقدار استمرارها في السيطرة على األصل. في هذه الحالة، تسجل الشركة أيضَا االلتزام 
ذي الصلة. ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها 

الشركة.

يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة األصلية الدفترية لألصل والحد 
األقصى للمقابل الذي قد ينبغي على الشركة سداده أيهما أقل.

إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية

ال يتم االعتراف بالتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بااللتزامات أو إلغاؤه أو انتهاء سريانه.

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي 
الحالي بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كإلغاء االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد، 

ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في حساب األرباح أو الخسائر.

انخفاض قيمة األصول المالية

بالتكلفة  المدرجة  المالية  األصول  قيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  ما  بتقييم  الشركة  تقوم 
المستهلكة. وتعتبر قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية منخفضة القيمة في حالة توفر دليل موضوعي 
على وقوع حدث خسارة بعد االعتراف المبدئي باألصل )األصول( ويكون لحدث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية 

المستقبلية لألصل )لألصول( والذي يمكن تقديره بصورة موثوق منها. 

يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية ما يشير إلى أن جهة اإلصدار تواجه صعوبة 
سوق  تالشي  أو  اإلفالس  بإشهار  اإلصدار  جهة  قيام  على  والمؤشرات  السداد  عن  التخلف  أو  التعثر  أو  جوهرية  مالية 
العكسية في حالة  التغيرات  تتعلق بمجموعة األصول مثل  بيانات ملحوظة أخرى  تتوفر  أن  أو  الضمانات  نشط ألحد 

السداد لجهات اإلصدار أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر لدى الشركة. 

يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 خسائر االئتمان المتوقعة بالمتوسط المرجح لخسائر االئتمان المقترنة 
بمخاطر التعثر ذات الصلة والتي تقع بصورة مرجحة. 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
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انخفاض قيمة األصول المالية )تتابع(

المعلومات  بواسطة  التالية  األصول  كافة  عن  المتوقعة  للخسائر  مخصصًا  تقرير  كل  تاريخ  في  الشركة  تحتسب 
االقتصادية  للظروف  والمؤيدة  المعقولة  والتوقعات  الحالية  والظروف  السابقة  األحداث  حول  والمؤيدة  المعقولة 

المستقبلية عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة:

األصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة، و  )i( 

األصول المالية التي ينبغي قياسها إلزاميًا وفقًا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و  )ii(

التزامات القروض متى يقع التزام حالي بمنح االئتمان.  )iii(

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

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة 1٢ شهرًا )خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر تلك لألداة   )i(
المالية المحتملة خالل مدة 1٢ شهرًا بعد تاريخ التقرير(؛ أو

أحداث  كافة  عن  الناتجة  المتوقعة  االئتمان  )خسائر  بالكامل  األداة  عمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر   )ii(
التعثر المحتملة على مدى عمر األداة المالية(

تحتسب الشركة مخصص خسائر مقابل كافة خسائر االئتمان المتوقعة لألداة المالية في حالة وجود ازدياد ملحوظ 
في مخاطر ائتمان األداة المالية منذ االعتراف المبدئي. بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، يتم قياس خسائر االئتمان 

المتوقعة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة 1٢ شهرًا. 

تحدد الشركة مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة عن طريق تقييم نطاق النتائج المحتملة وكذلك مراعاة القيمة الزمنية 
القيمة  أو   ( لألصل  الفعلي  الفائدة  معدل  بواسطة  التقرير  تاريخ  حتى  المتوقعة  الخسائر  هذه  خصم  يتم  لألموال. 

التقريبية له( والذي تم تحديده عند االعتراف المبدئي.

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط 

لتطبيق  الشركة  تهدف  التي  التحوط  عالقة  وتوثيق  بتصنيف  رسمي  بشكل  الشركة  تقوم  تحوط،  عالقة  بداية  عند 
وبند  التحوط  أداة  تحديد  التوثيق  يشمل  التحوط.  إجراء  واستراتيجية  المخاطر  إدارة  وهدف  عليها  التحوط  محاسبة 
في  التغيرات  فعالية  بتقييم  المنشأة  قيام  وكيفية  منها  التحوط  يتم  التي  المخاطر  وطبيعة  المعاملة  أو  التحوط 
القيمة العادلة ألداة التحوط في مقاصة االنكشاف للتغيرات في التدفقات النقدية لبند التحوط والمتعلقة بالمخاطر 

التي يتم التحوط لها.

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

يوجد تعيين رسمي ووثائق مكتوبة في بداية التحوط ؛ )أ( 

توجد “عالقة اقتصادية” بين العنصر المتحوط له وأداة التحوط ؛ )ب( 

تأثير مخاطر االئتمان ال “يهيمن على التغيرات في القيمة” التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادية ؛ )ت( 

له  بالتحوط  الكيان  يقوم  الذي  له  المتحوط  البند  كمية  عن  الناتجة  نفسها  هي  التحوط  لعالقة  التحوط  نسبة  )ث( 
فعلًيا وكمية أداة التحوط التي يستخدمها الكيان بالفعل للتحوط من تلك الكمية من البند المتحوط له.

الفائدة  أسعار  مقايضات  مثل  المشتقة  المالية  األدوات  الشركة  تستخدم  المخاطر،  إدارة  استراتيجيات  من  كجزء 
تصنيفها  ويتم  التحوط  لمحاسبة  المشتقة  المالية  األدوات  هذه  وتتأهل  الفائدة.  ألسعار  الحساسية  من  للتحوط 
كعمليات تحوط لتدفقات نقدية. يتم االعتراف مبدئيًا باألدوات المالية المشتقة وفقًا للقيمة العادلة في تاريخ إبرام 
القيمة  تكون  عندما  مالية  كأصول  المشتقات  إدراج  يتم  العادلة.  للقيمة  وفقًا  الحقًا  وتقاس  المشتقة  األداة  عقد 

العادلة موجبة وكالتزامات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة. 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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األدوات المالية )تابع( ج( 

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط )تابع(

بين  األقل من  القيمة  المساهمين حسب  النقدية ضمن حقوق  للتدفقات  التحوط  احتياطي  بتعديل  الشركة  تقوم 
القيم التالية:

األرباح أو الخسائر التراكمية الناتجة عن أداة التحوط منذ بداية التحوط. )أ( 

التغير التراكمي في القيمة العادلة للبند الذي يتم التحوط له منذ بداية التحوط. )ب( 

اختبار الفعالية وإعادة الموازنة والتوقف

ويتم  مالية.  قوائم  كل  تاريخ  في  مستقبلي  بأثر  النقدية  للتدفقات  التحوط  عمليات  لفعالية  تقييمًا  الشركة  تجري 
االعتراف بجزء األرباح أو الخسائر الناتج عن أداة التحوط والمحدد كتحوط فعال ضمن الدخل الشامل اآلخر بينما يتم 

االعتراف بأي أرباح أو خسائر متبقية تعد بمثابة انعدام فعالية للتحوط ضمن األرباح أو الخسائر.

التحوط  باحتياطي  التراكمي  المبلغ  يظل  نقدية،  لتدفقات  تحوط  لعملية  التحوط  محاسبة  الشركة  ُتوقف  عندما 
للتدفقات النقدية ضمن حقوق المساهمين في حالة إذا كان ال يزال من المتوقع تدفق التدفقات النقدية المستقبلية 
التي يتم التحوط لها وحتى حدوثه. وفي حالة إذا لم يعد من المتوقع تدفق التدفقات النقدية المستقبلية التي يتم 

التحوط لها، يعاد تصنيف ذلك المبلغ على الفور إلى األرباح أو الخسائر.

في حالة إذا لم تعد عالقة التحوط تستوفي متطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولكن دون أي تغيير 
في هدف إدارة المخاطر المرتبط بتلك العالقة، تقوم الشركة بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط )أي تعيد موازنة 

عالقة التحوط( بحيث تستوفي معايير التأهل مجددًا. 

تقوم الشركة بإيقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء من عالقة التحوط( 
عن استيفاء معايير التأهل )بعد أية إعادة موازنة(، وهذا يتضمن النماذج على ذلك الحاالت التي ينتهي فيها سريان أداة 

التحوط أو أن يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها. 

مقاصة األدوات المالية

إال في حالة  المالي  المركز  المبلغ في قائمة  المالية مع إظهار صافي  بين األصول وااللتزامات  إجراء تقاص  ال يمكن 
وتسوية  األصول  تحقق  أو  بالصافي  للتسوية  النية  وتوافر  بها،  المعترف  المبالغ  لتقاص  القانون  يكفله  حق  وجود 

االلتزامات في نفس الوقت. 

الشطب

واقعي  احتمال  فيه  يوجد  ال  الذي  الحد  إلى  كلًيا(  أو  جزئًيا  )إما  المالي  لألصل  الدفترية  القيمة  إجمالي  شطب  يتم 
الستردادها. هذا هو الحال بشكل عام عندما تقرر الشركة أن المدين ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد 
تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، يمكن أن تظل األصول المالية التي تم شطبها 

خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات الشركة السترداد المبالغ المستحقة.

الممتلكات واآلالت والمعدات  )د( 

االعتراف والقياس  )1(

متراكمة  خسائر  وأي  المتراكم  االستهالك  منه  مطروًحا  التكلفة  بسعر  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  تقاس 
على  االستحواذ  إلى  مباشر  بشكل  ترجع  التي  النفقات  على  التكاليف  وتشتمل  وجدت.  إن   - القيمة  في  لالنخفاض 
األصل. تشتمل تكاليف األصول المنشأة ذاتيا على تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى تنسب بشكل 
واستعادة  البنود  وإزالة  تفكيك  وتكاليف  منها،  المقصود  للغرض  للعمل  صالحة  األصول  جعل  عملية  إلى  مباشر 
الموقع الذي كانت قائمة عليه، وتكاليف االقتراض الرأسمالية. كما يمكن أن تشمل التكلفة التحويالت من األرباح أو 
الخسائر والدخل الشامل اآلخر ألي ربح أو خسارة ناتجة عن تأهل عمليات تحوط التدفق النقدي لمشتريات الممتلكات 

واآلالت والمعدات بالعمالت األجنبية.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

الـتـقــريـــر الـسـنــوي ٢٠21 58



أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3.3

الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع( )د( 

االعتراف والقياس )تابع(  )1(

منفصلة  بنود  أساس  على  احتسابها  يتم  مختلفة  إنتاجية  أعمار  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  لبنود  يكون  عندما 
بنود  أحد  بيع  من  الناتجة  والخسائر  المكاسب  تحديد  يتم  والمعدات.  واآلالت  الممتلكات  من  رئيسية(  )مكونات 
للممتلكات  الدفترية  القيمة  مع  البيع  عملية  عن  الناتجة  العائدات  مقارنة  خالل  من  والمعدات  واآلالت  الممتلكات 
تحويل  يتم  تقييمها،  المعاد  األصول  بيع  وعند  الخسائر.  أو  األرباح  قائمة  ضمن  الفروق  إدراج  ويتم  والمعدات،  واآلالت 

المبالغ المتضمنة في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة.

المصروفات الالحقة  )٢(

يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تساهم في زيادة المنافع االقتصادّية المستقبلّية المتضمنة في األصل 
المحدد الذي ترتبط به. ويتم إدراج كافة المصروفات الالحقة األخرى كنفقات في الفترة التي يتم تكّبدها فيها. 

