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المساهمين الكرام،

يســعدني نيابــًة عــن مجلــس اإلدارة )»المجلــس«( فــي شــركة 
اس ام ان  بــاور القابضــة ش.م.ع.ع )»الشــركة«(، أن أقــّدم لكــم 
القوائــم الماليــة الموحــدة المدّققــة عــن الســنة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2٠21.

حوكمة الشركات

ــاكل الشــركة  ــة بمراجعــة هي  تقــوم الشــركة بصفــة متواصل
معاييــر  أعلــى  تبنــي  يضمــن  بمــا  وعملياتهــا  وسياســاتها 
التنظيــم واإلدارة وحوكمــة الشــركات وتطبيقهــا تماشــًيا مــع 

المتطلبــات والمبــادئ الرقابيــة المحليــة والدوليــة.

العمليات

 )»HSE«( والبيئــة  والســالمة  الصحــة  علــى  الشــركة  ركــزت 
العــام  األداء  كان   ،2٠21 عــام  وخــالل  لهــا.  أساســي  كهــدف 
للصحــة والســالمة والبيئــة خــالل العــام متميــزا، حيــث لــم تقــع 
الســنوات  مــع  تماشــيا   )»LTA«( للوقــت  مهــدرة  حــوادث  أي 

الســابقة.

ُيقــاس األداء التجــاري لــكال المحطتيــن إس إم إن بــركاء للطاقة 
للطاقــة ش.م.ع.م  والرســيل  بــركاء«(  إن  إم  )»إس  ش.م.ع.م 
تســليم  علــى  القــدرة  وهــي  بمصداقيتهمــا  )»الرســيل«( 

الســعة المعلنــة وفًقــا للعقــد.

للطاقــة  بــركاء  إن  إم  إس  موثوقيــة  كانــت   ،2٠21 عــام  فــي 
9٦.2٪ )9٨.2٪ فــي 2٠2٠( وللميــاه 9٧.٨٪ )9٦.٥٪ فــي 2٠2٠(. كمــا 
بنســبة  متميــزة  موثوقيــة  علــى  الرســيل  محطــة  حافظــت 

 .2٠21 عــام  2٠2٠( خــالل  فــي   ٪99.٥(  ٪99.9

 3،٧٠2 قــدره  صــاٍف  طاقــة  حجــم  إجمالــي  الشــركة  أنتجــت 
 )2٠2٠ عــام  فــي  جيجاوات/ســاعة   3،14٠( جيجاوات/ســاعة 
وقــد تــم تســليم   31،٦٦٨،٠٠٠ متــر مكعــب مــن ميــاه الشــرب 

.)2٠2٠ عــام  فــي  مكعــب  متــر   31،19٦،٠٠٠(

تــم تنفيــذ جميــع أنشــطة الصيانــة الالزمــة للمعدات الرئيســية 
وفًقــا لتوصيــات الشــركات المصنعــة للمعــدات األصليــة، مــع 
الصحــة  الصناعــة علــى  تطبيــق أفضــل معاييــر وممارســات 

ــة خــالل الفتــرة. والســالمة والصيان

إتخــذت الشــركة ومقــاول التشــغيل والصيانــة شــركة ســوزيز 
الالزمــة  اإلحترازيــة  اإلجــراءات  جميــع  )»ســتومو«(  تراكتبــل 
تماشــيًا مــع توجيهــات اللجنــة العليــا المكلفــة ببحــث آليــة 
التعامــل مــع انتشــار فيــروس كوفيــد 19 بالتنســيق الوثيــق 
والشــركة  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع 
العمانيــة لنقــل الكهربــاء وهيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة 
وأصحــاب العالقــة اآلخريــن. تواصــل الشــركة و ســتومو تنفيــذ 
خطــة اســتمرارية األعمــال وإتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة المتعلقــة 
والفحــص  الكمامــات  وارتــداء  اإلجتماعــي  التباعــد  بخطــوات 
الصحي.عــالوة علــى ذلــك، قامــت الشــركة و ســتومو بمراقبــة 

الوضــع عــن كثــب لضمــان توافــر المحطــات وموثوقيتهــا.

تقرير مجلس اإلدارة
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النتائج المالية

حققــت الشــركة إجمالــي إيــرادات وقدره ٨٧.1 مليــون ريالعماني 
لعــام 2٠21 )٨2.٧ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2٠2٠( ، والتــي 
تمثــل زيــادة قدرهــا 4.4 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بعــام 2٠2٠. 
تشــمل اإليــرادات اإلجماليــة اإليــرادات المتغيــرة )رســوم الوقــود 
الثابتــة  واإليــرادات  المتغيــرة(  والصيانــة  التشــغيل  ورســوم 

)رســوم الســعة الثابتــة(.

حققــت الشــركة صافــي ربــح موحــد قــدره 9.٥٥ مليــون ريــال 
عمانــي خــالل عــام 2٠21 مقارنــة بصافــي ربــح قــدره 1٠.3 مليــون 
ــح  ــي لعــام 2٠2٠. ويعــزى اإلنخفــاض فــي صافــي الرب ــال عمان ري
البالــغ ٠.٧٥ مليــون ريــال عمانــي بشــكل رئيســي إلــى األســباب 

ــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2٠2٠: التاليــة مقارن

انخفاض قيمة Goodwill المتعلقة بالرسيل؛  

توافــر تجــاري أقــل فــي محطــة إس إم إن بــركاء لتوليــد   
الطاقــة مقارنــة بعــام 2٠2٠ بســبب بعــض اإلنقطاعــات بمــا 
ــة إلعصــار  ــة المداري ــك التأثيــرات الناجمــة عــن الحال فــي ذل

شــاهين؛

بالرســيل  المتعلقــة   2٠2٠ لســنة  الضريبيــة  التعديــالت   
الشــركة  لصالــح  العليــا  المحكمــة  قــرار  عــن  الناجمــة 
بتطبيــق نمــوذج التأجيــر التمويلــي طــوال فتــرة اتفاقيــة 

الطاقــة. شــراء 

تــم تعويــض هــذه الجوانــب الســلبية جزئًيــا مــن خــالل التبايــن 
اإليجابــي التالــي مقارنــة بعــام 2٠2٠:

إنخفــاض فــي تكاليــف التمويــل بعــد الســداد المجــدول   
لتســهيالت القــرض األجــل لشــركتي المشــروع وبســبب 
أســعار الفائــدة المنخفضــة التــي كان لهــا تأثيــر إيجابــي 

علــى الجــزء غيــر المحمــي مــن القــروض.

يعــود ســبب اإلنخفــاض فــي قيمــة األصــول غيــر الجاريــة إلــى 
اســتهالك المحطــة )األصــول الثابتــة( .كمــا يعــود اإلنخفــاض 
فــي قيمــة األصــول الجاريــة إلــى اإليجــار التمويلــي والدفعــات 
المســتلمة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن 
 2٠2٠  ،2٠19 الماليتيــن  للســنتين  المســتحقة  الوقــود  رســوم 
وجــزء مــن 2٠21 بموجــب ترتيبات تســوية الوقود المتفق عليها 
مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمحطتــي إس 
إم إن بــركاء والرســيل. وعلــى الرغــم مــن التحديــات الناجمــة 
عــن جائحــة كوفيــد 19، فقــد تمكنــت الشــركة وســتومو مــن 
الحفــاظ علــى توافــر المحطــات بشــكل جيــد وبالتالــي ســداد 

ــة األجــل. ــة لقروضهــا طويل األقســاط المجدول

النظرة المستقبلية

مــن  وبالرغــم  وأدائهــا،  المحطــات  بعمليــات  يتعلــق  فيمــا 
التحســن الملحــوظ فــي وضــع كوفيــد-19، ســتحافظ الشــركة 
علــى يقظتهــا الكاملــة خــالل هــذه الفتــرة غيــر المســبوقة 

العالقــة.  أصحــاب  لحمايــة صحــة موظفيهــا ومصالــح جميــع 
اتخــذت الشــركة الخطــوات القانونيــة الالزمــة وفًقــا للشــروط 
التعاقديــة التفاقيــة شــراء الطاقــة )والميــاه( لتغطيــة أي تأثيــر 
ســلبي علــى عملياتهــا والحــد مــن أيــة خســائر ناجمــة بشــكل 

مباشــر مــن كوفيــد-19.

ســتواصل الشــركة تركيزهــا علــى الصحــة والســالمة والحفــاظ 
علــى الموثوقيــة المتميــزة فــي كال المحطتيــن. كمــا عقــدت 
جميــع  مــع   2٠21 عــام  خــالل  اإلجتماعــات  مــن  عــددا  الشــركة 
ــر المحطــات. وقــد  أصحــاب العالقــة بهــدف التقليــل مــن تدوي
أكــدت هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة  تغييــًرا فــي منهجيــة 
تحميــل الطاقــة والــذي مــن شــأنة أن يقلــل مــن نســبه التدويــر 
خــالل عــام 2٠22 فصاعــًدا. وستســتمر الشــركة فــي التواصــل 
والتنســيق المســتمر مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه وهيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة والشــركة العمانيــة 

ــر المحطــات. ــاء بشــأن تدوي لنقــل الكهرب

محطتــي  لمســتقبل  التحضيريــة  بالمبــادرات  يتعلــق  فيمــا 
الرســيل و إس إم إن بــركاء لتوليــد الطاقــة، تعمــل الشــركة 

بشــكل مكثــف علــى األنشــطة التاليــة:

  بعــد اإلنتهــاء مــن الفتــرة التجريبيــة بنجــاح ، بــدأ العمــل 
ــر 2٠22، بينمــا  فــي الســوق الفــوري اعتبــاًرا مــن شــهر يناي
تشــارك كل مــن الرســيل وإس إم إن بــركاء فــي الســوق 
الفــوري، فــإن هــذه المشــاركة لــن يكــون لهــا أي تأثيــر علــى 
ــة للشــركة خــالل الفتــره التــي ســتبقى  التدفقــات النقدي
الرســيل و إس إم إن بــركاء فيهــا تحــت إطــار اتفاقيــة شــراء 

الطاقــة )والميــاه(.

فــي  متوقــع  هــو  كمــا  الرســيل،  بمحطــة  يتعلــق  فيمــا   
اتفاقيــة شــراء الطاقــة بيــن الرســيل والشــركة العمانيــة 
ــم اإلفصــاح عنــه للســوق  لشــراء الطاقــة والميــاه، وكمــا ت
فــي التقريــر الســنوي لعــام 2٠2٠ لشــركة اس ام ان بــاور 
إلــى   1 الغازيــة  التوربينــات  توقفــت  ش.م.ع.ع.  القابضــة 
التوربينــات الغازيــة ٦، التــي تــم إنشــائها بيــن عامــي 19٨4 
و 19٨٧ ، عــن العمــل فــي 3٠ ســبتمبر 2٠21. وعليــة فقــد 
إنخفضــت ســعة محطــة توليــد الطاقــة فــي الرســيل مــن 

إلــى حوالــي 1٨4 ميجــاوات. ٦٦٥ ميجــاوات 

بعــد إلغــاء مناقصــة شــراء الطاقــة 2٠22 فــي أكتوبــر 2٠21،   
أصــدرت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه طلــب 
الرســيل  )Request for Proposal( لشــركة  عــرض 
ــد قصيــر المــدى إلتفاقيــة شــراء  فــي ديســمبر 2٠21 لتمدي
نقــل  نظــام  واســتقرار  أمــن  ضمــان  أجــل  مــن  الطاقــة 
أكتوبــر  بحلــول  تحديثــه  علــى  العمــل  والجــاري  الطاقــة 
2٠22. وبنــاًء علــى ذلــك ، قدمــت شــركة الرســيل عرًضــا 
تنافســًيا لســعة 1٨4 ميجــاوات للشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه وفًقــا للجــدول الزمنــي لطلــب العــرض 
أعــاله.  ومــن المتوقــع أن يتــم صــدور قــرار مــن الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــأن تمديــد اتفاقيــة 
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شــراء الطاقــة بحلــول 31 مــارس 2٠22. وفــي حــال تمكنــت 
أعــاله، فســتكون  التمديــد  مــن ضمــان  الرســيل  شــركة 
الفتــرة خــالل عــام  إيــرادات ألغلبيــة  قــادرة علــى تحقيــق 

2٠22 مــع ضمــان أمــن نظــام نقــل الطاقــة.

جميــع  تقييــم  عنــد  الرســيل،  بمحطــة  يتعلــق  فيمــا   
الشــركة  اســتعانت  والمتاحــة،  الممكنــة  البدائــل 
التــي  لإليــرادات  تقييــم  إلجــراء  مســتقل  بإستشــاري 
يمكــن أن تتوقــع الشــركة تحقيقهــا مــن الســوق الفــوري 
للطاقــة. إنتهــت هــذه الدراســة إلــى أن مســتوى اإليــرادات 
التــي يمكــن أن تتوقــع الشــركة تحقيقهــا علــى المــدى 
القصيــر والمتوســط مــن الســوق الفــوري ســيكون ضئيــاًل، 
فــإن  الحالــي،  الفــوري  الســوق  وبالتالــي بموجــب قواعــد 
مشــاركة الرســيل فــي الســوق الفــوري بعــد إنهــاء اتفاقيــة 
للشــركة.  اقتصادًيــا  مجديــة  تكــون  لــن  الطاقــة  شــراء 

فيمــا يتعلــق بمحطــة إس إم إن بــركاء، ســتعمل الشــركة   
العامــة  الخدمــات  تنظيــم  هيئــة  مــع  وثيــق  بشــكل 
والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وجميع أصحاب 
العالقــة فــي قطــاع الطاقــة والميــاه علــى إمكانيــة تمديــد 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه. وقــد تــم إرســال خطــاب إلى 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــأن إمكانيــة 
طــرح مناقصــة تمديــد إتفاقيــة شــراء الميــاه حيــث ال يوجــد 

ســوق فــوري للميــاة.

عنــه  اإلفصــاح  تــم  وكمــا  األربــاح،  بتوزيــع  يتعلــق  فيمــا   
ســابًقا وبمــا يتماشــى مــع ترتيبــات التمويــل خــالل فتــرة 
ــج  ــا دفــع الفائــض النقــدي النات االكتتــاب العــام، يتــم حالي
عــن شــركة إس إم إن بــركاء إلــى المقرضيــن ولــن يتدفــق 
إلــى المســاهمين حتــى تتــم تســوية القــروض بالكامــل 
القــروض.  هيكلــة  إعــادة  يمكــن  الــذي  الوقــت  حتــى  أو 
ســتكون مشــاريع تمديــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة )والميــاه( 
بــركاء عامــاًل رئيســيًا إلعــادة هيكلــة  لشــركة إس إم إن 
والســماح  القادمــة،  الســنوات  فــي  المحتملــة  الديــون 

بتوزيــع المزيــد مــن األربــاح. ولقــد تمكنــت شــركة الرســيل 
خــالل عــام 2٠21 مــن ســداد جميــع ديونهــا المســتحقة وأيــة 
المتعلقــة  اإللتزامــات  علــى  ســتتوقف  لألربــاح  توزيعــات 
للشــروط  طبقــا  الطاقــة  شــراء  إتفاقيــة  فتــرة  بنهايــة 

واألحــكام.

مســاهمينا،  أشــكر  أن  أود  اإلدارة،  مجلــس  رئيــس  بصفتــي 
دعمهــم  علــى  أيًضــا  ولكــن  ثقتهــم،  علــى  فقــط  ليــس 
المســتمر وعلــى الخبــرة التــي يجلبونهــا إلــى الشــركة. كمــا 
ــة لشــراء  ــه للشــركة العماني يعــرب مجلــس اإلدارة عــن امتنان
الطاقــة والميــاه، وهيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة، والهيئــة 
ــة  ــر الحكومي ــات الحكوميــة وغي العامــة لســوق المــال والهيئ

توجيهاتهــم ودعمهــم. علــى  األخــرى 

جميــع  أشــكر  أن  أيًضــا  أود   ، كوفيــد-19  جائحــة  ضــوء  فــي 
الموظفيــن العامليــن فــي محطتــي إس إم إن بركاء والرســيل 
وكذلــك فريــق العمــل فــي المكتــب الرئيســي للشــركة علــى 
جهودهــم المقــدرة لضمــان توفيــر الطاقــة والميــاه بشــكل 

ــوق خــالل عــام 2٠21. موث

خالــص  عــن  أعــرب  أن  أود  اإلدارة،  مجلــس  عــن  نيابــة  أخيــًرا، 
تقديرنــا وامتناننــا لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم 
دعمهــم  علــى  الرشــيدة  وحكومتــه  المعظــم  طــارق  بــن 
خلــق  خــالل  مــن  الخــاص  للقطــاع  وتشــجيعهم  المســتمر 
بيئــة عمــل تســمح لنــا بالمســاهمة بفعاليــة فــي نمــو إقتصــاد 

عمــان. ســلطنة 

الدكتور/ عبداهلل اليحيائي
رئيس مجلس اإلدارة 
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تأسســت شــركة “اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع” )الشــركة( 
مــن  الثنتيــن  القابضــة  الشــركة  ولكونهــا   .2٠11 مايــو   ٧ فــي 
شــركات الطاقــة، همــا “إس إم إن بــركاء” و”الرســيل”، فإنهــا 
مكعــب/  متــر  و12٠.٠٠٠  الكهربــاء  مــن  وات  ميجــا   ٨٥9 توفــر 

يوميــًا مــن ميــاه الشــرب.

معلومات أساسية:

فــي الثانــي مــن نوفمبــر عــام 2٠٠٥ طرحــت الحكومــة مناقصــة 
إلنشــاء محطــة مســتقلة إلنتــاج الكهربــاء وتحليــة الميــاه فــي 
واليــة بــركاء وخصخصــة محطــة كهربــاء الرســيل )مناقصــة 

رقــم 21٠/2٠٠٥(.

أرســت  تنافســية،  مناقصــة  إجــراء  عقــب   ،2٠٠٦ عــام  وفــي 
“الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه” المناقصــة علــى 
للعمليــات  تراكتبــل   - الســويس  )“شــركة  المؤسســين 
ش.م.ع”،  للتنميــة  مبادلــة  و”شــركة  عمــان”،  والصيانــة 
تنفيــذ  تــم  ولقــد  ش.م.م”(.  للتجــارة  الوطنيــة  و”الشــركة 

المشــروع علــى أســاس نظــام التشــييد والتملــك والتشــغيل. 
النظــام يتيــح للمؤسســين )عبــر المشــّغل( تشــغيل  هــذا 
المحطتيــن لفتــرة تمتــد لمــا بعــد أمــد المشــروع المحــّدد بـــ 
1٥ عامــًا، ســواًء بتمديــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه )إذا 
تــم االتفــاق علــى ذلــك مــع “الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة 

والميــاه”( أو عــن طريــق الببيــع  فــي الســوق الفــوري .

ــاور القابضــة  قــام المؤسســون بتأســيس شــركة “اس ام ان ب
ش.م.ع.ع” )“إس إم إن )جافــزا(” بغــرض تملــك أســهم شــركتي 
المشــروع ومباشــرة المشــروع مــن خــالل هاتيــن الشــركتين. 
ومنــذ لحظــة بــدء المشــروع حتــى تحويلــه إلــى الشــركة ظلــت 
شــركة “اس ام ان جافــزا” تمتلــك 99.99٪ مــن األســهم فــي 
شــركتي المشــروع. لقــد تــم تنفيــذ كل مــن المشــروعين مــن 

قبــل كل مــن شــركتي المشــروع علــى النحــو التالــي:

وصف الشركة

MUSCAT

Sur

Nizwa

Ibri

Suhar

Musandam (Sultanate of Oman)

Madha (Sultanate of Oman)

Barka

Sultanate of Oman

Salalah

Ar Rusayl

Water Desalination Plants............

Power Plants ...................................

Capital .............................................

Willayah / Town ............................

This map is not an authority on Administrative Boundaries.
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شركة إس إم إن بركاء:

الحدثالتاريخ

إصدار طلب تقديم العروض من قبل مجلس المناقصات2 نوفمبر 2٠٠٥        

تقديم العطاء2٦ يونيو 2٠٠٦

توقيع وثائق المشروع٦ ديسمبر 2٠٠٦

اإلغالق المالي2٠ فبراير 2٠٠٧

تاريخ التشغيل التجاري األولي للكهرباء2٨ يوليو 2٠٠٨

إنتهاء فترة الكهرباء األولية3٠ سبتمبر 2٠٠٨

انجاز التشغيل التجاري النهائي1٥ نوفمبر 2٠٠9

إنتهاء إتفاقية شراء الطاقة والمياه31 مارس 2٠24

شركة الرسيل للطاقة:

الحدثالتاريخ

إصدار طلب تقديم العروض من قبل مجلس المناقصات2 نوفمبر 2٠٠٥

تقديم العطاء26 يونيو 2006

توقيع وثائق المشروع6 ديسمبر 2006

إكمال الترتيبات وفق اتفاقية البيع والشراء/ اتفاقية التسوية31 يناير 2007

اإلغالق المالي/ اتفاقية المحطات20 فبراير 2007

انتهــاء المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة )توربينــات الغــاز مــن 1 إلــى ٦( مــن اتفاقيــة شــراء الطاقــة.  30 سبتمبر 2021
المتوفــرة - 1٨٥ ميجــا وات الســعة 

إنتهاء المرحلة الثالثة )توربينات الغاز ٧ و ٨( من اتفاقية شراء الطاقة31 مارس 2022

وصف لمحطة إس إم إن بركاء:

تعــّد محطــة إس إم إن بــركاء محطــة مســتقلة تنتــج الميــاه والكهربــاء وتقــع فــي بــركاء. ويبعــد الموقــع عــن مســقط، ُعمــان 
بحوالــى ٥٠ كلــم إلــى الشــمال الغربــي.

تعــرف المحطــة أيضــًا باســم بــركاء )2( أو بــركاء المرحلــة الثانيــة. يبلــغ اإلنتــاج التصميمــي للمحطــة بنظــام الــدورة المزدوجــة ٥.٦٧3 
ميجــا وات و3٦3 ميجــا وات بنظــام الــدورة المفتوحــة. كمــا يبلــغ إنتــاج الميــاه حوالــى 2٦.4 مليــون جالــون فــي اليــوم أو 12٠.٠٠٠ متــر 

مكعــب فــي اليــوم.

ــي فــي فتــرة الخمســة عشــر ســنة التــي حّددتهــا  دشــنت المحطــة إنتاجهــا التجــاري الكامــل فــي 1٥ نوفمبــر 2٠٠9، ودخلــت بالتال
اتفاقيــة شــراء الميــاه والطاقــة الــذي يضمــن بيــع انتــاج المحطــة مــن كهربــاء وميــاه شــرب “للشــركة الُعمانيــة لشــراء الميــاه 

والطاقــة”.

تتكــون محطــة الكهربــاء مــن ثالثــة توربينــات مزدوجــة الحتــراق الوقــود )V 94.2 Rev 6( )مــن تصميــم شــركة “ســيمنز” وإنتــاج 
شــركة “أنســالدو للطاقــة” اإليطاليــة( وثالثــة مولــدات بخاريــة حراريــة إضافيــة ومولديــن مزوديــن بتوربيــن لتكثيــف البخــار مــن إنتــاج 

شــركة “ســيمنز” إضافــة لمحطــة كهربــاء مســاعدة ضروريــة لتشــغيل محطــة الكهربــاء.

صممــت محطــة إس إم إن بــركاء بحيــث تكــون علــى شــكل 3+2، مــع 3 توربينــات احتــراق، وثالثــة مولــدات بخاريــة حراريــة إضافيــة 
ــة تشــغيلية مــن الممكــن مــد أي مــن  ــاء موحــدة. يتيــح هــذا التصميــم مرون وتوربينيــن بخارييــن لتشــكل جميعهــا دورة كهرب

ــد عــن أي مــن المراجــل.  ــي أو المنخفــض المتولّ ــن بالبخــار ذي الضعــط العال التوربينيــن البخاري
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تقــوم توربينــات الغــاز “V94.2” المســتقلة بتفريــغ غازاتهــا الســاخنة مباشــرة نحــو المولــدات البخاريــة المــزودة بوحــدات اســترداد 
الحــرارة بنظــام الــدوران الطبيعــي علــى مســتويين مــن الضغــط: ضغــط بخــاري عالــي عنــد مســتوى ٨٥  بــار وضغــط بخــاري منخفض 
عنــد مســتوى ٧  بــار. يتجمــع الضغــط البخــاري العالــي الناتــج مــن كل مولــد فــي مــكان واحــد ويمــرر لواحــدة مــن التوربينــات البخاريــة 

كضغــط بخــاري منخفــض.

المحطــة مجهــزة بعــوادم متباعــدة بحيــث يمكــن تشــغيل كل مــن توربيــن االحتــراق علــى حــدة بنظــام الــدورة المفتوحــة فــي حــال 
حــدوث قصــور فــي أي مــن المراجــل أو التوربينــات البخاريــة، كمــا أنهــا مــزودة أيضــًا بنظــام إلقــاء البخــار مباشــرة فــي أجهــزة تكثيــف 
التوربينــات البخاريــة. وصممــت محطــة إس إم إن بــركاء بحيــث يمكــن بــدء تشــغيلها ذاتًيــا مــن خــالل مولــدات تعمــل بالديــزل قــادرة 

علــى بــدء تشــغيل المحطــة عبــر توصيــالت مربوطــة باثنيــن مــن التوربينــات الغازيــة علــى األقــل.

 تعتمــد عمليــة إنتــاج الميــاه علــى محطــة لتحليــة ميــاه البحــر تعمــل بنظــام التناضــح العكســي مــن إنتــاج “دوجريمــوت” صممــت 
إلنتــاج 2٦.4  مليــون جالــون فــي اليــوم أو ٥٠٠٠  متــر مكعــب فــي الســاعة مــع محطــة صغيــرة مســاعدة ملحقــة. يتكــون نظــام التناضــح 
العكســي مــن 14 مقطــورة فــي الخــط األول و٧  مقطــورات فــي الخــط الثانــي. وعلــى عكــس نظــام التناضــح “الطبيعــي” الــذي 
يســهل مــرور المــواد المذابــة بحيــث تكــون المــواد المركــزة متســاوية علــى جانبــي الغشــاء فــإن نظــام التناضــح العكســي يعمــل 
علــى مــرور الميــاه بضغــط عــال عبــر غشــاء يــكاد ال يســمح بمــرور األمــالح العالقــة. وفــي النهايــة تكــون الميــاه النقيــة فــي جانــب 

واألمــالح عاليــة التركيــز فــي الجانــب اآلخــر. 

 ويتيــح نظــام التناضــح العكســي لشــركة إس إم إن بــركاء المرونــة، فــي بعــض الحــاالت، لشــراء الكهربــاء مــن الشــبكة ألغــراض 
تشــغيل محطــة التحليــة بــدالً عــن االكتفــاء فقــط بالكهربــاء التــي تنتجهــا هــي. 

تعمــل المحطــة بالغــاز الطبيعــي كوقــود أساســي والزيــت كوقــود مســاعد. المحطــة مربوطــة بالبنيــة التحتيــة لتوزيــع الغــاز التــي 
تملكهــا وتشــّغلها وزارة الطاقــة والمعــادن وبنظــام نقــل الميــاه الــذي تملكــه وتشــّغله الشــركة العمانيــة لخدمــات الميــاه والصــرف 
الصحــي وأخيــرًا بنظــام النقــل الرئيســي الموحــد بقــدرة 22٠  كيلــو فولــت الــذي تملكــه وتشــّغله الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء. 

3 x 9.5 kg natural gas / sec

3 x 470m3 air / sec

3 x 1.5 kg natural gas / sec

220 kv

3 x 121MW

temp 551ºC

3 x 328 ton steam / h; 90 bar; 544ºC

Water
2 x 157MW

Power Consumption
31MW

Reverse Osmosis
remineralization

15,500m3 / h seawater

potable water; 5,000 m3 / h

seawater

132 mbara
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ــاء المحطــة مــع االعتمــاد علــى االحتياطــي مــن الشــبكة. وتتوفــر  تتوفــر الطاقــة اإلضافيــة للمحطــة مــن النظــام الداخلــي لكهرب
ــر والمخــازن  ــة واإلصــالح مثــل غرفــة التحكــم والمختب ــار والصيان ــة للتشــغيل واالختب بالموقــع كافــة المعــدات والمرافــق المطلوب

ــورش وخالفــه.  وال

 تعاقــدت شــركة إس إم إن بــركاء ألداء كافــة أنشــطة العمليــات و الصيانــة المتعلقــة بالمحطــة مــع شــركة ســويز تراكتبيــل 
)“ســتومو”(.  عمــان  والصيانــة  للتشــغيل 

وصف لمحطة الرسيل: 

، وهــي أول شــركة مملوكــة للدولــة لتوليــد الطاقــة يتــم  الرســيل هــي محطــة لتوليــد الكهربــاء تعمــل بالغــاز الطبيعــي    
خصخصتهــا فــي ســلطنة عمــان. فــي ديســمبر 2٠٠٦، اســتحوذ المســاهمون علــى أســهم شــركة الرســيل مــن الحكومــة )مــن خــالل 

اســتحواذ إس إم إن جافــزا علــى 99٪ مــن األســهم فــي الرســيل(.

 تقــع المحطــة فــي المنطقــة الصناعيــة علــى بعــد حوالــى 4٠  كلــم غــرب مســقط. وتتكــون مــن ٨ توربينــات غازيــة مــن طــراز
Frame 9E  تــم تركيبهــا علــى 4  مراحــل بيــن عامــي 19٨4 و2٠٠٠. تســتخدم محطــة الرســيل الغــاز الطبيعــي الــذي توفــره وزارة 
الطاقــة والمعــادن كغــاز تشــغيل أساســي إال أنهــا تحتفــظ بمخــزون مــن وقــود الديــزل ليســتخدم كوقــود احتياطــي. تــم بيــع 
طاقــة وانتــاج الكهربــاء الكهربــاء للشــركة العمانيــة لشــراء الميــاه والطاقــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة البالــغ مدتهــا 1٧  ســنة 

و تنتهــي فــي ســبتمبر 2٠21 )٦ توربينــات غازيــة( و مــارس 2٠22 )توربينييــن غازييــن(.

توربينــات االحتــراق مصفوفــة جنًبــا إلــى جنــب مــع توفــر رافعــة ســّحابة تمــر فوقهــا جميعــًا ألغــراض الصيانــة. معــدات التوليــد هــي 
ــت( داخــل مبنــى مــن الطــوب  ــو فول ــة للغــاز )بقــدرة 132  كيل ــة المعزول مــن النــوع الخارجــي مــع وجــود لوحــة المفاتيــح الكهربائي
األحمــر. تمــر الدوائــر الكهربائيــة الكابليــة تحــت األرض بيــن محــّول رفــع الجهــد الكهربائــي ولوحــة المفاتيــح الكهربائيــة للغــاز 
بقــدرة 132 كيلــو فولــت ومــن ثــم تربــط بالنظــام عبــر خــط علــوي علــى الحــدود الشــمالية والجنوبيــة للموقــع. توجــد غرفــة التحكــم 
ومكاتــب اإلدارة فــي مبنــى واحــد بالقــرب مــن البوابــة. وتوجــد قطــع الغيــار فــي مبنــى منفصــل داخــل الموقــع. المحطــة مربوطــة 

بنظــام النقــل الرئيســي الموحــد بقــدرة 132  كيلــو فولــت. 