االستهالك  )٣(

يتم إدراج االستهالك في قائمة األرباح أو الخسائر بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االفتراضي التقديري لألصل 
مطروًحا منه قيمته المتبقية.

االستخدام  أساس  على  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  لبنود  المتبقية  والقيم  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  اإلدارة  تقوم 
المقصود لألصول والعمر االقتصادي المتوقع لتلك األصول. وأي تغييرات الحقة في الظروف مثل التقدم التكنولوجي 
عن  المتبقية  القيم  أو  الفعلية  األعمار  تختلف  أن  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الصلة  ذات  لألصول  المستقبلي  االستخدام  أو 
الممتلكات  من  الرئيسية  للبنود  بالنسبة  اإلنتاجية  واألعمار  المتبقية  القيم  اإلدارة  استعرضت  وقد  األولية.  التقديرات 

واآلالت والمعدات وقررت أنه ال ضرورة ألي تعديل.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية والفترات المقارنة:

السنوات
40الممتلكات واآلالت والمعدات 

٢5قطع غيار فنية 
٣أصول أخرى 

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ   )4(

فئات  إحدى  إلى  تحويلها  يتم  حتى  استهالكها  يتم  وال  التكلفة  بسعر  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  قياس  يتم 
األصول الثابتة، وهو ما يحدث عندما يكون األصل جاهزًا لالستخدام المقرر.

التزام تخريد األصول  )5(

التزام تخريد األصول عندما تحدث األنشطة التي تفضي إلى االلتزام بتجديد الموقع. ويتم قياس االلتزام  يتم إدراج 
وفقًا للقيمة الحالّية للتدفقات النقدية الصادرة المستقبلّية التقديرية التي يتم تكّبدها على أساس التقنّية الحالّية. 

ويتضّمن االلتزام كل التكاليف المصاحبة لتجديد الموقع بما في ذلك إغالق المحطة وتكاليف المراقبة.

قطع الغيار الرأسمالية  )هـ( 

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

ويتم إدراج قطع الغيار الرأسمالية بالقيمة الدفترية للبنود المتأثرة من الممتلكات واآلالت والمعدات عند وضعها قيد 
االستخدام. ويتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للبند المستبدل. وحين ال يكون من العملي تحديد القيمة الدفترية 
الوقت  في  المستبدل  الجزء  تكلفة  على  كمؤشر  الرأسمالية  الغيار  قطع  تكلفة  استخدام  يمكن  المستبدل،  للجزء 

الذي تم شراؤه فيه. 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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المخزون )و( 

يشمل المخزون زيت الوقود ويتم إدراجه بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .يتم تحديد تكلفة 
المخزون على أساس متوسط التكلفة المرجح، وتتضمن المصروفات المتكبدة لشرائها ونقلها إلى مكانها ووضعها 

الحاليين. ويتم تخفيض قيمة أصناف المخزون القديمة الى صافي القيمة التقديرية القابلة للتحقيق.

النقد وما في حكم النقد )ز( 

يشتمل النقد وما في حكم النقد على كل من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ذات 
فترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل.

انخفاض قيمة األصول غير المالية )ح( 

كل  تاريخ  في  المؤجلة،  الضريبة  وأصول  المخزون  بخالف  للشركة،  المالية  غير  لألصول  الدفترية  القيم  مراجعة  يتم 
قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمتها. وإذا وجد ما يشير إلى انخفاض القيمة، فيتم تقدير 
القيم المستردة لألصول، ويتم إدراج خسارة انخفاض القيمة إذا زادت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد 
التابعة له عن القيمة المستردة لهذا األصل. ويتم إدراج خسائر انخفاض القيمة في قائمة األرباح أو الخسائر ما لم تكن 

ترد إعادة تقييم سابق تم قيدها في حقوق المساهمين، وفي تلك الحالة يتم تحميلها على حقوق المساهمين.

التكلفة  العادلة ناقصا  أثناء االستخدام والقيمة  للنقد هو أكبر من قيمته  المولدة  القابل لالسترداد للوحدة  المبلغ 
النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها  أثناء االستخدام يتم خصم التدفقات  أثناء تقدير القيمة  البيع. وفي  حتى 
الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر 

المحددة المرتبطة بالمحطة.

تحدد اإلدارة ما إذا كانت هناك أي مؤشرات النخفاض القيمة عن القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات على 
أساس سنوي بسبب الفرق بين مدة استمرار التدفقات النقدية التعاقدية وانتقاص المحاسبة لألصول. ويتطلب هذا 
الشركة  تقوم  أن  االستخدام  أثناء  القيمة  تقدير  يتطلب  بينما  للنقد،  المولدة  للوحدة  االستخدام  اثناء  القيمة  تقدير 
االعتبار  في  األخذ  مع  الطاقة  شراء  اتفاقية  فترة  نهاية  في  للنقد  المولدة  للوحدة  المتبقية  للقيمة  تقدير  بإجراء 
خصم  معدل  وكذلك  الطاقة،  شراء  اتفاقية  فترة  تلي  التي  الفترة  في  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات 

مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

ويتم رد الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة األصول إذا حدث تغيير في التقديرات التي اسُتعملت في تحديد القيمة 
المستردة. وال يتم رد الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة إال في حدود عدم تجاوز القيمة الدفترّية لألصل القيمة 
الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، مطروًحا منها أي إهالك أو استهالك، إذا لم يتم إدراج خسارة االنخفاض في 

القيمة.

االلتزامات المالية )ط( 

يتم إدراج الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى مبدئيًا على أساس القيمة العادلة ثم يتم قياسها بالتكلفة 
المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

وبعد  بالمعاملة.  الصلة  ذات  التكاليف  منها  مطروًحا  العادلة  بالقيمة  مبدئيا  الفوائد  ذات  االلتزامات  إدراج  يتم  كما 
عملية اإلدراج المبدئي، يتم إدراج االلتزامات ذات الفوائد بالتكلفة المستهلكة مع إدراج أي فرق بين التكلفة والقيمة 

االستردادية في قائمة األرباح أو الخسائر طيلة مدة القروض وعلى أساس سعر الفائدة الفعلي.

مكافآت نهاية الخدمة للعاملين )ي( 

يتم إدراج االلتزامات المتعلقة بالمساهمات المدفوعة في إطار برنامج تقاعد بمساهمات محّددة بالنسبة للعاملين 
الُعمانيين وفقًا لبرنامج التأمينات االجتماعية المعمول بها في سلطنة ُعمان كمصروفات في قائمة األرباح أو الخسائر 

عند تكبدها. 

ويتمثل التزام الشركة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين غير الُعمانيين في مبلغ المكافأة المستقبلية 
التي يجنيها هؤالء العاملون مقابل خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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المخصصات )ك( 

يتم إدراج المخصص إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو تقديري نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب األمر 
تدفق المنافع االقتصادية لتسوية ذلك االلتزام. وفي حال قياس المخصص باستخدام التدفق النقدي المّقدر لتسوية 

االلتزام الحالي، تكون قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

إن المبلغ المدرج كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير، مع مراعاة 
لسداد  المقدرة  النقدية  التدفقات  باستخدام  مخصص  قياس  يتم  عندما  بااللتزام.  المحيطة  والشكوك  المخاطر 
االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. عندما يتوقع استرداد بعض أو كل 
الفوائد االقتصادية الالزمة لتسوية مخصص من طرف آخر، يتم االعتراف بالرصيد المستحق كأصل إذا كان من المؤكد 

تقريًبا أنه سيتم استالم االسترداد ويمكن قياس المبلغ المستحق بشكل موثوق منه. 

المصروفات المالية )ل( 

إال  تكبدها  فيها  يتم  التي  الفترة  في  الخسائر  أو  األرباح  قائمة  في  المماثلة  والمصروفات  الفائدة  مصروفات  تسجل 
بمقدار رسملتها كمنسوبة مباشرة لحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لالستعداد 

الستخدامه المعتزم أو بيعه. يتم االعتراف بإيرادات التمويل عند استحقاقها في قائمة األرباح أو الخسائر.

تكلفة التمويل المؤجلة )م( 

باستخدام  األجل  طويل  القرض  فترة  طول  على  واستهالكها  األجل  طويل  تمويل  على  الحصول  تكلفة  تأجيل  يتم 
مقابل  المتراكم  االستهالك  منها  مطروًحا  المؤجلة  التمويل  تكاليف  مقاصة  ويتم  الفعلي.  الفائدة  سعر  طريقة 
إنشاء  فترة  خالل  المؤجلة  التمويل  تكاليف  استهالك  رسملة  وتتم  األجل.  محددة  القروض  من  المسحوبة  المبالغ 
المحطة باستثناء مرحلة التشغيل األولي، حيث يتم خالل تلك الفترة إدراج مبلغ متناسب معها في قائمة األرباح أو 

الخسائر. وبعد تاريخ بدء التشغيل التجاري للطاقة، يتم إدراج تكاليف التمويل المؤجلة في قائمة األرباح أو الخسائر.

اإليرادات  )ن( 

أو  البضاعة  تحويل  مقابل  عليه  الحصول  المنشأة  تتوقع  الذي  المقابل  يعكس  لمبلغ  وفقا  اإليرادات  تسجيل  يتم 
الخدمات إلى العميل. ويطرح المعيار نموذجًا مكونًا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود 
المعيار  نطاق  ضمن  يندرج  ال  والذي  تأجير  عقد  على  الوحيد  عميلها  مع  المبرم  الشركة  عقد  ويشتمل  العمالء.  مع 

الدولي إلعداد التقارير المالية 15.

والرسوم  االستثمار  رسوم  )تشمل  الطاقة  رسوم  بنود  على  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  التعرفة  هيكل  يشتمل 
الثابتة للتشغيل والصيانة( والطاقة الكهربائية ورسوم الوقود. ويتم التعامل مع رسوم االستثمار لبند القدرة اإلنتاجية 
األخرى  التعرفة  بنود  إدراج  يتم  بينما  التأجير،  مدة  طوال  الثابت  القسط  أساس  على  إدراجها  ويتم  تشغيلي  كتأجير 
والمياه  الطاقة  العمانية لشراء  الشركة  تتلقى  الوقت حيث  اإليرادات على مدار  الطاقة ضمن  اتفاقية شراء  بموجب 
المنافع المقدمة من قبل الشركة وتستهلكها في آن واحد. وال يتم إدراج أي إيرادات إذا كانت هناك أي شكوك كبيرة 

حول استرداد المقابل المستحق.

ضريبة الدخل )س( 

تتكون ضريبة الدخل عن أرباح أو خسائر السنة من ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. وتدرج ضريبة الدخل في قائمة األرباح أو 
الخسائر ما عدا إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة ضمن حقوق المساهمين. وفي هذه الحالة، يتم إدراج 

ضريبة الدخل ضمن حقوق المساهمين.

الضريبية  األسس  بين  المؤقتة  الفروق  على  االلتزام  طريقة  باستخدام  المؤجلة  للضريبة  مخصص  تكوين  يتم 
للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية في تاريخ التقرير. 

الضرائب  بموجودات  االعتراف  ويتم  المؤقتة  الضريبية  الفروق  لجميع  المؤجلة  الضريبية  بالمطلوبات  االعتراف  يتم 
المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل األرصدة الدائنة الضريبية غير المستخدمة وأي خسائر ضريبية 
للضريبة  الخاضع  الربح  يكون  أن  يحتمل  الذي  الحد  إلى  المؤجلة  الضرائب  بموجودات  االعتراف  يتم  مستخدمة.  غير 
متاًحا مقابل الفروق المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل األرصدة الدائنة الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية 

غير المستخدمة.

تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي لم يعد 
من المحتمل توفر ربح ضريبي كاٍف للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل الضريبة المؤجلة. يتم إعادة تقييم أصول 
الضريبة المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يصبح فيه من المحتمل أن 

تسمح األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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توزيعات األرباح  )ع( 

متطلبات  ذلك  في  بما  المناسبة،  الُمعامالت  االعتبار  بعين  اإلدارة  مجلس  يأخذ  األرباح،  توزيعات  دفع  في  النظر  عند 
قانون الشركات التجارية. تعترف الشركة بااللتزام بدفع توزيعات األرباح عندما يوافق عليها مجلس اإلدارة حتى الحد 
األقصى الذي يوافق عليه المساهمون في االجتماع العام السنوي. يتم االعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في حقوق 

المساهمين.

مكافآت وأتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة   )ف( 

العامة  الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  قبل  من  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  حضور  وأتعاب  مكافآت  اعتماد  يتم 
العادية السنوية للشركة ويتم إدراجها كمصروف في قائمة األرباح أو الخسائر.

العائد على كل سهم )ص( 

تعرض الشركة العائد األساسي على كل سهم ألسهمها العادية. ويحتسب العائد األساسي عن طريق قسمة األرباح 
أو الخسائر المنسوبة للمساهمين العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

القيمة العادلة )ق( 

يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للشركة تحديد القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات 
المالية وغير المالية. تم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح بناًء على عدد من السياسات واألساليب 
المحاسبية. حيثما ينطبق ذلك، يتم اإلفصاح عن المعلومات حول االفتراضات الموضوعة لتحديد القيم العادلة في 

اإليضاحات الخاصة بذلك األصل أو االلتزام.

إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد األصول أو المدفوعة لتحويل التزام في معاملة منظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو تحويل 

االلتزام يقام إما:

في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو  •

في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو التزام.  •

يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول الشركة.

السوق عند  المشاركون في  التي سيستخدمها  االفتراضات  باستخدام  االلتزام  أو  العادلة لألصل  القيمة  يتم قياس 
اقتصادية.  مصلحة  أفضل  على  بناًء  سيتصرفون  السوق  في  المشاركين  أن  افتراض  على  االلتزام،  أو  األصل  تسعير 
منافع  توليد  على  السوق  في  المشاركين  قدرة  االعتبار  في  تأخذ  المالية  غير  للموجودات  العادلة  القيمة  قياس  إن 
اقتصادية باستخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق 

من شأنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.

العادلة،  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  تتوفر  حيث  الظروف  حسب  المناسبة  التقييم  أساليب  الشركة  تستخدم 
قابلة  غير  المدخالت  استخدام  من  والتقليل  حد  أقصى  إلى  للمالحظة  القابلة  الصلة  ذات  المدخالت  واستخدام 

للمالحظة إلى أدنى حد.

تحديد القيم العادلة

األدوات المالية المشتقة  )i(

يتم تقدير القيمة العادلة لعقود الصرف اآلجلة من خالل خصم الفرق بين السعر التعاقدي اآلجل وبين السعر اآلجل 
الحالي بالنسبة لفترة االستحقاق المتبقية من العقد باستخدام منحنيات العائد الخاصة بالعمالت ذات الصلة.

شروط  على  بناء  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  على  الفائدة  سعر  لمقايضات  العادلة  القيمة  تستند 
وفترة استحقاق كل عقد وبواسطة أسعار الفائدة في السوق.

تعكس القيمة العادلة المخاطر االئتمانية لألداة وتشمل التعديالت الالزمة لألخذ في االعتبار المخاطر االئتمانية 
الخاصة بالشركة والطرف المقابل حيثما كان ذلك مناسًبًا.

)ii( االلتزامات المالية غير المشتقة

النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  على  بناًء   - اإلفصاح  ألغراض  ُتحدد  والتي   - العادلة  القيمة  حساب  يتم 
المستقبلية ألصل المبلغ والفائدة، المخصومة بسعر فائدة السوق في تاريخ التقرير.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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التصنيف المتداول مقابل غير المتداول ر( 

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناًء على التصنيف المتداول / غير المتداول. 

إن األصل متداول حينما:

من المتوقع أن تتحقق أو يعتزم بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية  •

محتفظ به بشكل أساسي لغرض المتاجرة  •

من المتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير ، أو  •

النقد أو ما في حكم النقد ما لم يتم تقييده من تبادله أو استخدامه لتسوية التزام لمدة اثني عشر شهًرا على   •
األقل بعد فترة التقرير.

يتم تصنيف كافة األصول األخرى كغير متداولة.

يكون االلتزام متداوال حينما:

يتوقع سداده في دورة التشغيل العادية  •

محتفظ به بشكل أساسي لغرض المتاجرة  •

من المتوقع سداده خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير ، أو  •

ال يوجد هناك حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لفترة اثني عشر شهرًا على األقل بعد تاريخ التقرير.  •

تصنف الشركة كافة االلتزامات األخرى كغير متداولة. 

التكاليف المباشرة  .4

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
14.65438.1131٣.٣67٣4.765وقود غاز

7.43819.3447.4٣719.٣41استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 8( 
6.11915.9136.06915.78٣رسوم تشغيل وصيانة )إيضاح 18(

1.0632.7641.040٢.704استخراج مياه البحر
6331.6465501.4٣1تأمين

238619٢٣6615استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 9 )أ((
91237٣694مصاريف التشغيل والصيانة األخرى )إيضاح 18(

7218811٢9زيت وقود
16411641رسوم توصيل شبكات

41111٢8رسوم جمركية )إيضاح 18(
٢5- - إيجار موقع المحطة

234609٢5165٣تكاليف مباشرة أخرى
30.56279.485٢9.0٢675.489

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 64٣  ٢47  661  254 أتعاب انتداب )إيضاح 18(
 490  188  516  198 تكاليف متعلقة بموظفين

 ٢48  96  271  104 تكاليف عامة متعلقة بالشركة
 158  61  140  54 أتعاب وكالة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور 
 118  45  100  38 االجتماعات )إيضاح 18(

 91  ٣5  60  23 المسؤولية االجتماعية للشركات
 49  19  46  18 إيجار مكاتب

 ٣9  15  41  16 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 8(
 ٣04  117  267  103 مصروفات أخرى

 808  2.102  8٢  ٢٣.140 

تكاليف تمويل )بالصافي(  .6

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 1٢.٣٢6  4.7٣9  9.266  3.563 الفائدة على قروض ألجل
 5.904  ٢.٢70  7.174  2.758 فائدة مقايضات

 ٢.٣18  891  2.053  790 إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة )إيضاح 15 )أ((
 545  ٢09  523  201 فائدة اللتزامات عقود تأجير )إيضاح 9 )ب((

تكلفة خطاب ائتمان لحساب احتياطي خدمة 
 455  175  447  172 الدين )إيضاح 18(

 ٢6٢  101  144  55 الفائدة على قروض قصيرة األجل
 1٣7  5٣  101  39 خسائر تحويل عمالت أجنبية 

 55  ٢1  286  110 التزام تخريد األصول - عكس خصم )إيضاح 16(
 )٣4( )1٣( )9( )3(إيرادات تمويل

 7.685  19.985  8.446  ٢1.968 

الضرائب  .7

مصاريف الضرائب المدرجة في قائمة األرباح أو الخسائر: )أ( 

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

مصاريف الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروق 
 4.46٢  1.716  4.854  1.866 الموقتة 

تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 15% )٢0٢0: 15%( من الدخل الخاضع للضرائب طبقًا لقانون ضريبة الدخل لسلطنة 
عمان. لم يتم احتساب مخصص لضريبة حالية نتيجة للخسائر الضريبية القابلة لالقتطاع عن السنة الحالية والسنوات 

السابقة. تم احتساب وإدراج الضريبة المؤجلة عن كافة الفروق المؤقتة ضمن قائمة األرباح أو الخسائر.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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الضرائب )تابع(  .7

المطابقة )ب( 

فيما يلي مطابقة ضرائب الدخل على الربح المحاسبي مع مصروفات ضريبة الدخل وفق معدل الضريبة المعمول به 
بنسبة %15 )٢0٢0: %15(:

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٣٢.07٢  1٢.٣٣٢  33.785  12.990 الربح قبل الضريبة

 4.811  1.850  5.068  1.949 ضريبة الدخل حسب المعدالت المذكورة أعاله
 )٣54( )1٣6( )217( )84(التغير في الفروق المؤقتة المسجلة

 5  ٢  3  1 مصاريف غير مسموح بها
 4.46٢  1.716  4.854  1.866 مصاريف الضريبة المؤجلة للسنة

ريال  مليون   ٢.9  :٢0٢0( ُعماني  ريال  شيء  ال  قيمتها  البالغ  الضريبية  الخسائر  على  مؤجلة  ضريبة  بأي  االعتراف  يتم  لم 
ُعماني( والتي من المتوقع أن تنتهي في السنوات ما بين ٢0٢٢-٢0٢6 )٢0٢0: السنوات ما بين ٢0٢1-٢0٢5(، حيث أنه من 

المحتمل ان تتوفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن للشركة استخدام هذه الخسائر مقابلها.

ومعدل الضريبة الفعلي للشركة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 كان بنسبة 14.0% )٣1 ديسمبر ٢0٢0: 9.%1٣(.

التزامات ضريبية مؤجلة )ج( 

في 1 يناير 
2021

المدرجة 
خالل السنة

في 31 ديسمبر 
2021

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

)التزام( / أصل ضريبة مؤجلة مدرج في قائمة األرباح أو 
الخسائر

 )24.192( )743()23.449(استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
 61 15 46 مخصص أصول حق االستخدام والتزامات عقود التأجير

 61 17 44 مخصص التزام تخريد األصول
 1.384  )1.155(2.539 الخسائر المرحلة الخاضعة للضرائب

)20.820( )1.866( )22.686( 
أصل الضريبة المؤجلة المعترف به مباشرة في قائمة 

الدخل الشامل
تسوية القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة والصرف األجنبي 

 1.003  )599(1.602 )إيضاح 14(
 )21.683( )2.465( )19.218(صافي التزام الضريبة المؤجلة

 )56.397( )6.416( )49.981(القيمة المعادلة بالدوالر األمريكي

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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الضرائب )تابع(  .7

التزامات ضريبية مؤجلة )تابع( )ج( 

في 1 يناير 
٢0٢0

المدرجة 
خالل السنة

في ٣1 ديسمبر 
٢0٢0

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

)التزام( / أصل ضريبة مؤجلة مدرج في قائمة األرباح أو الخسائر
 )٢٣.449( )1.068( )٢٢.٣81(استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 46 16 ٣0 مخصص أصول حق االستخدام والتزامات عقود التأجير
 44  ٣ 41 مخصص التزام تخريد األصول 

 ٢.5٣9  )667(٣.٢06 الخسائر المرحلة الخاضعة للضرائب
)19.104( )1.716( )٢0.8٢0( 

أصول ضريبة مؤجلة مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين
تسوية القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة والصرف األجنبي 

 1.60٢ ٣99 1.٢0٣ )إيضاح 14(
 )19.٢18( )1.٣17( )17.901(صافي التزام الضريبة المؤجلة

 )49.981( )٣.4٢٣( )46.558(القيمة المعادلة بالدوالر األمريكي

حالة الربط الضريبي  )د( 

إن الربط الضريبي حتى السنة الضريبية ٢018 قد تم إكماله وُقِبل من قبل الشركة، في حين لم يتم بعد إصدار ربط 
ضريبي للسنوات ٢019 و٢0٢0 حتى تاريخه. ترى اإلدارة أن االلتزامات الضريبية النهائية للسنوات ٢019 و٢0٢0 لن تكون ذات تأثير 

جوهري على المركز المالي للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1.