 تعاقــدت شــركة الرســيل للطاقــة ألداء كافــة أنشــطة العمليــات و الصيانــة المتعلقــة بالمحطــة مــع شــركة ســويز تراكتبيــل 
 . للتشــغيل والصيانــة عمــان )“ســتومو”( 

8 x 400m3  air / sec

8 x 7 kg natural gas / sec

6 x 80MW
2 x 93MW

132 kV
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توربينات االحتراق

جميــع توربينــات االحتــراق مــن حجــم واحــد إال أنهــا توفــرت عبــر مورديــن مختلفيــن مــن شــركات مختلفــة علــى مــر الزمــن. وكان 
جميــع مقاولــي أعمــال الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات الذيــن ركبــوا كافــة وحــدات الرســيل قبــل عمليــة الخصخصــة مــن الــرواد 
ــع  ــات وخدمــات التوليــد والنقــل والتوزي ــم والذيــن عرفــوا بجــودة األنظمــة والمكون فــي مجاالتهــم المختلفــة علــى مســتوى العال
التــي يقدمونهــا وهــي شــركات “أم جــي بــي” و “جــي ئــي” و “ألســتوم” و “بــي اتــش إي إل”. تــم تركيــب وحــدات محطــة الرســيل علــى 

4 مراحــل بيــن عامــي 19٨4-2٠٠٠:

المرحلة األولى شملت توربينات الغاز 1 و2 و3  بدأ تشغيل أولها عام 19٨4   -

المرحلة الثانية شملت توربينات الغاز 4 و٥ و٦ بدأ تشغيل أولها عام 19٨٧   -

المرحلة الثالثة شملت توربين الغاز ٧  الذي بدأ تشغيله عام 199٧   -

المرحلة الرابعة شملت توربين الغاز ٨  الذي بدأ تشغيله عام 2٠٠٠.  -

ونتيجــة لتقــدم التقنيــة فــي هــذا المجــال مــع مــرور الزمــن أصبحــت المولــدات تنتــج درجــات متفاوتــة مــن الحــرارة، وبالتالــي ال يمكــن 
بالضــرورة تبــادل قطــع الغيــار مــا بيــن الوحــدات. 

المساهمين الحاليين:

كمــا فــي 31 ديســمبر 2٠21، يتكــون رأس مــال الشــركة األم المصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن 199.٦3٥.٦٠٠ ســهم قيمــة الســهم 
الواحــد 1٠٠ بيســة وتــرد تفاصيــل المســاهمين كالتالــي:

3١  ديسمبر ٢٠٢١

عدد األسهم الجنسية
المملوكة 

والبالغ قيمة كل 
منها ١٠٠ بيسة

النسبة من 
اإلجمالي

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة )ألف 
ريـال ُعماني(

كهرابيل إف زد إي
اإلمارات العربية 

3٠٫8756٫١64٪6١٫637٫49٠المتحدة

شركة مبادلة للطاقة القابضة المحدودة
اإلمارات العربية 

3٠٫8756٫١64٪6١٫637٫49٠المتحدة

7٫593١٫5١6٪١5٫١58٫٠١6سلطنة عمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 

7٫٠١8١٫4٠١٪١4٫٠١٠٫443سلطنة عمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال 
4٫48٢895٪8٫947٫64٢سلطنة عمانش.م.ع.م

١9٫١573٫8٢5٪ 38٫٢44٫5١9عامة

 ١99٫635٫6١٠٠١٪٠٠9٫964
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كهربيل م.م.ح 

وبنــاء  تطويــر  عمليــات  تديــر  و  كهربيــل  شــركة  تشــرف 
ضمــن  الميــاه  وإنتــاج  الكهربــاء  توليــد  أعمــال  وتشــغيل 
مجموعــة “إنجــي” )“جــي دي إف ســويز” ســابقا( فــي منطقــة 
كيــان  عــن  عبــارة  وهــي  إفريقيــا.  وشــمال  األوســط  الشــرق 
مملــوك بالكامــل مباشــرة مــن قبــل شــركة “إنترناشــيونال باور 
إس إيــه”، والتــي هــي بدورهــا مملوكــة بالكامــل بشــكل غيــر 
مباشــرمن قبــل شــركة “إنترناشــيونال بــاور ليمتــد” المملوكــة 
بشــكل غيــر مباشــر مــن قبــل مجموعــة “إنجــي”، وهــي إحــدى 
الشــركات الرائــدة حــول العالــم فــي مجــال خدمــات الكهربــاء 

والغــاز والطاقــة.

يبلــغ عــدد موظفــي إنجــي 160.000 شــخص حــول العالــم وحققت 
إيــرادات بقيمــة 60.6 مليــار فــي عــام 2018. وتــم إدراج المجموعــة 
فــي  تمثيلهــا  يتــم  و   ،)ENGIE( وبروكســل  باريــس  فــي 
والمســؤولية  الماليــة  للمؤشــرات  الرئيســية  المؤشــرات 

للشــركات. االجتماعيــة 

إنجــي شــركة  الخليجــي، تعتبــر  التعــاون  فــي دول مجلــس 
مســتقلة رائــدة فــي إنتــاج الطاقــة والميــاه مــع إنتــاج طاقــة 
30 جيجــاوات و 5.9 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه الصالحــة 
للشــرب يوميــًا لدعــم االقتصــادات اإلقليميــة. كمــا أنهــا تعتبــر 
فــي دول مجلــس  المرافــق  إدارة  فــي مجــال  رائــدة  الشــركة 
وكفــاءة  أداء  لتحســين  حلــول  وتطــور  الخليجــي  التعــاون 
الطاقــة فــي المبانــي والصناعــة والبنيــة التحتيــة والمــدن فــي 

المنطقــة.

مــن مقرهــا اإلقليمــي فــي دبــي ، تواصــل ENGIE تطويــر 
أعمالهــا الرئيســية الثــالث فــي نطــاق جغرافــي يشــمل الشــرق 

األوســط وجنــوب ووســط آســيا وتركيــا.

 للمزيــد مــن المعلومــات عــن مجموعــة “إنجــي”، ُيرجــى زيــارة 
www.engie.com الموقــع: 

شركة مبادلة للطاقة القابضة

شــركة مبادلــة للطاقــة القابضــة المحــدودة هــي شــركة تابعــة 
)“مبادلــة”(،  لالســتثمار  مبادلــة  لشــركة  بالكامــل  مملوكــة 
وهــي شــركة مســاهمة عامــة مســجلة فــي إمــارة أبوظبــي.

ــة  ــة لإلســتثمار محفظــة عالميــة تدعــم رؤي ــر شــركة مبادل تدي
عوائــد  خــالل  مــن   ، عالميــًا  والمتنــوع  المتكامــل  االقتصــاد 
مســتدامة لحكومــة أبوظبــي ، المســاهم فيهــا. فــي مــارس 
إلــى   )ADIC( لالســتثمار  أبوظبــي  مجلــس  انضــم   ،  2018

المجموعــة.

تمتــد محفظــة مبادلــة التــي تبلــغ قيمتهــا 243 مليــار دوالر 
أمريكــي علــى خمــس قــارات لهــا مصالــح فــي مجــاالت الطيــران 
الموصــالت  وأشــباه  واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
والغــاز  والنفــط  المتجــددة  والطاقــة  والتعديــن  والمعــادن 
والعقــارات  الصحيــة  والرعايــة  والمرافــق  والبتروكيماويــات 
واألعمــال  الطبيــة  والتكنولوجيــا  واألدويــة  الدفــاع  وخدمــات 
ــة  التجاريــة الزراعيــة ومحفظــة عالميــة الحيــازات الماليــة. مبادل
عالميــة  وشــركة  مشــارك  ومســاهم  بــه  موثــوق  شــريك 

العالميــة. والمعاييــر  باألخالقيــات  ملتزمــة  مســؤولة 

زيــارة  ُيرجــى  المعلومــات عــن شــركة “مبادلــة”،  للمزيــد مــن 
www.mubadala.com الموقــع: 

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

ُأنشــئ صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة بالتزامن مع 
إصــدار قانــون المعاشــات ومكافــأة نهايــة الخدمــة للمواطنيــن 
عــام  بدايــة  فــي  الحكومــي  بالقطــاع  العامليــن  الُعمانييــن 
1986. ويتولــى الصنــدوق مســؤولية تنفيــذ أحــكام القانــون 
ومكافــآت  المعاشــات  أمــوال  واســتثمار  إدارة  إلــى  باإلضافــة 
حكوميــة  وحــدة  عــن  عبــارة  والصنــدوق  الخدمــة.  نهايــة 
مســتقلة تتمتــع بشــخصية اعتباريــة فضــاًل عــن اســتقاللها 

والمالــي. اإلداري 

نبذة عن المساهمين الرئيسيين
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صندوق تقاعد وزارة الدفاع

صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع هــو كيــان قانونــي عــام يوجــد 
ــا للمرســوم  فــي ســلطنة ُعمــان تــم تنظيمــه وتســجيله وفًق
بتاريــخ 29 ديســمبر 1993.  الصــادر  رقــم 87/93  الســلطاني 
صناديــق  أكبــر  أحــد  الدفــاع  وزارة  تقاعــد  صنــدوق  يعتبــر 
المــال  ســوق  فــي  رئيســي  ومســتثمر  ُعمــان  فــي  التقاعــد 
يعتبــر  كمــا  والســندات.  المــال  رأس  مجالــي  فــي  المحلــي 
المشــروعات  فــي  الرئيســيين  المشــاركين  أحــد  الصنــدوق 
االســتثمارية واالســتثمارات العقاريــة. وللصنــدوق ممثليــن فــي 

ُعمــان. البــارزة داخــل  الكثيــر مــن الشــركات  إدارة  مجالــس 

الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال 
)قلهــات للغــاز الطبيعــي المســال ش.م.ع.م( 

ش.م.م  المســال  الطبيعــي  للغــاز  الُعمانيــة  الشــركة 
)“الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال”( هــي شــركة مشــروع 
فــي  صــدر  ســلطاني  مرســوم  بموجــب  تأسســت  مشــترك 
ُعمــان  ســلطنة  لقوانيــن  وفًقــا  الشــركة  تعمــل   .1994 عــام 
ويتمثــل نشــاطها فــي إنتــاج وبيــع الغــاز الطبيعــي المســال 

الشــركة  وتقــوم  الطبيعــي.  الغــاز  ســوائل  أي  ومشــتقاته، 
بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بكافــة المشــاريع والعمليــات 
الطبيعــي  الغــاز  إلســالة  الالزمــة  بهــا  المرتبطــة  واألنشــطة 
تصديــره  عــن  فضــاًل  وتســويقه،  ونقلــه  وتخزينــه  الُعمانــي 
للعمــالء. وتديــر الشــركة ثــالث قاطــرات إلســالة الغــاز الطبيعــي 
فــي موقعهــا بمدينــة قلهــات بالقــرب مــن واليــة صــور بطاقــة 
إجماليــة تبلــغ 10.4 مليــون طــن متــري ســنوًيا. ومــن خــالل هــذه 
األنشــطة، تســاهم الشــركة فــي تحقيــق أهــداف الحكومــة 
الُعمانيــة الراميــة إلــى تنويــع االقتصــاد. ويقــع مصنــع الشــركة 
مدينــة  ســاحل  علــى  المســال  الطبيعــي  للغــاز  العمانيــة 
قلهــات فــي واليــة صــور بمحافظــة جنــوب الشــرقية، بينمــا 

يوجــد المكتــب الرئيســي فــي مســقط.

الشــركة  اندمجــت   ،2013 عــام  مــن  مــن ســبتمبر  األول  وفــي 
العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال رســمًيا مــع شــركة قلهــات 
للغــاز الطبيعــي المســال ليصبحــا كيانــًا متكامــاًل تحــت اســم 

الشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال.
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هيكلة قطاع الطاقة ونموذج أعمالنا

يقــدم قانــون القطــاع - الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني 
2٠٠4/٧٨- اإلطــار التنظيمــي لقطــاع الطاقــة والميــاه في ُعمان. 
وينــص علــى إنشــاء هيئــة تنظيميــة وهــي هيئــة تنظيــم 
القابضــة،  نمــاء   / القابضــة  الكهربــاء  والشــركة  الكهربــاء 
للشــركة  والمالكــة  العمانــي  االســتثمار  لجهــاز  المملوكــة 
المشــتري  ُتعــد  والتــي  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
الوحيــد للطاقــة والميــاه الناتجــة مــن جميــع مشــاريع إنتــاج 
الطاقــة المســتقلة ومشــاريع إنتــاج الطاقــة والميــاه المســتقلة 

فــي ُعمــان. 

يســتند النموذج التجاري لكال شــركتي المشروع المملوكتين 
القابضــة ش.م.ع.ع«، وهمــا شــركة  بــاور  ان  ام  »اس  لشــركة 
 ، بــركاء(  إن  إم  )إس  ش.م.ع.م  للطاقــة  بــركاء  إن  إم  إس 
وشــركة الرســيل للطاقــة ش.م.ع.م )الرســيل( إلــى إطــار عمــل 
تعاقــدي متيــن، مــع شــركاء ذوي ســمعة موثوقــة. وتعمــل 

العقــود المكملــة لبعضهــا البعــض علــى خفــض المخاطــر 
ــى  ــد المخرجــات إل علــى المــدى البعيــد بشــكل واضــح. فتوري
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، وإمــدادات الغــاز مــن 
مــن  المحطــات  والمعــادن، وتشــغيل وصيانــة  الطاقــة  وزارة 
جانــب شــركة ســويز تراكتبــل للعمليــات والصيانــة )ســتومو(، 
وتمويــل المشــروع، والتــي تعتبرمضمونــة علــى مــدار فتــرة 
العقــود والتــي تبلــغ 1٥ عاًمــا بالنســبة لشــركة إس إم إن بــركاء 
و1٧ عاًمــا لشــركة الرســيل. وعلــى مــدار هــذه الفتــرة ) التــي 
تنتهــي فــي مــارس 2٠22 بالنســبة للرســيل، وفــي مــارس 2٠24 
بالنســبة لـــ إس إم إن بــركاء(، ُتكافــأ الشــركات علــى حســب 
ســعتها وتوافرهــا للعمــل.  وُتعــد ربحيتهــا وقدرتهــا علــى 
الســوق  اضطرابــات  عــن  مســتقلة  نقديــة،  تدفقــات  توليــد 
مــدة  طــوال  الســوق  فــي  الطلــب  ومعــدل  الســلع  وأســعار 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه. لــم يكــن لجائحــة كوفيــد 19 
أي تأثيــر مــادي علــى التدفقــات النقديــة التشــغيلية لشــركتي 

المشــروع فــي عــام 2٠21.

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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يتــم تشــغيل المحطــات وصيانتهــا وفًقــا لشــروط اتفاقيــة 
ــة المبرمــة مــع شــركة ســتومو. كمــا يتــم  التشــغيل والصيان
تطبيــق أعلــى معاييــر الصحــة والســالمة والتميــز التشــغيلي، 
لضمــان أعلــى مســتويات التوافــر والكفــاءة. ويجــري التخفيــف 
مــن التقلــب فــي أســعار الفائــدة وتأثيرها على نفقــات التمويل 
ــا للمتطلبــات  عــن طريــق سياســات التغطيــة المناســبة، وفًق
التــي تحددهــا الجهــات الُمقرضــة فــي اتفاقيــات التســهيالت. 
ســجل  مــن  الشــركة  تســتفيد  ســبق،  مــا  إلــى  باإلضافــة 
اإلنجــازات المميــزة التــي يحظــى بهــا مؤسســوها األصليــون، 
والتــي تظهــر فــي مســتوى الخبــرة المتميــزة لمجلــس اإلدارة، 

ــكال المشــروعين. ــدوره يضيــف قيمــة مهمــة ل ــذي ب وال

شــهد قطــاع الطاقــة والميــاه بعــض التطــورات المهمــة فــي 
عــام 2٠21:

لشــراء  العمانيــة  الشــركة  ألغــت   ،  2٠21 أكتوبــر   21 فــي     
الطاقــة والميــاه عمليــة شــراء الطاقــة 2٠22 بســبب تأثيــر 

الطاقــة؛ علــى  الطلــب  علــى   19 جائحــة كوفيــد 

بعــد إكمــال الفتــرة التجريبيــة للســوق الفــوري بنجــاح ، بــدأ   
تطبيــق الســوق الفــوري فــي ينايــر 2٠22. تشــارك شــركة 
إس إم إن بــركاء وشــركة الرســيل فــي الســوق الفــوري 
خــالل فتــرة اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه P (W) PA ؛

والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  منحــت   
 3٠٠،٠٠٠ بطاقــة  األول  العكســي:  للتناضــح  مشــروعين 
ــر  ــة 1٠٠،٠٠٠ مت ــي بطاق ــرة والثان ــوم فــي الغب ــر مكعب/ي مت
بــركاء فــي عــام 2٠2٠. ونظــًرا لبعــض  مكعب/يــوم فــي 
اإلغــالق  إلــى  بعــد  المشــاريع  هــذه  تصــل  لــم  األســباب، 
مقارنــة  التجــاري  التشــغيل  تاريــخ  يؤخــر  ممــا  المالــي 

.2٠23 لعــام  األصليــة  بالتوقعــات 

 ، الفريــدة  القــوي وخصائصهــا  التشــغيلي  بفضــل ســجلها 
تعمــل اس ام ان بــاور القابضــة والشــركات التابعــة لهــا حالًيــا 
بجهــد لتأميــن مســتقبل كال المحطتيــن بالتعــاون الوثيــق 
العمانيــة  الشــركة  و  العامــة  الخدمــات  تنظيــم  هيئــة  مــع 
ــاء  ــة لنقــل الكهرب ــاه و الشــركة العماني ــة والمي لشــراء الطاق

و ســتومو وأصحــاب العالقــة اآلخريــن.

المناقشات بشأن األداء التشغيلي

الصحة والسالمة والبيئة

والشــركات  القابضــة  بــاور  ان  ام  ابقــت اس   ،2٠21 عــام  خــالل 
كهــدف  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  معاييــر  لهــا  التابعــة 

للشــركة. رئيســي 

ركزتــا علــى منــع  الرســيل  و  بــركاء  إن  إم  كال محطتــي إس 
وقــوع أي إصابــات )»مســتوى صفــر مــن إصابــات العمــل«(، أو 
حــوادث مهــدرة للوقــت، أو أي حــوادث تســتدعي اســتخدام 
التدابيــر  باســتخدام  الطبــي  العــالج  أو  األوليــة  اإلســعافات 
والســالمة  بالصحــة  المتعلقــة  المالحظــات  مثــل  الوقائيــة 

والبيئــة، والمالحظــات الجديــدة، والتعــرف علــى الظــروف غيــر 
اآلمنــة. 

اتخــذت الشــركة ومقــاول التشــغيل والصيانــة ســتومو جميــع 
جائحــة  انتشــار  مــع  للتعامــل  الالزمــة  االحترازيــة  اإلجــراءات 
كوفيــد 19 بالتنســيق الوثيــق مــع الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه والشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء وأصحــاب 
المصلحــة اآلخريــن. نفــذت اس ام ان بــاور القابضــة وســتومو 
وبــدأت   2٠2٠ مــارس  أوائــل  منــذ  العمــل  اســتمرارية  خطــة 
بإتخــاذ الخطــوات الالزمــة بشــأن التباعــد االجتماعــي وغســل 
اليديــن والفحــص الصحــي. قــام فريــق اس ام ان بــاور القابضــة 
وســتومو بمراقبــة الوضــع عــن كثــب لضمــان توفــر المحطــة 
والبيئــة  والســالمة  الصحــة  مراجعــات  أنتجــت  وموثوقيتــه. 
المنتظمــة مــع شــركة ســتومو تحســينات كبيــرة فــي ثقافــة 
الصحــة والســالمة والبيئــة فــي المحطــات ، ممــا يؤكــد لجميــع 
األولويــة  تعطــى  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  أن  الموظفيــن 

القصــوى فــي عملياتهــا.

كان األداء الكلــي للصحــة والســالمة والبيئــة خــالل عــام 2٠21 
وأكملــت  للوقــت.  مهــدرة  حــوادث  أي  تقــع  لــم  إذ  متميــزا، 
محطتــي إس إم إن بــركاء و الرســيل ٥.1٧4 و 4.٦9٨ يوًمــا مــن 
العمــل علــى التوالــي مــن دون وقوع أي حــوادث مهدرة للوقت 
االســتباقية  اإلجــراءات  وبفضــل   .2٠21 ديســمبر   31 فــي  كمــا 
الكثيــرة التــي اتخذتهــا شــركة ســتومو فــي كلتــا المحطتيــن، 

ــذي يتلخــص فــي اآلتــي: تحقــق هــذا اإلنجــاز ال

مسار السالمة المنتظمة ومراجعة إدارية ؛  

هدف الوصول إلى صفر من الحوادث؛  

التركيــز علــى البرامــج التــي تعتمــد علــى الســلوك مثــل   
بشــأن  المســتمرة  واالجتماعــات  الجديــدة،  المالحظــات 
المحطــات  المنتظمــة داخــل  المــرور  الســالمة، وإجــراءات 
لحــاالت  التأهــب  وبرامــج  الســالمة،  معاييــر  لمعاينــة 
بشــأن  اللجــان  واجتماعــات  التدريــب،  وبرامــج  الطــوارئ، 
الصحــة  بمعاييــر  االلتــزام  تدقيــق  وبرامــج  الســالمة، 

؛ والخارجــي(  الداخلــي  )التدقيــق  والبيئــة  والســالمة 

والســالمة  الصحــة  بشــأن  والحــوادث  المالحظــات  تتبــع   
متكامــل  معلومــات  نظــام  باســتخدام   والبيئــة 

)»إنتليكس«(؛ و

تــم االحتفــاظ بشــهادتي أوســاس 1٨٠٠1 و ايــزو 4٥٠٠1 فــي   
بــركاء.  إن  إم  إس  و  الرســيل  المحطتيــن،  كلتــا 

السعة

الكهربائيــة  الطاقــة  إجمالــي  بأنهــا  المحطــة  ســعة  ف  ُتعــرَّ
التــي  اليــوم(  فــي  المكعــب  )بالمتــر  والميــاه  واط(  )بالميغــا 
يمكــن أن تنتجهــا المحطــة فــي الظــروف المرجعيــة المحيطــة. 

الســعة التعاقديــة لمحطــة إس إم إن بــركاء بموجــب اتفاقيــة 
٦٧3.٥2٠ميغــا واط  بلغــت   2٠21 لعــام  والميــاه  الطاقــة  شــراء 
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مــن الطاقــة و12٠.٠٠٠ م3/اليــوم مــن الميــاه. وأثبــت اختبــار األداء 
الســنوي أن المحطــة اســتوفت الشــروط التعاقديــة للطاقــة 

والميــاه علــى حــٍد ســواء.

وبلغــت الســعة التعاقديــة إلنتــاج محطــة الرســيل مــن الطاقــة 
بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة 1٨4.9٧2 ميغــا واط مــن الطاقــة 
مقارنــة بالقــدرة الســابقة البالغــة  ٦٦4.99 ميجــا واط حيــث تــم 
تركيــب المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة مــن توربينــات الغــاز 
فــي 19٨4 و 19٨٦ علــى التوالــي، وقــد توقفــت عــن العمــل منــذ 
1 أكتوبــر 2٠21 ، كمــا هــو مقــرر بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة. 
المحطــة قدرتهــا علــى  أثبتــت  وفــي اختبــار األداء الســنوي، 

اســتيفاء شــروط الســعة التعاقديــة. 

توليد الطاقة

خــالل العــام، صــدرَّت محطــة طاقــة الرســيل طاقــة كهربائيــة 
بمقــدار 1.11٥ غيغــا واط/الســاعة، فــي حيــن بلــغ إجمالــي إنتــاج 
الطاقــة لمحطــة إس إم إن بــركاء 2.٥٨٧ غيغــا واط/الســاعة 

وبلــغ إنتاجهــا مــن الميــاه 31.٦٦٨ ألــف متــر مكعــب.

الموثوقية

تتمثــل موثوقيــة المحطــة فــي قدرتهــا علــى إنتــاج الســعة 
المعلنــة وفًقــا للعقــد.

فــي عــام 2٠21، بلغــت نســبة موثوقيــة محطــة إس إم إن بــركاء 
9٦.2٪ بالنســبة إلنتــاج الطاقــة و 9٧.٨ ٪ بالنســبة إلنتــاج الميــاه 

)9٨.2٪ و9٦.٥٪ فــي 2٠2٠(.

التوربينــات  وتوقــف  بــدء  عمليــات  مــن  الكبيــر  للعــدد  كان 
الغازيــة خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة )وتســمى أيًضــا دورة 
المحطــة( تأثيــر ســلبي علــى موثوقيــة محطــة الطاقــة. نظــًرا 
ألن الشــركة العمانيــة لنقــل الطاقــة  توفــر إرشــادات اإلرســال 
بــركاء كانــت علــى اتصــال  والــدوران فــإن شــركة إس إم إن 
منتظــم مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وهيئــة 
تنظيــم الخدمــات العامــة ومركــز إرســال األحمــال لتحســين 
أصحــاب  جميــع  مــع  المناقشــة  علــى  بنــاًء  المحطــة.  دورة 
العالقــة، كان هنــاك انخفــاض فــي التدويــر مقارنــة بعامــي 2٠19 
و 2٠2٠. عــالوة علــى ذلــك ، يتــم تنفيــذ الئحــة جديــدة للتنفيــذ 
فــي عــام 2٠22 ، والتــي مــن المتوقــع أن تقلــل بشــكل أكبــر 
هيئــة  مــع  اتصــال  علــى  بــركاء  إن  إم  إس  شــركة  التدويــر. 
تنظيــم الخدمــات العامــة و الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه و الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء لتحســين عمليــه 
الطويــل  المــدى  علــى  المحطــة  ضمــان  أجــل  مــن  الــدوران 

وبالتالــي موثوقيــة الشــبكة.

كانت موثوقية المياه أعلى مقارنة بعام 2٠2٠.

و أظهــرت محطــة الرســيل موثوقيــة ممتــازة بنســبة ٪99.9 
هــذا   .)2٠2٠ فــي   ٪99.٥( الســابق  العــام  مــن  بقليــل  أفضــل 

التوافــر الكبيــر علــى الرغــم مــن األصــول القديمــة والتشــغيل 
فريــق  وضعهــا  التــي  العاليــة  المعاييــر  إلــى  يرجــع  العالــي 

ســتومو فــي تشــغيل وصيانــة المحطــة.

كفاءة المحطة )معدل الحرارة(

الطاقــة  مقــدار  حيــث  مــن  الطاقــة  محطــة  كفــاءة  ُتقــاس 
المســتهلكة إلنتــاج وحــدة واحــدة مــن الطاقــة الكهربائيــة. 
اس ام ان بــاور وســتومو ركزتــا علــى تحســين معــدل الحــرارة 
مــن أجــل توفيــر الغــاز للبلــد. تتوافــق معــدالت الحــرارة الكليــة 

لــكال المحطتيــن مــع العقــد.

الصيانة والتحسينات:

تم تنفيذ أنشطة اإلصالح والصيانة التالية خالل عام 2٠21:

إس إم إن بركاء للطاقة و محطة تحلية المياه:   

 2 و   1 الغازيــه  للتوربينــات  الهــواء  لمدخــل  طفيــف  فحــص 
واســتبدال المرشــح لوقــود التوربيــن الغــازي 1 و 2 واســتبدال 
الغــازي 2 والصيانــة  التوربيــن  فــي  بريمكــس  الوقــود  مــوزع 
ــد  ــدات بخــار اســترداد الحــرارة HRSG( 1( ومول الســنوية لمول
التوربينــات البخاريــة وملحقاتــه )STG1( والتفتيــش الرئيســي 
اســتبدال  الســنوية  والصيانــة   2 و   1 البخاريــة  للتوربينــات 
أغشــية محطــة تحليــة الميــاه وفًقــا لمتطلبــات صيانــة محطــة 
الميــاه  تحليــة  محطــة  تشــغيل  إيقــاف  أثنــاء  الميــاه  تحليــة 

بالكامــل.

محطة الرسيل للطاقة:   

الصيانة السنوية لتوربينات الغاز 1 و 2؛  -

استبدال فالتر هواء المدخل في توربينات الغاز 1 و 3؛  -

فحــص مســار الغــاز الســاخن توربيــن الغــاز 2 و ٥ وبــدء   -
والصيانــة   ٨ و   ٧ الغــازي  التوربيــن  محــرك  اســتبدال 
الســنوية واســتبدال فالتــر الهــواء الداخلــي فــي موازنــة 
التوربيــن فــي  إجراؤهــا  تــم  التــي   ٧ الغــازي   التوربيــن 

الغازي ٨.

الرســيل للطاقــة ٢٠٢٢ مشــروع تمديــد اتفاقيــة  شــراء 
الطاقة 

فــي 21 أكتوبــر 2٠21، ألغــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
جائحــة  تأثيــر  بســبب   2٠22 الطاقــة  شــراء  عمليــة  والميــاه 
كوفيــد 19 علــى الطلــب علــى الطاقــة، حيــث شــاركت الرســيل 
فــي عمليــة شــراء الطاقــة 2٠22  لتمديــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة 

علــى المــدى البعيــد.

لشــركة  الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة   تمديــد  مشــروع 
الرســيل

 ،  2٠21 أكتوبــر  فــي   2٠22 الطاقــة  شــراء  عمليــة  إلغــاء  بعــد 
أصــدرت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه طلــب عــرض 
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)Request For Proposal ( إلــى الرســيل فــي ديســمبر 2٠21 لتمديــد قصيــر المــدى التفاقيــة شــراء الطاقــة مــن أجــل ضمــان 
أمــن واســتقرار نظــام نقــل الطاقــة حتــى اكتمــال تحديثــه بحلــول أكتوبــر 2٠22. وفًقــا لذلــك ، قدمــت شــركة الرســيل عرًضــا تنافســًيا 
لســعة 1٨4 ميجــا واط للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وفًقــا للجــدول الزمنــي لطلــب العــرض أعــاله ومــن المتوقــع صــدور 
قــرار مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــأن تمديــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة بحلــول 31 مــارس 2٠22. إذا تمكنــت شــركة 

الرســيل مــن ضمــان التمديــد ، فســتكون قــادرة علــى توليــد اإليــرادات ألغلبيــة الفتــرة مــن  عــام 2٠22.