الممتلكات واآلالت والمعدات  .8

الممتلكات 
واآلالت والمعدات

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
األخرى

األعمال الرأسمالية 
المجموعقيد التنفيذ

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

التكلفة
298.392 104 156 1.724  296.408 1 يناير ٢0٢1

42 - 2 -  40 إضافات خالل السنة
 )42(-  )17( )25(- استبعادات خالل السنة

-  )104(- -  104 تحويالت خالل السنة
298.392 - 141 1.699  296.552 ٣1 ديسمبر ٢0٢1

االستهالك
1 يناير ٢0٢1

59.468 - 131 483  58.854 المحمل خالل السنة
7.454 - 16 68  7.370 االستبعادات خالل السنة

 )24(-  )17( )7( - ٣1 ديسمبر ٢0٢1
 66.224  544 130 - 66.898

القيمة الدفترية
231.494 - 11 1.155  230.328 31 ديسمبر 2021

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  .8

الممتلكات 
واآلالت والمعدات

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
األخرى

األعمال الرأسمالية 
المجموعقيد التنفيذ

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

التكلفة
 ٢98.٣45  7٣  147  1.7٢7  ٢96.٣98 1 يناير ٢0٢0

 61  ٣1  1٣  7  10 إضافات خالل السنة
 )14( -  )4( )10( - استبعادات خالل السنة

 ٢98.٣9٢  104  156  1.7٢4  ٢96.408 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

االستهالك
 5٢.0٢٣  -  1٢0  415  51.488 1 يناير ٢0٢0

 7.45٢  -  15  71  7.٣66 المحمل خالل السنة
 )7( -  )4( )٣( - االستبعادات خالل السنة

 59.468  -  1٣1  48٣  58.854 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

القيمة الدفترية
 ٢٣8.9٢4  104  ٢5  1.٢41  ٢٣7.554 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

الممتلكات 
واآلالت والمعدات

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
األخرى

األعمال الرأسمالية 
المجموعقيد التنفيذ

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

التكلفة
776.055 272 406 4.484 770.893 1 يناير ٢0٢1

108 - 5 - 103 إضافات خالل السنة
)111(- )45()66(- استبعادات خالل السنة

- )272(- - 272 تحويالت خالل السنة
776.052 - 366 4.418 771.268 ٣1 ديسمبر ٢0٢1

االستهالك
154.663 - 342 1.255 153.066 1 يناير ٢0٢1

19.385 - 41 177 19.167 المحمل خالل السنة
)63(- )45()18( - االستبعادات خالل السنة

173.985 - 338 1.414 172.233 ٣1 ديسمبر ٢0٢1

القيمة الدفترية
602.067 - 28 3.004 599.035 31 ديسمبر 2021

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  .8

الممتلكات 
واآلالت والمعدات

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
األخرى

األعمال الرأسمالية 
المجموعقيد التنفيذ

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

التكلفة

775.9٣٢ 191 ٣8٣ 4.49٢  770.866 1 يناير ٢0٢0

161 81 ٣4 19  ٢7 إضافات خالل السنة

 )٣8(-  )11( )٢7( - استبعادات خالل السنة

776.055 ٢7٢ 406 4.484  770.89٣ ٣1 ديسمبر ٢0٢0

االستهالك

1٣5.٣0٢ - ٣14 1.078  1٣٣.910 1 يناير ٢0٢0

19.٣80 - ٣9 185  19.156 المحمل خالل السنة

 )19(-  )11( )8( - االستبعادات خالل السنة

154.66٣ - ٣4٢ 1.٢55  15٣.066 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

القيمة الدفترية

6٢1.٣9٢ ٢7٢ 64 ٣.٢٢9 617.8٢7 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة كما يلي:

20212021٢0٢0٢0٢0

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

19.٣41 7.4٣7 19.344 7.438 تكاليف مباشرة )إيضاح 4(

٣9 15 41 16 مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 5(

 7.454 19.385 7.45٢ 19.٣80

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

تم إقامة المحطة الخاصة بالشركة على أرض مستأجرة من شركة ميناء صحار الصناعية )إيضاحي ٢ و9(.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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9. )أ( أصول حق االستخدام

اإلجماليإيجار الموقعمعدات التوصيل
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

التكلفة
 ٣.716  ٢.717  999 1 يناير ٢0٢0

 ٣  ٣  - إضافات خالل السنة
 ٣.719  ٢.7٢0  999 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

 3.719  2.720  999 1 يناير ٢0٢1
 3.719  2.720  999 ٣1 ديسمبر ٢0٢1

االستهالك
 ٢٣7  11٢  1٢5 1 يناير ٢0٢0

 ٢٣6  111  1٢5 المحمل للسنة )إيضاح 4(
 47٣  ٢٢٣  ٢50 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

 473  223  250 1 يناير ٢0٢1
 238  113  125 المحمل للسنة )إيضاح 4(

 711  336  375 ٣1 ديسمبر ٢0٢1

القيمة الدفترية
 3.008  2.384  624 31 ديسمبر 2021

 ٣.٢46  ٢.497  749 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

اإلجماليإيجار الموقعمعدات التوصيل
ألف  دوالر امريكيألف  دوالر امريكيألف  دوالر امريكي

التكلفة
 9.665  7.066  ٢.599 1 يناير ٢0٢0

 7  7  - إضافات خالل السنة
 9.67٢  7.07٣  ٢.599 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

 9.672  7.073  2.599 1 يناير ٢0٢1
 1  1  - إضافات خالل السنة

 9.673  7.074  2.599 ٣1 ديسمبر ٢0٢1

االستهالك
 616  ٢91  ٣٢5 1 يناير ٢0٢0

 615  ٢90  ٣٢5 المحمل للسنة )إيضاح 4(
 1.٢٣1  581  650 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

 1.231  581  650 1 يناير ٢0٢1
 619  294  325 المحمل للسنة )إيضاح 4(

 1.850  875  975 ٣1 ديسمبر ٢0٢1

القيمة الدفترية
 7.823  6.199  1.624 31 ديسمبر 2021

 8.441  6.49٢  1.949 ٣1 ديسمبر ٢0٢0

التجارية والقانونية الشاملة  إن أصول حق االستخدام أعاله هي ليست جزءًا من األصول المضمونة مقابل الرهونات 
لتسهيالت القرض ألجل )إيضاح 15(.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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9. )ب(  التزامات عقود التأجير

تم إدراج التزامات عقود التأجير في قائمة المركز المالي كما يلي:

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
 9.57٣ ٣.681 9.247 3.556 1 يناير 

 7 ٣ 1 - إضافات خالل السنة
 545 ٢09 523 201 فائدة على التزامات عقود تأجير )إيضاح 6(

 )878( )٣٣7( )887( )340(مدفوعات تأجير
 9.٢47 ٣.556 8.884 3.417 31 ديسمبر 

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 8.88٣ ٣.416 8.487 3.263 التزامات عقود تأجير غير متداولة

٣64 140 397 153 التزامات عقود تأجير متداولة
 3.416 8.884 ٣.556 9.٢47 

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
غير 

المخصومة 
2021

القيمة 
الحالية 

لمدفوعات 
التأجير 2021

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
غير 

المخصومة
2021

القيمة 
الحالية 

لمدفوعات 
التأجير 2021

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

 397  897  153  345 خالل سنة واحدة
 1.969  3.680  757  1.415 خالل سنتين إلى خمس سنوات

 6.518  10.114  2.506  3.889 أكثر من خمس سنوات
 8.884  14.691  3.416  5.649 التزامات عقود التأجير

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية غير 
المخصومة 

٢0٢0

القيمة الحالية 
لمدفوعات 

التأجير
٢0٢0

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية غير 
المخصومة

٢0٢0

القيمة الحالية 
لمدفوعات 
التأجير ٢0٢0

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

 ٣64  887  140  ٣41 خالل سنة واحدة
 1.811  ٣.641  697  1.400 خالل سنتين إلى خمس سنوات

 7.07٢  11.048  ٢.719  4.٢48 أكثر من خمس سنوات
 9.٢47  15.576  ٣.556  5.989 التزامات عقود التأجير

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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9. )ب(  التزامات عقود التأجير )تابع(

التأجير حتى ٢04٣. والتزامات  قامت الشركة باستئجار أرض لغرض استخدامها في مباني المحطة وتمتد فترة عقد 
الشركة بموجب عقود التأجير مكفولة بضمان ملكية المؤجر في األصول المستأجرة. يحظر على الشركة التنازل عن 

األصول المستأجرة وتأجيرها من الباطن. 

فيما يلي المبالغ المسجلة في قائمة األرباح أو الخسائر:

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
 615  ٢٣6  619  238 استهالك أصول حق االستخدام )إيضاح 9 )أ((

 545  ٢09  523  201 فائدة على التزامات عقود التأجير )إيضاح 6(
إجمالي المبلغ المسجل ضمن قائمة األرباح 

 1.160  445  1.142  439 أو الخسائر

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  .10

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
 ٣8.551  14.8٢٣  35.560  13.673 ذمم تجارية مدينة
 754  ٢90  774  298 مدفوعات مقدًما 

 ٢٢  8  130  50 إيرادات مستحقة
 101  ٣9  33  13 المستحق من طرف ذي عالقة )إيضاح 18(

 ٢٣٢  89  282  108 ذمم مدينة أخرى 
 14.142  36.779  15.٢49  ٣9.660 

تتضمن الذمم التجارية المدينة مبلغ ٣1.18 مليون دوالر أمريكي )11.99 مليون ريال ُعماني( يتعلق ببند الوقود عن الفترة 
العمانية لشراء الطاقة والمياه. خالل السنة،  ٢0٢1 ولم يتم استالمه من الشركة  ٢0٢1 إلى ديسمبر  إبريل  من منتصف 
سددت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مصروفات وقود للشركة بمبلغ 6.٢7 مليون دوالر أمريكي )٢.41 مليون 
ريال ُعماني( عن الفترة من يناير ٢0٢1 إلى منتصف أبريل ٢0٢1 وطبقًا التفاقية مبيعات الغاز الطبيعي المبرمة مع وزارة 
الطاقة والمعادن )سابقًا وزارة النفط والغاز(، تلتزم الشركة فقط بالسداد إلى وزارة النفط والغاز حال استالم مدفوعات 
اتفاقية شراء الطاقة المقابلة المتعلقة بحصة الغاز من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. نجحت الشركة في 
إبرام اتفاقيات تسوية رسوم الوقود بين الشركة، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، ووزارة الطاقة والمعادن، 
التي تم بموجبها تسوية الذمم المدينة والدائنة للشركة لعام ٢0٢0 دون أي عواقب غير عادلة على أصحاب المصلحة. 
وتم ابرام اتفاقيه تسويه مماثله لرسوم الوقود لعام ٢0٢1 في االسبوع االول من فبراير ٢0٢٢. يعتبر مخصص انخفاض 

القيمة المستند إلى نموذج “خسارة االئتمان المتوقعة” بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 غير جوهري.

الوديعة قصيرة األجل   .11

وفقا التفاقية الشروط العامة، يجب على الشركة الحفاظ على حساب مخصص خدمة دين للتأكد من توفر المبالغ 
تاريخ تسديد دفعة قرض في نهاية أكتوبر،  تاريخ االستحقاق. في كل  القرض وفوائدها في  الكافية لدفع أقساط 
يجب على الشركة أن تضع المبلغ المحدد للدفع في الست شهور التالية. ال يمكن استغالل مبلغ حساب مخصص 
خدمة الدين ألي غرض آخر غير خدمة أقساط القرض والفوائد وعليه فإنه يعتبر مبلغ نقدي مقيد. ولقد تم تحديد 

المبلغ المودع في حساب مخصص خدمة الدين كوديعة قصيرة األجل تستحق السداد في ٢6 أبريل ٢0٢٢. 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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النقد وما في حكم النقد  .12

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 4.014  1.54٣  2.105  809 النقد في الصندوق ولدى البنك
 809  2.105  1.54٣  4.014 

تم إيداع األرصدة لدى البنوك وحسابات الودائع لدى مؤسسات مالية حسنة السمعة بالريال العماني والدوالر األمريكي 
واليورو. وبالتالي، ترى اإلدارة أن خسائر االئتمان المتعلقة هي غير جوهرية للقوائم المالية ككل.

حقوق المساهمين  .13

رأس المال )أ( 

فيما يلي بيانات المساهمين:

الجنسية31 ديسمبر 2021

عدد األسهم 
المملوكة 

والبالغ قيمتها 
االسمية 100 
بيسة لكل 

سهم

النسبة 
المئوية 

)%( من 
المجموع

إجمالي القيمة 
االسمية 

لألسهم 
المملوكة

2021
ألف ريال ُعماني 

كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

 20.179 29.90%201.791.343 المتحدة
 9.651 14.30% 96.508.899 ُعمانالشرق األوسط لالستثمار ش.م.م

 8.804 13.05% 88.043.257 ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
 4.825 7.15% 48.254.453 هولنداإس إي بي إنترناشيونال نيزرالند بي في
 4.825 7.15% 48.254.453 هولنداسوجيتس جلوبال إنفستمنت بي في

 4.429 6.55% 44.291.913 ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
 3.490 5.17% 34.900.737 ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

 11.286 16.73%112.842.375 المساهمون الذين تقل حصة ملكيتهم عن %5
 674.887.430%100.00 67.489 

 175.523 القيمة االسمية بالدوالر األمريكي

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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حقوق المساهمين )تابع(  .13

رأس المال )تابع( )أ( 

الجنسية٣1 ديسمبر ٢0٢0

عدد األسهم 
المملوكة 

والبالغ قيمتها 
االسمية 100 بيسة 

لكل سهم

النسبة 
المئوية 

)%( من 
المجموع

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة
٢0٢0

ألف ريال ُعماني

كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

 ٢0.179 ٢9.90%٢01.791.٣4٣ المتحدة
 9.651 14.٣0% 96.508.899 ُعمانالشرق األوسط لالستثمار ش.م.م

 8.804 1٣.05% 88.04٣.٢57 ُعمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
 4.8٢5 7.15% 48.٢54.45٣ هولنداإس إي بي إنترناشيونال نيزرالند بي في
 4.8٢5 7.15% 48.٢54.45٣ هولنداسوجيتس جلوبال إنفستمنت بي في

 4.4٣8 6.57% 44.٣80.61٣ ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
 4.0٢0 5.96% 40.٢00.7٣7 ُعمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

 10.747 15.9٢%107.45٣.675 المساهمون الذين تقل حصة ملكيتهم عن %5
 674.887.4٣0%100.00 67.489 

 175.5٢٣ القيمة االسمية بالدوالر األمريكي

لدى الشركة رأسمال مصرح به ومصدر ومدفوع قدره 67.488.74٣ ريال ُعماني يتألف من 674.887.4٣0 سهم بقيمة 0.1 
ريال ُعماني لكل سهم. )٢0٢0: 67.488.74٣ ريال ُعماني يتألف من 674.887.4٣0 سهم بقيمة 0.1 ريال عماني لكل سهم(.

يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات األرباح كما يعلن عنها من وقت آلخر كما يحق لهم صوت واحد لكل 
سهم في االجتماعات العامة للشركة. وتتساوى جميع األسهم فيما يتعلق بباقي أصول الشركة.

االحتياطي القانوني )ب( 

بعد   - للشركة  الصافية  األرباح  من   %  10 نسبة  تحويل  يتم  أن  ينبغي  التجارية،  الشركات  قانون  من   )1٣٢( للمادة  وفًقا 
اقتطاع الضرائب - إلى االحتياطي القانوني حتى يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأسمال الشركة. خالل 
السنة، حولت الشركة مبلغ 1.11 مليون ريال عماني )٢.89 مليون دوالر أمريكي( إلى االحتياطي القانوني. وال يتم توزيع 
االحتياطي على المساهمين كتوزيعات أرباح إال في حالة قيام الشركة بتخفيض رأسمالها. شريطة أال يقل االحتياطي 

القانوني عن ثلث بعد التخفيض

احتياطي التحّوط )ج( 

يتألف احتياطي التحّوط من الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة ألدوات تحّوط التدفق النقدي 
المتعلقة بمعامالت التحّوط التي لم تحدث بعد )إيضاح 14(. 

توزيعات األرباح )د( 

إبريل  بموجب قرار المساهمين الصادر في 14 مارس ٢0٢1، اعتمد مجلس اإلدارة، خالل االجتماعين المنعقدين في ٢8 
٢0٢1 و٢7 أكتوبر ٢0٢1، توزيعات أرباح نقدية بواقع ٢.00 بيسة و4.00 بيسة للسهم الواحد، على التوالي، من األرباح المحتجزة 
للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢0 لمساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط 
٢0٢1 و1  1 يونيو  األرباح هي  النهائية للحصول على توزيعات  للمقاصة واإليداع )ش م ع م(. وكانت مواعيد االستحقاق 

ديسمبر ٢0٢1، على التوالي.

وقد تم إيداع توزيعات األرباح غير المطالب بها والمتعلقة بالموعد النهائي الموافق 1 يونيو ٢0٢1 والبالغ قيمتها ٢.٢01.08٢ 
ريال ُعماني من قبل شركة مسقط للمقاصة واإليداع )ش.م.ع.م( لدى صندوق أمانات للمستثمرين. 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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احتياطي التحوط  .14

كانت أصول )التزامات( األدوات المشتقة كما يلي: -

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
مقايضات أسعار الفائدة:

)10.٢61()٣.945()5.175()1.990(قروض محددة األجل )إيضاح 15(
)5.٢49()٢.018()2.668()1.026(بنك ستاندرد تشارترد 

)4.8٢1()1.854()2.409()926(بنك كي إف دبليو ايبكس جي ام بي اتش
)٣.914()1.505()1.983()762(بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت

)٢4.٢45()9.٣٢٢()12.235()4.704(اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد
٣.6٣7 1.٣98 1.835 706 إجمالي القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة 

)٢0.608()7.9٢4()10.400()3.998(أصل الضريبة المؤجلة
القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة بعد 

خصم الضرائب 
مقايضات العمالت:
)٣.8٣4()1.474()4.622()1.777(بنك ستاندرد تشارترد 

٢95 11٣ )519()200(بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت
)٣.5٣9()1.٣61()5.141()1.977(مجموع القيمة العادلة لمقايضات العمالت 

5٣1 ٢04 771 297 أصل الضريبة المؤجلة
القيمة العادلة لمقايضات العمالت بعد خصم 

)٣.008()1.157()4.370()1.680(الضرائب 
إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة 

)٢7.784()10.68٣()17.376()6.681(ناقصًا: أصل الضريبة المؤجلة )إيضاح 7 )ج((
إجمالي القيمة العادلة لألدوات المشتقة )بعد 

4.168 1.60٢ 2.606 1.003 خصم الضرائب(
احتياطي التحوط بعد خصم الضريبة في نهاية 

)٢٣.616()9.081()14.770()5.678(السنة
ناقصًا: احتياطي التحوط بعد خصم الضريبة في 

)٢٣.616()9.081()14.770()5.678(بداية السنة
الجزء الفعال في التغيرات في القيمة العادلة 

)17.7٢7()6.816()23.616()9.081(لتحوط التدفقات النقدية للسنة
 3.403 8.846)٢.٢65()5.889(

في حالة التسهيالت طويلة األجل )اإليضاح 15( )بإجمالي مبالغ مسحوبة قيمتها 490.50 مليون دوالر أمريكي )188.60  )أ( 
 46.14( أمريكي  دوالر  مليون   1٢0 قيمته  والبالغ  “هيرميس”  من  المغطى  الثابت  التسهيل  باستثناء  ُعماني(  ريال  مليون 

مليون ريال ُعماني((، تتحمل الشركة فائدة بمعدل الليبور بالدوالر األمريكي باإلضافة إلى الهوامش المعمول بها.

قامت الشركة بتثبيت معدل الفائدة من خالل اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة المبرمة مع بنك “ستاندرد تشارترد” 
بتاريخ 19 ديسمبر ٢011، ومع بنك “كي اف دبليو إيبكس - جى ام بى اتش” بتاريخ 6 أكتوبر ٢010، ومع بنك “كريديت أجريكول 
المؤرخة في 6  ٢010، ومع بنك “اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد”  المؤرخة في 5 أكتوبر  آند إنفسمنت”  كوربوريت 

أكتوبر ٢010، على التوالي، لهذه التسهيالت )باستثناء التسهيل الثابت المغطى من “هيرميس”(

كانت المبالغ االسمية المتحوط لها بحوالي مبلغ 96.51 مليون دوالر أمريكي )٣7.11 مليون ريال ُعماني(، و50.55 مليون 
ُعماني( و٣6.77 مليون دوالر  ريال  )17.67 مليون  أمريكي  ُعماني(، و45.96 مليون دوالر  ريال  )19.44 مليون  أمريكي  دوالر 
على  سنويًا   %٢.9788 و   ،%٢.95٣0 و   ،  %٢.9750 و   ،  %٢.9708 بلغت  ثابتة  فائدة  بمعدالت  ُعماني(  ريال  مليون   14.14( أمريكي 

التوالي باستثناء الهوامش.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

الـتـقــريـــر الـسـنــوي ٢٠21 74



احتياطي التحوط )تابع(  .14

وقد  باليورو.  الدفع  واجبة  يورو،  مليون   4٢ قيمة  بحوالي  صادرًا  نقديًا  تدفقًا  والصيانة  التشغيل  اتفاقية  تتضمن  )ب( 
أبرمت الشركة اتفاقية أسعار صرف آجلة مع بنك “ستاندرد تشارترد” كما أبرمت اتفاقية مع بنك “كريديت أجريكول 
اليورو/ التوالي للتحوط من التقلبات في سعر صرف  ٢010 و٣ سبتمبر ٢019 على  كوربوريت آند انفسمنت” في 1٢ أكتوبر 

الدوالر األمريكي. وبموجب اتفاقية أسعار الصرف اآلجلة، يتوجب على الشركة دفع مبلغ ثابت بالدوالر األمريكي بسعر 
صرف 1.4٣18 و1.٢155على التوالي واستالم المبلغ المتعاقد عليه باليورو في تاريخ كل استحقاق.

قروض محددة األجل 15أ. 