المناقشات بشأن األداء المالي

أبرز النقاط المالية

الفرق ٢٠٢١٢٠٢٠األرباح والخسارة )ألف ريال ُعماني(

8٢٫١٢78٢٫6784٫449مجموع اإليرادات

)٢٫79١(١4٫679١7٫47٠األرباح من العمليات

1.92٥)٦.٠4٨()4.123(الرسوم المالية

1.14٨٧٧٨3٧٠أخرى

)496(١١٫7٠4١٢٫٢٠٠الربح قبل احتساب الضريبة

)2٧٦()1.٨٨1()2.1٥٧(الضرائب

)77٢(١٠٫3١9         9٫547صافي الربح

الفرق٢٠٢١٢٠٢٠الميزانية العمومية )ألف ريال ُعماني(

)9.٠٠9(1٥4.٧231٦3.٧32االصول الغير  متداولة

)4.٠43(٥٧.٧43٦1.٧٨٦االصول المتداولة

)13.٠٥2(212.4٦٦22٥.٥1٨مجموع األصول

٦٨.٦91٥9.1449.٥4٧مجموع أموال المساهمين

2.٧4٧)٥.3٠٧()2.٥٦٠(العجز التحفظي

تحليل الربح والخسارة
ــًة بعــام 2٠2٠.  ــي، مــا يمثــل ارتفــاع مقدارهــا بنســبة ٥.4٪ مقارن ــال ُعمان ــة فــي 2٠21 بلغــت ٨٧.1 مليــون ري ــرادات اإلجمالي اإلي   
وتشــتمل اإليــرادات اإلجماليــة علــى اإليــرادات المتغيــرة )رســوم الوقــود، باإلضافــة إلــى رســوم التشــغيل والصيانــة المتغيــرة( 

ــة )رســوم الســعة (.  ــرادات الثابت ــى اإلي ــة إل باإلضاف

ارتفعــت اإليــرادات المتغيــرة بنســبة 12.٦٪ مقارنــة بالعــام الســابق بســبب ارتفــاع توليــد الطاقــة للمحطتيــن مــن قبــل الجهــات 
المعنيــة. بلــغ إجمالــي إنتــاج الطاقــة 3.٧٠2 غيغــا وات فــي الســاعة فــي عــام 2٠21 )أعلــى ب ٧٥4 غيغــا وات فــي الســاعة مقارنــة بعــام 
2٠2٠(، وقــد أدى هــذا االرتفــاع فــي إنتــاج الطاقــة الــى ارتفــاع إيــرادات الغــاز علــى وجــه الخصــوص. وال يؤثــر ارتفاع/انخفــاض اإليــرادات 
المتغّيــرة علــى الربحيــة التــي تنتــج فــي معظمهــا عــن رســوم الســعة الثابتــة. وعملًيــا، فــإن الزيــادة فــي اإليــرادات المتغّيــرة يتــم 

تعويضــه فــي معظمــه مــن خــالل الزيــادة فــي التكاليــف المتغيــرة بمبلــغ معــادل لــه.

ترجــع االنخفــاض فــي رســوم ســعة الطاقــة بســبب تقاعــد توربينــات الغــاز 1-٦ فــي محطــة الرســيل وانخفــاض التوافــر التجــاري فــي 
محطــة إس إم إن بــركاء مقارنــة بالعــام الســابق.

يرجــع االرتفــاع فــي رســوم ســعة الميــاه إلــى انخفــاض مســتوى االنقطاعــات القســرية فــي عــام 2٠21 فــي محطــة تحليــة إس إم إن 
بــركاء بســبب بعــض الحــوادث فــي الســنه الســابقة. 

صافــي الربــح الموّحــد مــن العمليــات  انخفــض بمعــدل 2.٨ مليــون ريــال عمانــي )-1٦٪(  مقارنــة بالعــام الســابق نتيجــة    
إيقــاف العمــل  بالتوربينــات الغاريــة 1-٦ فــي الرســيل وانخفــاض قيمــة Goodwill المتعلقــة بالرســيل.
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تكاليــف التمويــل أنخفضــت بمقــدار 1.9 مليــون ريــال    
المجــدول  الســداد  بعــد   ،2٠2٠ بعــام  مقارنــًة  ُعمانــي 
لتســهيالت قــرض األجــل لشــركتي المشــروع وبتقليــل 
الجــزء  علــى  إيجابــي  تأثيــر  لهــا  التــي  الفائــدة  أســعار 
غيــر المحمــي مــن القــروض. إن اإلنخفــاض فــي تكاليــف 
التمويــل قابلــه جزئيــًا إلنخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة. 
وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9، انخفضــت 
خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى الذمــم المدينــة بســبب 
تســوية فواتيــر الوقــود لعــام 2٠2٠ وجــزء مــن عــام 2٠21، 
كمــا هــو موضــح فــي القســم التالــي. تــم تعويــض هــذا 
ــا عــن طريــق زيــادة  االنخفــاض فــي تكاليــف التمويــل جزئًي
المحطــة  موقــع  الســتعادة  المخصــص  التراكــم  رســوم 
للرســيل. الخصــم والفتــرة  فــي معــدل  التغييــر  بســبب 

 31 فــي  المنتهيــة  للفتــرة  الموّحــد  الربــح  صافــي    
ديســمبر 2٠21 بلغــت 9.٥ مليــون ريــال عمانــي بمــا يعــادل 
انخفــاض قدرهــا ٠.٨ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بعــام 2٠2٠.

تسوية سداد فواتير الوقود المتأخرة

منــذ 1 مايــو 2٠19 ، توقفــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه مــن دفــع رســوم الوقــود كمــا هــو منصــوص عليــة فــي 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه علــى أســاس أن المولــد يحجــب 
المدفوعــات إلــى وزارة الطاقــة والمعــادن بموجــب اتفاقيــة بيــع 

الغــاز الطبيعــي فيمــا يتعلــق بالغــاز الطبيعــي الموفــر.

الشــركة  اقترحــت  الغــاز،  مســتحقات  تســوية  لتســهيل 
علــى  الطرفــان  يتفــق  أن  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 

يلــي: كمــا  الصافــي  المبلــغ  تســوية 

ــق برســوم الوقــود المســتحقة  ــغ الســداد فيمــا يتعل مبل    
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  قبــل  مــن  للشــركة 

و ؛  والميــاه  الطاقــة  إلتفاقيــة شــراء  والميــاه طبًقــا 

المبلــغ المدفــوع فيمــا يتعلــق بالغــاز الطبيعــي الــذي تــم    
ــى وزارة الطاقــة والمعــادن مــن قبــل الشــركة  تســليمه إل

وفًقــا التفاقيــة بيــع الغــاز الطبيعــي.

 1 مــن  للفتــرة  أعــاله  المذكــورة  التســوية  علــى  التوقيــع  تــم 
ينايــر 2٠19 إلــى 31 ديســمبر 2٠19 فــي 31 ديســمبر 2٠2٠ بيــن 
ــاه والشــركة لرســوم  الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي
الوقــود وبيــن وزارة الطاقــة والمعــادن والشــركة للغــاز الــذي 

تــم تســليمه وتمــت التســوية الفعليــة فــي فبرايــر 2٠21. 

تــم االتفــاق علــى التســوية لعــام 2٠2٠ خــالل الربــع األول مــن عــام 
2٠21 التــي تغطــي الفتــرة مــن 1 ينايــر 2٠2٠ إلــى 31 ديســمبر 2٠2٠. 

وتمــت التســوية الفعليــة فــي مايو 2٠21.

تمــت الموافقــة علــى التســوية الجزئيــة لعــام 2٠21 خــالل شــهر 
أكتوبــر 2٠21 التــي تغطــي الفتــرة مــن 1 ينايــر 2٠21 إلــى 3٠ أبريــل 

2٠21. وتمــت التســوية الفعليــة فــي أكتوبــر 2٠21.

مــن المتوقــع أن تتــم الموافقــة علــى تســوية الرصيــد لعــام 
الفتــرة  يغطــي  الــذي   2٠22 عــام  مــن  األول  الربــع  خــالل   2٠21
مــن 1 مايــو 2٠21 إلــى 31 ديســمبر 2٠21. ومــن المتوقــع أن تتــم 

التســوية الفعليــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2٠22.

عدم وجود توزيع أرباح األسهم خالل العام

التمويــل  ترتيبــات  مــع  وتمشــيا  ســابقا  الكشــف  تــم  كمــا 
التــي تــم الكشــف عنهــا خــالل االكتتــاب العــام، بــدأت آليــة 
تســريع تســديد الديــن فــي 3٠ ســبتمبر 2٠1٨ لشــركة إس إم 
إن بــركاء. ونتيجــة لذلــك، فــإن المبالــغ النقديــة الفائضــة التــي 
تولدهــا الشــركة ُتدفــع اآلن إلــى المقرضيــن و لــن تتدفــق إلــى 
المســاهمين حتــى يتــم تســوية القــروض بالكامــل، أو حتــى 
إعــادة هيكلــة القــروض. ولقــد تمكنــت شــركة الرســيل خــالل 
عــام 2٠21 مــن ســداد جميــع ديونهــا المســتحقة وأيــة  توزيعــات 
فتــرة  بنهايــة  المتعلقــة  اإللتزامــات  علــى  ســتتوقف  لألربــاح 

إتفاقيــة شــراء الطاقــة طبقــًا للشــروط واألحــكام.

لمســتقبل  الشــركة  تســتعد  ســابًقا،  موضــح  هــو  وكمــا 
محطتــي الرســيل و إس إم إن بــركاء. يعمــل كال المحطتيــن 
بشــكل وثيــق مــع هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة والشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وجميــع أصحــاب العالقــة فــي 
قطــاع الطاقــة والميــاه فــي أي فرصــة لتمديــد اتفاقيــة مشــروع 
تمديــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه وفــي عمــل مــواٍز لتنفيذ 

الســوق الفــوري.

بنــاًء علــى ظــروف الســوق وإمكانيــة تمديــد مشــروع اتفاقيــة 
إلعــادة  جاهــدة  الشــركة  ســتعمل  والميــاه،  الطاقــة  شــراء 
هيكلــة الديــن فــي الســنوات القادمــة، وإزالــة أو تأجيــل عمليــة 

تســريع ســداد الديــن للســماح بتوزيــع أربــاح إضافــي.

تحليل الميزانية العمومية

يصــل إجمالــي األصــول الموحــدة إلــى 212.٥ مليــون ريــال ُعماني 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2٠21.

إنخفــاض قيمــة األصــول غيــر المتداولــة كانــت نتيجــة اســتهالك 
المحطــة )األصــول الثابتــة(. كمــا يرجــع قيمــة اإلنخفــاض فــي 
األصــول الجاريــة إلــى عقــد اإليجــار التمويلــي وســداد المبلــغ 
لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــن  الوقــود  لرســوم  المعــادل 

الطاقــة والميــاه. 

المؤجلــة  الضريبــة  مــن  صافــي  التغطيــة  احتياطــي  وكان 
ســالبيًا بقيمــة 2.٦ مليــون ريــال ُعمانــي بنهايــة عــام 2٠21. وكان 
التبايــن االيجابــي )+2.٧ مليــون ريــال ُعمانــي( فــي مــا يتعلــق 
برصيــد الســنة الماضيــة ينتــج من الســداد المجــدول للدفعات 
المســتحقة خــالل العــام واالنخفــاض فــي أســعار الفائــدة اآلجلــة.

وقــد ســددت الشــركة أقســاط قروضهــا طويلــة األجــل، طبًقــا 
لجــدول الســداد التعاقــدي. ويســعد الشــركة أن تعلــن أنهــا 

قــد أوّفــت بــكل التزاماتهــا طبًقــا لتعهداتهــا المصرفيــة.
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التعمين

 )2٠14/24٨( رقــم  الــوزاري  القــرار  العمــل  وزارة  أصــدرت  لقــد 
)»القــرار الــوزاري«( والــذي نشــر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 14 
ســبتمبر 2٠14، علــى أن يدخــل حيــز التنفيــذ فــي اليــوم التالــي 
لنشــره، حيــث قامــت الــوزارة مــن خــالل القــرار المذكــور بتعديــل 
نســبة التعميــن التــي يجــب تحقيقهــا فــي شــركات القطــاع 

ــاء والميــاه.  الخــاص العاملــة فــي قطاعــات الكهرب

ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة قــد أولــت االهتمــام الكبيــر 
القــرار  أن  التعميــن وتطبيقــه منــذ تأسيســها. كمــا  بمبــدأ 
علــى  التعديــالت  بعــض  إجــراء  فقــط  اســتدعى  الــوزاري 
االســتراتيجية  أن  حيــث  المقــررة.  التعميــن  اســتراتيجية 
الجديــدة ســتكون، مــن ضمــن أمــور أخــرى، مبنيــة علــى خطــة 
إضافــة  موســع،  داخلــي  تدريــب  وبرنامــج  وظيفــي،  تعاقــب 
إلــى إتاحــة الفــرص للموظفيــن الُعمانييــن ألداء المســؤليات 
التجــارب  نقــل  فــرص  علــى  الحفــاظ  مــع  بالتزامــن  اإلضافيــة 

الموظفيــن.  كافــة  بيــن  والخبــرات 

المخاطر والمخاوف

المخاطر التكنولوجية

تســتخدم  حيــث  منخفضــة  التكنولوجيــة  المخاطــر  تعتبــر 
ذوي  دولييــن  مورِّديــن  مــن  معتمــدة  تكنولوجيــا  المحطــة 
شــهرة واســعة )وبصفــة أساســية شــركة ســيمنز فــي محطــة 
إس إم إن البــركاء  وشــركة جنــرال إليكتريــك فــي الرســيل(. 
وللحــد مــن هــذه المخاطــر، تضمــن الشــركة وترصــد تشــغيل 
شــركة ســتومو لكلتــا المحطتيــن وصيانتهمــا وفًقــا ألفضــل 
لجــدول  ووفًقــا  الصناعــة  هــذه  فــي  المتبعــة  الممارســات 
عــة للمعــدات األصليــة.  الصيانــة الــذي حددتــه الشــركات الُمصنِّ
علــى الرغــم مــن أن الشــركة تواجــه بعــض مخاطــر التقــادم 
ــم يعــد  نظــًرا ألن بعــض المعــدات الرئيســية خاصــة األدوات، ل
للمعــدات  المصنعــة  الشــركات  قبــل  مــن  تصنيعهــا  يتــم 

األصليــة، ممــا يعنــي أنــه يجــب اســتبدال هــذه المعــدات.

فقدان التوفر بسبب األضرار العرضية

تضمــن الشــركة تطبيــق سياســات التأميــن المناســبة لحمايــة 
ــرادات  ــة تلفيــات فــي الممتلــكات وفقــدان اإلي الشــركة ضــد أي

الناشــئ عــن األضــرار العرضيــة. 

فقدان التوفر بسبب التدوير الثقيل للمحطة

واجهــت إس إم إن بــركاء تدويــر مكثــف مــع زيــادة عــدد مــرات 
تشــغيل و ايقــاف المحطــة علــى مدار الســنوات األربــع الماضية. 
مثــل هــذا التدويــر الثقيــل يضــر بمعــدات المحطــة ممــا أدى 
إلــى زيــادة معــدل الفشــل. مــن أجــل تخفيــف هــذا الخطــر، زادت 
الشــركة مــن الصيانــة التنبؤيــة والوقائيــة. الحظــت الشــركة 
زيــادة  مثــل  التدويــر  بســبب  الرئيســية  المشــكالت  بعــض 

متطلبــات اإلصــالح علــى التوربينــات والفشــل المتكــرر ألنابيــب 
HRSG. والتــي قــد تتطلــب تكلفــة صيانــة عاليــة وتقليــل 

التوافــر التجــاري للمحطــة فــي الســنوات القادمــة.

الشــركة  مــع  بالتنســيق  بــركاء  إن  إم  إس  شــركة  قامــت 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وهيئــة تنظيــم الخدمــات 
العامــة والشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء لتنفيــذ بعــض 
االجــراءات التــي أدت الــى اإلنخفــاض فــي التدويــر فــي عــام 2٠21 
مقارنــة بعامــي 2٠19 و 2٠2٠. وافقــت هيئــة تنظيــم الخدمــات 
أيًضــا علــى منهجيــة تشــغيلية جديــدة لعــام 2٠22  العامــة 
والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى مزيــد مــن التقليــل مــن تدويــر 

المحطــة. 

عدم تمديد اتفاقية  شراء الطاقة والمياه

بإلغــاء  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  قامــت 
مناقصــة الطاقــة 2٠22 ولــم تمنــح التمديــد للشــركات التــي 
انتهــت فتــرة اتفاقيــة شــراء الطاقــة لديهــا. نظــًرا ألن شــركة 
مــارس 2٠24   31 فــي  اتفاقيتهــا  بــركاء ســتنتهي  إن  إم  إس 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تقــدم  لــم  إذا   ،
تمديــًدا لمحطــة الطاقــة و / أو الميــاه ، فلــن تتمكــن الشــركة 
مــن تحقيــق أي إيــرادات. تقــوم الشــركة بدراســة عــدًدا مــن 
الخيــارات لمحطــة الطاقــة مثــل المشــاركة فــي الســوق الفــوري 
انتهــاء  بعــد  اإليــرادات  توليــد  لضمــان  الثنائيــة  واإلتفاقيــات 
صالحيــة اتفاقيــة شــراء الطاقــه والميــاه. وفيمــا يتعلــق لمحطة 
الميــاه ونظــًرا لعــدم وجــود ســوق فــوري للميــاه، تأمــل الشــركة 
والميــاه طلــب  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تقــدم  أن 
عــرض لتمديــد إتفاقيــة شــراء الميــاه ، نظــًرا للطلــب المتزايــد 

علــى الميــاه.

النزاع القائم مع دائرة الضرائب

 بالنسبة لشركة الُرسيل

اعترضــت الشــركة علــى موقــف جهــاز الضرائــب بشــأن تجاهــل 
تطبيــق مبــدأ التأجيــر التمويلــي ألغــراض ضريبيــة. بالنســبة 
ت التظلمــات الضريبيــة مرتيــن  للســنة الضريبيــة 2٠٠٧، أكــدَّ
)فــي عامــي 2٠1٥ و2٠1٦( قبولهــا لمبــدأ التأجيــر التمويلــي الــذي 

تطبقــه الشــركة.

جهــاز  قــام  و2٠٠9،   2٠٠٨ الضريبيتيــن  للســنتين  بالنســبة 
الضرائــب بتقييــم الشــركة بنــاًء علــى »نموذج األصــول الثابتة«، 
مــع الســماح باالســتهالك للشــركة. اعترضــت الشــركة رســمًيا 
علــى تقييــم لجنــة التظلمــات الضريبيــة، والــذي تــم رفضــه 
أيًضــا فــي ديســمبر 2٠14. وبنــاًء عليــه، فــي فبرايــر 2٠1٥ ، قدمــت 
إلــى لجنــة التظلمــات الضريبيــة لعامــي  الشــركة اســتئناًفا 

2٠٠٨ و 2٠٠9 تماشــًيا مــع موقفهــا لعــام 2٠٠٧ .

فــي قرارهــا النهائــي بتاريــخ 2٨ ديســمبر 2٠1٧ ، قــررت لجنــة 
للعاميــن  الضرائــب  جهــاز  لصالــح  الضريبيــة  التظلمــات 
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الضريبييــن 2٠٠٨ و 2٠٠9 بمــا يخالــف قرارهــا الســابق بقبــول 
أمــام  دعــوى  الشــركة  رفعــت  التمويلــي.  التأجيــر  نمــوذج 
التظلمــات  لجنــة  قــرار  فــي  للطعــن  اإلبتدائيــة  المحكمــة 
اإلبتدائيــة  المحكمــة  لكــن   .2٠٠9 و   2٠٠٨ لعامــي  الضريبيــة 
رفضــت اســتئناف الشــركة فــي أبريــل 2٠19. وقدمــت الشــركة 
اســتئناًفا إلــى محكمــة اإلســتئناف فــي مايــو 2٠19. كمــا رفضــت 
محكمــة اإلســتئناف فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 2٨ أكتوبــر 
لــم  الضريبيــة.  التظلمــات  لجنــة  ضــد  الشــركة  دعــوى   2٠19
ينتــج عــن رفــض محكمــة اإلســتئناف دعــوى الشــركة أي دفــع 
و 2٠٠9 حيــث  الضريبيتيــن 2٠٠٨  للســنتين  إضافــي  ضريبــي 
كانــت الشــركة فــي وضــع خســارة ضريبيــة لهاتيــن الســنتين 
الضرائــب.  جهــاز  عــن  الصــادرة  الضريبيــة  للتقييمــات  وفًقــا 
قدمــت الشــركة اســتئناًفا إلــى المحكمــة العليــا فــي ديســمبر 
2٠19. وقــد حكمــت المحكمــة العليــا لصالــح الشــركة فــي مايــو 
2٠21. وتنتظــر الشــركة حالًيــا التقييمــات الضريبيــة النهائيــة 

.2٠٠9 و  لعامــي 2٠٠٨ 

بالنسبة لشركة إس إم إن بركاء

بخصــم  الســماح  بعــدم  الضرائــب  مــع جهــاز  النــزاع  يتعلــق 
 Liquidated Damages( التعويــض عــن األضــرار الناجمــة
LDs -(عــن تأخــر المقــاول الرئيســي تســليم المحطــة حســب 
والمدفوعــة  واإلنشــاءات  والمشــتريات  الهندســة  إتفاقيــة 
للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ، علــى الرغــم مــن 
ــغ المدفوعــه للشــركة  والتــي تــم تلقيهــا مــن  أن هــذة المبال
المقــاول مــن الباطــن دوســان تــم اخضاعهــا للضريبــة للســنة 
الضريبيــة 2٠٠9. أصــدرت لجنــة التظلمــات الضريبيــة فــي قرارهــا 
المــؤرخ فــي 19 ديســمبر 2٠2٠ ، قــرارًا لصالــح جهــاز الضرائــب 
بنــاًء علــى الــرأي القائــل بــأن أضــرار المصفــاة )LDs( المدفوعــة 
للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه هــي فــي طبيعتهــا 
للخصــم  قابلــة  مصاريــف  ليســت  العقوبــات  وأن  »عقوبــة« 

لحســاب الضرائــب.

أوضحــت الشــركة طبيعــة أضــرار المصفــاة )LDs( والســبب 
مــن  كل  االعتبــار  بعيــن  االخــذ  عنــد  متســقة  كونهــا  فــي 
أضــرار المصفــاة )LDs( المســتلمة والمدفوعــة. تمثــل أضــرار 
المصفــاة تعويًضــا نقدًيــا يدفعــه طــرف إلــى طــرف آخــر مــن 
العقــد بســبب عــدم الوفــاء بالتــزام تعاقــدي. فــي عقــود البناء، 
يعــد توفيــر نــص إلزامــي عموًمــا لحمايــة مصالــح كل طــرف.

مــع  الموقعــة   ،)PWPA( والميــاه  الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة 
الشــركة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، تحتــوي 
أيًضــا علــى أحــكام  متعلقــة بأضــرار المصفــاة LDs اإللزاميــة. 
ــا لهــذه األحــكام ، ســيتم فــرض االضــرار LD إذا لــم تفــي  وفًق
الشــركة بالتواريــخ المجدولــة لفتــرة الطاقــة المبكــرة وتاريــخ 
 EPC يحتــوي عقــد .)SCOD( التشــغيل التجــاري المجــدول
ــى  ــا عل ــه الشــركة مــع مقــاول EPC دوســان أيًض ــذي وقعت ال
 LDs ــة ، أي أن الشــركة ســتفرض هــذه االضــرار أحــكام مماثل

اإلنشــاءات  عمليــات  تكمــل  لــم  إذا  دوســان  علــى  االلزاميــة 
خــالل تاريــخ االســتحقاق. ونظــًرا للتأخيــر فــي إنجــاز مواعيــد 
التشــغيل التجــاري ، فرضــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه مبالــغ علــى الشــركة وفًقــا لشــروط اتفاقيــة شــراء 
ــغ LDs علــى  ــاه وفرضــت الشــركة بدورهــا مبال الطاقــة والمي
شــركة دوســان وفًقــا لشــروط عقــد الهندســة والمشــتريات 
 LDs واإلنشــاءات. يذكــر القانــون المدنــي العمانــي أيًضــا أن
ــى  ــة وليســت فــي طبيعــة الغرامــات. عل ــات تجاري هــي اتفاقي
اإلعتبــار  فــي  أخــذ  الضرائــب،  جهــاز  فــإن   ، ذلــك  مــن  الرغــم 
دخــل LDs )المدفــوع للشــركة مــن قبــل دوســان( بالكامــل 
للســنة الضريبيــة 2٠٠9 ، فقــد رفــض جهــاز الضرائــب مصاريــف 
LDs )التــي دفعتهــا الشــركة إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه( كخصــم لحســاب الضريبــة. بنــاًءا علــى رأي 
مستشــارين الضريبــة والقانونييــن، رفعــت الشــركة دعــوى 
فــي المحكمــة اإلبتدائيــة للطعــن فــي قــرار لجنــة التظلمــات 
الضريبيــة لعــام 2٠٠9. فــي ٨ مــارس 2٠21 ، رفضــت المحكمــة 
إلــى  اســتئناًفا  الشــركة  قدمــت  الشــركة.  دعــوى  اإلبتدائيــة 
محكمــة اإلســتئناف فــي ٦ أبريــل 2٠21. وفــي ٥ ديســمبر 2٠21، 
رفضــت محكمــة االســتئناف دعــوى الشــركة. قدمــت الشــركة 
طعنــا لــدى المحكمــة العليــا فــي 12 ينايــر 2٠22. يــرى كل مــن 
اإلدارة والمستشــار القانونــي للشــركة أن الشــركة لديهــا حجــة 

قويــة لتقديمهــا للمحكمــة.

أنظمة الرقابة الداخلية 

ــة داخليــة قــوي. خــالل  تؤمــن اإلدارة بأهميــة وجــود نظــام رقاب
عــام 2٠21، تــم تعزيــز البيئــة الرقابيــة بشــكل أفضــل مــن خــالل 
ــك مــن خــالل  االســتمرار فــي تحســين تنظيــم الشــركة وكذل
تنفيــذ ومراجعــة مختلــف السياســات واإلجــراءات بالتوافــق مــع 
الميثــاق الجديــد لحوكمــة الشــركات وأفضــل الممارســات فــي 

هــذا القطــاع. 

وقــد كانــت لجنــة التدقيــق مســرورة مــن مســتوى التقــدم 
طريقــة  عــن  راضيــة  وكانــت  العــام  خــالل  إحــرازه  تــم  الــذي 
تنظيــم التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة علــى النحــو الــذي 
يســاهم فــي تضافــر الجهــود بيــن كل مــن المدقــق الداخلــي 

فــي الشــركة و بدعــم مــن شــركة متخصصــة الســمعة.

التوقعات - الفرص والتحديات

فيمــا يتعلــق بعمليــات المحطــة وأدائهــا ، ســتحافظ الشــركة 
علــى يقظتهــا الكاملــة خــالل هــذه الفتــرة غيــر المســبوقة 
العالقــة.  أصحــاب  لحمايــة صحــة موظفيهــا ومصالــح جميــع 
اتخــذت الشــركة الخطــوات القانونيــة الالزمــة وفًقــا للشــروط 
ــر  ــة أي تأثي ــاه لتغطي ــة والمي ــة شــراء الطاق ــة التفاقي التعاقدي
ســلبي علــى عملياتهــا وتخفيــف أي خســائر ناجمــة عــن حالــة 

جائحــة كوفيــد 19.
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ســتواصل الشــركة تركيزهــا علــى الصحــة والســالمة والحفــاظ 
المحطتيــن.  كال  فــي  الممتــازة  المحطــة  موثوقيــة  علــى 
ستســتمر اإلدارة فــي التواصــل مــع الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه وهيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة والشــركة 
العمانيــة لنقــل الكهربــاء بهــدف الحــد مــن تدويــر المحطــات.

الرســيل  بالتحضيــر لمســتقبل محطتــي  الشــركة  ســتقوم 
بــركاء: وإس إم إن 

بعــد إلغــاء مناقصــة شــراء الطاقــة 2٠22 فــي أكتوبــر 2٠21    
، أصــدرت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه طلــب 
الرســيل  )Request for Proposal( لشــركة  عــرض 
ــد قصيــر المــدى إلتفاقيــة شــراء  فــي ديســمبر 2٠21 لتمدي
نقــل  نظــام  واســتقرار  أمــن  ضمــان  أجــل  مــن  الطاقــة 
أكتوبــر  بحلــول  تحديثــه  علــى  العمــل  والجــاري  الطاقــة 
2٠22. وبنــاًء علــى ذلــك ، قدمــت شــركة الرســيل عرًضــا 
تنافســًيا لســعة 1٨4 ميجــاوات للشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه وفًقــا للجــدول الزمنــي لطلــب العــرض 
أعــاله.  ومــن المتوقــع أن يتــم صــدور قــرار مــن الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــأن تمديــد اتفاقيــة 
شــراء الطاقــة بحلــول 31 مــارس 2٠22. وفــي حــال تمكنــت 
أعــاله، فســتكون  التمديــد  مــن ضمــان  الرســيل  شــركة 
الفتــرة خــالل عــام  إيــرادات ألغلبيــة  قــادرة علــى تحقيــق 

2٠22 مــع ضمــان أمــن نظــام نقــل الطاقــة.

فــي  متوقــع  هــو  كمــا  الرســيل،  بمحطــة  يتعلــق  فيمــا    
اتفاقيــة شــراء الطاقــة بيــن الرســيل والشــركة العمانيــة 
ــم اإلفصــاح عنــه للســوق  لشــراء الطاقــة والميــاه، وكمــا ت
فــي التقريــر الســنوي لعــام 2٠2٠ لشــركة اس ام ان بــاور 
إلــى   1 الغازيــة  التوربينــات  توقفــت  ش.م.ع.ع.  القابضــة 
التوربينــات الغازيــة ٦، التــي تــم إنشــائها بيــن عامــي 19٨4 
و 19٨٧ ، عــن العمــل فــي 3٠ ســبتمبر 2٠21. وعليــة فقــد 
إنخفضــت ســعة محطــة توليــد الطاقــة فــي الرســيل مــن 

٦٦٥ ميجــاوات إلــى حوالــي 1٨4 ميجــاوات.

فيمــا يتعلــق بمحطــة الرســيل، عنــد تقييم جميــع البدائل    
بإستشــاري  الشــركة  اســتعانت  والمتاحــة،  الممكنــة 
ــرادات التــي يمكــن أن تتوقــع  مســتقل إلجــراء تقييــم لإلي
ــة. إنتهــت  الشــركة تحقيقهــا مــن الســوق الفــوري للطاق
ــرادات التــي يمكــن أن  ــى أن مســتوى اإلي هــذه الدراســة إل
تتوقع الشــركة تحقيقها على المدى القصير والمتوســط 
مــن الســوق الفــوري ســيكون ضئيــاًل، وبالتالــي بموجــب 
الرســيل  الحالــي، فــإن مشــاركة  الفــوري  قواعــد الســوق 
فــي الســوق الفــوري بعــد إنهــاء اتفاقيــة شــراء الطاقــة لــن 

تكــون مجديــة اقتصادًيــا للشــركة. 

فيمــا يتعلــق بمحطــة إس إم إن بــركاء، ســتعمل الشــركة    
العامــة  الخدمــات  تنظيــم  هيئــة  مــع  وثيــق  بشــكل 
والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وجميع أصحاب 
العالقــة فــي قطــاع الطاقــة والميــاه علــى إمكانيــة تمديــد 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه. وقــد تــم إرســال خطــاب إلى 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــأن إمكانيــة 
طــرح مناقصــة تمديــد إتفاقيــة شــراء الميــاه حيــث ال يوجــد 

ســوق فــوري للميــاة.