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٣٢9.586 1٢6.7٢7 287.952 110.718 قرض محدد األجل
 )41.618()16.00٢( )45.795( )17.608(ناقصًا: الجزء المتداول من القرض محدد األجل

 ٢87.968 110.7٢5 242.157 93.110 الجزء غير المتداول من القرض محدد األجل
 )8.191( )٣.150( )6.138( )2.360(ناقصًا: تكلفة المعاملة المؤجلة غير المستهلكة

 90.750 236.019 107.575 ٢79.777 

بتاريخ 16 سبتمبر ٢010، أبرمت الشركة “اتفاقية شروط عامة” حول التسهيالت االئتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية، 
ووكاالت ائتمان التصدير وأحد البنوك المحلية، والتي كان فيها بنك “كريديت أجريكول كوربوريت آند إنفسمنت “ بصفة 
التصدير  بنك  من  التسهيالت  ووكيل  الخارجي،  الحساب  وبنك  الخارجي  الضمانات  وأمين  العالمي  التسهيالت  وكيل 
واالستيراد الكوري ووكيل التسهيالت التجارية بينما كان فيها بنك مسقط )ش.م.ع.ع( بصفة وكيل الضمان الداخلي 

وبنك الحساب الداخلي، أما بنك “كي اف دبليو إيبكس جي إم بي إتش” بصفة وكيل تسهيالت “هيرميس”.

بتاريخ ٣1 ديسمبر، كانت المبالغ القائمة كما يلي:

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 84.٣74  ٣٢.44٢  69.084  26.563 تسهيل متغير مغطى من “هيرميس”
 114.٣74  4٣.977  111.742  42.965 تسهيل تجاري

 5٣.856  ٢0.708  44.096  16.955 تسهيل ثابت مغطى من “هيرميس”
 5٢.4٣6  ٢0.16٢  42.933  16.508 تسهيل مباشر من بنك التصدير واالستيراد الكوري
 ٢4.546  9.4٣8  20.097  7.727 تسهيل مغطى من بنك التصدير واالستيراد الكوري

 110.718  287.952  1٢6.7٢7  ٣٢9.586 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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قروض محددة األجل )تابع( 15أ. 

الّسداد

تبدأ  سنوية  نصف  أقساط  على  السداد  واجب  يكون  أعاله  المذكورة  التسهيالت  بموجب  السحب  مبالغ  إجمالي  إن 
اعتباًرا من تاريخ ٣1 أكتوبر ٢01٣، على أن يكون القسط النهائي مستحًقا بتاريخ ٣1 مارس ٢0٢7. ويستثنى من ذلك التسهيل 

التجاري والذي يوافق تاريخ االستحقاق النهائي له ٣1 مارس ٢0٢8.

مطابقة حركات االلتزامات إلى التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل:

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٣70.664 14٢.5٢0 329.586 126.727 الرصيد في 1 يناير 
 )41.078( )15.79٣( )41.634( )16.009(مدفوعات القرض

 ٣٢9.586 1٢6.7٢7 287.952 110.718 الرصيد في 31 ديسمبر 

إن الحركة في تكاليف التمويل المؤجلة غير المستهلكة كالتالي:

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 10.509  4.041 8.191  3.150 الرصيد في 1 يناير
 )٢.٣18( )891( )2.053( )790(اإلهالك

8.191  ٣.150 6.138  2.360 الرصيد في 31 ديسمبر

الفائدة

يتم احتساب الفائدة على التسهيل الثابت المغطى من “هيرميس” بمعدل ثابت يبلغ ٣.60% سنوًيا، شامًلا هامش   )i(
الربح.

األمريكي  بالدوالر  الليبور  لمعدل  عائم  فائدة  سعر  أساس  على  التسهيالت  باقي  على  الفائدة  احتساب  يتم   )ii(
باإلضافة إلى هامش الربح المعمول به. وقد أبرمت الشركة عقود مقايضة أسعار الفائدة لتثبيت التزاماتها ضد 

التغيرات غير المواتية في معدل الليبور بالدوالر األمريكي.

تراوحت هوامش الربح خالل السنة ما بين 1.70% و٣.10% سنوًيا )٢0٢0: تراوحت ما بين 1.70% و٢.80% سنويًا( بناًء على نوع 
التسهيل وفترة سداد الفائدة.

رسوم أخرى

بموجب شروط التسهيالت الواردة أعاله، يتعين على الشركة سداد أتعاب الوكالة وغيرها من الرسوم. 

الضمانات

يتم ضمان التسهيالت أعاله من خالل رهون قانونية وتجارية شاملة على جميع أصول الشركة.

التعهدات

والدخول  واالندماج،  بالتصفية  أخرى،  أمور  ضمن  تتعلق،  محددة  تعهدات  األجل  محددة  القروض  تسهيالت  تتضمن 
في اتفاقيات جديدة هامة، والرهن السالب، وبيع األصول، ومنح القروض والضمانات، واالستحواذ على أصول رأسمالية 
على  يتوجب  مما  وغيرها  التحّوط  واتفاقيات  والضمانات،  والقروض  النشاط،  وتغيير  الدين،  خدمة  تغطية  ومعدل 

الشركة االلتزام به. والشركة ملتزمة بتلك التعهدات. 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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قروض قصيرة األجل 15ب 

مطابقة حركات االلتزامات بالتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل:

 20212021٢0٢0٢0٢0
ألف التفاصيل

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
 1٣.6٢٣  5.٢٣8  8.869  3.410 الرصيد في 1 يناير 

 96.6٣7  ٣7.157  45.157  17.363 المتحصالت من القرض
 )101.٣91( )٣8.985( )51.230( )19.698(سداد القرض

 8.869  ٣.410  2.796  1.075 الرصيد في 31 ديسمبر 

لقد استفادت الشركة من القروض قصيرة األجل لألغراض العامة لرأس المال العامل بأسعار السوق السائدة من بنك 
تجاري في ُعمان. 

التزام تخريد األصول  .16

اإلنتاجي  عمرها  نهاية  عند  المحطة  إلزالة  قانونًيا  التزاما  الشركة  تتحمل  االنتفاع،  لحق  الفرعية  االتفاقية  بموجب 
واستعادة األرض. ويتعين على الشركة، على نفقتها الخاصة، تفكيك وإزالة وحماية ونقل األصول وإزالة أي تلوث للتربة 

أو المياه الجوفية، وردم أعمال الحفر وإعادة السطح إلى مستوى المناطق المحددة.

تم احتساب القيمة العادلة لمخصص التزام تخريد األصول باستخدام طريقة القيمة الحالية المتوقعة. وتعكس هذه 
ستدرسه  الذي  الخصم  ومعدل  والتضخم  للمحطة،  اإلنتاجي  والعمر  التكاليف،  مثل  االفتراضات  من  عدًدا  الطريقة 

األطراف الثالثة لتقرر أنه تم الوفاء بهذا االلتزام. 

وكانت الحركة في مخصص التزام تقاعد األصول كما يلي:

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 716 ٢76 771 297 الرصيد في 1 يناير
 55 ٢1 286 110 عكس الخصم خالل السنة

 771 ٢97 1.057 407 الرصيد في 31 ديسمبر

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  .17

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٣4.940  1٣.4٣4  31.829  12.238 الذمم الدائنة و المستحقة لوقود الغاز
 ٢.991  1.150  2.674  1.028 تكلفة الفائدة المستحقة

 1.٢6٣  485  1.202  462 المستحق إلى أطراف ذات عالقة( إيضاح 18(
 696  ٢67  2.046  786 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 14.514  37.751  15.٣٣6  ٣9.890 

سددت الشركة رسوم وقود بمبلغ 6.٢8 مليون دوالر أمريكي )٢.4٢ مليون ريال عماني( إلى وزارة الطاقة والمعادن عن 
الفترة من يناير ٢0٢1 إلى منتصف أبريل ٢0٢1 استنادا إلى مبلغ مماثل مستلم من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. 
نجحت الشركة في إبرام اتفاقيات تسوية رسوم الوقود بين الشركة، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ، ووزارة 
الطاقة والمعادن، والتي تم بموجبها تسوية الذمم المدينة والدائنة للشركة لعام ٢0٢0. تم دفع المبلغ المتبقي بعد 
إجراء التسوية لعام ٢0٢0 إلى وزارة الطاقة والمعادن في مارس ٢0٢1. وجاري االنتهاء من تسوية رسوم الوقود المتعلقة 
بالفترة من منتصف أبريل ٢0٢1 إلى ديسمبر ٢0٢1 بمبلغ ٣1.8٣ مليون دوالر أمريكي )1٢.٢4 مليون ريال عماني(، على أساس 

مماثل.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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معامالت مع األطراف ذات عالقة  .18

تشمل األطراف ذات عالقة المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار العاملين، وكيانات األعمال التي لها القدرة على 
بعض  يستطيع  التي  الكيانات  وكذلك  للشركة  والتشغيلية  المالية  القرارات  على  البالغ  التأثير  أو  السيطرة  ممارسة 
العادي  السياق  في  إبرامها  يتم  التي  المعامالت  هذه  ومدة  أسعار  وتكون  عليها.  كبير  تأثير  ممارسة  المساهمين 

لألعمال وفق الشروط واألحكام التي يتفق عليها بين الطرفين.

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

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
المساهمون: 

 100  ٣9  98 38 الشرق األوسط لالستثمار ش.م.م
 46  18  45  17 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

شركات المجموعة واألطراف ذات العالقة 
األخرى: 

شركة سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان 
ش.م.م )ستومو(

 16.065 6.177  16.923 6.508 شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
 668  ٢57  515 198 كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م.

 ٣49  1٣4  362 139 شركة سوجيتز
 ٣44  1٣1  352 135 إنجي إس إيه 

 ٢09  81  206 79 أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 5(
 118  45  100 38 الدولية للطاقة إس إيه - فرع دبي 

 9٣  ٣6  97 37 شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة
 19 49  19  50 

 7.208 18.747  6.9٣7  18.04٢ 

فيما يلي طبيعة المعامالت أعاله الواردة في قائمة األرباح أو الخسائر: 

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 15.78٣ 6.069  15.913 6.119 رسوم تشغيل وصيانة من ستومو )إيضاح 4(
 64٣  ٢47  661 254 أتعاب انتداب )إيضاح 5(

 -  -  535  206 ضريبة القيمة المضافة
 668  ٢57  515  198 مشاركة التكاليف

تكلفة خطاب ائتمان لحساب احتياطي خدمة 
 455  175  447  172 الدين )إيضاح 6(

 94  ٣6  237 91 تكلفة تشغيل وصيانة أخرى )إيضاح 4(
المحطة وقطع الغيار الرأسمالية وقطع الغيار 

 6  ٢  163 63 الفنية
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافآت 

 118  45  100 38 )إيضاح 5(
 9٣  ٣6  97 37 أتعاب مهنية 

 1٣٣  51  54 21 مصروفات بأثر رجعي
 ٢8  11  11 4 رسوم جمركية )إيضاح 4(

 ٢1  8  14 5 أخرى 
 7.208 18.747  6.9٣7 18.04٢ 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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معامالت مع األطراف ذات عالقة )تابع(  .18

تتألف األرصدة المستحقة من األطراف ذات عالقة في نهاية السنة مما يلي )اإليضاح 10(:

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 101  ٣9  33 13 شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

تتألف األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة الواردة في بيان المركز المالي )إيضاح 17( مما يلي:

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
المساهمون: 

 7  ٣  7 3 الشرق األوسط لالستثمار ش.م.م
 ٣  1  39 15 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

شركات المجموعة واألطراف ذات العالقة 
األخرى: 

سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م
 1.0٣6  ٣98  1.016 391 أعضاء مجلس اإلدارة

 55  ٢1  53 20 شركة سوجيتز
 ٢8  11  28 11 كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م

 100  ٣8  26 10 الدولية للطاقة إس إيه - فرع دبي 
 17  7  16 6 إنجي إس إيه 

 14  5  14 5 شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية المحدودة
 1 3  1  ٣ 

 462 1.202  485  1.٢6٣ 

مكافآت اإلدارة العليا 

موظفو اإلدارة العليا هم أولئك الذين لديهم سلطة التخطيط والتوجيه والتحكم في األنشطة الخاصة بالشركة 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك أي عضو مجلس إدارة )سواء تنفيذي أو غير تنفيذي(. 