ــر  ــد الخاصــة بالشــركة فــي يناي ــل رخصــة التولي ــم تعدي ت   
بعــد  الفــوري.  الكهربــاء  ســوق  دخــول  لتعكــس   2٠19
الســوق  أصبــح   ، التجريبيــة  الفتــرة  مــن  بنجــاح  االنتهــاء 
الفــوري مباشــًرا اعتبــاًرا مــن ينايــر 2٠22 ، وبينمــا يشــارك 
كل مــن الرســيل وإس إم إن بــركاء فــي الســوق الفــوري ، 
فــإن هــذه المشــاركة ليــس لهــا أي تأثيــر علــى التدفقــات 
فيهــا   ســتظل  التــي  الفتــرة  طــوال  للشــركة  النقديــة 
الرســيل وشــركة إس إم إن بــركاء تحــت إطــار عمــل اتفاقية 

شــراء الطاقــة )والميــاه(.

الميــاه  و  الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة  تمديــد  مشــروع  ســيكون 
لشــركة إس إم إن بــركاء عامــاًل رئيســيًا إلعــادة هيكلــة الديــن 
النقــدي  عمليــة  تأجيــل  أو  إزالــة  و  القادمــة،  الســنوات  فــي 

إضافيــة. أربــاح  بتوزيعــات  والســماح 
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تقرير المسؤولية االجتماعية للشركة

شــركة اس ام ان بــاور القابضــة كونهــا شــركة محليــة مســؤولة فهــي تأخــذ المســؤولية االجتماعيــة  علــى محمــل الجــد. تركــز 
سياســة المســؤولية االجتماعيــة للشــركة لدينــا علــى المبــادرات المحليــة فــي مجــاالت المجتمــع ، والبيئــة ، واالقتصــاد التــي يكــون 

أساســها مبــدأ االســتدامة ودعــم نمــو الشــباب العمانــي.

وقــد اعتمــد المســاهمين، خــالل إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي الــذي انعقــد فــي 21 مــارس 2٠21 م ، مبلًغــا وقــدره 4٠.٠٠٠ الــف ريــال 
عمانــي لألنشــطة المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركة خــالل عــام 2٠21م.

نظرة عامة على أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركة

كجزء من التزام اس ام ان باور تجاه المجتمع ، دعمت الشركة المبادرات التالية:

المبلغ )الريال العماني(وصف المشروع

11.٦1٠تمديد مشروع زراعة االشجار على الشاطئ بجانب محطات بركاء للطاقة1

مشروع مشترك للطاقة الشمسية الكهروضوئية مع شركة الكامل والباطنة وصحار 2
للطاقة

1٠.٠٠٠

لدعم وزارة الصحة في مكافحة )كوفيد -19( ، قامت اس ام ان باور بشراء 1٠ ُمكّثفات 3
أوكسجين الستخدامها في المستشفى الميداني

3.1٥٠

مساهمة اس ام ان باور في الحد من تأثير إعصار شاهين وذلك بالتبرع المقدم للهيئة 4
العمانية لألعمال الخيرية

1٥.٠٠٠

24٠توفير أكياس من القماش صديقة للبيئة لتعزيز المبادرات الخضراء٥

4٠٫٠٠٠  المجموع

تمديد مشروع زراعة االشجار على الشاطئ بجانب محطات بركاء للطاقة

مــن أجــل تحســين المســاحات الخضــراء فــي منطقــة بــركاء ، أطلقــت شــركة اس ام ان بــاور مشــروع زراعــة األشــجار فــي عــام 2٠19  
علــى شــاطئ بــركاء بجــوار محطــة كهربــاء بــركاء ، بالتعــاون الوثيــق مــع بلديــة بــركاء. تعمــل المرحلــة األولــى مــن البرنامــج بشــكل 
ــا المعرفــة حــول نــوع األشــجار التــي يمكــن أن تنمــو فــي بيئــة مالحــة. بنــاًء علــى  جيــد مــع معــدل بقــاء جيــد لألشــجار. لقــد طورن
الفائــدة طويلــة األجــل المتمثلــة فــي تطويــر منطقــة خضــراء للمجتمــع المحلــي ، وافــق مجلــس إدارة  اس ام ان بــاور علــى تمديــد 
برنامــج زراعــة األشــجار فــي قطعــة األرض المجــاورة  1٠٠*1٠٠ متــر. لذلــك تمــت زراعــة حوالــي 1٥٠ شــجرة محليــة بشــكل أساســي واألشــجار 

تعمــل بشــكل جيــد مــع معــدل بقــاء جيــد جــًدا. 

فــي المرحلتيــن األولــى والثانيــة تــم بغــرس 4٠٠ شــجرة تقريًبــا ويقــوم المقــاول برعايتهــا بانتظــام لضمــان البقــاء والنمــو. تــم 
تعييــن مقــاول لرصــد األشــجار علــى أســاس أســبوعي. 

تتمثــل األهــداف فــي الحــد مــن انبعاثــات الكربــون ، وتطويــر منطقــة خضــراء قريبــة مــن الشــاطئ للمجتمــع المحلــي ، ودعــم 
الشــركات العمانيــة الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل االســتعانة بمصــادر خارجيــة لتنفيــذ المشــروع.

مــن التحديــات الرئيســية التــي تمــت مواجهتهــا خــالل مرحلــة تنفيــذ المشــروع هــو تعــرض األشــجار المزروعــة لمختلــف الحيوانــات 
فــي المناطــق المحاطــة ممــا تســبب فــي بعــض األضــرار لألشــجار المزروعــة. وقــد تــم لفــت انتبــاه البلديــة إلــى هــذا االمرعــدة مــرات 

حتــى يمكــن اتخــاذ اإلجــراء المناســب. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تــم تثبيــت ســياج لتوفيــر مزيــد مــن الحمايــة لألشــجار.
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شــاركت اس ام ان بــاور فــي المنافســة التــي نظمتهــا الجمعيــة العمانيــة للخدمــات النفطيــة )OPAL( وحصلــت الشــركة علــى 
جائــزة أفضــل الممارســات ضمــن فئــة البيئــة، هــذه المنافســة يتــم تنظيمهــا منــذ عــام 2٠1٥ لجلــب األعضــاء األفضــل أداًء إلــى دائــرة 
الضــوء ونشــر إنجازاتهــم. تمــت مشــاركة أكثــر مــن 1٠٠ مشــروع مــن قبــل الشــركات ، وتــم اختيــار 42 منهــا فــي القائمــة المختصــرة 
للعــرض علــى لجنــة تحكيــم مســتقلة ، وأخيــرًا تــم اختيــار 12 مشــروًعا كفائزيــن عبــر ٧ فئــات ، وقــد قــام بتوزيــع الجوائــز ســعادة 

الدكتــور  ســالم العوفــي وكيــل وزارة الطاقــة والمعــادن.  
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وبينمــا ال يــزال هــذا المشــروع فــي مرحلــة التطويــر ، مــن المأمــول أن يبــدأ منتجــي الطاقــة األخريــن فــي عمــان مشــاريع مماثلــة علــى 
طــول الشــاطئ حتــى يمكــن تطويــر ســاحل تصطــف علــى جانبــه األشــجار. ومــن المؤمــل أيًضــا مــع الرعايــة واالهتمــام المســتمرين ، 
أن تتطــور المرحلتــان األولــى والثانيــة مــن المشــروع علــى ان يصبــح مســتداًما ذاتًيــا بحلــول منتصــف عــام 2٠22 ممــا قــد يــؤدي إلــى 

بــدء المرحلــة 3 كامتــداد لهــذا المشــروع المهــم. 

مشروع مشترك للطاقة الشمسية الكهروضوئية مع شركة الكامل والباطنة وصحار للطاقة

ــر 3 مشــاريع للطاقــة الشمســية  ــاور مــع شــركة الكامــل والباطنــة والســوادي وصحــار للطاقــة لتطوي ســابقًا شــاركت اس ام ان ب
ــال عمانــي فــي الســنة. ــوى والكامــل ، حيــث ســاهمت كل شــركة بمبلــغ 1٥.٠٠٠ ري ــركاء ول الكهروضوئيــة فــي منطقــة ب

بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم ، ســاهمت اس ام ان بــاور فــي مشــروع للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة لمدرســة فــي 
منطقــة جنــوب الشــرقية. المدرســة ٧٠ كــم مــن المناطــق الحضريــة. تضــم هــذه المدرســة 29٠ طالًبــا )بنيــن وبنــات(. تعتمــد 
الفصــول الدراســية والســكان فــي الغالــب علــى الكهربــاء المولــدة مــن مولــدات الديــزل. ويمكــن أن يكــون الوقــود صعــب النقــل 
باإلضافــة إلــى تحديــات أخــرى بمــا فــي ذلــك صيانــة المولــدات وانقطــاع التيــار الكهربائــي بســبب عــدم موثوقيــة المولــدات. ســيكون 
تركيــب األلــواح الشمســية الكهروضوئيــة بمثابــة نظــام هجيــن باالشــتراك مــع مولــدات الديــزل. وســيتم جمــع بيانــات ملــف تعريــف 

التحميــل لتحســين النظــام. 

تــم منــح هــذا المشــروع إلحــدى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المســجلة لــدى هيئــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ، والتــي 
قدمــت أكثــر العطــاءات تنافســية وهــي شــركة »نفــاذ للطاقــة المتجــددة ش.م.م«. يمكــن أن يــؤدي مثــل هــذا المشــروع المشــترك 
إلــى إحــداث تأثيــر كبيــر فــي المجتمــع مــع تلبيــة العديــد مــن األهــداف التــي وضعهــا مركــز عمــان للحوكمــة واالســتدامة. ونظــًرا ألن 
مقــاول الهندســة والمشــتريات والبنــاء الــذي تــم اختيــاره هــي شــركة عمانيــة، فســوف يســاهم ذلــك فــي تطويــر ودعــم الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة المحليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، ونظــًرا ألن هــذا المشــروع ســيتم تنفيــذه فــي بيئــة تعليميــة )مدرســة(، 
فســوف يســاهم فــي زيــادة الوعــي بالمزايــا المحتملــة لمثــل هــذه المشــاريع باإلضافــة إلــى الفوائــد البيئيــة مــن خــالل التوفيــر 
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ــر مثــل هــذا  ــزل. نظــًرا لطبيعــة هــذا المشــروع ، قــد يكــون مــن الصعــب علــى شــركة واحــدة تطوي المحتمــل فــي تكاليــف الدي
المشــروع خــارج الشــبكة بمفردهــا. لذلــك ، وافــق مجلــس اإلدارة علــى مشــروع مشــترك بميزانيــة ٦٠.٠٠٠ ريــال عمانــي بالشــراكة مــع 
ــاور بقيمــة 1٠.٠٠٠ ريــال عمانــي لمشــروع الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي موقــع خــارج  3 شــركات بمســاهمة مــن اس ام ان ب

الشــبكة )فــي مدرســة الطحايــم(.
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 توريــد ١٠ ُمكّثفــات أوكســجين للمستشــفى الميدانــي بالتعــاون مــع وزارة الصحــة فــي مكافحتهــم 
لفيــروس )كوفيــد -١9(.

نظــًرا لتأثيــر جائحــة )كوفيــد -19( ، وبالتعــاون مــع وزارة الصحــة ، قامــت شــركة اس ام ان بــاور بتوريــد 1٠ مكثفــات أكســجين 
لـــ )كوفيــد -19( . الــذي أنشــأته وتديــره وزارة الصحــة ، فــي مكافحتهــا   ، الســتخدامها فــي المستشــفى الميدانــي 

مساهمة اس ام ان باور تجاه إعصار شاهين 

ضــرب اإلعصــار المــداري شــاهين ســلطنة عمــان مصحوبــا بريــاح عاتيــة وأمطــار غزيــرة ، ممــا أدى إلــى إغــراق الشــوارع وتســبب فــي 
عمليــات إجــالء. أدى هــذا اإلعصــار المــداري إلــى إحــداث دمــار كبيــر فــي البنيــة التحتيــة وأجبــر أكثــر مــن ٥٠٠٠ شــخص علــى اإلقامــة 
المؤقتــة. ســاهمت شــركة اس ام ان بــاور بمبلــغ 1٥.٠٠٠ ريــال عمانــي للحــد مــن تأثيــر إعصــار شــاهين وتــم التبــرع بهــا للهيئــة 

ــة. ــة لألعمــال الخيري العماني
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توريد أكياس من القماش صديقة للبيئة

دعمــًا للمبــادرة التــي اتخذتهــا الحكومــة للحــد مــن اســتخدام األكيــاس البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد ، وللتشــجيع علــى 
إعــادة تدويــر وإعــادة اســتخدام األكيــاس البالســتيكية ، وزعــت شــركة اس ام ان بــاور 1٠٠ كيــس صديــق للبيئــة علــى المجتمــع لتعزيــز 

المبــادرات الخضــراء وحمايــة البيئــة.  
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تقرير حوكمة الشركات

يســر مجلــس اإلدارة وإدارة  شــركة اس ام ان بــاور )»اس ام ان بــاور« أو »الشــركة«( أن يقــدم تقريــر حوكمــة الشــركة للســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2٠21.

فلسفة الشركة

تقوم فلسفة الحوكمة الخاصة للشركة على ثالثة عناصر رئيسية: 

الشفافية تجاه أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين؛   

التقيد الصارم بالقوانين والتصاريح واللوائح؛  

إظهار اإلمتثال ألعلى المعايير األخالقية في تسيير أعمالها.  

 قامــت الشــركة بإعتمــاد القواعــد والممارســات الصــادرة بموجــب ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر مــن الهيئــة 
العامــة لســوق المــال، والــذي مــن خاللــه يضمــن مجلــس إدارة الشــركة المســاءلة والعدالــة والشــفافية فــي عالقــة الشــركة مــع كافــة 

الجهــات المعنيــة بأنشــطتها )المســاهمون واإلدارة والموظفــون والمقرضــون والعمــالء والمــوردون والمجتمــع(.

ــر وتنفيذهــا بمــا يتفــق مــع  ــات اعتمــاد أعلــى المعايي ــاكل الشــركة والسياســات والعملي ويضمــن تدقيــق اإلدارة المســتمرة لهي
متطلبــات ومبــادئ الحوكمــة المحليــة والدوليــة.

وفًقــا للقواعــد واإلرشــادات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، أصــدر المراجعــون القانونيــون للشــركة  إرنســت يونــج ، تقريــرًا 
منفصــاًل عــن تقريــر حوكمــة الشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2٠21.

مجلس اإلدارة

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين. 

الدكتور/ عبد اهلل اليحيائي.  

الفاضل/ فريديريك هالكين.  

الفاضل/ عمران شيخ.  

الفاضل/ أشواني كومار الدا  

الفاضل/ أحمد الشامسي.  

الفاضل/ أحمد الزكواني.  

الفاضل/ خميس البلوشي.  
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وفيما يلي تفاصيل بتشكيل أعضاء مجلس اإلدارة وحضورهم الجتماعات المجلس خالل عام 2٠21م:

فئة العضوأسماء األعضاء
١8 

فبراير
6 

مايو
٢9 

يوليو
١١ 

المجموعنوفمبر

اجتماع الجمعية 
العمومية 

السنوي
٢١ مارس 

الدكتور/ عبد اهلل اليحيائي
)رئيس مجلس اإلدارة(

غير تنفيذي 
وغير مستقل

4

الفاضل/فريديريك هالكين
)نائب رئيس مجلس اإلدارة( )*(

غير تنفيذي 
وغير مستقل

4توكيل

الفاضل/ عمران شيخ
غير تنفيذي 

ومستقل
4

الفاضل/ أحمد الزكواني
غير تنفيذي 

ومستقل
4

الفاضل/ أحمد الشامسي
غير تنفيذي 
وغير مستقل

4توكيلتوكيل

الفاضل/ خميس البلوشي
غير تنفيذي 

ومستقل
4

الفاضل/ أشواني كومار الدا
غير تنفيذي 
وغير مستقل

4

)*( تم انتخابه خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية في 21 مارس 2٠21.

إجمالي بدالت حضور الجلسات المدفوعة لإلجتماعات المذكورة أعاله هو 1٠.٠٠٠ ريال عماني.

اإلدارة / العضوية في الشركات العامة األخرى )ش.م.ع.ع( في سلطنة عمان:

ال يشغل أي من األعضاء الحاليين منصب مدير أو عضو مجلس إدارة  في شركات عامة أخرى.

يرد الملف الشخصي ألعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة كملحق لتقرير حوكمة الشركات.

لجنة التدقيق

تتمثــل المهمــة األساســية للجنــة التدقيــق فــي تقديــم مســاعدة مســتقلة إلــى مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة 
إتجــاه المســاهمين والمســاهمين المحتمليــن ومجتمــع االســتثمار وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

نزاهة البيانات المالية للشركة وعمليات المحاسبة واإلبالغ المالي ؛  )1( 

نزاهة أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة ؛  )2(

أداء وظيفة المراجعة الداخلية للشركة ؛  )3(

مؤهالت واستقاللية مراجعي الحسابات الخارجيين ؛ و  )4(

امتثال الشركة للمتطلبات األخالقية والقانونية والتنظيمية.  )٥(

للوفــاء بهــذه المســؤولية، يحــق للجنــة التدقيــق طلــب معلومــات مــن أي موظــف فــي الشــركة. عــالوة علــى ذلــك، تقــع علــى عاتــق 
لجنــة التدقيــق مســؤولية الحفــاظ علــى التواصــل الحــر والمفتــوح مــع المدققيــن الخارجييــن والمدقــق الداخلــي وإدارة الشــركة.

تتألــف لجنــة التدقيــق مــن 3 أعضــاء يعينهــم مجلــس اإلدارة وتجتمــع 4 مــرات علــى األقــل ســنوًيا، وتكــون مســؤولة أمــام مجلــس 
اإلدارة.
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جميع أعضاء لجنة التدقيق غير تنفيذيين، غالبيتهم من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.

تمشــيا مــع المســؤوليات المذكــورة أعــاله، شــجعت لجنــة التدقيــق اإلدارة علــى المشــاركة فــي التحســين المســتمر لسياســات 
الشــركة وإجراءاتهــا وممارســاتها وتعزيزهــا علــى جميــع المســتويات.

وفيما يلي بيان بتشكيل لجنة التدقيق وحضور  إجتماعاتها في عام 2٠21:

المنصبأسماء أعضاء اللجنة
 ٢7

فبراير
6 

مايو
٢9 

يوليو
 ٢7

المجموعنوفمبر

4رئيس اللجنةالفاضل/ عمران شيخ

4عضوالفاضل/ أحمد الزكواني

4عضوالفاضل / أشواني كومار الدا

إجمالي بدالت حضور الجلسات المدفوعة لإلجتماعات المذكورة أعاله هو 2.4٠٠ ريال عماني.

لجنة الترشيحات والمكافآت

إن الغــرض الرئيســي مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت هــو مســاعدة الجمعيــة العموميــة فــي ترشــيح المــدراء ذوي الكفــاءة 
والمؤهــالت العاليــة، وإعــداد الوصــف الوظيفــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك رئيــس المجلــس، ووضــع خطــة التعاقــب 
الوظيفــي للمجلــس واإلدارة التنفيذيــة، وأيًضــا القتــراح السياســة المناســبة للمكافــآت والحوافــز لجــذب أفــراد اإلدارة التنفيذيــة 

ذوي الكفــاءة.

وتتألــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة يتــم تعيينهــم مــن قبــل المجلــس، وتجتمــع مرتيــن 
علــى األقــل ســنويا، وترفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة.

جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم أعضاء غير تنفيذيين.

وفيما يلي بيان بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وحضور أعضائها خالل عام 2٠21:

المجموع9 نوفمبر9 فبرايرالمنصبأسماء أعضاء اللجنة

2رئيس اللجنةالفاضل/ أحمد الزكواني

2عضود. عبد اهلل اليحيائي

2عضوالفاضل/ فريديرك هالكين 

إجمالي بدالت حضور الجلسات المدفوعة لالجتماعات المذكورة أعاله 1.2٠٠ ريال عماني.

خالل عام 2٠21، قام أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية للسنة 2٠2٠ بناًء على معايير األداء المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة؛  

مراجعة معايير تقييم األداء لعام 2٠21 الخاصة باإلدارة التنفيذية والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليها؛  

مراجعة واعتماد خطة التعاقب الوظيفي لإلدارة التنفيذية )الرئيس التنفيذي و الرئيس المالي( و أعضاء مجلس اإلدارة؛  

مراجعــة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة لعــام 2٠2٠ والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بالوافقــة عليهــا والــذي بــدوره أوصــى الجمعيــة   
العامــة بالموافقــة عليهــا؛و

مراجعة البرامج والدورات التدريبية المناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة .   

بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة، إســتعرضت اللجنــة خطــة التعميــن والنتائــج التــي تــم تحقيقــا فــي هــذا الشــأن علــى جميــع 
الشــركة. مســتويات 
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عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

يتــم اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة طبًقــا للنظــام األساســي للشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي )»اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة العاديــة«(. تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة الحالــي  فــي 9 يونيــو 2٠2٠ لمــدة ثــالث ســنوات.

وطبًقا لميثاق حوكمة الشركات والنظام األساسي للشركة، يجب مراعاة ما يلي عند تشكيل مجلس اإلدارة:

يكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين؛  )1(

على االقل ثلث األعضاء يجب أن يكونوا مستقلين.  )2(

يتــم أخــذ رأي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي اإلعتبــار عنــد إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وذلــك لضمــان امتــالك أعضــاء مجلــس 
اإلدارة للخبــرات المطلوبــة والكفــاءات المهنيــة.

المسائل المتعلقة بالمكافآت

أ( أعضاء مجلس اإلدارة - بدل المكافآت / الحضور

خــالل عــام 2٠21، لــم تحقــق شــركة اس ام ان بــاور القابضــة ش.م.ع.ع أيــة اربــاح علــى أســاس مســتقل. وفًقــا لقواعــد الهيئــة العامــة 
ــال عمانــي  ــي مكافــآت مجلــس اإلدارة عــن  1٥٠.٠٠٠ ري لســوق المــال بشــأن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، يجــب أن ال يتجــاوز إجمال
ســنوًيا للشــركة التــي ال تحقــق أرباًحــا.  بلغــت  بــدالت حضــور جلســات مجلــس اإلدارة المدفوعــة فــي عــام 2٠21 )4٠٠ ريــال عمانــي 
الجتماعــات مجلــس اإلدارة، 2٠٠ ريــال عمانــي الجتماعــات لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت( باإلضافــة لمكافــآت أعضــاء 
مجلــس اإلدارة البالغــة 3٥.٠٠٠ ريــال ُعمانــي والمعتمــدة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الماضيــة والتــي ال تتجــاوز 1٥٠.٠٠٠ ريــال 
ُعمانــي. وخــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي الــذي عقــد فــي 21 مــارس 2٠21م، وافــق المســاهمون علــى أن تكــون بــدالت 
حضــور الجلســات 4٠٠ ريــال ُعمانــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة و2٠٠ ريــال عمانــي ألعضــاء لجنــة التدقيــق و2٠٠ ريــال ُعمانــي ألعضــاء لجنــة 
ــدالت حضــور الجلســات واجبــة الدفــع ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء لجنــة التدقيــق وأعضــاء  الترشــيحات والمكافــآت. وتكــون ب

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت نظيــر حضــور االجتماعــات إمــا شــخصًيا أو عبــر وســائل اإلتصــال المرئــي طبقــا ألحــكام القانــون.

وبلغــت بــدالت االجتمــاع عــن العــام 2٠21م والتــي تــم دفعهــا ألعضــاء المجلــس الذيــن حضــروا اجتماعــات مجلــس اإلدارة ولجنــة 
التدقيــق و لجنــة الترشــيحات و المكافــآت بمبلــغ وقــدره 13.٦٠٠ ريــال عمانــي.

كمــا وافــق المســاهمون أيًضــا خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة علــى دفــع مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ3٥.٠٠٠ ريــال عمانــي عــن 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2٠2٠.

ب( كبار موظفي الشركة

دفعت الشركة لكبار موظفيها الخمسة مبلغ إجمالي قدره 3٠2.٦٦2 ريال عماني.

المكافآت المدفوعة متناسبة مع مؤهالت المديرين التنفيذيين ودورهم ومسؤوليتهم وأدائهم خالل عام 2٠21.

تقييم أداء مجلس اإلدارة

تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة الحالــي فــي عــام 2٠2٠ وقــرر المجلــس فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة الــذي عقــد فــي 1٨ فبرايــر 2٠21 ، أن يتــم 
تقييــم أداء المجلــس واللجــان الفرعيــة فــي عــام 2٠22 وفًقــا لقواعــد وأحــكام الهيئــة العامــة لســواق المــال.

تفاصيل عدم التزام الشركة

لــم تكــن هنــاك عقوبــات أو قيــود مفروضــة علــى الشــركة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال أو بورصــة مســقط أو أي ســلطة قانونيــة 
أخــرى بشــأن أي مســألة تتعلــق بأســواق رأس المــال خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة.

وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين

تنشــر الشــركة نتائجهــا الماليــة ومعلوماتهــا الجوهريــة مــن خــالل تحميلهــا علــى موقــع بورصــة مســقط. وتلتــزم الشــركة بنشــر 
نتائجهــا الماليــة الفصليــة الغيــر المدققــة ونتائجهــا الســنوية المدققــة فــي صحيفتيــن أحداهمــا باللغــة اإلنجليزيــة واألخــرى 
باللغــة العربيــة، كمــا يتــم إرســال الحســابات الســنوية وتقريــر أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى جميــع المســاهمين عبــر الوســائل التــي 
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حددهــا القانــون، فضــال عــن إتاحتهــا أيًضــا فــي المقــر الرئيســي للشــركة. وتفصــح الشــركة عــن النتائــج الماليــة األوليــة والنتائــج 
الماليــة الغيــر المدققــة مــن خــالل تحميلهــا علــى موقــع بورصــة مســقط. وتعــرب الشــركة عــن اســتعدادها لمقابلــة مســاهميها و 

محلليهــم كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.

وتمتلك شركة اس ام ان باور موقًعا إلكترونًيا www.smnpower.com ويتم نشر النتائج المالية عليه أيًضا.

ويحتوي تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة الملحق بهذا التقرير عرضا عادال لشؤون الشركة.

بيانات سعر السوق

أدرجت الشركة في بورصة مسقط اعتباًرا من 23 أكتوبر 2٠11م.

نوضح فيما يلي السعر الشهري )أعلى/ أدنى( ألسهم الشركة على مدار عام 2٠21.

المتوسطأدنى سعرأعلى سعرالشهر
مؤشر بورصة مسقط 

)3٠(

3.٦٥3.22 ٠.٠٨2 ٠.٠٨2 ٠.٠٨2 يناير 

 3.٦12.3٨   ٠.٠٧3  ٠.٠٦3 ٠.٠٨2 فبراير 

 3.٧٠٨.٧1  ٠.٠٦٧  ٠.٠٦3  ٠.٠٧٠ مارس 

 3.٧٦1.٠1  ٠.٠٦9  ٠.٠٦٧  ٠.٠٧٠ أبريل 

 3.٨٥2.٦1  ٠.٠٦٦  ٠.٠٦2  ٠.٠٧٠ مايو 

 4.٠٦3.4٠  ٠.٠٦٦  ٠.٠٦4  ٠.٠٦٧ يونيو 

 4.٠3٠.4٠  ٠.٠٦٨  ٠.٠٦٥  ٠.٠٧٠ يوليو 

 3.9٦٦.٧٥  ٠.٠٦٥  ٠.٠٦2  ٠.٠٦٨ أغسطس 

 3.942.٥٠  ٠.٠٦3  ٠.٠٦2  ٠.٠٦4 سبتمبر 

 4.٠٧٥.٠٠  ٠.٠٥٧  ٠.٠٥٥  ٠.٠٥9 أكتوبر 

 4.٠٠٠.3٥  ٠.٠٥٠  ٠.٠4٥  ٠.٠٥٥ نوفمبر 

 4.129.٥4  ٠.٠4٦  ٠.٠43  ٠.٠4٨ ديسمبر 

منــذ إدراج الشــركة فــي 23 أكتوبــر 2٠11، تــم توزيــع مبلــغ إجمالــي بقيمــة 2٨9 بيســة/ ســهم )اســتناًدا إلــى قيمــة اســمية تقــدر بمبلــغ 
٠.1٠٠ ريــال عمانــي لــكل ســهم بعــد تجزئــة األســهم( علــى كل المســاهمين فــي الشــركة الذيــن اكتتبــوا فــي األســهم أثنــاء الطــرح 
ــاح  ــوا يحملــون تلــك األســهم حتــى 31 ديســمبر 2٠21. وقــد تجــاوز هــذا المســتوى مــن األرب ــر 2٠11م، ومــا زال ــي فــي أكتوب العــام األول
المدفوعــة توقعــات االكتتــاب العــام األولــي البالغــة 2٦1 بيســة للســهم الواحــد )علــى أســاس القيمــة االســمية 1٠٠ بيسة/ســهم بعــد 

تجزئــة الســهم(.

كمــا تــم الكشــف عنــه ســابًقا وتمشــيا مــع ترتيبــات التمويــل التــي تــم الكشــف عنهــا خــالل االكتتــاب العــام، بــدأت آليــة تســريع 
ســداد الديــن فــي 3٠ ســبتمبر 2٠1٨ لـــشركة إس إم إن بــركاء. ونتيجــة لذلــك، يتــم اآلن دفــع فائــض الســيولة إلــى المقرضيــن ولــن 
تتدفــق إلــى المســاهمين حتــى يتــم تســوية القــروض بالكامــل، أو حتــى الوقــت يمكــن إعــادة هيكلــة القــروض. ســددت شــركة 
الرســيل جميــع ديونهــا خــالل عــام 2٠21 وأي توزيعــات أربــاح ســتكون متوقفــة علــى اإللتزامــات المترتبــة علــى نهايــة فتــرة إتفاقيــة 

شــراء الطاقــة وفقــا للشــروط واالحــكام. 

كمــا هــو موضــح ســابًقا، تســتعد الشــركة للتحضيــر لمســتقبل محطتــي الرســيل و إس إم إن بــركاء وذلــك بالتنســيق والعمــل 
بشــكل وثيــق مــع هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة و الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وجميــع أصحــاب العالقــة فــي قطــاع 
الطاقــة والميــاة. وقــد تلقــت شــركة الرســيل طلــب عــرض مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لتمديــد اتفاقيــة شــراء 
الطاقــة حتــى 31 أكتوبــر 2٠22 ومــن المتوقــع صــدور قــرار بهــذا الشــأن بحلــول شــهر مــارس 2٠22. كمــا تقــوم شــركة إس إم إن بــركاء 

باالتصــال المســتمر مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فيمــا يتعلــق بالخيــارات 
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ــركاء أيًضــا مــع جميــع  المتاحــة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه. كمــا تعمــل كل مــن شــركة الرســيل وشــركة إس إم إن ب
أصحــاب العالقــة فــي إعــداد وتنفيــذ الســوق الفــوري.

بنــاًء علــى ظــروف الســوق وإمكانيــة تمديــد عقــود شــراء الطاقــة و )الميــاه(. ســتعمل الشــركة جاهــدة إلعــادة هيكلــة الديــون فــي 
الســنوات القادمــة، وإزالــة أو تأجيــل عمليــة تســريع ســداد الديــن للســماح بتوزيــع أربــاح إضافيــة.

توزيع ملكية األسهم 

وفيما يلي توضيح بتوزيع ملكية أسهم شركة اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع. كما في 31 ديسمبر 2٠21م:

النسبة من رأس المال  عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالفئة

23.٦4٪2٦٥4٧.192.1٦1أقل من ٥٪

14.٦1٪٥229.1٦٨.4٥9٪ إلى ٪1٠

٦1.٧٥٪1٠2123.2٧4.9٨٠٪ فما فوق

1٠٠.٠٠٪2٦9199.٦3٥.٦٠٠المجموع

معامالت األطراف ذات العالقة

تشــمل األطــراف ذات العالقــة المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين وكيانــات األعمــال التــي لديهــا 
ــة والتشــغيلية. ــر فــي القــرارات المالي ــر كبي القــدرة علــى الســيطرة أو ممارســة تأثي

تحتفظ المجموعة بأرصدة مع هذه األطراف ذات العالقة والتي تنشأ في سياق األعمال العادية من المعامالت التجارية.

راجع إيضاح البيانات المالية الموحدة رقم 2٦ لمزيد من المعلومات حول معامالت األطراف ذات العالقة.

المسؤولية االجتماعية للشركات

تولــي شــركة اس ام ان بــاور اهتمامــا كبيــر بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات. وتركــز سياســة المســؤولية االجتماعيــة للشــركة 
علــى المبــادرات فــي مجــاالت المجتمــع والبيئــة واالقتصــاد مــع االســتدامة ودعــم مبــادارت الشــباب العمانــي.

كجزء من التزام اس ام ان باور تجاه المجتمع ، دعمت الشركة المبادرات التالية خالل عام 2٠21:

تمديد مشروع غرس األشجار على الشاطئ بجوار محطة بركاء لتوليد الطاقة؛  

  مشروع مشترك للطاقة الشمسية الكهروضوئية مع شركة الكامل والباطنة وصحار للطاقة؛

  دعم جهود وزارة الصحة المتعلقة بجائحة كوفيد 19 ؛

  المساهمة المتعلقة بالحالة المدارية إلعصار شاهين؛ و

  توريد أكياس صديقة للبيئة.

الملف المهني للمراجع القانوني

إرنســت يونــج هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال خدمــات التدقيــق والضرائــب والمعامــالت والخدمــات االستشــارية. تلتــزم إرنســت 
يونــج علــى القيــام بدورهــا فــي بنــاء عالمــًا أفضــل لممارســة األعمــال. إن الــرؤى والخدمــات عاليــة الجــودة التــي تقــوم إرنســت يونــج 

بتقديمهــا ُتســاعد فــي بنــاء الثقــة فــي أســواق رأس المــال واالقتصــادات فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

إن فــرع الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا مــن إرنســت يونــج قــد كانــت تعمــل فــي المنطقــة منــذ ســنة 1923 وتوظــف أكثــر 
مــن ٧.٠٠٠ مهنــي. وقــد كانــت إرنســت يونــج تعمــل فــي ســلطنة ُعمــان منــذ ســنة 19٧4 وهــي الشــركة الرائــدة فــي مجــال الخدمــات 
ــا والشــرق األوســط  المهنيــة فــي البــالد. تشــكل إرنســت يونــج الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا جــزءًا مــن ممارســة أوروب
والهنــد وأفريقيــا مــن إرنســت يونــج، مــع أكثــر مــن 4.٧2٠ شــريك ومــا يقــارب 12٧.444 مهنــي. علــى الصعيــد العالمــي، تعمــل إرنســت 
ــف 334.٠12 مهنــي فــي ٧٠٠ مكتــب. يرجــى زيــارة الموقــع ey.com لمزيــد مــن المعلومــات حــول  يونــج فــي أكثــر مــن 1٥٠ بلــد وُتوظِّ

إرنســت يونــج.
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إقرار مجلس اإلدارة

يؤكــد أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولية إعــداد القوائــم الماليــة بدقــة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ومعاييــر 
المحاســبة الدوليــة لتعكــس بصــورة عادلــة المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا أثنــاء الفتــرة الماليــة ذات الصلــة.

 يؤكــد المجلــس أنــه راجــع أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة للتحقــق مــن كفاءتهــا وفعاليتهــا. وبعــد التدقيــق، ويســر مجلــس 
ــة ومالئمــة، ومتوافقــة مــع القواعــد  ــة كافي ــة داخلي ــغ المســاهمين بوجــود أنظمــة رقاب اإلدارة بعــد المراجعــة التــي أجراهــا أن يبل

واللوائــح ذات الصلــة.

يؤكــد مجلــس اإلدارة أيًضــا علــى عــدم وجــود مســائل جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة وقدرتهــا علــى مواصلــة عملياتها 
فــي الســنة الماليــة التالية.

الدكتور/ عبداهلل اليحيائي
رئيس مجلس اإلدارة
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د. عبد اهلل اليحيائياالسم
)انتخب رئيًسا لمجلس اإلدارة(

2٠11مسنة االنضمام إلى الشركة

د. عبــداهلل اليحيائــي حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة قطــر، و شــهادة المؤهالت العلمية
الدراســات العليــا مــن جامعــة ويلــز، و درجــة الدراســات العليــا مــن جامعــة لنــدن، و درجــة 

الدكتــوراه مــن جامعــة دنــدي.

الرئيــس التنفيــذي للمكتــب التمثيلــي لشــركة الخبرات العملية يشــغل د. عبــد اهلل اليحيائــي منصــب 
مبادلــة للتنميــة فــي ســلطنة ُعمــان. وظــل يشــغل هــذا المنصــب منــذ انضمامــه للشــركة 
فــي ســبتمبر 2٠٠٧ ومنــذ تعيينــه حقــق إنجــازات كبيــرة فــي تأســيس المكتــب التمثيلــي 
ــة فــي مشــروع االســتخالص المعــزز  ــة بســلطنة عمــان، وإدارة حصــص شــركة مبادل لمبادل
الغــاز فــي منطقــة االمتيــاز حبيبــة،  للنفــط فــي حقــل مخيزنــة ومشــروع التنقيــب عــن 
فــي  المســاهمة  عبــر  وكذلــك   ٥4 لحقــل  واإلنتــاج  لالستكشــاف  المشــتركة  واالتفاقيــة 
العديــد مــن فــرص تطويــر أعمــال جديــدة لشــركة مبادلــة للتنميــة وشــركة مبادلــة للبتــرول 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. وتولــى منــذ العــام 2٠14م إلــى عــام 2٠1٦م مســؤوليات الرئيــس 
الفرعــي لشــركة مبادلــة للبتــرول فــي كل مــن كازاخســتان وروســيا. ومنــذ يوليــو 2٠1٥، جــرى 
ترشــيحه لمنصــب رئيــس لجنــة المناقصــات لشــركة مبادلــة للبتــرول. ومنــذ ســبتمبر 2٠1٦، 
تــم اختيــاره كرئيــس مجلــس إدارة شــركة تبريــد عمــان ش.م.ع.م. كمــا أنــه يدعــم فــرص 
تطويــر األعمــال لشــركة مصــدر فــي عمــان وخاصــة مشــروع مزرعــة الريــاح فــي جنــوب عمــان. 
وقبــل العمــل فــي شــركة مبادلــة، شــغل مــن 199٨م إلــى 2٠٠٧م عــدة مناصــب قياديــة فــي 

وزارة الطاقــة والمعــادن.

الفاضل / فريدرك هالكناالسم
انتخب نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة.

1 فبراير 2٠21مسنة االنضمام إلى الشركة

)جامعــة المؤهالت العلمية األعمــال  مــن كليــة ســولفاي إلدارة  عــام 199٧  االقتصــاد  فــي  الماجســتير  درجــة 
بروكســل(.    – الحــرة  بروكســل 

انضــم الفاضــل/ فريديريــك هالكــن إلــى مجموعــة إنجــي فــي عــام 2٠٠4، بعــد مهــام متعــددة الخبرات العملية
فــي بلجيــكا )بروكســل( وإيطاليــا )رومــا( كمراقــب أعمــال، انتقــل فــي عــام 2٠11 إلــى دول 
ــد مــن محطــات  ــا للعدي ــة علي مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث شــغل عــدة مناصــب إداري
الميــاه والطاقــة الدوليــة علــى مــدار الســنوات العشــر الماضيــة. يشــغل حالًيــا منصــب 
العضــو التنفيــذي لشــركة المرفــأ الدوليــة للطاقــة والميــاه )شــركة المرفــأ انترناشــيونال 

للمــاء والكهربــاء( فــي أبوظبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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الفاضل/ أشواني كومار الدااالسم

2٠2٠م سنة االنضمام إلى الشركة

محاسب قانوني - معهد المحاسبين القانونيين في الهندالمؤهالت العلمية

الفاضــل/ أشــواني كومــار الدا هــو نائــب رئيــس أول، تمويــل المجموعــة فــي شــركة مبادلــة الخبرة
لإلســتثمار فــي أبــو ظبــي. يتمتــع بخبــرة 1٨ عاًمــا فــي التدقيــق والتمويــل والحوكمــة وإعــداد 
التقاريــر وعمليــات الخزينــة. قبــل انضمامــه إلــى مبادلــة، عمــل فــي أكبــر أربــع شــركات تدقيــق 
فــي الهنــد واإلمــارات العربيــة المتحــدة لمــدة 11 عاًمــا، حيــث يتمتــع بخبــرة كبيــرة قطــاع 

الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة.

الفاضل/ أحمد الشامسياالسم

2٠1٧مسنة االنضمام إلى الشركة

حاصــل علــى الماجســتير مــن جامعــة مانشســتر 2٠14 فــي التنميــة الدوليــة والسياســة المؤهالت العلمية 
العامــة واإلدارة. وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعة مانشســتر 2٠٠9 فــي االقتصاد 

والدراســات االجتماعيــة.

يتمتــع الفاضــل / أحمــد الشامســي بخبــرة تزيــد عــن 1٠ ســنوات فــي إدارة تطويــر المشــاريع الخبرة
اإلقليميــة والدوليــة فــي المجــال. يعمــل منــذ عــام 2٠٠9 فــي تطويــر األعمــال وإدارة األصــول 
ــر األعمــال  ــر تطوي ــا منصــب مدي ــة لالســتثمار فــي أبوظبــي. يشــغل حالًي فــي شــركة مبادل

فــي طاقــة، أبــو ظبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الفاضل/ عمران شيخاالسم

2٠1٥مسنة االنضمام إلى الشركة

كليــة المؤهالت العلمية  مــن  األعمــال  إدارة  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  حاصــل  شــيخ  عمــران  الفاضــل/ 
مانشســتر إلدارة األعمــال فــي المملكــة المتحــدة، وهــو محاســب مرّخــص وعضــو زميــل فــي 
المعهــد القانونــي للمحاســبين المعتمديــن البريطانــي )CIMA( وجمعيــة المحاســبين 
المحلليــن  معهــد  مــن  معتمــد  مالــي  محلــل  وهــو   )ACCA( البريطانيــة  القانونييــن 

المعتمديــن. المالييــن 

عمــل الفاضــل/ عمــران شــيخ لمــدة أربــع وعشــرين عاًمــا، كمســؤول مالــي أول فــي صناعــة الخبرة
الطاقــة والميــاه فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وباكســتان. بــدأ حياتــه المهنيــة فــي 
مشــروع مســتقل للميــاه والكهربــاء فــي عــام 199٦ مــع مجموعــة الطاقــة الدوليــة فــي مركــز 
الصيانــة والتشــغيل باكســتان. انتقــل فــي ديســمبر 2٠٠2م إلــى شــركة »الشــويهات ســي 
ــاور« فــي أبوظبــي حيــث عمــل لمــدة ثــالث ســنوات، ثــم انضــم إلــى  أم أس أنترناشــيونال ب
شــركة الطاقــة القطريــة  فــي ينايــر 2٠٠٦م كمديــر لألعمــال  أوالً وبعــد ذلــك كرئيــس مالــي. 
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الفاضل/ أحمد الزكوانياالسم

2٠14مسنة االنضمام إلى الشركة

ــي زميــل معتمــد( المؤهالت العلمية ــي زميــل )محاســب قانون ــي هــو محاســب قانون الفاضــل/ أحمــد الزكوان
- المملكــة المتحــدة وحاصــل علــى شــهادة التعليــم التنفيــذي مــن كليــة األعمــال بلنــدن.

نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة قلهــات للغــاز الطبيعــي حتــى عــام 2٠2٠. وقــد بــدأ حياتــه الخبرات العملية
المهنيــة فــي وزارة الدفــاع فــي ســلطنة ُعمــان حيــث انضــم كمراجــع حســابات قبــل أن 
يصبــح كبيــر مراجعــي الحســابات الداخليــة. وفــي عــام 2٠٠٦، انتقــل الــى القطــاع الخــاص 
وانضــم للشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال كرئيــس للمراجعــة الداخليــة. ومــن ثــم 
شــغل بعــد ذلــك عــددا مــن المناصــب قبــل أن يتــم تعيينــه فــي منصــب الرئيــس المالــي في 
ــا تشــمل التدقيــق  فبرايــر 2٠1٦. ويمتلــك الفاضــل/ أحمــد الزكوانــي خبــرة تزيــد عــن 2٥ عاًم
والماليــة وحوكمــة الشــركات وإطــار عمــل الرقابــة ويتمتــع بمهــارات قياديــة عاليــة ومســتوى 
مهنــي ومهــارات إداريــة متميــزة لألفــراد، وقــد مكنــت المهــارات الراســخة للفاضــل/ أحمــد 
الزكوانــي فــي الجانبيــن المهنــي والفنــي مــن تعيينــه كمديــر دمــج لشــركتي عمــان للغــاز 
ــك عصــًرا  الطبيعــي المســال وقلهــات للغــاز الطبيعــي المســال فــي عــام 2٠13، ليبــدأ بذل
جديــًدا بالنســبة لقطــاع الغــاز الطبيعــي المســال بســلطنة عمــان. وفــي عــام 2٠14م حــاز 
علــى جائــزة »أفضــل مديــر تنفيــذي مالــي لعــام 2٠14« مــن منتــدى اســتراتيجيات الرؤســاء 
المالييــن للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وهــو حالًيــا يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة 

بشــركة اس ام ان بــاور القابضــة كعضــو مســتقل.

الفاضل/ خميس البلوشياالسم 

2٠19مسنة االنضمام إلى الشركة

دبلــوم فــي الدراســات المصرفيــة مــن معهــد الدراســات المصرفيــة والماليــة بمســقط، المؤهالت العلمية
عمــان، 19٨٧ ودبلــوم متقــدم فــي العلــوم العســكرية البحريــة مــن الكليــة البحريــة الملكيــة 
البريطانيــة دارتمــوث، المملكــة المتحــدة، 1991، وبكالوريــوس العلــوم العســكرية مــن كليــة 

القيــادة واألركان. فــي بيــت الفلــج، مســقط، ســلطنة عمــان، 2٠٠9.

الفاضــل / خميــس البلوشــي هــو ضابــط ركــن بحــري ســابق برتبــة عقيــد فــي وزارة الدفــاع الخبرات العملية
بســلطنة عمــان. وقــد شــغل ســابقا منصــب مديــر المالية فــي البحريــة الســلطانية العمانية 
ــة لصنــدوق تقاعــد  ) 2٠1٨ - 2٠2٠ (، وكان أيًضــا عضــًوا فــي اللجــان التاليــة: اللجنــة التنفيذي
وزارة الدفــاع ، وفريــق التدقيــق لصنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع ، ولجنــة الرواتــب و شــروط 
الخدمــة بــوزارة الدفــاع ، ولجنــة المراجعــة الماليــة العســكرية ، وفريــق وزارة الدفــاع العمانيــة 
ــق وزارة الدفــاع بلجنــة تدقيــق  فــي اللجنــة الماليــة العســكرية الخليجيــة المشــتركة، وفري
اإلدارة الماليــة العســكرية العمانيــة األمريكيــة المشــتركة ) 2٠1٨ - 2٠2٠ ( ولقــد عمــل فــي 
ــد مــن المناصــب فــي مختلــف تشــكيالت  ــا شــغل خاللهــا العدي ــاع لمــدة 32 عاًم وزارة الدف
وزارة الدفــاع ، إضافــة إلــى اجتيــازه العديــد مــن الــدورات التدريبيــة المختلفــة فــي اإلدارة 
واالمــداد والمشــتريات و التحليــل والدراســات االســتراتيجية والماليــة مــن معاهــد وكليــات 
مرموقــة فــي المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة وباكســتان وماليزيــا وتركيــا .
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يقــود شــركة اس ام ان بــاور فريــق إدارة يضــم عــدًدا مــن المختصيــن الذيــن يتولــون إدارة شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة وشــركة 
الرســيل للطاقــة.

إلــى جانــب وجــود الفريــق األساســي فــي اس ام ان بــاور وعلــى مســتوى الشــركات التابعــة، فإنــه يوجــد فريــق مكــون مــن الموظفيــن 
والمؤهليــن ومــن ذوي الخبــرة داخــل شــركة ســويز تراكتبيــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان-إلدارة عمليــات التشــغيل والصيانــة فــي 

كلتــا المحطتين.

وقــد تــم تفويــض فريــق اإلدارة العليــا مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بتســيير العمليــات اليوميــة للشــركة والشــركات التابعــة. 
ويســتفيد الفريــق مــن الدعــم المحلــي والدولــي مــن المســاهمين.

الفاضل/ سشين ابيانكاراالسم

الرئيس التنفيذيالمنصب

1 مارس 2٠19م تاريخ االنضمام للشركة

الفاضــل / سشــين ابيانــكار حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا في إدارة األعمــال الدولية، المؤهالت العلمية
ودبلــوم اإلدارة الماليــة، ودرجــة البكالوريوس في الهندســة الميكانيكية.

يمتلــك الفاضــل/ سشــين خبــرة تزيــد عــن 2٥ عاًمــا فــي مجــال تطويــر األعمــال والبنــاء الخبرات العملية
والتكليــف والصيانــة فــي صناعــة الطاقــة والميــاه. بعــد تخرجــه انضــم إلــى شــركة إيســار 
ــاء وميــاه الشــارقة. انتقــل إلــى إيــه إي  للطاقــة فــي الهنــد قبــل االنتقــال إلــى هيئــة كهرب
أس بــركاء فــي عــام 2٠٠2، بــدءًا مــن التكليــف وتحمــل مســؤولية إضافيــة فــي التشــغيل 
والصيانــة، ليصبــح مديــر الصيانــة. فــي عــام 2٠٠٨، انتقــل إلــى ســنغافورة مــع إيــه إي أس 
كاليمــت سولوشــنس ، حيــث قــام بتطويــر مشــاريع خفــض االنبعاثــات فــي جنــوب شــرق 
آســيا. أتاحــت الخبــرة التقنيــة والتجاريــة القويــة للشــركة سشــين االنتقــال إلــى تطويــر 
األعمــال فــي إنجــي دبــي فــي عــام 2٠12، حيــث عملــت علــى تقديــم عــروض كبيــرة فــي قطــاع 

ــاه. ــة المي ــة الشمســية وتحلي ــة والطاق ــة والريحي ــة الحراري الطاق

عبداهلل النعيمياالسم:

الرئيس الماليالمنصب

1 فبراير 2٠2٠م تاريخ االنضمام إلى الشركة

الفاضــل / عبــداهلل النعيمــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي المحاســبة والعلــوم المؤهالت العلمية:
الماليــة مــن جامعــة دبلــن بإيرلنــدا فــي 2٠٠3. وهــو أيضــا حاصــل علــى الزمالــة مــن معهــد 

المحاســبين القانونييــن بإيرلنــدا.

يتمتــع عبــد اهلل النعيمــي بخبــرة تزيــد عــن 2٠ عاًمــا في مجــاالت المحاســبة والتدقيق واإلدارة الخبرات العملية:
الماليــة وإعــداد التقاريــر الماليــة مــع درايــة كبيــرة فــي قطاعــات مختلفــة مــن خــالل اكتســابه 
بــدأ مســيرته  عمــان.  وإيرلنــدا وســلطنة  المتحــدة  المملكــة  فــي  واســعة  عمــل  لخبــرة 
المهنيــة مــع شــركة KPMG فــي المملكــة المتحــدة وإيرلنــدا عــام 2٠٠3 فــي مجموعــة 
الخدمــات الماليــة التابعــة للشــركة التــي تقــدم خدمــات التدقيــق وإستشــارات األعمــال 
للشــركات. ثــم التحــق بشــركة State Street International فــي المملكــة المتحــدة 
ــر أول فــي قســم الماليــة فــي الشــركة التــي تقــدم خدمــات  وإيرلنــدا فــي عــام 2٠٠9 كمدي
ماليــة وخدمــات اإلمتثــال لشــركات االســتثمار العالميــة. تولــى عبــد اهلل النعيمــي بعــد ذلــك 
مناصــب ماليــة عليــا كرئيــس مالــي فــي شــركات مختلفــة فــي ســلطنة عمــان. وقــد لعــب 
دوًرا قياديــا فــي العديــد مــن األنشــطة والمبــادرات الماليــة والتجاريــة االســتراتيجية بمــا 
فــي ذلــك تمويــل الشــركات والمشــاريع وإعــادة هيكلــة األعمــال وتقييــم اندمــاج الشــركات 

ــر األخــرى. باإلضافــة إلــى التخطيــط المالــي وإدارة األعمــال وأنشــطة التطوي

نبذة مختصرة عن فرق اإلدارة
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الفاضل/ أنوبام كونواراالسم:

الرئيس الفنيالمنصب

يونيو 2٠1٦متاريخ االنضمام إلى الشركة

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة، مــن معهــد »موالنــا أزاد« المؤهالت العلمية:
الوطنــي للتكنولوجيــا فــي بوبــال بالهنــد، وعلــى المســتوى الثالــث مــن شــهادة إدارة 

الصــف األول مــن كليــة » آي إل إم« بالمملكــة المتحــدة.

انضــم الفاضــل/ أنوبــام كونــوار إلــى شــركة اس ام ان بــاور القابضــة والشــركات التابعــة لهــا الخبرات العملية:
فــي يونيــو 2٠1٦م، وقــد عمــل ضمــن مجموعــة إنجــي للشــركات منــذ عــام 2٠٠٧م. كمــا عمــل 
مــع شــركة »إنجــي  ســتومو« مــن عــام 2٠٠٧م وحتــى مايــو 2٠1٦م فــي منصــب مديــر الصيانــة 
لمحطــة توليــد الطاقــة بالرســيل ثــم محطــة إس إم إن بــركاء  للطاقــة وتحليــة الميــاه. 
كمــا عمــل ســابقا لصالــح شــركة »انــرون كوربوريشــن« وشــركة تاتــا للمــواد الكيميائيــة 
ــام أكثــر مــن 2٥ عامــا مــن الخبــرة المهنيــة فــي مجــال  فــي الهنــد. ويملــك الفاضــل/ أنوب
التشــغيل والصيانــة، والبنــاء والتأهيــل لمحطــات توليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه فــي 

الهنــد والشــرق األوســط.

زهير كاراتشيواالاالسم:

أمين عام الشركةالمنصب

2٠٠٧مسنة االنضمام إلى الشركة

بكالوريوس تجارة، محاسب قانونيالمؤهالت العلمية:

يشــغل الفاضــل/ زهيــر كاراتشــيواال منصــب أميــن ســر مجلــس إدارة الشــركة. وأيًضــا الخبرات العملية:
الرئيــس التنفيــذي للشــركة المتحــدة للطاقــة ش.م.ع.ع وأميــن ســر مجلــس إدارة شــركة 
صحــار للطاقــة. ويمتلــك اكثــر مــن 4٠ عاًمــا مــن الخبــرة فــي مجــال التدقيــق القانونــي 
ــي إم جــي للتدقيــق فــي باكســتان  ــه ب ــة. وكان أيضــا شــريكا فــي كي والمحاســبة والمالي
قبــل انضمامــه إلــى الشــركة المتحــدة للطاقــة فــي عــام 199٥م. وشــغل منصــب الرئيــس 
الشــرفي للجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة إلحــدى الشــركات العامــة فــي ســلطنة ُعمــان.
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع. وشركاتها التابعة
قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2021 
المجمعةالشركة األم

٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠
ريال عماني إيضاحات

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
األصول

أصول غير جارية
1٦٨---٥مديونيات اإليجار التمويلي

١39.45914٧.31٦--٦ممتلكات ومنشآت ومعدات
٢853٧٦--٧ )أ(أصول حق االستخدام

٢7133--٨مدفوعات مقدمًا طويلة األجل
--9٢7.4٠52٧.4٠٥استثمار في شركات تابعة

١4.95٢1٥.٧39--1٠الشهرة
٢7.4٠52٧.4٠٥١54.7٢31٦3.٧32

أصول جارية
٢.9٠١3.٠٠2--12مخزون

1354٦٥44.٠694٦.٧٥٧مديونيات تجارية وأخرى
3١64.434--٥مديونيات اإليجار التمويلي

7.39٠4.٨2٥--14 )أ(ودائع نقدية ألجل ثابت
14٢4133.٠672.٧٦٨ )ب(نقد وأرصدة لدى البنوك

78٧٨57.743٦1.٧٨٦
٢7.4832٧.4٨3٢١٢.46622٥.٥1٨إجمالي األصول

حقوق المساهمين واالحتياطيات وااللتزامات
حقوق المساهمين واالحتياطيات

1٥١9.96419.9٦4١9.96419.9٦4 )أ(رأس المال
1٥6.5٢٢٦.٥226.69١٦.٦91 )ب(احتياطي قانوني

9٢39234٢.٠3632.4٨9أرباح محتجزة
)٥.3٠٧()٢.56٠(--1٦احتياطي التحوط

٢7.4٠92٧.4٠966.١3١٥3.٨3٧صافي حقوق المساهمين
االلتزامات

التزامات غير جارية
64.83٢٨4.٨9٥--1٧قرض ألجل

3533٨3--٧ )ب(التزامات اإليجار 
١.5٢94.1٨2--1٦أدوات مالية مشتقة

8499--مخصص مكافآت نهاية الخدمة
3.5582.٨3٥--1٨مخصص تجديد الموقع

8٠8٨٠٨--إيرادات التشغيل المؤجلة
١5.4471٥.٥٠٦--19التزام الضريبة المؤجلة

--86.6١١1٠٨.٧٠٨
التزامات جارية

١3.7951٥.23٧--1٧قرض ألجل
٢٠٦4--٧ )ب(التزامات اإليجار

١.4842.٠٦1--1٦أدوات مالية مشتقة
2٠74٧44١.5١743.3٦٠دائنيات تجارية وأخرى

٢.9٠82.2٥1--19ضريبة جارية مستحقة الدفع
74٧459.7٢4٦2.9٧3

74٧4١46.3351٧1.٦٨1إجمالي االلتزامات
٢7.4832٧.4٨3٢١٢.46622٥.٥1٨إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

3٠٠٫١37٠.13٧٠٫344٠.29٦صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

اعتمد أعضاء مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية المجمعة بتاريخ 24 فبراير 2٠22 ووقعها نيابة عنهم كل من:

اإليضاحات من 1 إلى 33 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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المجمعةالشركة األم

٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني إيضاحات
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

87٫١٢7٨2.٦٧٨--21اإليرادات

)٦4.٠٠٨()7١٫٢86(--22تكاليف التشغيل

١5٫84١1٨.٦٧٠--مجمل الربح

)1.2٠٠()١٫١6٢()2٦٧()٢5٢(23مصروفات عمومية وإدارية

١4٫6791٧.4٧٠)2٦٧()٢5٢()الخسارة(/الربح من العمليات

)٦.٠4٨()4٫١٢3(--24مصروفات تمويل

2٥٢5٢2٦٧١٫١48٧٧٨إيرادات أخرى

١١٫7٠412.2٠٠--الربح قبل الضريبة

)1.٨٨1()٢٫١57(--19ضريبة الدخل

9٫5471٠.319--صافي الربح للعام

الدخل الشامل اآلخر

بنود قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 
في فترات الحقة:

تعديالت القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي - 
6١١2.331--1٦بالصافي

)2.٦٥٠(٢٫6١8--24إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة - باإلجمالي

التزام ضريبة مؤجلة - التغير المرتبط بالفترة 
4٨)48٢(--19الحالية

دخل/مصروفات شاملة أخرى للعام، بعد 
)2٧1(٢٫747--خصم الضريبة

١٢٫٢941٠.٠4٨--إجمالي الدخل الشامل للعام

ربحية السهم الواحد األساسية والمخففة 
31٠٫٠٠٠٠.٠٠٠٠٫٠48٠.٠٥2)ريال ُعماني(

اإليضاحات من 1 إلى 33 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع. وشركاتها التابعة 
قائمة الدخل الشامل 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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الشركة األم

رأس 
المال

احتياطي
قانوني

أرباح
اإلجماليمحتجزة

ريال عماني  
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

 

19.9٦4٦.٥229232٧.4٠9في 1 يناير 2٠2٠

----صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

19.9٦4٦.٥229232٧.4٠9في 31 ديسمبر 2٠2٠

١9٫9646٫5٢٢9٢3٢7٫4٠9في ١ يناير ٢٠٢١

----صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

١9٫9646٫5٢٢9٢3٢7٫4٠9في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

اإليضاحات من 1 إلى 33 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع. وشركاتها التابعة
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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القوائم المالية المجمعة

رأس 
المال

احتياطي
قانوني

أرباح 
محتجزة

احتياطي 
التحوط

اإلجمالي

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

43.٧٨9)٥.٠3٦(19.9٦4٦.٦9122.1٧٠في 1 يناير 2٠2٠

1٠.319-1٠.319--صافي الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر

تعديالت القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي 
2.3312.331---- باإلجمالي

إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة - باإلجمالي 
)2.٦٥٠()2.٦٥٠(---)إيضاح 24(

التزام ضريبة مؤجلة - التغير المرتبط بالفترة 
4٨4٨---الحالية

1٠.٠4٨)2٧1(1٠.319--إجمالي الدخل الشامل

-----المحول إلى احتياطي قانوني

٥3.٨3٧)٥.3٠٧(19.9٦4٦.٦9132.4٨9في 31 ديسمبر 2٠2٠

53٫837)5٫3٠7(١9٫9646٫69١3٢٫489في ١ يناير ٢٠٢١

9٫547-9٫547--صافي الربح للعام

الدخل الشامل اآلخر

تعديالت القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي 
6١١6١١---- باإلجمالي

إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة - باإلجمالي 
٢٫6١8٢٫6١8---)إيضاح 24(

التزام ضريبة مؤجلة - التغير المرتبط بالفترة 
)48٢()48٢(---الحالية

9٫547٢٫747١٢٫٢94--إجمالي الدخل الشامل

-----المحول إلى احتياطي قانوني

66٫١3١)٢٫56٠(١9٫9646٫69١4٢٫٠36في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

اإليضاحات من 1 إلى 33 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع. وشركاتها التابعة 
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين )تابع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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المجمعةالشركة األم
٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني إيضاحات
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

أنشطة التشغيل
١١٫7٠412.2٠٠--الربح قبل الضريبة

تعديالت لـ:
8٫١75٨.191--٦استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

9١٥9--٧ )أ(استهالك أصول حق استخدام 
31)١6(--٧ )ب(فوائد إيجار اللتزامات إيجار 

)2٠(389--24تراكم مخصص تجديد الموقع
١٠61٠٦--24إطفاء مدفوعات مقدمًا طويلة األجل

١9922٠--24إطفاء تكلفة تمويل مؤجلة
6٧--مخصص مكافآت نهاية الخدمة

3٫9١8٥.2٥٨--24مصروفات تمويل للقروض 
-787--22انخفاض قيمة الشهرة

)4٦3()١49(--21إيرادات فوائد من إيجار تمويلي
--٢5٫٢١٠2٥.٥٨9

التغيرات في رأس المال العامل في:
)11.٥1٠(١١1٢٫688مديونيات تجارية وأخرى

)29(١٠١--مخزون
٨.9٥٦)١٫565()1٨(-دائنيات تجارية وأخرى

٢6٫43423.٠٠٦)1٧(١١النقد الناتج من العمليات
)2٠()٢١(--مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة

١494٦3مقبوضات مقابل إيجار تمويلي مسترد )جزء الفائدة(
4٫٢86٥.11٦مقبوضات مقابل إيجار تمويلي مسترد )جزء أصل المبلغ(

٨٠٨---التأمينات المستلمة / )المدفوعة(
)1.٥٥4()٢٫٠4١(--ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية من/)المستخدمة في( 
أنشطة التشغيل

١١)1٢)٧8٫8٠72٧.٨19

أنشطة االستثمار
)13(---شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

14٨)٢٫565(--ودائع نقدية ألجل ثابت )فترة استحقاق 3 إلى ٦ أشهر(
13٥)٢٫565(--صافي التدفقات النقدية من/)المستخدمة في( أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)٥.٦٦٨()4٫١8٢(--14.1مصروفات تمويل مدفوعة 

)23.3٧4()٢١٫7٠4(--قرض ألجل مسدد
)٧٥()57(--٧ )ب(دفعات إيجار 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
أنشطة التمويل

--)٢5٫943()29.11٧(

)1.1٦3(٢99)1٧(١١صافي التغير في النقد واألرصدة لدى البنوك
١33٠٢٫7683.931النقد واألرصدة لدى البنوك في بداية العام

٢4133٫٠672.٧٦٨النقد واألرصدة لدى البنوك في نهاية العام

معاملة غير نقدية:
خــالل العــام الحالــي، قامــت شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م برســملة 3٠4 ألــف ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2٠2٠: 1٥4 ألــف    .1
ريــال عمانــي( للممتلــكات والمنشــآت والمعــدات بســبب إعــادة تقييــم معــدل الخصــم المســتخدم لمخصــص تجديــد الموقــع، 

وهــي معاملــة غيــر نقديــة. )إيضــاح ٦ و1٨(.
خــالل العــام الحالــي، قامــت شــركة بــركاء لمرافــق ميــاه البحــر ش.م.ع.م برســملة 2٧ ألــف ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2٠2٠: ال    .2
شــيء( للممتلــكات والمنشــآت والمعــدات بســبب إعــادة تقييــم معــدل الخصــم المســتخدم لمخصــص تجديــد الموقــع وتعتبــر 

الحصــة المقابلــة المتعلقــة بالمجموعــة بمبلــغ 14 ألــف ريــال عمانــي معاملــة غيــر نقديــة. )إيضــاح ٦ و1٨(.