بما في ذلك كبار  الشركة،  العليا في  اإلدارة  إلى خمسة من موظفي  التي تم دفعها  المكافآت  فيما يلي إجمالي 
المسؤولين في اإلدارة، عن العام المنتهي في ٣1 ديسمبر:

20212021٢0٢0٢0٢0

مكافآت اإلدارة العليا
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 99٢  ٣81  1.076 414 مكافآت ومخصصات قصيرة األجل
 17  7  21 8 مكافآت نهاية الخدمة

 422 1.097  ٣88  1.009 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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إدارة المخاطر المالية  .19

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:

مخاطر السوق  •

مخاطر االئتمان  •

مخاطر السيولة  •

وسياساتها  الشركة،  وأهداف  أعاله،  المخاطر  من  لكل  الشركة  بتعرض  الخاصة  المعلومات  اإليضاح  هذا  يعرض 
وإجراءاتها المتعلقة بقياس وإدارة المخاطر، وإدارة الشركة لرأس المال. كما ترد إفصاحات كمية أخرى في سياق هذه 

القوائم المالية.

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر في الشركة واإلشراف عليه. وقد أوكل مجلس 
اإلدارة إلى اإلدارة مسؤولية تطوير السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر في الشركة ومراقبة مدى االلتزام بها.

مخاطر السوق )أ( 

مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل معدالت الصرف األجنبي أو أسعار الفائدة أو أسعار 
األسهم على دخل الشركة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية. وتهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر 

السوق ومراقبته في ضوء الُمعامالت المبولة في أثناء العمل على تحقيق أعلى العائدات.

مخاطر سعر الفائدة:

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات 
في أسعار الفائدة في السوق. ويتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق بصورة رئيسية 

بالتزامات الدين طويلة األجل لدى الشركة التي تحمل معدالت فائدة متغيرة.

لدى الشركة قروض تحمل فوائد وتتعرض لمخاطر التغير في سعر فائدة الليبور بالدوالر األمريكي. ولقد أجرت الشركة 
قروضها  تسهيالت  إجمالي  على  الدوالر  على  الليبور  سعر  لمخاطر  التعرض  ضد  للتحوط  الفائدة  ألسعار  مقايضات 

باستثناء التسهيالت الثابتة المغطاة من “هيرميس”.

ال تقوم الشركة بالمحاسبة عن أي التزامات مالية بمعدل فائدة ثابت وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 
كما ال تصنف الشركة أدوات التحوط وفق نموذج محاسبة تحوط القيمة العادلة. وبالتالي فإن التغير في أسعار الفائدة 

في تاريخ القوائم المالية لن يؤثر على قائمة األرباح أو الخسائر.

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

20212021٢0٢0٢0٢0
معدل 
الفائدة

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

%
االلتزامات المالية 

القروض ألجل 

- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر
ليبور + 

 ٢75.7٣0 106.019  243.856 93.763 هوامش 
 5٣.856 ٢0.708  44.096 16.955 ٣.60%- قروض بسعر فائدة ثابت بالدوالر*

 110.718 287.952  1٢6.7٢7 ٣٢9.586 
قروض قصيرة األجل

قروض متغيرة السعر  8.869 ٣.410  2.796 1.075 متغير- 
 111.793 290.748  1٣0.1٣7 ٣٣8.455 

*ال يتعرض القرض ثابت السعر بالدوالر األمريكي لمخاطر أسعار الفائدة.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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إدارة المخاطر المالية )تابع(   .19

مخاطر السوق )تابع( )أ( 

مخاطر سعر الفائدة: )تابع(

تحليل حساسية التدفقات النقدية بالنسبة لألدوات ذات أسعار فائدة متغيرة

المساهمين  حقوق  /)انخفاض(  زيادة  إلى  التقرير  تاريخ  في  الدوالر  على  الليبور  أسعار  في   %10 بمعدل  التغير  سيؤدي 
وقائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بقيمة ٢.068 دوالر امريكي )795 ريال عماني( [٢0٢0: ٣.8٢4 دوالر امريكي 

)1.471 ريال عماني(]. ويفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وال سيما معدالت العمالت األجنبية. 

مخاطر العمالت األجنبية:

مخاطر العملة األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغير 
في أسعار صرف العملة األجنبية. وأغلب معامالت الشركة بالدوالر األمريكي وترى اإلدارة أن الشركة ال تتعرض بصورة 
جوهرية لمخاطر العملة حيث إن الريال العماني مرتبط بشكل فعال بالدوالر األمريكي كما أن إيرادات الشركة محمية 
الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  مخصص  خالل  من  األمريكي  العماني/الدوالر  الريال  صرف  سعر  في  التغيرات  مقابل 

المبرمة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. 

يتضمن السعر بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة مبلغًا متوقعًا وقدره حوالي 4٢ مليون يورو واجب الدفع باليورو. 
)اإليضاح 14)ب((.  اليورو/الدوالر  التقلبات في أسعار صرف  للتحوط ضد  آجلة  اتفاقية أسعار صرف  الشركة  أبرمت  وقد 
النقدية الصادرة المتوقعة للفترة من يناير ٢0٢٢ حتى  التدفقات  باليورو نسبة 7٣% من  وتغطي المبالغ المتحوط لها 
كبيرة  لمخاطر  معرضة  غير  الشركة  أن  اإلدارة  ترى   .٢0٢8 مارس  حتى   ٢0٢5 يناير  من  للفترة   %4٢ ونسبة   ،٢0٢4 ديسمبر 
الدوالر  أو  الُعماني  بالريال  إما  هي  األخرى  واألرصدة  المعامالت  أغلب  ألن  وذلك  األجنبية،  العمالت  لصرف  بالنسبة 

األمريكي، والريال مرتبط بالدوالر األمريكي بشكل فعال.

تحليل الحساسية:

إن تقوية / )إضعاف( اليورو بنسبة 10% مقابل العمالت األجنبية األخرى في تاريخ التقرير كان يمكن أن يؤثر على قياس 
وقائمة  المساهمين  حقوق  )انخفاض(  زيادة/  إلى  يؤدي  أن  يمكن  وكان  األجنبية  بالعمالت  المقدرة  المالية  األدوات 
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بالمبالغ التالية: 514.114 دوالر أمريكي )197.677 ريال عماني( )٢0٢0: ٣5٣.89٣ دوالر 
أمريكي )1٣6.07٢ ريال عماني((. وهذا التحليل مبني على تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبية التي تعتبر الشركة أنها 
وباألخص  ثابتة،  األخرى  المتغيرات  جميع  تبقى  أن  التحليل  ويفترض  التقرير.  فترة  نهاية  في  معقولة  بصورة  ممكنة 

أسعار الفائدة، مع إهمال تأثير المبيعات والمشتريات المتوقعة.

مخاطر االئتمان )ب( 

هي مخاطر الخسائر المالية للشركة في حالة عجز العميل أو الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية 
الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  إن  البنوك.  لدى  النقدية  واألرصدة  الشركة  لعمالء  المدينة  الذمم  من  أساسًا  وتنشأ 
لشراء  الُعمانية  بالشركة  المتعلقة  االئتمان  مخاطر  بتحليل  الشركة  وتقوم  للشركة،  الوحيد  العميل  هي  والمياه 

الطاقة والمياه من خالل مراقبة تصنيفها االئتماني. 

البنوك  مع  فقط  التعامل  خالل  من  البنكية  بالودائع  يتعلق  فيما  االئتمانية  المخاطر  من  الحد  على  الشركة  تعمل 
والمؤسسات المالية حسنة السمعة. 

للمخاطر  تعرض  أقصى  وكان  االئتمانية.  للمخاطر  للتعرض  األقصى  الحد  المالية  لألصول  الدفترية  القيمة  تمثل 
االئتمانية في تاريخ القوائم المالية كما يلي:

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٣8.551 14.8٢٣  35.560 13.673 ذمم تجارية مدينة )إيضاح 10(
 ٣.000  1.154  3.100 1.192 وديعة قصيرة االجل إيضاح 11(

 4.014 1.54٣  2.105 809 النقد وما في حكم النقد )إيضاح 1٢(
 ٢٢  8  130 50 إيرادات مستحقة )إيضاح 10(

 ٢٣٢  89  282 108 ذمم أخرى مدينة )إيضاح 10(
 15.832 41.177  17.617 45.819 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

كان تحليل أعمار الذمم التجارية المدينة كما في ٣1 ديسمبر كما يلي:

1.4112021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
الذمم 

التجارية 
المدينة

خسائر 
االئتمان 

المتوقعة 

الذمم 
التجارية 
المدينة

خسائر 
االئتمان 

المتوقعة

 - 1.44٣  - 1.726 غير متأخرة السداد
 - ٣.098  - 617 متأخرة الدفع 0<٣ أشهر

 - 10.٢8٢  - 11.330 متأخرة الدفع > ٣ أشهر و< سنة
 13.673 -  14.8٢٣ - 

 - ٣8.551  - 35.560 القيمة االسمية )ألف دوالر أمريكي(

يبين الجدول أدناه األرصدة لدى البنوك المصنفة حسب التصنيفات االئتمانية قصيرة األجل المنشورة من قبل خدمات 
موديز بتاريخ التقرير:

20212021٢0٢0٢0٢0

التصنيفالبنك
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٣.٣٢6 1.٢78  1.445 555 األرصدة لدى البنوك
 ٢65  688  P-3  254 660 بنك مسقط ش.م.ع.ع

بنك كريدت أجريكول كوربوريت 
 4.014  P-1  809  2.105  1.54٣ إنفسمنت

وديعة قصيرة االجل
بنك كريديت أجريكول كوربوريت آند 

 000.٣ P-1  1.192 3.100  1.154 إنفسمنت

مخاطر السيولة )ج( 

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم تمكن الشركة من اإليفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويكمن النهج 
لإليفاء  كافية  بسيولة  اإلمكان،  قدر  تحتفظ،  أنها  من  التأكد  في  السيولة  مخاطر  إدارة  حيال  الشركة  تعتمده  الذي 
بالتزاماتها عند استحقاقها، سواء أكان ذلك في الظروف العادية أو في الظروف الملحة، دون تحمل أي خسائر غير 

مقبولة أو المخاطرة باإلساءة لسمعة الشركة.