اإليضاحات من 1 إلى 33 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع. وشركاتها التابعة
قائمة التدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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٥٧

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  .١

شــركة اس ام ان بــاور القابضــة ش.م.ع.ع. )»الشــركة األم« أو »الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة تــم تأسيســها   
فــي ٧ مايــو 2٠11 بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة ُعمــان.

تملــك الشــركة األم نســبة 99.99٪ مــن األســهم فــي كل مــن شــركة الرســيل للطاقــة ش.م.ع.م. )»الرســيل للطاقــة«( وشــركة   
إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م. )»إس إم إن بــركاء للطاقــة«(، وهمــا معــًا )»شــركتا المشــروع«( عبــارة عــن شــركتين 

مســاهمتين مقفلتيــن تــم تأسيســهما فــي ســلطنة ُعمــان.  

ــاه واألعمــال األخــرى المرتبطــة بهــا،  ــة المي ــة وتحلي ــد الطاق تمــارس الشــركة وشــركاتها التابعــة )»المجموعــة«( نشــاط تولي  
وإدارة الشــركات التابعــة واإلشــراف عليهــا، واســتثمار أموالهــا فــي األســهم والســندات واألوراق الماليــة، وتقديــم القــروض، 
والضمانــات والتمويــل للشــركات التابعــة لهــا، وامتــالك بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة واالمتيــازات والحقــوق المعنويــة 

األخــرى، واالســتفادة منهــا وإيجارهــا للشــركات التابعــة لهــا وغيرهــا مــن الشــركات.

اتفاقيات هامة  .٢

الشركة )أ( 

اتفاقيــة خدمــات االنتــداب التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ 1 مايــو 2٠1٧ بيــن كل مــن شــركة كهرابيــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان   )1(
ش.م.م )»كومــو«( والشــركة.

اتفاقيــة تقاســم التكاليــف التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ 21 فبرايــر 2٠19 بيــن كل مــن شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة وشــركة   )2(
الرســيل للطاقــة والشــركة.

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة )ب( 

اتفاقيــة شــراء الطاقــة )»اتفاقيــة الشــراء«( التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ 1 مايــو 2٠٠٥ )وجــرى تعديلهــا بتاريــخ ٦ ديســمبر 2٠٠٦   )1(
و19 أبريــل 2٠12( مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م. المتعلقــة بمــا يلــي: )1( االلتــزام مــن الشــركة 
ببيــع طاقتهــا اإلنتاجيــة الكهربائيــة المتوفــرة لصالــح الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، و)2( االلتــزام مــن 
ــم تســليمها  ــرة التــي ت ــة المتوف ــة الكهربائي ــة اإلنتاجي ــاه بشــراء هــذه الطاق ــة والمي ــة لشــراء الطاق الشــركة الُعماني

حتــى شــهر مــارس مــن عــام 2٠22.

اتفاقيــة بيــع الغــاز الطبيعــي )»اتفاقيــة بيــع الغــاز«( المؤرخــة فــي 1 مايــو 2٠٠٥ واتفاقيــة بيــع الغــاز المعدلــة بتاريــخ ٦   )2(
الطبيعــي. الغــاز  بشــراء  المتعلقــة  والمعــادن  الطاقــة  وزارة  مــع  المبرمتــان   2٠٠٦ ديســمبر 

اتفاقية حق االنتفاع المبرمة في 1 مايو 2٠٠٥ مع الحكومة لمنح حقوق انتفاع بموقع المحطة لفترة 2٥ سنة.  )3(

اتفاقيات التمويل مع بنوك دولية ومحلية واتفاقيات التحوط كما تم اإلفصاح عنها في اإليضاحين 1٦ و1٧.  )4(

اتفاقيــة مبرمــة مــع بنــك مســقط ش.م.ع.م. حــول تســهيالت رأس المــال العامــل بتاريــخ 1٥ فبرايــر 2٠٠٧ وآخــر التعديــالت   )٥(
عليهــا فــي ٥ مايــو 2٠21.

اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة المبرمــة مــع شــركة ســويز تراكتيبــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان ش.م.م )»ســتومو«(   )٦(
بتاريــخ 1 فبرايــر 2٠٠٧ لمــدة 1٥ عامــًا تنتهــي فــي مــارس 2٠22.

اتفاقيــة تقاســم التكاليــف التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ 21 فبرايــر 2٠19 بيــن كل مــن شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة وشــركة   )٧(
الرســيل للطاقــة والشــركة.
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

٥٨

اتفاقيات هامة )تتمة(  .٢

الشركة التابعة - إس إم إن بركاء للطاقة )ج( 

اتفاقّيــة شــراء الطاقــة والميــاه المبرمــة فــي ٦ ديســمبر 2٠٠٦، وجــرى تعديلهــا بتاريــخ 2٧ ينايــر 2٠1٠ مــع الشــركة الُعمانيــة   )1(
لشــراء الطاقــة والميــاه لمــدة 1٥ عامــًا اعتبــارًا مــن تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري المقــرر. 

اتفاقّيــة بيــع الغــاز الطبيعــي المبرمــة بتاريــخ ٦ ديســمبر 2٠٠٦ مــع وزارة الطاقــة والمعــادن المتعلقــة بشــراء الغــاز   )2(
المقــرر. التجــاري  التشــغيل  بــدء  تاريــخ  مــن  اعتبــارًا  عامــًا   1٥ لمــدة  الطبيعــي 

اتفاقيــة حــق االنتفــاع المتعلقــة بموقــع بــركاء والمبرمــة بتاريــخ ٦ ديســمبر 2٠٠٦ وتعديالتهــا بتاريــخ 3 ديســمبر 2٠٠٧ مــع   )3(
الحكومــة بخصــوص منــح حقــوق انتفــاع لموقــع المحطــة لفتــرة 2٥ ســنة.

عقــد مقاولــة أعمــال الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات علــى أســاس اإلنجــاز الكامــل المبــرم بتاريــخ 14 ديســمبر 2٠٠٦   )4(
والتعديــالت الالحقــة بتاريــخ 14 إبريــل 2٠٠٨، و22 مايــو 2٠12، و2٦ نوفمبــر 2٠13، و1٧ أغســطس 2٠1٧ مــع شــركة دوســان 

لتنفيــذ أعمــال الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات الخاصــة بالمرافــق المشــتركة والمحطــة.

اتفاقية التسوية مع دوسان بتاريخ 22 مايو 2٠12 إلنهاء المنازعات المتعلقة بالتأخير في إنشاء المحطة.  )٥(

اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة المبرمــة مــع شــركة ســويز تراكتيبــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان ش.م.م )»ســتومو«(   )٦(
بتاريــخ 1٠ فبرايــر 2٠٠٧ والتعديــالت المدرجــة علــى اتفاقّيــة التشــغيل والصيانــة بتاريــخ 31 أكتوبــر 2٠٠٧ و1٧ ديســمبر2٠٠٧ 

ــخ بــدء التشــغيل التجــاري المقــرر. لمــدة 1٥ عامــًا اعتبــارًا مــن تاري

اتفاقيــات التمويــل مــع بنــوك دوليــة ومحليــة واتفاقيــات التحــوط ذات الصلــة كمــا تــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضاحيــن 1٦   )٧(
و1٧.

اتفاقيــة قــرض مســاهمة حقــوق المســاهمين المؤرخــة فــي 2٠ فبرايــر 2٠٠٧ مــع شــركة إس إم إن للطاقــة القابضــة   )٨(
المحــدودة والتــي تــم تحويلهــا الحقــًا إلــى اس ام ان بــاور القابضــة ش.م.ع.ع بموجــب عقــد اإلحــالل المــؤرخ فــي 9 
أغســطس 2٠11 والمبــرم فــي مــا بيــن كل مــن )1( شــركة إس إم إن بــركاء، )2( وشــركة الرســيل للطاقــة، )3( وشــركة 
إس إم إن للطاقــة القابضــة المحــدودة - المنطقــة الحــرة بجبــل علــي، )4( والشــركة األم، )٥( وشــركة كهرابيــل أف زد 
إي، )٦( وشــركة مبادلــة للطاقــة القابضــة المحــدودة، )٧( والشــركة الوطنيــة للتجــارة ش.م.م، )٨( وشــركة إم دي ســي 

القابضــة ش.م.م. الصناعيــة 

اتفاقيــة مبرمــة مــع بنــك مســقط ش.م.ع.م حــول تســهيالت رأس المــال العامــل بتاريــخ 9 ســبتمبر 2٠1٠ وآخــر التعديــالت   )9(
عليهــا فــي ٥ مايــو 2٠21.

اتفاقيــة المســاهمين المبرمــة بتاريــخ 2٠ فبرايــر 2٠٠٧ مــع شــركة أكــوا بــاور بــركاء ش.م.ع.ع. )ســابقًا: أيــه إي اس بــركاء(   )1٠(
فيمــا يتعلــق بتأســيس شــركة بــركاء لمرافــق ميــاه البحــر ش.م.ع.م.

اتفاقيــة تقاســم التكاليــف التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ 21 فبرايــر 2٠19 بيــن كل مــن شــركة أس أم إن بــركاء للطاقــة وشــركة   )11(
الرســيل للطاقــة والشــركة.
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

٥9

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .3

أساس اإلعداد  ١-3

مبدأ االستمرارية ) أ( 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. كمــا فــي 31 ديســمبر 2٠21، تجــاوزت االلتزامــات الجاريــة   
للمجموعــة أصولهــا الجاريــة بمبلــغ 1.9٠ مليــون ريــال عمانــي )2٠2٠ - 1.2 مليــون ريــال عمانــي(. ولكــن ســتقوم المجموعــة بتوليــد 
تدفقــات نقديــة كافيــة مــن خــالل توفيــر طاقــة المحطــة للمشــتري للوفــاء بااللتزامــات قصيــرة األجــل عنــد اســتحقاقها. الجــزء 
الرئيســي مــن االلتــزام الجــاري الــذي يمثــل قــرض طويــل األجــل يســتحق الســداد بشــكل نصــف ســنوي وســتتجاوز إيــرادات 
رســوم الطاقــة المســتقبلية قصيــرة األجــل مــن المشــتري هــذا االلتــزام. يجــوز للشــركة أيًضــا إعــادة التفــاوض علــى شــروط 
الدفــع مــع األطــراف ذات العالقــة، إذا لــزم األمــر. عــالوة علــى ذلــك، لــدى الشــركة أيًضــا إمكانيــة الوصــول إلــى التســهيالت 

االئتمانيــة كمــا هــو موضــح فــي اإليضــاح 1٧.

وبالنســبة لعقــد شــركة الرســيل للطاقــة ش.م.ع.م المبــرم مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، عميلهــا الوحيــد،   
فهــو علــى وشــك االنتهــاء فــي 31 مــارس 2٠22. قامــت اإلدارة بتقييــم الظــروف الماليــة والتشــغيلية التــي قــد تثيــر الشــكوك 
حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. عنــد القيــام بذلــك، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار األحــداث 
والظــروف الماليــة والتشــغيلية. مــن المنظــور المالــي، تحتفــظ الشــركة بمركــز مالــي قــوي وأداء مالــي وســيولة حيــث أنهــا 

أغلقــت جميــع قروضهــا القائمــة وتحتفــظ بأصــول ســائلة كافيــة فــي شــكل ودائــع ثابتــة للتعامــل مــع التكاليــف.

كمــا قامــت اإلدارة بتقييــم األحــداث والظــروف التــي يمكــن أن تثيــر شــكوًكا كبيــرة حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار   
التشــغيل. منظــور  مــن  مســتمرة  كمنشــأة 

تجــري الشــركة محادثــات مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لتمديــد العقــد لفتــرة مؤقتــة مدتهــا ٧ أشــهر وقــد   
تلقــت الشــركة أيًضــا طلــب عــرض مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بخصــوص هــذا التمديــد. تــرى اإلدارة أن 
التمديــد ســيحدث فــي الغالــب نظــًرا لعــدم وجــود وحــدات توليــد طاقــة بديلــة حالًيــا فــي تلــك المنطقــة، وتعــد وحــدة الطاقــة 

الخاصــة بالشــركة شــديدة األهميــة إلنتــاج الكهربــاء.

ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك شــكوك تتعلــق بتمديــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة إلــى مــا بعــد مــارس 2٠22، بمــا فــي ذلــك موعــد تلقــي   
ــر مشــغل  ــة، وتواف ــد النهائي ــاه، وشــروط وأحــكام التمدي ــة والمي ــة لشــراء الطاق االســتجابة الرســمية مــن الشــركة العماني
تشــغيل وصيانــة المحطــة، ســويز تراكتيبــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان ش.م.م )»ســتومو«(، وثمــة مؤشــرات بأنــه قــد يتــم 

تمديــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة لمــا بعــد مــارس 2٠22 كمــا هــو مبيــن أعــاله فــي هــذا اإليضــاح.

عــالوة علــى ذلــك  وكمــا هــو موضــح أعــاله، بموجــب أحــكام وشــروط اتفاقيــة شــراء الطاقــة الحاليــة، يحــق للشــركة العمانيــة   
لشــراء الطاقــة والميــاه رفــع نــزاع لمــدة تصــل إلــى ســنة واحــدة، وفــي حالــة اســتمرار عــدم حلــه، يمكــن إحالــة األمــر إلــى خبيــر 
التخــاذ قــرار بشــأنه، وهــو مــا سيســتغرق وقتــًا. لذلــك، بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة الحاليــة التــي تنتهــي فــي مــارس 2٠22، 

يحــق للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إرســال إشــعار بالنــزاع حتــى مــارس 2٠23.

بنــاًء علــى التقييــم أعــاله، تــرى اإلدارة أنــه مــن المناســب االســتمرار فــي إعــداد القوائــم الماليــة علــى افتــراض أن الشــركة   
االســتمرارية. مبــدأ  أســاس  علــى  ستســتمر 

بيان االلتزام ) ب( 

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة وفقــًا للمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )»المعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة«(   
المــال.  لســوق  العامــة  الهيئــة  متطلبــات  وكذلــك  ُعمــان  لســلطنة  التجاريــة  الشــركات  قانــون  فــي  الــواردة  والمتطلبــات 

تــم إصــدار قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 1٨ لســنة 2٠19 )»قانــون الشــركات التجاريــة   
لســلطنة ُعمــان( بتاريــخ 13 فبرايــر 2٠19 ليحــل محــل قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 19٧4. وطبقــا للمــواد المنصــوص عليهــا 

ــد.  ــة الجدي ــون الشــركات التجاري بالمرســوم الســلطاني رقــم 1٨ لســنة 2٠19، أصبــح قان

أساس القياس ) ج( 

ــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء األدوات الماليــة المشــتقة التــي يتــم قياســها  تــم إعــداد هــذه القوائ  
العادلــة. للقيمــة  وفقــًا 
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

٦٠

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

أساس اإلعداد )تابع(  ١-3

العملة الوظيفية وعملة العرض ) د( 

تقــاس هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة وُتعــرض بعملــة الريــال الُعمانــي، وهــي عملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي   
تعمــل المجموعــة ضمنهــا )»العملــة الوظيفيــة وعملــة العــرض«(. تــم تحويــل المبالــغ المعروضــة بالريــال العمانــي فــي هــذه 

القوائــم الماليــة وفقــًا لســعر صــرف بقيمــة ٠.3٨4٥ ريـــال ُعمانــي للــدوالر األمريكــي الواحــد.

استخدام التقديرات واألحكام ) هـ( 

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة طبقــًا للمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أن تقــوم اإلدارة بوضــع اجتهــادات وتقديرات   
المســجلة  والمصروفــات  والدخــل  وااللتزامــات  األصــول  ومبالــغ  المحاســبية  السياســات  تطبيــق  علــى  تؤثــر  وافتراضــات 

واإلفصاحــات المرفقــة واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة.    

وتســتند التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا إلــى الخبــرة التاريخيــة والعديــد مــن العوامــل األخــرى التــي مــن المفتــرض أن   
تكــون معقولــة حســب الظــروف، وتشــكل نتائجهــا أساســًا إلجــراء تقديــرات عــن القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات التــي 
ــرات وافتراضــات تخــص المســتقبل. وينــدر أن تكــون  ال تكــون واضحــة بســهولة مــن مصــادر أخــرى. وتضــع المجموعــة تقدي
ــاه عــن المجــاالت التــي تكــون  ــم اإلفصــاح أدن ــج الفعليــة ذات العالقــة. وقــد ت ــرات المحاســبية الناتجــة مســاوية للنتائ التقدي
فيهــا االفتراضــات والتقديــرات المحاســبية جوهريــة للقوائــم الماليــة، كمــا تــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضاحــات ذات الصلــة حــول 

القوائــم الماليــة.

وتتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المدرجــة بشــكل مســتمر، ويتــم إدراج التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي   
الفتــرة التــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديــر إذا كان التعديــل ال يؤثــر إال فــي تلــك الفتــرة فقــط، أو فــي الفتــرة التــي يتــّم فيهــا 

التعديــل والفتــرات المســتقبلّية إذا كان التعديــل يؤثــر علــى الفتــرة الحالّيــة والفتــرات المســتقبلّية.

علــى وجــه التحديــد، فيمــا يلــي التقديــرات التــي تحتــوي علــى الشــكوك واالجتهــادات التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر هــام   
علــى القوائــم الماليــة:

االجتهادات  ٢-3

لتطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، قامــت اإلدارة بوضــع االجتهــادات التاليــة باســتثناء تلــك التــي تنطــوي علــى   
المجمعــة: الماليــة  القوائــم  فــي  المدرجــة  المبالــغ  علــى  أثــر جوهــري  لهــا  والتــي  تقديــرات، 

تحديد فترة اإليجار  ) أ( 

عنــد تحديــد فتــرة اإليجــار، فــإن اإلدارة تراعــي جميــع الحقائــق والظــروف التــي تخلــق حافــًزا اقتصادًيــا لممارســة خيــار التمديــد،   
أو عــدم ممارســة خيــار اإلنهــاء. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو الفتــرات بعــد خيــارات اإلنهــاء( فــي فتــرة اإليجــار فقــط إذا كان 

اإليجــار مضمــون تمديــده بصــورة معقولــة )أو لــم يتــم إنهــاؤه(.

يتــم مراجعــة التقييــم فــي حالــة حــدوث حــدث هــام أو تغييــر هــام فــي الظــروف يؤثــر علــى هــذا التقييــم ويكــون ذلــك تحــت   
رقابــة المســتأجر. خالل السنة المالیة الحالیة، كان األثر المالي لتعديــل فتــرات اإليجــار بمــا يعكــس تأثیر ممارســة خیارات التمديــد 

اإلنهــاء متمثــال فــي زيــادة في التزامــات اإلیجار المدرجــة وأصــول حق استخدام كمــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي اإليضــاح 3.4 )هـــ(.

اإليجار التمويلي ) ب( 

أبرمــت كل مــن شــركة الرســيل للطاقــة ش.م.ع.م والشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م اتفاقيــة شــراء الطاقــة   
ــة. وقــد قامــت  ــح شــركة الرســيل للطاق ــع« لصال ــد »اســتلم أو ادف ــة( التــي تضمنــت فــي محتواهــا بن ــة شــراء الطاق )اتفاقي
اإلدارة بتطبيــق التوجيهــات المنصــوص عليهــا فــي تفســير لجنــة معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 4 »تحديــد مــا إذا كان 
الترتيــب يحتــوي علــى إيجــار«. وبنــاًء علــى تقييــم اإلدارة، فــإن اتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه تعتبــر إيجــارًا فــي ســياق تفســير لجنــة معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 4، وقــد ُصنفــت كإيجــار تمويلــي 
وفقــًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 1٦، حيــث أن المخاطــر والعوائــد الجوهريــة المرتبطــة بملكيــة المحطــة يتــم تحويلهــا 
إلــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. وقــد ُبنــي هــذا االســتنتاج أساســًا علــى حقيقــة أن اتفاقيــة شــراء الطاقــة 
تغطــي جــزءًا كبيــرًا مــن عمــر المحطــة وأن القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار تعــادل القيمــة العادلــة للمحطــة فــي 

بدايــة اإليجــار.
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اإليجار التشغيلي والعمر اإلنتاجي لألصول ) ج( 

ــركاء للطاقــة ش.م.ع.م والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م اتفاقيــة شــراء الطاقــة  أبرمــت شــركة إس إم إن ب  
والميــاه )اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه( التــي تضمنــت فــي محتواهــا بنــد »اســتلم أو ادفــع« لصالــح شــركة إس إم إن بــركاء 
للطاقــة ش.م.ع.م. وقــد قامــت اإلدارة بتطبيــق التوجيهــات المنصــوص عليهــا فــي تفســير لجنــة معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 
رقــم 4 »تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى إيجــار«. وبنــاًء علــى تقييــم اإلدارة، فــإن اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة 
ــر الماليــة الدوليــة رقــم 4، وقــد ُصنفــت  الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تعتبــر إيجــارًا فــي ســياق تفســير لجنــة معاييــر التقاري
كإيجــار تشــغيلي وفقــًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 1٦، حيــث إن المخاطــر والعوائــد الجوهريــة المرتبطــة بملكيــة المحطــة 
ــركاء للطاقــة ش.م.ع.م، وليــس الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. وقــد ُبنــي هــذا  تقــع علــى عاتــق شــركة إس إم إن ب
االســتنتاج أساســًا علــى حقيقــة أن مــدة اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه هــي 1٥ عامــًا بينمــا يقــدر العمــر االقتصــادي لمحطــة الطاقــة 
بمــدة 3٠ عامــًا. إن القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه ال تعــوض إلــى حــد كبيــر 
القيمــة العادلــة للمحطــة فــي بدايــة اإليجــار، وأن شــركة إس إم إن بــركاء هــي مــن تتحمــل المخاطــر الكامنــة، وليســت الشــركة 
الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. إن العمــر اإلنتاجــي المقــدر لمحطــة الطاقــة البالــغ 3٠ عامــا يراعــي حــق الشــركة فــي تمديــد 
عقــد إيجــار األرض بموجــب اتفاقيــة حــق االنتفــاع لمــدة إضافيــة بحــد أقصــى قدرهــا 2٥ عاًمــا. عــالوة علــى ذلــك، ســيكون للقيمــة 
ــة تحقيــق  ــرام اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه وســتكون الشــركة قــادرة علــى مواصل ــة عنــد إب المتبقيــة لألصــول قيمــة جوهري
اإليــرادات مــن خــالل توفيــر الطاقــة والميــاه، مــع األخــذ فــي االعتبــار خطــط الحكومــة المســتقبلية لتحريــر قطــاع الطاقــة والميــاه 

فــي ســلطنة عمــان.

الترتيبات المشتركة  ) د( 
قيمــت اإلدارة اتفاقيــة المســاهمين المبرمــة بتاريــخ 2٠ فبرايــر 2٠٠٧ بيــن كل مــن شــركة أكــوا بــاور بــركاء ش.م.ع.ع وشــركة إس   
إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م، والتــي التــزم األطــراف بموجبهــا بإنشــاء شــركة مرافــق مشــتركة مملوكــة بنســبة ٥٠ - ٥٠ بيــن 
المســاهمين، وخلصــت إلــى أن هــذه االتفاقيــة تقــع ضمــن نطــاق معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 11 »الترتيبــات المشــتركة« وأن 
الترتيــب هــو عمليــة مشــتركة. وقــد ُبنــي هــذا االســتنتاج أساســًا علــى حقيقــة أن كال المســاهمين لديــه ســيطرة جماعيــة/

مشــتركة علــى الترتيــب، فضــاًل عــن أن الهــدف الرئيســي وراء هــذا الترتيــب هــو تزويــد األطــراف بالمخرجــات وأنــه يعتمــد علــى 
المســاهمين باســتمرار فــي تســوية االلتزامــات المرتبطــة بالنشــاط الممــارس مــن خــالل الترتيــب. وقــد تــم تنظيــم الترتيــب 
المشــترك للمجموعــة كشــركة مســاهمة عامــة مقفلــة، كمــا أنــه يقــدم للمجموعــة وألطــراف االتفاقيــة حقوقــًا فــي حصتهــم مــن 

أصــول والتزامــات وإيــرادات ومصروفــات العمليــات المشــتركة.

)هـ( تأثير كوفيد-19
ــة. تســبب هــذا  ــا المســتجد )كوفيــد -19( جائحــة عالمي أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي 11 مــارس 2٠21، أن فيــروس كورون  
الحــدث فــي اضطرابــات واســعة النطــاق لألعمــال التجاريــة، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى النشــاط االقتصــادي. 
بينمــا بــدأ توزيــع لقاحــات كوفيــد-19 فــي جميــع أنحــاء العالــم، هنــاك شــكوك حــول مــدة المناعــة والفعاليــة ضــد الطفــرات 

الجديــدة وعلــى فئــات معينــة مــن األفــراد.

تواصــل إدارة الشــركة التعامــل مــع المخاطــر التــي يشــكلها كوفيــد 19 بطريقــة اســتباقية ومســؤولة. مع اتخاذ جميــع االحتياطات   
المعقولــة، ُيســمح فقــط للموظفيــن األساســيين بالدخــول إلــى المحطــة بينمــا تظــل فــرق التشــغيل والصيانــة فــي الموقــع علــى 

أســاس التنــاوب لتقليــل مخاطــر تعطــل األعمــال بســبب العــدوى.
يتمثــل التأثيــر المالــي الرئيســي لكوفيــد 19 علــى الشــركة فــي الزيــادة فــي خســائر االئتمــان المتوقعــة بســبب التغيــرات الســلبية في   
عوامــل االقتصــاد الكلــي والتركيــز علــى ســيناريو الجانــب الســلبي. عــالوة علــى ذلــك، تأثــرت الشــركة أيًضــا ســلًبا بســبب انخفــاض 
ــة للمشــتقات بســبب االنخفــاض فــي منحنــى ليبــور اآلجــل فــي الواليــات المتحــدة، الــذي يتــم تســجيله بالكامــل فــي  القيمــة العادل

الدخــل الشــامل اآلخــر. ومــع ذلــك، ال يمكــن التمييــز بيــن التأثيــر الناجــم عــن كوفيــد 19 والتأثيــر بخــالف جائحــة كوفيــد 19.