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

بااللتزامات  ويتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على ضمان توافر أموال سائلة لإليفاء 
عند استحقاقها.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

وفيما يلي مواعيد االستحقاق التعاقدية لاللتزامات المالية، بما في ذلك مدفوعات الفائدة:

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من 2 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

31 ديسمبر 2021
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني

المشتقات
 283 6.928  -  7.211  6.681 أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة
4.692 96.972 21.040 122.704  110.718 قروض ألجل

3.889 1.415  345  5.649  3.416 التزامات عقود اإليجار

 -  -  1.078  1.078  1.075 قروض قصيرة األجل

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 
 -  - 14.514  14.514  14.514 أخرى

 136.404  151.156 36.977 05.315 8.864

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من 2 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

31 ديسمبر 2021
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي

المشتقات
 735 18.019 -  18.754  17.376 أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة
12.204 252.204 54.721 319.129  287.952 قروض ألجل 

10.114 3.680  897  14.691  8.884 التزامات عقود اإليجار 

- - 2.804  2.804  2.796 قروض قصيرة األجل

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 
- - 37.751  37.751  37.751 أخرى

 354.759  393.129 96.173 273.903 23.053

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من ٢ إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

٣1 ديسمبر ٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
 711 10.5٣٣  -  11.٢44  10.68٣ المشتقات

أدوات مشتقة
التزامات مالية غير مشتقة

٢9.990 9٢.769 19.70٢ 14٢.461  1٢6.7٢7 قروض محددة األجل
4.٢48 1.400  ٣41  5.989  ٣.556 التزامات عقود اإليجار
 -  - ٣.4٢6  ٣.4٢6  ٣.410 قروض قصيرة األجل

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 
 -  - 15.٣٣6  15.٣٣6  15.٣٣6 أخرى

 159.71٢  178.456 ٣8.805 104.70٣ ٢4.949

القيمة 
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 
أقل من 

1 سنة
من ٢ إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

٣1 ديسمبر ٢0٢0
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

دوالر أمريكي

المشتقات
 1.849  ٢7.٣94  -  ٢9.٢4٣  ٢7.784 أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة
77.997 ٢41.٢7٣ 51.٢40 ٣70.510  ٣٢9.586 قروض ألجل 

11.048  ٣.641  887  15.576  9.٢47 التزامات عقود اإليجار 
 -  -  8.910  8.910  8.869 قروض قصيرة األجل

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 
 -  -  ٣9.890  ٣9.890  ٣9.890 أخرى

 415.٣76  464.1٢9  100.9٢7  ٢7٢.٣08  90.894 

ومن غير المتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل االستحقاق بشكل أبكر على نحو كبير، أو بمبالغ 
مختلفة إلى حد كبير.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )د( 

ترى إدارة الشركة أن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية كما هو 
موضح في القوائم المالية في تاريخ التقرير.

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 1 والمستوى ٢ خالل السنة.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تابع( )د( 

قياس القيم العادلة

مدخالت هامة غير ملحوظةأسلوب التقييمالنوع
أسلوب المقارنة السوقية: تحتسب القيمةأدوات مشتقة )المستوى ٢(

العادلة من قبل المؤسسات المالية ذات الصلة

غير منطبق

غير منطبقتدفقات نقدية مخصومةالتزامات مالية أخرى )المستوى ٢(

المشتقات الضمنية

تتضمن االتفاقيات التالية مشتقات ضمنية:

تتضمن اتفاقية شراء الطاقة المبرمة بين الشركة والشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه مشتقات ضمنية في  )أ( 
معادلة التسعير التي تقوم بتعديل األسعار بما يعكس التغيرات في أسعار صرف الريال الُعماني مقابل الدوالر 

األمريكي إضافة إلى التغيرات في مستوى مؤشرات األسعار الُعمانية واألمريكية.

تتضمن اتفاقية التشغيل والصيانة مشتقات ضمنية في معادلة التسعير التي تقوم بتعديل المدفوعات لكي  )ب( 
تعكس التغيرات في مؤشرات التضخم ذات الصلة.

تتضمن اتفاقية حق االنتفاع الفرعية المبرمة بين الشركة وبين شركة ميناء صحار الصناعي مشتقات ضمنية في  )ج( 
التغيرات في مستوى مؤشرات أسعار المستهلك  التي تقوم بتعديل إيجار األرض بما يعكس  التسعير  معادلة 

الُعمانية واألمريكية.

وال تنفصل هذه المشتقات الضمنية عن العقد األساسي، واتفاقية شراء الطاقة واتفاقية التشغيل والصيانة، واتفاقية 
حق االنتفاع الفرعية، وال تحتسب كمشتقات منفردة طبقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9، حيث ترى اإلدارة أن 

الخصائص االقتصادية والمخاطر المرتبطة بالمشتقات المندمجة هي على صلة وثيقة بتلك العقود األساسية.

إدارة رأس المال

تهدف الشركة إلى الحفاظ على أساس رأسمالي قوى الكتساب ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ولدعم استدامة 
التطور المستقبلي لألعمال، مع المحافظة في نفس الوقت على سياسة توزيع األرباح المناسبة لمكافأة المساهمين.

تدير الشركة هيكل رأس مالها وتقوم بإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للحفاظ على 
هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل توزيعات األرباح للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو 
إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنة المنتهية في ٣1 

ديسمبر ٢0٢1.

االلتزامات  .20

التزامات التشغيل والصيانة )أ( 

وفقا التفاقية التشغيل والصيانة المبرمة مع شركة سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م، من المرتقب أن 
تقوم األخيرة بتشغيل وصيانة المحطة حتى ٣1 مارس ٢0٢8. وبموجب االتفاقية، الشركة ملزمة بسداد رسوم التشغيل 

التالية:

رسم شهري ثابت  •

رسم متغير  •

واليورو  الُعماني  بالريال  والعمالة  المواد  أسعار  على  بناًء  األسعار  مؤشرات  حسب  للتعديل  الرسوم  جميع  تخضع 
ومؤشرات أسعار المنتجين بالدوالر االمريكي.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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وفي ٣1 ديسمبر، كانت الدفعات المستقبلية المتوقعة بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة )بدون تعديل األسعار( كما 
يلي:

20212021٢0٢0٢0٢0

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

 15.٢46 5.86٢ 20.132 7.741 خالل سنة

 60.98٣ ٢٣.448 79.930 30.733 ما بين سنتين إلى خمس سنوات

 ٣٣.50٢ 1٢.88٢ 24.294 9.341 بعد خمس سنوات 

 47.815 124.356 4٢.19٢ 109.7٣1 

وكان سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي من أجل تحويل مدفوعات التشغيل والصيانة المقّومة باليورو كما في ٣1 
ديسمبر ٢0٢1 كما يلي: 1.15 )٣1 ديسمبر ٢0٢0: ٢4.1(.

كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1، لدى الشركة أوامر شراء قائمة بمبلغ 95.056 دوالر أمريكي )٣6.549 ريال ُعماني( )٢0٢0: ٢61.0٢٢  )ب( 
دوالر أمريكي )100.٣6٣ ريال ُعماني((.

عقد االيجار التشغيلي الذي تتصرف فيه الشركة بصفة المؤجر  .21

إنتاج  أبرمت الشركة اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه فيما يتعلق بجزء جوهري من 
الطاقة وتتضمن بنوًدا بااللتزام بالقبول أو دفع الغرامات بنسبة 100% لصالح الشركة. 

قررت اإلدارة أن الترتيبات الملزمة بالقبول أو دفع الغرامات التي تم إبرامها مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه 
بموجب اتفاقية شراء الطاقة تخضع للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16 عقود التأجير. كما قررت اإلدارة أن هذه 
الترتيبات في جوهرها تمثل اتفاقية تأجير تشغيلي. وقد ابتدأ التأجير بتاريخ ٣ أبريل ٢01٣. وفيما يلي مجموع الحد األدنى 

لمقبوضات اإليجار المتوقع استالمها بموجب اتفاقية شراء الطاقة )باستثناء التعديالت حسب مؤشر األسعار(:

20212021٢0٢0٢0٢0

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

ألف 
ريال عماني

ألف 
دوالر أمريكي

 7٣.46٢ ٢8.٢46 73.462 28.246 خالل سنة

 ٢9٣.940 11٣.0٢0 293.940 113.020 ما بين سنتين إلى خمس سنوات

 155.٣5٢ 59.7٣٣ 81.890 31.487 بعد خمس سنوات 

 172.753 449.292 ٢00.999 5٢٢.754 

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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صافي األصول لكل سهم - المعدل  .22

يتم احتساب صافي األصول لكل سهم عن طريق قسمة صافي األصول التي تعود إلى المساهمين العاديين للشركة 
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٢48.56٢ 95.57٢ 266.960 102.646 صافي األصول - أموال المساهمين 
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 674.887 674.887 674.887 674.887 السنة
صافي األصول لكل سهم - المعدل )بيسة/

 ٣68.٣0 141.61 395.56 152.09 سنت(

ترى اإلدارة بأن عجز التحوط البالغ قيمته 5.68 مليون ريال ُعماني )14.77 مليون دوالر أمريكي( كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1 
)٢0٢0: 9.08 مليون ريال ُعماني )٢٣.6٢ مليون دوالر أمريكي(( يمثل خسارة سوف تتكبدها الشركة إذا ما اختارت أن تقوم 
بإنهاء اتفاقيات المقايضة في هذا التاريخ. ولكن وبموجب الشروط الواردة في وثائق التمويل، فإن الشركة ليس من 

حقها إنهاء اتفاقيات المقايضة. وعليه تم استبعاد عجز التحوط من أموال المساهمين.

العائدات على كل سهم  .23

بالمساهمين  المتعلقة  الخسائر  أو  األرباح  صافي  قسمة  طريق  عن  السهم  لكل  األساسية  العائدات  احتساب  يتم 
العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. 

20212021٢0٢0٢0٢0
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي
ألف 

ريال عماني
ألف 

دوالر أمريكي

 ٢7.610 10.616 11.12428.931صافي ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 674.887 674.887 674.887 674.887السنة 
 40.91 15.7٣ 42.87 16.48العائدات األساسية على السهم )بيسة/سنت( 

تأثير تفشي كوفيد 19   .24

أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس ٢0٢0 أن فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( جائحة عالمية. تسبب هذا 
الحدث في اضطرابات واسعة النطاق لألعمال التجارية العالمية، مع ما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على النشاط 

االقتصادي، بينما بدأ توزيع لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  من   19 كوفيد  تأثير  من  للتخفيف  الشركة  تكبدتها  التي  بالتكاليف  المطالبة  تمت 
والمياه بموجب تغيير قانون الحماية المتفق عليه في اتفاقية شراء الطاقة والمياه. بالتالي، ال يتوقع حدوث أي تأثير 

على ربحية الشركة أو سيولتها أو أي انخفاض في قيمة أصولها. 

استند  ومسؤولة.  استباقية  بطريقة   19 كوفيد-  جائحة  تشكلها  التي  المخاطر  مع  التعامل  الشركة  إدارة  تواصل 
مشغل المحطة إلى خطة استمرارية األعمال في مارس ٢0٢0 بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 في البالد. في البداية، 
عمل فريق التشغيل األساسي في مجموعات منفصلة للتخفيف من مخاطر العدوى لجميع الموظفين مع اإلقامة 

وإجراءات الحجر الصحي الالزمة. في نهاية المطاف تم تخفيف قيود الحجر الصحي بعد مراجعة شاملة للوضع.

شبكة  ودعم  بسالسة  المحطة  عملت  الوبائي.  الوضع  إلدارة  بصرامة  العمانية  العليا  اللجنة  إرشادات  تطبيق  تم 
الكهرباء العمانية بشكل كامل. حالًيا، تتم العمليات في نوبة عمل مدتها 8 ساعة، وفًقا للقواعد االحترازية الخاصة 

بجائحة كوفيد-19 في سلطنة عمان وإرشادات كوفيد 19 المعتمدة من إنجي إس إيه.

اإليضاحات حول القوائم المالية )تابع(
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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