اآلثــار المترتبــة علــى كوفيــد 19 مســتمرة والنتيجــة النهائيــة لهــذا الحــدث غيــر معروفــة وبالتالــي ال يمكــن تحديــد بشــكل معقول   
التأثيــر الكامــل علــى الشــركة لألحــداث والظــروف التــي نشــأت بعــد تاريــخ التقريــر فــي تاريــخ الموافقــة علــى هــذه القوائــم الماليــة. 
ســيتم دمــج تأثيــر كوفيــد 19 علــى الشــركة، عنــد معرفتــه، ضمــن تحديــد تقديــرات وافتراضــات الشــركة التــي تؤثــر علــى المبالــغ 

التــي تــم بيانهــا لإليــرادات والمصروفــات واألصــول وااللتزامــات.
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إن االفتراضــات الرئيســية حــول األحــداث المســتقبلية والمصــادر الرئيســية األخــرى المســتخدمة فــي تقديــر األمــور غيــر المؤكــدة   
ــة لألصــول وااللتزامــات  ــة للقيــم الدفتري ــة قــد ينشــأ عنهــا تعديــالت جوهري ــخ القوائــم الماليــة، التــي لهــا مخاطــر جوهري بتاري

ــاه: ــة أدن ــة الالحقــة، مبين خــالل الســنوات المالي

انخفاض قيمة الشهرة ) أ( 

تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت قيمــة الشــهرة قــد انخفضــت أم ال علــى األقــل علــى أســاس ســنوي. إن هــذا يتطلــب تقديــرًا   
للقيمــة أثنــاء االســتخدام لوحــدات توليــد النقــد التــي تــم تخصيــص الشــهرة لهــا. إن تقديــر القيمــة أثنــاء االســتخدام يتطلــب 
مــن المجموعــة إجــراء تقديــر للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن وحــدات توليــد النقــد وأيضــًا اختيــار معــدل الخصــم 
المناســب مــن أجــل احتســاب القيمــة الحاليــة لهــذه التدفقــات النقديــة. تســتخدم هــذه الحســابات التدفقــات النقديــة الفعليــة 
للفتــرة الحاليــة والتدفقــات النقديــة التعاقديــة التفاقيــة شــراء الميــاه والطاقة/اتفاقيــة شــراء الطاقــة والتوقعــات المبنيــة 
علــى أســاس أفضــل تقديــرات اإلدارة، بحيــث توضــع تطلعــات الســوق المســتقبلية فــي االعتبــار. وكان صافــي القيمــة الدفتريــة 

ــي(. ــال ُعمان ــي )2٠2٠ - 1٥.٧ مليــون ري ــال ُعمان ــغ 14.9 مليــون ري للشــهرة فــي 31 ديســمبر 2٠21 بمبل

فعالية عالقة التحوط ) ب( 

فــي بدايــة التحــوط، تقــوم اإلدارة بتوثيــق اســتراتيجية التحــوط وتجــري اختبــارًا لتقييــم مــدى فعاليــة التحــوط. ويتــم هــذا اإلجــراء   
بتاريــخ كل قوائــم ماليــة لمعرفــة مــا إذا كان هــذا التحــوط ســيكون فعــاال بصفــة مســتمرة خــالل فتــرة أداة التحــوط. كانــت 
القيمــة العادلــة المتراكمــة لمقايضــات معــدل الفائــدة بتاريــخ التقريــر 3.٠1 مليــون ريــال ُعمانــي )2٠2٠ - ٦.19 مليــون ريــال ُعمانــي(.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات ) ج( 

يتــم احتســاب االســتهالك لشــطب تكلفــة األصــول، مخصومــًا منهــا قيمتهــا المتبقيــة، علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجّيــة المقــدرة.   
ويتــم احتســاب األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة وفقــًا للتقييــم بنــاًء علــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة 

والتــآكل والتلــف الطبيعــي وذلــك باســتخدام أفضــل التقديــرات.

تكاليف تجديد الموقع ) د( 

يتــم احتســاب تكاليــف تجديــد الموقــع بنــاًء علــى تقييــم اإلدارة الفنــي للتكاليــف المســتقبلية المحتمــل تكبدهــا فيمــا يتعلــق   
بإزالــة مرافــق المحطــة. إن عــدم اليقيــن الجوهــري فــي تقديــر المخصــص هــو التكلفــة التــي ســيتّم تكّبدهــا ومعــدل الخصــم 
المطبــق. كان مــن المفتــرض أن يتــم تجديــد الموقــع باســتخدام التقنيــات والمــواد التــي تتوفــر حاليــًا. وقــد تــّم احتســاب 
المخصــص باســتخدام معــدل خصــم مقــداره 3.٥٦٪ فــي شــركة الرســيل للطاقــة و٥.3٪ فــي شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمديونيات التجارية وأصول العقود ) هـ( 

تســتخدم المجموعــة مصفوفــة مخصصــات الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة للمديونيــات التجاريــة وأصــول العقــد. تســتند   
معــدالت المخصصــات إلــى أيــام تجــاوز االســتحقاق لقطاعــات العمــالء المختلفــة التــي لهــا أنمــاط خســارة مماثلــة )مثــل الموقــع 

ــوع العميــل وتصنيفــه والتغطيــة حســب خطــاب االعتمــاد وأشــكال التأميــن االئتمانــي األخــرى(. ــوع المنتــج ون الجغرافــي ون

تســتند مصفوفــة المخصصــات مبدئًيــا إلــى معــدالت التخلــف عــن الســداد التاريخيــة الملحوظــة للمجموعة. ســتعمل المجموعة   
علــى معايــرة المصفوفــة لتعديــل الخبــرة الســابقة بخســارة االئتمــان فــي ضــوء المعلومــات المســتقبلية. علــى ســبيل المثــال، 
ــي( خــالل العــام المقبــل ممــا قــد  ــج المحلــي اإلجمال ــة المتوقعــة )أي النات إذا كان مــن المتوقــع أن تتدهــور الظــروف االقتصادي
يــؤدي إلــى زيــادة عــدد حــاالت التخلــف عــن الســداد فــي قطــاع التصنيــع، يتــم تعديــل معــدالت التخلــف عــن الســداد التاريخيــة. 
فــي كل تاريــخ تقريــر، يتــم تحديــث معــدالت التخلــف عــن الســداد التاريخيــة الملحوظــة ويتــم تحليــل التغييــرات فــي التقديــرات 

المســتقبلية.

إن تقييــم العالقــة بيــن معــدالت التخلــف عــن الســداد التاريخيــة الملحوظــة والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة وخســائر االئتمــان   
ــة  ــرات فــي األوضــاع والظــروف االقتصادي ــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة هــو حســاس للتغي ــر هــام. إن مبل المتوقعــة هــو تقدي
المتوقعــة. قــد ال تكــون الخبــرة التاريخيــة بخســارة االئتمــان للمجموعــة وتنبــؤات الظــروف االقتصاديــة أيًضــا ممثلــة للتخلــف 

الفعلــي للعميــل فــي المســتقبل.
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إن السياسات المحاسبية المطبقة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة المالية السابقة.  

أساس التجميع  )أ( 

2٠21. وتتحقــق  التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر  الماليــة للشــركة وشــركاتها  القوائــم  المجمعــة  الماليــة  القوائــم  وتشــمل   
الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة، أو يكــون لهــا الحقــوق فــي عوائــد متغيــرة مــن مشــاركتها مــع مســتثمر ولديهــا 
القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــالل ســلطتها علــى المســتثمر، وعلــى وجــه التحديــد، تســيطر المجموعــة علــى 

الشــركة المســتثمر فيهــا فــي حالــة مــا إذا كان لديهــا:
الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا )أي الحقــوق الحاليــة التــي تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات   

ــة الخاصــة بالشــركة المســتثمر فيهــا(، الصل
تتعرض، أو لها حقوق، لعوائد متغيرة من مشاركتها مع المستثمر، و  

لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  

بصــورة عامــة، هنــاك افتــراض بــأن الســيطرة تنشــأ عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت. ولدعــم هــذا االفتــراض وعندمــا يكــون لــدى   
المجموعــة أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا، تبحــث المجموعــة فــي جميــع 

الوقائــع والظــروف ذات الصلــة فــي تقييــم مــا إذا كانــت لهــا ســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا، بمــا فــي ذلــك:
الترتيب التعاقدي مع أصحاب األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.  

الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  
حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.  

تعيــد المجموعــة تقييــم ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا مــن عدمــه إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى أن   
هنــاك تغييــرات علــى أحــد مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة تلــك أو أكثــر. يبــدأ دمــج الشــركات التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة 
علــى الســيطرة علــى الشــركات التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة ســيطرتها علــى الشــركات التابعــة. وتــدرج 
األصــول وااللتزامــات واإليــرادات والنفقــات الخاصــة بالشــركات التابعــة التــي تــم الحصــول عليهــا أو اســتبعادها خــالل العــام 
فــي القوائــم الماليــة المجمعــة مــن تاريــخ اكتســاب المجموعــة الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف المجموعــة عــن الســيطرة علــى 

الشــركة التابعــة.

وينســب الربــح أو الخســارة وكل عنصــر مــن مكونــات الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى أصحــاب األســهم مــن الشــركة األم للمجموعــة   
والــى الحصــص غيــر المســيطرة، حتــى وان أدى ذلــك الــى رصيــد عجــز فــي الحصــص غيــر المســيطرة. وعنــد الضــرورة، تجــري 
تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لجعــل سياســاتها المحاســبية متماشــية مــع السياســات المحاســبية 
للمجموعــة. وتلغــي جميــع األصــول وااللتزامــات وحقــوق المســاهمين واإليــرادات والنفقــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة 

بالمعامــالت بيــن أعضــاء المجموعــة بالكامــل عنــد الدمــج.

ويحسب التغيير في الملكية للشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعامله حقوق مساهمين.   

إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، فإنهــا تســتبعد أصــول )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( والتزامــات الشــركات   
التابعــة والحصــص غيــر المســيطرة والبنــود األخــرى لحقــوق المســاهمين بينمــا يتــم االعتــراف بــأي ربــح أو خســارة ناتجــة ضمــن 

الربــح أو الخســارة. يتــم االعتــراف بــأي اســتثمار محتفــظ بــه وفقــًا للقيمــة العادلــة.

اسم الشركة 
التابعة 

مكان
التأسيس

والتشغيل

نسبة حصة
الملكية

نسبة حقوق 
التصويت

المحتفظ بها

النشاط
الرئيسي

تاريخ الحيازة/ 
التأسيس

شركة الرسيل للطاقة 
ش.م.ع.م )شركة 

الرسيل للطاقة(

أنشطة توليد الكهرباء 99.99٪99.99٪سلطنة عمان
بموجب ترخيص تصدره هيئة 

تنظيم الخدمات العامة في 
سلطنة ُعمان.

1 فبراير 2٠٠٧

شركة إس إم إن بركاء 
للطاقة ش.م.ع.م 

)شركة إس إم إن بركاء 
للطاقة(

أنشطة توليد الكهرباء 99.99٪99.99٪سلطنة عمان
وتحلية المياه بموجب ترخيص 
تصدره هيئة تنظيم الخدمات 

العامة في سلطنة ُعمان.

2٦ نوفمبر 2٠٠٦
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الحصة في الترتيبات المشتركة )ب( 

تملــك المجموعــة حصصــًا فــي الترتيبــات المشــتركة التــي تتضمــن عمليــات مشــتركة ومشــاريع مشــتركة. وتعتبــر الترتيبــات   
ــان أو أكثــر ســيطرة مشــتركة. والتشــغيل المشــترك هــو اتفــاق مشــترك  ــا يملــك بموجبــه طرف ــًا تعاقدي المشــتركة اتفاق
يملــك األطــراف بموجبــه حقوقــًا فــي األصــول وواجبــات تجــاه االلتزامــات فــي مــا يتعلــق بالترتيــب المشــترك. والمشــروع 

المشــترك هــو اتفــاق مشــترك يملــك األطــراف بموجبــه حقوقــًا فــي صافــي أصــول الترتيــب.

تتولــى المجموعــة دمــج حصتهــا مــن كل مــن األصــول وااللتزامــات واإليــرادات والمصروفــات للعمليــات المشــتركة مــع العناصــر   
ــم الماليــة للعمليــات المشــتركة فــي نفــس  ــة، كل علــى حــدة، فــي قوائمهــا الماليــة المجمعــة. ويتــم إعــداد القوائ المماثل

تاريــخ القوائــم الماليــة المجمعــة للمجموعــة باســتخدام سياســات محاســبية متماثلــة. 

وبالنســبة لحصــة المجموعــة فــي العمليــة المشــتركة، تــدرج المجموعــة حصتهــا فــي األصــول )بمــا فــي ذلــك حصتهــا فــي   
أي أصــول محتفــظ بهــا بصــورة مشــتركة( وأي التزامــات )بمــا فــي ذلــك حصتهــا فــي أي التزامــات متكبــدة بصــورة مشــتركة( 
وكذلــك اإليــرادات مــن بيــع حصتهــا فــي المخرجــات الناتجــة عــن العمليــة المشــتركة وحصتها في اإليــرادات من بيــع المخرجات 

مــن قبــل العمليــة المشــتركة والمصروفــات بمــا فــي ذلــك حصتهــا مــن أي مصروفــات متكبــدة بصــورة مشــتركة.

يتــم إدراج األربــاح والخســائر الناتجــة مــن المعامــالت »التصاعديــة« و«التنازليــة« بيــن المجموعــة والعمليــة المشــتركة فــي   
المشــترك. المشــروع  فــي  للمســتثمرين  المرتبطــة  غيــر  المصالــح  حــدود  فــي  فقــط  للمجموعــة  الماليــة  القوائــم 

ويتم تجميع العمليات المشتركة حتى تاريخ توقف المجموعة عن ممارسة السيطرة المشتركة عليها.   

تصنيف األصول وااللتزامات الجارية مقارنة باألصول وااللتزامات غير الجارية  )ج( 

ــر  ــة. يعتب ــر الجاري ــاء علــى تصنيــف األصــول الجارية/غي ــي بن تعــرض المجموعــة األصــول وااللتزامــات فــي قائمــة المركــز المال  
عندمــا: جاريــًا  األصــل 

يكون من المتوقع أن يتحقق أو ُيراد بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية  
أن يكون لغرض التداول في المقام األول  

من المتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير، أو  
يمثــل النقــد أو مــا فــي حكــم النقــد مــا لــم ُيحظــر تبادلــه أو اســتخدامه لتســوية أي التــزام لمــدة اثنــي عشــر شــهرا علــى   

األقــل بعــد فتــرة التقريــر.

يتم تصنيف جميع األصول األخرى على أنها غير جارية.  

يعتبر االلتزام جاريًا عندما:  

من المتوقع تسويته خالل دورة التشغيل العادية  
أن يكون لغرض التداول في المقام األول  

أن يكون مستحق التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير، أو  
في حالة عدم وجود حق مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير.  

بالنســبة لشــروط االلتــزام التــي قــد تــؤدي الــى تســوية بنــاًء علــى خيــار الطــرف المقابــل مــن خــالل إصــدار أدوات حقــوق   
التصنيــف.  علــى  تؤثــر  ال  فهــي  المســاهمين، 

تقوم المجموعة بتصنيف كافة االلتزامات األخرى كغير جارية.  

يتم تصنيف أصول والتزامات الضرائب المؤجلة كأصول والتزامات غير جارية.   
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الشهرة  )د( 

يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــًا بالتكلفــة )التــي تمثــل زيــادة إجمالــي المقابــل المحــول والقيمــة المدرجــة للحصــص غيــر   
المســيطرة وأي حصــة محتفــظ بهــا ســابقا عــن صافــي القيمــة لألصــول المحــددة وااللتزامــات المقــدرة(. إذا كان إجمالــي 
المقابــل المحــول أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي األصــول التــي تــم حيازتهــا، تعيــد المجموعــة تقييــم مــدى صحــة قيامهــا 
ــة االلتزامــات المقــدرة وتقــوم بمراجعــة اإلجــراءات المســتخدمة فــي قيــاس  ــم حيازتهــا وكاف ــة األصــول التــي ت ــد كاف بتحدي
المبالــغ التــي ســيتم تســجيلها فــي تاريــخ الحيــازة. إذا كانــت نتائــج إعــادة التقييــم ال تــزال تشــير إلــى زيــادة القيمــة العادلــة 

لصافــي األصــول التــي تــم حيازتهــا عــن إجمالــي المقابــل المحــول، يــدرج الربــح فــي الربــح أو الخســارة. 

بعــد االعتــراف المبدئــي، تقــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــًا أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة. ولغــرض اختبــار انخفــاض   
القيمــة، يتــم توزيــع الشــهرة المكتســبة ضمــن دمــج األعمــال مــن تاريــخ الحيــازة لــكل وحــدة مــن وحــدات المجموعــة المولّــدة 
للنقــد والمتوقــع ربحيتهــا مــن دمــج األعمــال، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت األصــول وااللتزامــات األخــرى للشــركة التــي تــم 

حيازتهــا مخصصــة لتلــك الوحــدات. 

عندمــا يتــم توزيــع الشــهرة علــى وحــدة مولــدة للنقــد ويتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــة بداخــل الوحــدة، يتــم إدراج الشــهرة   
المرتبطــة بالعمليــة المســتبعدة فــي القيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد تحديــد األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد 
ــة علــى أســاس القيــم النســبية للعمليــة المســتبعدة والجــزء  العمليــة. يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الحال

ــدة للنقــد. ــه مــن وحــدة المول المحتفــظ ب

يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المولــدة للنقــد اســتنادًا إلــى القيمــة أثنــاء االســتخدام التــي تســتدعي   
اســتخدام االفتراضــات. وتســتخدم هــذه االحتســابات توقعــات التدفقــات النقديــة بنــاء علــى التوقعــات الماليــة المعتمــدة مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة والتدفقــات النقديــة التعاقديــة التفاقيــة شــراء الطاقــة والمــاء/ اتفاقيــة شــراء الطاقــة والتوقعــات مــن 

قبــل االدارة باســتخدام تقاريــر القطــاع وتوقعــات االستشــاري وغيرهــا مــن البيانــات المتاحــة لــإلدارة.

ممتلكات ومنشآت ومعدات )هـ( 

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات بالتكلفــة مطروحــًا منــه االســتهالك المتراكــم وأي خســائر تــم تحديدهــا   
لالنخفــاض فــي القيمــة.

المصروفات الالحقة  )1(

تتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة فــي ســبيل اســتبدال أحــد عناصــر بنــود الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات التــي يتــم   
المســتبدل.  للعنصــر  الدفتريــة  القيمــة  وتشــطب  منفصــل  بشــكل  احتســابها 

يتــم إلغــاء االعتــراف بأحــد بنــود الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال يكــون مــن المتوقــع وجــود   
أي منافــع اقتصادّيــة مســتقبلّية مــن اســتخدامه أو اســتبعاده. ويتــم تحديــد األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن إلغــاء االعتــراف 
باألصــل )التــي تحتســب علــى أنهــا الفــرق بيــن صافــي متحصــالت االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل( وتــدَرج فــي قائمــة 

ــراف باألصــل. ــرة التــي ُألغــي فيهــا االعت ــح أو الخســارة فــي الفت الرب

المجموعــة  تقــوم  فاصلــة،  زمنيــة  فتــرات  علــى  والمعــدات  اآلالت  مــن  جوهريــة  أجــزاء  اســتبدال  المطلــوب  مــن  كان  إذا   
ــه يتــم  ــك، عنــد إجــراء فحــص أساســي، فإن ــى أعمارهــا اإلنتاجيــة المحــددة. وكذل ــة اســتنادًا إل باســتهالكها بصــورة منفصل
إدراج تكلفتــه ضمــن القيمــة الدفتريــة لــآالت والمعــدات كاســتبدال عنــد الوفــاء بمعاييــر اإلدراج. تــدرج كافــة تكاليــف اإلصــالح 

والصيانــة األخــرى فــي الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا.
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االستهالك   )2(

يتــم احتســاب االســتهالك بغــرض تخصيــص تكلفــة الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات، بخــالف األعمــال الرأســمالية قيــد   
كالتالــي: هــي  التقديريــة  اإلنتاجيــة  واألعمــار  المتوقــع.  اإلنتاجــي  العمــر  مــدى  علــى  الثابــت  القســط  أســاس  علــى  التنفيــذ 

سنوات

3٠آالت ومعدات

٥ إلى ٧أثاث وتركيبات

3سيارات

3معدات مكتبية

يتم تقييم طريقة االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير.  

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  )3(

يتــم قيــاس األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة وال يتــم اســتهالكها حتــى يتــم تحويلهــا إلــى إحــدى الفئــات المذكــورة   
أعــاله، األمــر الــذي يحــدث عندمــا يصبــح األصــل جاهــزًا لالســتخدام المقصــود.

تجديد الموقع  )4(

يتــم االعتــراف بالتــزام التجديــد المســتقبلي للموقــع عندمــا تتــم األنشــطة التــي تفضــي إلــى االلتــزام بتجديــد الموقــع. ويتــم   
قيــاس االلتــزام وفقــًا للقيمــة الحالّيــة للتدفقــات النقديــة الصــادرة المســتقبلّية التقديريــة التــي يتــم تكّبدهــا علــى أســاس 
ــد الموقــع بمــا فيهــا إغــالق المحطــة وتكاليــف المراقبــة.  ــن االلتــزام كل التكاليــف المصاحبــة لتجدي ــة. ويتضّم ــة الحالّي التقنّي

انخفاض قيمة األصول غير المالية )و( 

تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر بإجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصــل مــا قــد تنخفــض قيمتــه.   
ــر  ــار انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل، تقــوم المجموعــة بتقدي ــك المؤشــر أو عنــد ضــرورة إجــراء اختب إذا مــا ظهــر مثــل ذل
المبلــغ المقــدر الممكــن اســترداده لهــذا األصــل. إن القيمــة الممكــن اســتردادها لألصــل هــي القيمــة العادلــة لألصــل أو الوحدة 
المولــدة للنقــد ناقصــًا تكاليــف البيــع أو القيمــة أثنــاء االســتخدام، أيهمــا أكبــر، ويتــم تحديدهــا لــكل أصــل فــردي مــا لــم يكــن 
األصــل منتًجــا لتدفقــات نقديــة واردة مســتقلة بشــكل كبيــر عــن تلــك التــي تنتجهــا األصــول أو مجموعــات األصــول األخــرى. 
عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا أو وحــدة إنتــاج النقــد عــن المبلــغ الممكــن اســترداده، يعتبــر األصــل قــد انخفضــت 

قيمتــه ويخفــض إلــى قيمتــه الممكــن اســتردادها.

عنــد تقديــر القيمــة أثنــاء االســتخدام، تخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى القيمــة الحاليــة باســتخدام معدل   
خصــم قبــل الضرائــب والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخاطــر المتعلقــة باألصــل. عنــد 
تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــع، يتــم أخــذ معامــالت الســوق الحديثــة فــي االعتبــار. فــي حالــة عــدم توفــر تلــك 
المعامــالت يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب. إن هــذه العمليــات المحاســبية يتــم تأييدهــا بمضاعفــات التقييــم أو 

ــة األخــرى المتاحــة. ــا أو مؤشــرات القيمــة العادل ــة علًن أســعار األســهم المعلنــة للشــركات التابعــة المتداول

تســجل خســائر االنخفــاض فــي القيمــة للعمليــات المســتمرة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة فــي فئــات المصروفــات التــي تتفــق   
مــع وظيفــة األصــل منخفــض القيمــة باســتثناء العقــارات المعــاد تقييمهــا ســابًقا مــع أخــذ إعــادة التقييــم إلــى الدخــل الشــامل 
اآلخــر. بالنســبة لهــذه العقــارات، يتــم تســجيل انخفــاض القيمــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر حتــى مبلــغ أي إعــادة تقييــم 

ســابقة. 
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بالنســبة لألصــول باســتثناء الشــهرة، يتــم إجــراء تقييــم فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا وجــد أي مؤشــر علــى أن خســائر   
ــغ  ــر المبال ــم تعــد موجــودة أو انخفضــت. فــإذا مــا وجــد هــذا المؤشــر، تقــوم المجموعــة بتقدي انخفــاض القيمــة المســجلة ل
ــة  الممكــن اســترداده لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد. ويتــم رد خســائر انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقًا فقــط فــي حال
وجــود تغييــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده لألصــل منــذ تســجيل آخــر خســائر انخفــاض 
فــي القيمــة. إن الــرد محــدود بحيــث أال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل مبلغــه الممكــن اســترداد وال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة 
التــي كانــت ســيتم تحديدهــا بالصافــي بعــد االســتهالك فــي حالــة عــدم تســجيل خســائر االنخفــاض فــي قيمــة األصــل فــي 
ســنوات ســابقة. ُيســجل هــذا الــرد فــي قائمــة الربــح أو الخســارة مــا لــم يكــن األصــل مدرًجــا بمبلــغ معــاد تقييمــه، وفــي هــذه 

الحالــة يتــم معاملــة الــرد كزيــادة فــي إعــادة التقييــم.

يتــم اختبــار الشــهرة ســنويًا لتحديــد مــا إذا كانــت قــد انخفضــت قيمتهــا، وعندمــا تشــير الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة   
قــد تنخفــض قيمتهــا. 

يتحــدد انخفــاض قيمــة الشــهرة بتقييــم المبلــغ الممكــن اســترداده لــكل وحــدة إنتــاج نقــد )أو مجموعــة مــن وحــدات إنتــاج   
النقــد( التــي تتعلــق بهــا الشــهرة. عندمــا يكــون المبلــغ الممكــن اســترداده لوحــدة إنتــاج النقــد اقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة 
ــرات مســتقبلية. يتــم تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة. ال يمكــن رد خســائر انخفــاض القيمــة المتعلقــة بالشــهرة فــي فت

يتــم اختبــار األصــول غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة لالنخفــاض فــي القيمــة ســنوًيا كمــا فــي 31 أكتوبــر   
الدفتريــة. القيمــة  انخفــاض  احتمــال  إلــى  الظــروف  االقتضــاء، وعندمــا تشــير  للنقــد، حســب  المولــدة  الوحــدة  علــى مســتوى 

يتــم اإلفصــاح عــن سياســة انخفــاض قيمــة األصــول الماليــة وفقــًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 فــي اإليضــاح 3.4 )ح(   
مــن هــذه القوائــم الماليــة.

عقود اإليجار    )ز( 
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد يشــكل أو يتضمــن إيجــارًا إن كان ينــص علــى الحــق في الســيطرة على اســتخدام   

أصــل محــدد لفتــرة زمنيــة مقابــل مبلــغ مالــي.

المجموعة كمستأجر
تطبــق المجموعــة نهًجــا وحيــًدا لالعتــراف والقيــاس لجميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار   
لألصــول منخفضــة القيمــة. تعتــرف المجموعــة بالتزامــات اإليجــار لتســديد مدفوعــات اإليجــار وتمثــل أصــول حــق االســتخدام حــق 

اســتخدام األصــول ذات الصلــة.

)1( أصول حق االستخدام 
تعتــرف المجموعــة بأصــول حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي، تاريخ توفر األصــل المعني لالســتخدام(. يتم قياس   
أصــول حــق االســتخدام بالتكلفــة، مطروًحــا منهــا أي اســتهالك متراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة، ويتــم تعديلهــا مــن 
أجــل إعــادة قيــاس التزامــات عقــد اإليجــار. تشــتمل تكلفــة أصــول حــق االســتخدام علــى مقــدار التزامــات اإليجــار المعتــرف بهــا، 
والتكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة، ومدفوعــات اإليجــار التــي تــم إجراؤهــا فــي أو قبــل تاريــخ البــدء، مطروًحــا منهــا حوافــز 
اإليجــار المســتلمة )ان وجــدت(. يتــم اســتهالك أصــول حــق االســتخدام المعتــرف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى 

مــدة عقــد اإليجــار أو األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لألصــول كمــا يلــي:

المدة

حتى نهاية االتفاقية المتعلقة بهعقار

حتى نهاية االتفاقية المتعلقة بهامعدات                              

فــي حالــة نقــل ملكيــة األصــل المؤجــر إلــى المجموعــة فــي نهايــة مــدة عقــد اإليجــار أو إذا كانــت التكلفــة تعكــس ممارســة خيــار   
الشــراء، يتــم احتســاب االســتهالك باســتخدام العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل. 

تخضــع أصــول حــق االســتخدام النخفــاض القيمــة. راجــع السياســات المحاســبية بالقســم )و( انخفــاض قيمــة األصــول غيــر   
الماليــة. 
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)2( التزامات عقد اإليجار

فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، تــدرج المجموعــة التزامــات عقــد اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي يتعيــن   
إجراؤهــا علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار. تتضمــن مدفوعــات عقــد اإليجــار مدفوعــات ثابتــة )بمــا فــي ذلــك مدفوعــات ثابتــة 
ــا منهــا حوافــز اإليجــار مســتحقة القبــض ومدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تســتند إلــى مؤشــر أو  فــي حقيقتهــا( مطروًح
ســعر، والمبالــغ المتوقــع ســدادها بموجــب ضمانــات القيمــة التخريديــة. تتضمــن مدفوعــات اإليجــار أيًضــا مدفوعــات غرامــات 
إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كانــت فتــرة عقــد اإليجــار تعكــس أن المجموعــة تمــارس خيــار اإلنهــاء. يتــم تســجيل مدفوعــات اإليجــار 
المتغيــرة التــي ال تســتند إلــى مؤشــر أو ســعر كمصــروف )مــا لــم يتــم تكبدهــا إلنتــاج المخــزون( فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا 

الحــدث أو الشــرط الــذي يتســبب فــي حــدوث الســداد.

عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات عقــد اإليجــار، تســتخدم المجموعــة معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ بــدء عقــد   
ــادة مبلــغ  ــخ البــدء، يتــم زي اإليجــار إذا كان ســعر الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد بســهولة. بعــد تاري
التزامــات عقــد اإليجــار لتعكــس تراكــم الفائــدة وتخفيــض مدفوعــات اإليجــار المســددة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس 
القيمــة الدفتريــة اللتزامــات عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر فــي فتــرة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار. )مثــل 
التغيــرات فــي المدفوعــات المســتقبلية الناتجــة مــن حــدوث تغيــر فــي مؤشــر أو معــدل مســتخدم لتحديــد مدفوعــات اإليجــار( 
أو فــي تقييــم خيــار لشــراء األصــل األساســي. يتــم إدراج التزامــات عقــود اإليجــار الخاصــة بالمجموعــة ضــد قــروض وســلف تحمــل 

فائــدة )راجــع إيضــاح ٧(.

)3( عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة  

تطبــق المجموعــة إعفــاء االعتــراف بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل علــى عقــود إيجــار اآلالت والمعــدات )أي عقــود اإليجــار التــي تبلــغ   
مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل مــن تاريــخ البــدء وال تتضمــن خيــار الشــراء(. كمــا أنهــا تطبــق إعفــاء االعتــراف بعقــود إيجــار األصــول 
منخفضــة القيمــة علــى عقــود إيجــار المعــدات المكتبيــة التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة. يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار لعقــود 
ــرة اإليجــار. ــى مــدى فت ــت عل ــى أســاس القســط الثاب ــات عل ــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة كمصروف اإليجــار قصي

المجموعة كمؤجر  
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال تنقــل فيهــا المجموعــة جميــع المخاطــر والمنافــع الخاصــة بملكيــة األصــل كعقــود إيجــار   
تشــغيلي. يتــم احتســاب إيــرادات اإليجــار الناشــئة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ويتــم تضمينهــا 
فــي اإليــرادات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة بســبب طبيعتهــا التشــغيلية. تضــاف التكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة 
ــه إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر ويتــم إدراجهــا علــى مــدى  فــي التفــاوض حــول عقــد اإليجــار التشــغيلي والترتيــب ل
فتــرة اإليجــار علــى نفــس األســاس كإيــرادات اإليجــار. يتــم تحقيــق اإليجــارات العرضيــة كإيــرادات فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا 

اكتســابها.

دفعات مقدما طويلة األجل )ح( 
يتــم قيــاس الدفعــات مقدمــا طويلــة األجــل بالتكلفــة مطروحــًا منهــا اإلهــالك المتراكــم بنــاًء علــى عــدد الســنوات التــي يتــم   

خاللهــا االســتفادة مــن الدفعــات مقدمــا.

مخزون  )ط( 
يتــم تقييــم المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. ويتــم المحاســبة عــن التكاليــف المتكبــدة فــي   

ــة كمــا يلــي: جعــل كل منتــج علــى مــا هــو عليــه اآلن مــن حيــث الموقــع والحال
المــواد الخــام والمــواد المســتهلكة: تكلفــة المــواد المباشــرة والمصروفــات غيــر المباشــرة ذات الصلــة بواســطة طريقــة   

المتوســط المرجــح.
تتضمــن التكلفــة المباشــرة للمخــزون تحويــل األربــاح أو الخســائر مــن عمليــات تحــوط التدفقــات النقديــة المؤهلــة المســجلة   

ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بمشــتريات المــواد الخــام.
صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــو ســعر البيــع المقــدر فــي ســياق النشــاط االعتيــادي مخصومــًا التكاليــف المقــدرة لإلتمــام   

والتكاليــف المقــدرة الالزمــة إلجــراء البيــع.
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األدوات المالية  )ي( 

األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.  
األصول المالية   )1(

االعتراف المبدئي والقياس  

تقــوم المجموعــة بتصنيــف كافــة األصــول الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي وتقــاس الحقــا بالتكلفــة المطفــأة او بالقيمــة   
الخســارة.  أو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  او  اآلخــر  الشــامل  الدخــل  خــالل  مــن  العادلــة 

يعتمــد تصنيــف األصــول الماليــة المدينــة عنــد االعتــراف المبدئــي االولــي علــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة   
ــة التــي ال تتضمــن  لألصــول الماليــة وعلــى نمــوذج األعمــال الــذي تتبعــه المجموعــة إلدارتهــا. وباســتثناء المديونيــات التجاري
عنصــرا تمويليــا هامــا أو التــي تطبــق المجموعــة بشــأنها الجــدوى العمليــة، تقــوم المجموعــة فــي البدايــة بقيــاس األصــول 
الماليــة بقيمتهــا العادلــة زائــدا تكاليــف المعاملــة فــي حالــة عــدم كــون األصــل المالــي مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
أو الخســارة. بالنســبة للمديونيــات التجاريــة التــي ال تتضمــن عنصــرا تمويليــا هامــا أو التــي طبقــت المجموعــة عليهــا الجــدوى 

ــرادات.  ــة كمــا هــو مفصــح عنــه بالقســم )ع( إدراج اإلي العمليــة، فيتــم قياســها بســعر المعادل

لغــرض تصنيــف وقيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فيجــب أن   
يكــون االصــل منتجــًا لتدفقــات نقديــة تمثــل »مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة علــى أصــل المبلــغ القائــم«. يشــار الــى هــذ 
التقييــم باختبــار أصــل المبلــغ والفائــدة علــى أصــل المبلــغ القائــم، ويتــم إجــراؤه علــى مســتوى االداة. إن األصــول الماليــة التــي 
تنتــج تدفقــات نقديــة ال تخضــع الختبــار مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة علــى أصــل المبلــغ القائــم فيتــم تصنيفهــا وقياســها 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة بغــض النظــر عــن نمــوذج األعمــال. 

ويشــير نمــوذج اعمــال المجموعــة ألداره األصــول الماليــة إلــى كيفيــة أدارة أصولهــا الماليــة مــن أجــل توليــد التدفقــات النقديــة.   
ويحــدد نمــوذج االعمــال مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســتنجم عــن جمــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع األصــول 
الماليــة أو كليهمــا. يتــم االحتفــاظ باألصــول الماليــة المصنفــة والمقاســة بالتكلفــة المطفــأة ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف 
إلــى االحتفــاظ باألصــول الماليــة لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي حيــن يتــم االحتفــاظ باألصــول الماليــة المصنفــة 
والمقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل االخــر فــي نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى تحصيــل التدفقــات النقديــة 

ــع. ــة والبي التعاقدي

ــذي تحــدده  تســجل المشــتريات أو المبيعــات لألصــول الماليــة التــي تتطلــب تســليم األصــول فــي غضــون اإلطــار الزمنــي ال  
اللوائــح أو األعــراف فــي الســوق )صفقــات الطريقــة العاديــة( فــي تاريــخ التــداول، أي التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء 

األصــل أو بيعــه.

القياس الالحق   

ألغراض القياس الالحق، تصنف األصول المالية إلى أربع فئات:  
األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(   

األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر مــع إعــادة إدراج المكاســب والخســائر المتراكمــة )أدوات   
الديــن( 

األصــول الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر مــع عــدم إعــادة إدراج المكاســب والخســائر   
المســاهمين(  )أدوات حقــوق  االســتبعاد  المتراكمــة عنــد 

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(  

يتــم الحقــا قيــاس األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي، كمــا تتعــرض هــذه   
األصــول النخفــاض القيمــة. ويســجل الربــح أو الخســارة فــي الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل أو تعديلــه أو 

انخفــاض قيمتــه. 
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األدوات المالية )تابع(  )ي( 

األصول المالية  )تابع(  )1(

تتضمن األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة لدى المجموعة النقد وما في حكم النقد والمديونيات التجارية.   

أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(   

بالنســبة ألدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، تســجل إيــرادات الفوائــد أو إعــادة تقييــم   
ــرد فــي قائمــة الدخــل الشــامل ويتــم احتســابها بنفــس طريقــة  ــل العمــالت األجنبيــة وخســائر انخفــاض القيمــة أو ال تحوي
احتســاب األصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة. تســجل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المتبقيــة فــي الدخــل الشــامل 
ــح أو الخســارة.  ــى الرب ــة مــن الدخــل الشــامل االخــر إل االخــر. عنــد إلغــاء االعتــراف، يعــاد إدراج التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادل

أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )أدوات حقوق المساهمين(  

عنــد االعتــراف المبدئــي، يجــوز للمجموعــة أن تختــار علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء تصنيــف اســتثماراتها فــي أســهم كأدوات   
حقــوق مســاهمين مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل االخــر التــي تســتوفي تعريــف حقــوق المســاهمين 
وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 32 األدوات الماليــة: العــرض، وتكــون غيــر محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة. يتــم تحديــد 

التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة. 

ال يتــم أبــدا إعــادة إدراج األربــاح والخســائر لهــذه األصــول الماليــة إلــى الربــح أو الخســارة. وتســجل توزيعــات األربــاح كإيــرادات أخــرى   
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة عندمــا يثبــت الحــق فــي المدفوعــات باســتثناء عندمــا تســتفيد المجموعــة مــن هــذه المتحصــالت 
كاســترداد لجــزء مــن تكلفــة األصــل المالــي. وفــي هــذه الحالــة، يســجل هــذا الربــح فــي الدخــل الشــامل االخــر. إن أدوات حقــوق 

المســاهمين المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل االخــر ال تتعــرض لتقييــم انخفــاض القيمــة.

  أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

تــدرج األصــول الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــي قائمــة المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة مــع   
تســجيل صافــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل. 

االستبعاد   

يتــم اســتبعاد )أي االســتبعاد مــن قائمــة المركــز المالــي المجموعــة للمجموعــة( بأصــل مالــي )أو جــزء مــن األصــل المالــي أو   
جــزء مــن مجموعــة أصــول ماليــة مماثلــة حســبما ينطبــق عليــه ذلــك( بصــورة رئيســية عندمــا:

تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو  

تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تتحمــل التزاًمــا بدفــع التدفقــات   
النقديــة المســتلمة بالكامــل دون تأخيــر مــادي إلــى طــرف آخــر بموجــب ترتيــب »القبــض والدفــع« وإمــا )أ( أن تقــوم 
المجموعــة بتحويــل كافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لألصــل أو )ب( ال تقــوم المجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة 

المخاطــر والمزايــا الهامــة لألصــل ولكنهــا فقــدت الســيطرة علــى األصــل.

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصــل مــا أو تقــوم بالدخــول فــي ترتيــب   
ــك. عندمــا ال  ــى أي مــدى ذل ــا الملكيــة وإل ــت تحتفــظ بمخاطــر ومزاي ــا إذا كان »القبــض والدفــع«، تقــوم المجموعــة بتقييــم م
تقــوم المجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لألصــل ولــم تفقــد الســيطرة علــى األصــل، تســتمر 
المجموعــة فــي تســجيل األصــل المحــول بمقــدار اســتمرارها فــي الســيطرة علــى األصــل. وفــي تلــك الحالــة، تقــوم المجموعــة 
الحقــوق  بــه علــى أســاس يعكــس  المرتبــط  المحــول وااللتــزام  االلتــزام ذي الصلــة. يتــم قيــاس األصــل  أيضــَا بتســجيل 

وااللتزامــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة.

يتــم قيــاس الســيطرة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل المحــول بالقيمــة الدفتريــة األصليــة لذلــك األصــل أو   
الحــد األقصــى للمقابــل المســتلم الــذي قــد ينبغــي علــى المجموعــة ســداده أيهمــا أقــل. 
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انخفاض القيمة  
تعتــرف المجموعــة بمخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة عــن كافــة أدوات الديــن غيــر المحتفــظ بهــا وفقــا للقيمــة العادلــة   
مــن خــالل الربــح أو الخســارة. تســتند خســائر االئتمــان المتوقعــة إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة 
طبقــا للعقــد وكافــة التدفقــات النقديــة الــذي تتوقــع المجموعــة اســتالمها، مخصومــة بنســبة تقريبيــة لســعر الفائــدة 
ــزات  ــة الناتجــة مــن بيــع الضمــان أو التعزي ــة المتوقعــة التدفقــات النقدي الفعلــي األصلــي. ســوف تتضمــن التدفقــات النقدي

االئتمانيــة األخــرى التــي تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن الشــروط التعاقديــة.
تســتخدم المجموعــة األحــكام فــي وضــع هــذه االفتراضــات واختيــار المدخــالت لحســاب انخفــاض القيمــة، بنــاًء علــى التاريــخ   
الســابق وظــروف الســوق الحاليــة باإلضافــة إلــى التقديــرات المســتقبلية فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. لتحديــد مخصــص 
ــر. كمــا فــي 31  ــة التعث انخفــاض القيمــة المطلــوب، اســتخدمت اإلدارة نســبة 1.٦٨٪ الحتمــال التعثــر و4٥٪ للخســارة فــي حال

ديســمبر 2٠21، بلــغ تأثيــر انخفــاض القيمــة 4٥3.3٧9 ريــال عمانــي.
ــم تحــدث  يتــم تســجيل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مرحلتيــن. بالنســبة لحــاالت التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة التــي ل  
فيهــا زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي، يتــم احتســاب مخصــص خســائر االئتمــان الناتجــة عــن أحــداث 
التعثــر المحتملــة خــالل فتــرة 12 شــهًرا القادمــة )خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا(.  بالنســبة لحــاالت التعــرض 
للمخاطــر االئتمانيــة التــي حدثــت فيهــا زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي، يجــب احتســاب مخصــص 
لخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتبقــي للتعــرض، بصــرف النظــر عــن توقيــت التعثــر )خســائر االئتمــان 

المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة(. 
بالنســبة للمديونيــات التجاريــة وأصــول العقــود، تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة مبســطة فــي احتســاب خســائر االئتمــان   
المتوقعــة. وبالتالــي، ال تتبــع المجموعــة التغييــرات فــي مخاطــر االئتمــان وإنمــا تقــوم بــدالً مــن ذلــك باالعتــراف بمخصــص 
للخســائر اســتنادا إلــى خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة فــي تاريــخ كل تقريــر. وقامــت المجموعــة باحتســاب 
مصفوفــة مخصصــات اســتنادا إلــى خبــرة المجموعــة التاريخيــة بخســائر االئتمــان وقامــت بتعديلهــا لكــي تعكــس العوامــل 

المســتقبلية المرتبطــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة.
بالنســبة ألدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، تطبــق المجموعــة طريقة تبســيط المخاطر   
االئتمانيــة المنخفضــة. فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت أداة الديــن تعتبــر منخفضــة القيمــة 
االئتمانيــة أم ال باســتخدام كافــة المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة المتاحــة دون تكبــد أي تكاليــف إضافيــة غيــر مطلوبــة. وعنــد 
وضــع هــذا التقييــم، تعيــد المجموعــة تقييــم معــدالت االئتمــان الداخليــة لــألداة الماليــة. إضافــة إلــى ذلــك، تأخــذ المجموعــة 
فــي اعتبارهــا وجــود زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان فــي حالــة تأخــر ســداد المدفوعــات التعاقديــة لمــدة أكثــر مــن 3٠ يومــًا. 
تعتبــر المجموعــة األصــل المالــي متعثــر فــي حالــة التأخــر فــي ســداد المدفوعــات التعاقديــة لمــدة أكثــر مــن 9٠ يومــًا. علــى الرغــم   
مــن ذلــك، وفــي بعــض الحــاالت، يجــوز للمجموعــة أن تعتبــر األصــل المالــي متعثــرًا فــي حالــة توافــر معلومــات داخليــة أو خارجيــة 
ترجــح عــدم قــدرة المجموعــة علــى اســتالم المبالــغ التعاقديــة القائمــة بالكامــل قبــل أخــذ أي تعزيــزات ائتمانيــة فــي االعتبــار مــن 

قبــل المجموعــة. ويتــم شــطب األصــل المالــي فــي حالــة عــدم وجــود توقــع معقــول الســترداد التدفقــات النقديــة التعاقديــة. 
االلتزامات المالية   )2(

االعتراف المبدئي والقياس   
يتــم تصنيــف االلتزامــات الماليــة، عنــد االعتــراف األولــي، كالتزامــات مالیة بالقیمة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، وقــروض   

وســلف، أو دائنيــات، أو كمشــتقات مصنفة كأدوات تحــوط في تحــوط فعــال، حســبما هــو مناســب.
يتــم اثبــات جميــع االلتزامــات الماليــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة، وفــي حالــة القــروض والســلف، والمســتحقات الدائنــة، يتــم إثبــات   

ــة المتعلقــة بهــا المباشــرة. ــة بالصافــي بعــد تكاليــف المعامل االلتزامــات الماليــة بالقيمــة العادل
يتــم االعتــراف بكافــة االلتزامــات الماليــة مبدئيــًا وفقــًا للقيمــة العادلــة وبالصافــي بعــد تكاليــف المعاملــة المتعلقــة بهــا   
مباشــرًة فــي حالــة القــروض والســلف والدائنيــات. تشــتمل االلتزامــات الماليــة للشــركة علــى القــروض والســلف والدائنيــات 

الماليــة المشــتقة. الدائنــة األخــرى واألدوات  التجاريــة واألرصــدة 
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القياس الالحق  

ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف االلتزامات المالية إلى فئتين:  

االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة )قروض وسلف(  -

ــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــي تاريــخ  يتــم تصنيــف االلتزامــات الماليــة المصنفــة عنــد االعتــراف المبدئــي بالقيمــة العادل  
االعتــراف المبدئــي فقــط فــي حالــة اســتيفاء المعاييــر ضمــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 9. لــم تصنــف المجموعــة أي التــزام 

ــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.  مالــي لديهــا بالقيمــة العادل

التزامات مالية بالتكلفة المطفأة )قروض وسلف(  

هــذه الفئــة هــي األكثــر ارتباطــًا بالمجموعــة. بعــد االعتــراف المبدئــي مــن خــالل القيمــة العادلــة ناقصــًا التكلفــة ذات الصلــة،   
يتــم الحقــا قيــاس القــروض والســلف التــي تحمــل فائــدة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. 

يتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر فــي الربــح أو الخســارة عنــد إلغــاء االعتــراف بااللتزامــات وكذلــك مــن خــالل عمليــة إطفــاء معــدل   
ــدة الفعلــي. الفائ

يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــالل األخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــالوة عنــد الحيــازة والرســوم أو التكاليــف التــي   
تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم تضميــن إطفــاء ســعر الفائــدة الفعلــي كتكاليــف تمويــل فــي قائمــة 

ــح أو الخســارة. الرب

تنطبــق هــذه الفئــة بشــكل عــام علــى القــروض والســلف والدائنيــات التجاريــة واألرصدة الدائنــة األخرى. لمزيد مــن المعلومات،   
يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح 24.

االستبعاد  

يتــم اســتبعاد االلتزامــات الماليــة عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن االلتــزام أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيتــه. فــي حالــة اســتبدال التــزام   
مالــي قائــم بواحــد آخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل جوهــري، أو يتــم تعديــل شــروط االلتزامــات الحاليــة 
بشــكل جوهــري، يتــم التعامــل مــع مثــل هــذا التبــادل أو التعديــل علــى أنــه اســتبعاد لاللتــزام األصلــي واثبــات لاللتــزام 

الجديــد. يتــم إثبــات الفــرق فــي المبالــغ الدفتريــة ذات الصلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

)1(  مقاصة األدوات المالية   

يتــم إجــراء المقاصــة بيــن االصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة ويتــم إدراج صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي المجمعــة   
فقــط عنــد وجــود حــق قانونــي حالــي ملــزم بمقاصــة المبالــغ المســجلة وتعتــزم المجموعــة التســوية علــى أســاس الصافــي أو 

تحقيــق االصــول وتســوية االلتزامــات فــي آن واحــد.

)ك( األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

االعتراف المبدئي والقياس الالحق 

تســتخدم المجموعــة المشــتقات مثــل عقــود الصــرف األجــل ومقايضــات أســعار الفائــدة وعقــود الســلع اآلجلــة للتحــوط مــن   
مخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر أســعار الســلع، علــى التوالــي. يتــم االعتــراف بهــذه األدوات الماليــة 
المشــتقة مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه إبــرام عقــد المشــتقات ويعــاد قياســها الحًقــا بالقيمــة العادلــة. 
يتــم إدراج المشــتقات كأصــول ماليــة عندمــا تكــون القيمــة العادلــة موجبــة وكالتزامــات ماليــة عندمــا تكــون القيمــة العادلــة 

ســالبة.
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ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف عمليات التحوط كالتالي:  

تحــوط للقيمــة العادلــة عنــد التحــوط للتعــرض لمخاطــر التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام محقــق أو التــزام   
ثابــت غيــر محقــق.

تحــوط للتدفقــات النقديــة عندمــا يرتبــط التعــرض لمخاطــر التبايــن فــي التدفقــات النقديــة إمــا بمخاطــر محــددة   
مرتبطــة بأصــل أو التــزام مســجل أو معاملــة متوقعــة مرجحــة بدرجــة كبيــرة أو مخاطــر عمــالت أجنبيــة فــي التــزام ثابــت 

غيــر مســجل. 

تحوط لصافي االستثمار في عملية أجنبية.  

يتم احتساب عمليات التحوط التي تفي بجميع المعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط، كما هو موضح أدناه:  

عمليات تحوط القيمة العادلة

يســجل التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألداة التحــوط فــي قائمــة الربــح أو الخســارة كمصروفــات أخــرى. يتــم تســجيل التغيــر فــي   
القيمــة العادلــة للبنــد المتحــوط لــه المتعلــق بالمخاطــر المتحــوط لهــا كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة للبنــد المتحــوط لــه كمــا 

يتــم إدراجــه فــي قائمــة الربــح أو الخســارة كمصــروف آخــر.

بالنســبة لعمليــات تحــوط القيمــة العادلــة المتعلقــة بالبنــود المدرجــة وفقــًا للتكلفــة المطفــأة، يتــم إطفــاء أي تعديــل علــى   
القيمــة الدفتريــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة علــى مــدى الفتــرة المتبقيــة مــن عالقــة التحــوط بواســطة طريقــة معــدل الفائــدة 
الفعلــي. قــد يبــدأ إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي بمجــرد تحقــق التعديــل وبمــا ال يتجــاوز التوقــف عــن تعديــل البنــد المتحــوط 

لــه بمــا يعكــس التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المتعلقــة بالمخاطــر التــي يتــم التحــوط لهــا.

في حالة عدم االعتراف بالبند المتحوط له، يتم تسجيل القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في الربح أو الخسارة.  

عنــد تصنيــف التــزام تــام غيــر محقــق كبنــد يتــم التحــوط لــه، يســجل التغيــر المتراكــم الالحــق فــي القيمــة العادلــة لاللتــزام   
التــام الخــاص بالمخاطــر المتحــوط لهــا كأصــل أو التــزام مــع تســجيل األربــاح أو الخســائر المقابلــة فــي الربــح أو الخســارة. 

عمليات تحوط التدفقات النقدية

ــاح أو الخســائر الناتجــة عــن أداة التحــوط فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن احتياطــي  يتــم تســجيل الجــزء الفعــال مــن األرب  
ــل احتياطــي  ــح أو الخســارة. يتــم تعدي ــر فعــال مباشــرة فــي قائمــة الرب ــة مــع تســجيل أي جــزء غي تحــوط التدفقــات النقدي
ــد  ــة للبن ــر المتراكــم فــي القيمــة العادل ــح أو الخســارة المتراكمــة مــن أداة التحــوط والتغي ــى الرب تحــوط التدفــق النقــدي إل

المتحــوط لــه، أيهمــا أقــل.

تتــم المحاســبة عــن المبالــغ المتراكمــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر بنــاء علــى طبيعــة المعاملــة المتحــوط لهــا األساســية.   
ــي، يتــم اســتبعاد المبلــغ المتراكــم ضمــن حقــوق الملكيــة مــن  ــى تســجيل بنــد غيــر مال إذا أدت معاملــة التحــوط الحقــًا إل
بنــد حقــوق الملكيــة المنفصــل وإدراجــه ضمــن التكلفــة المبدئيــة أو القيمــة الدفتريــة األخــرى لألصــل أو االلتــزام الــذي يتــم 
التحــوط لــه. وليــس هــذا تعديــاًل مرتبطــًا بإعــادة التصنيــف وســيتم تســجيله ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر للفتــرة. كمــا أن 
هــذا ينطبــق فــي حالــة المعاملــة المتوقعــة المتحــوط لهــا ألصــل غيــر مالــي أو التــزام غيــر مالــي التــي تصبــح التزامــًا ثابتــًا يتــم 

تطبيــق محاســبة تحــوط القيمــة العادلــة عليــه. 

بالنســبة أليــة عمليــات تحــوط أخــرى للتدفقــات النقديــة، يعــاد تصنيــف المبلــغ المتراكــم فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الربــح   
أو الخســارة كتعديــل إعــادة تصنيــف فــي نفــس الفتــرة أو الفتــرات التــي تؤثــر فيهــا التدفقــات النقديــة المتحــوط لهــا علــى 

ــح أو الخســارة. الرب
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فــي حالــة إيقــاف عمليــة محاســبة تحــوط التدفقــات النقديــة، يجــب أن يظــل المبلــغ المتراكــم فــي الدخــل الشــامل اآلخــر   
مســجًلا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر المتراكــم، إذا كان مــن المتوقــع حــدوث التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتحــوط لهــا. 
خــالف ذلــك، ســيتم إعــادة تصنيــف المبلــغ علــى الفــور إلــى الربــح أو الخســارة كتعديــل إعــادة تصنيــف. بعــد اإليقــاف، وبمجــرد 
حــدوث التدفقــات النقديــة المتحــوط لهــا، يجــب المحاســبة عــن أي مبلــغ متبقــي فــي الدخــل الشــامل اآلخــر المتراكــم اســتناًدا 

إلــى طبيعــة المعاملــة األساســية كمــا هــو موضــح أعــاله.

لم تدخل المجموعة في أي عالقة تحــوط جديدة خالل الفترة الحالية تتطلب تطبيــق متطلبات محاسبة التحــوط في معيــار   
التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9.

المشتقات الضمنية القابلة للفصل
ال يتــم أبــدًا فصــل المشــتقات الضمنيــة فــي العقــود التــي يكــون فيهــا العقــد الرئيســي عبــارة عــن أصــل مالــي فــي نطــاق   

معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9. وبــدال مــن ذلــك، يتــم تقييــم األداة الماليــة المختلطــة ككل للتصنيــف.

يتــم أخــذ األصــول المالّيــة ذات المشــتقات الضمنيــة فــي مجملهــا بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة   
هــي دفعــات المبالــغ األساســية والفائــدة فقــط.

يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات الضمنية القابلة للفصل مباشرًة في الربح أو الخسارة.  

المخصصات  )ل( 
تســجل المخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام حالــي )قانونــي أو اســتداللي( ناتــج مــن حــدث وقــع مــن قبــل،   
ويكــون مــن المحتمــل أن يتطلــب األمــر التدفــق الصــادر للمــوارد المتضمنــة لمنافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام ويمكــن 
تقديــر مبلــغ االلتــزام بصــورة موثــوق منهــا. عندمــا تتوقــع المجموعــة اســترداد المخصــص كليــا أو جزئيــا، علــى ســبيل 
المثــال بموجــب عقــد تأميــن، يســجل االســترداد كأصــل منفصــل ولكــن عندمــا يكــون االســترداد مؤكــدًا بالفعــل. يتــم عــرض 

المصــروف المتعلــق بــأي مخصــص فــي قائمــة الربــح أو الخســارة بالصافــي بعــد أي اســترداد.

إذا كان تأثيــر القيمــة الزمنيــة لألمــوال جوهريــًا، يتــم خصــم المخصصــات باســتخدام معــدل حالــي قبــل الضرائــب بحيــث   
يعكــس، وفقــًا لمــا هــو مالئــم، المخاطــر المرتبطــة بااللتــزام. عنــد اســتخدام الخصــم، يتــم تســجيل الزيــادة فــي المخصــص 

نتيجــة مــرور الوقــت كتكلفــة تمويــل. راجــع اإليضــاح 1٨ لمزيــد مــن التفاصيــل.

الضرائب )م( 
تشــتمل ضريبــة الدخــل علــى ضريبــة حاليــة وضريبــة مؤجلــة. ويتــم االعتــراف بمصروفــات ضريبــة الدخــل فــي الربــح أو الخســارة   
باســتثناء بقــدر مــا تتعلــق ببنــود معتــرف بهــا مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين، ففــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بهــا فــي 

حقــوق المســاهمين.   

ضريبة الدخل الحالية  
يتــم قيــاس أصــول والتزامــات ضريبــة الدخــل الحاليــة بالمبلــغ المتوقــع اســترداده مــن الســلطات الضريبيــة أو ســداده لهــا.   
تتمثــل المعــدالت الضريبيــة وقوانيــن الضرائــب المســتخدمة لحســاب المبلــغ فــي تلــك التــي تــم إصدارهــا أو تطبيقهــا 

بشــكل جوهــري، فــي تاريــخ التقريــر فــي الــدول التــي تعمــل بهــا الشــركة وتــدر دخــاًل خاضًعــا للضريبــة.

بالنســبة لضريبــة الدخــل الحاليــة المتعلقــة بالبنــود المســجلة مباشــرًة ضمــن حقــوق المســاهمين، فيتــم تحقيقهــا ضمــن   
حقــوق المســاهمين وليــس فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. تقــوم اإلدارة بشــكل دوري بتقييــم المراكــز التــي تــم اتخاذهــا فــي 
اإلقــرارات الضريبيــة فيمــا يتعلــق بالحــاالت التــي تخضــع فيهــا اللوائــح الضريبيــة المعمــول بهــا للتفســير وتضــع المخصصــات 

لهــا متــى كان ذلــك مالئمــًا.

الضريبة المؤجلة   
يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة التــزام الميزانيــة العموميــة، علــى أســاس الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم   

الضرائــب. المســتخدمة ألغــراض  الماليــة والمبالــغ  التقاريــر  إعــداد  الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات ألغــراض 

يتــم تكويــن مخصــص للضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام علــى الفــروق المؤقتــة بيــن األســس الضريبيــة لألصــول   
وااللتزامــات وقيمهــا الدفتريــة ألغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة فــي تاريــخ التقريــر. 
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الضرائب )تابع( )م( 

يتم االعتراف بالتزامات الضريبة المؤجلة عن كافة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة باستثناء الحاالت اآلتية:  
ــة بخــالف دمــج  ــزام فــي معامل ــي بالشــهرة أو أصــل أو الت ــراف المبدئ ــة مــن االعت ــة المؤجل ــزام الضريب ــج الت ــا ينت عندم  
للضريبــة. الخاضعــة  الخســائر  أو  األربــاح  وال  المحاســبية  األربــاح  علــى  تنفيذهــا  وقــت  فــي  المعاملــة  تؤثــر  ال  وعندمــا  األعمــال 
فيمــا يتعلــق بالفــروق المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة المرتبطــة باالســتثمارات في شــركات تابعة وشــركات زميلة وحصص   
فــي ترتيبــات مشــتركة، يتــم االعتــراف بااللتزامــات عندمــا يمكــن الســيطرة علــى توقيــت عكــس الفــروق المؤقتــة ومــن 

المحتمــل أال يتــم عكــس الفــروق المؤقتــة فــي المســتقبل القريــب. 

يتــم تســجيل أصــول الضرائــب المؤجلــة لكافــة الفــروق المؤقتــة القابلة لالســتقطاع وترحيل أصول الضرائب غير المســتخدمة   
وخســائر الضرائــب غيــر المســتخدمة. وتــدرج أصــول الضرائــب المؤجلــة إلــى الحــد الــذي يتوفــر معــه الربــح الخاضــع للضريبــة 
والــذي يمكــن مقابلــه اســتخدام الفــروق المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع وترحيــل أصــول الضرائــب غيــر المســتخدمة وخســائر 

الضرائــب غيــر المســتخدمة باســتثناء الحــاالت اآلتيــة:
عندمــا تنتــج أصــول الضرائــب المؤجلــة المتعلقــة بالفــروق المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع مــن االعتــراف المبدئــي بأصــل أو   
التــزام فــي معاملــة بخــالف دمــج األعمــال وعندمــا ال تؤثــر المعاملــة فــي وقــت تنفيذهــا علــى األربــاح المحاســبية وال األربــاح 

أو الخســائر الخاضعــة للضريبــة.
فيمــا يتعلــق بالفــروق المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع المرتبطــة باالســتثمارات فــي شــركات تابعــة وشــركات زميلــة   
وحصــص فــي ترتيبــات مشــتركة، يتــم تســجيل أصــول الضرائــب المؤجلــة فقــط بمقــدار احتمــال عكــس الفــروق المؤقتة 
فــي المســتقبل القريــب وإلــى الحــد الــذي يتوفــر معــه الربــح الخاضــع للضريبــة والــذي يمكــن مقابلــه اســتخدام الفــروق 

ــة التــي يمكــن اســتخدامها.  المؤقت
تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة لألصــول الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر وتخفيضهــا إلــى الحــد الــذي لــم يعــد مــن   
ــح ضريبــي كاٍف للســماح باســتخدام كل أو جــزء مــن أصــل الضريبــة المؤجلــة. يتــم إعــادة تقييــم أصــول  المحتمــل توفــر رب
الضريبــة المؤجلــة غيــر المعتــرف بهــا فــي تاريــخ كل تقريــر ويتــم االعتــراف بهــا إلــى الحــد الــذي يصبــح فيــه مــن المحتمــل أن 

تســمح األربــاح المســتقبلية الخاضعــة للضريبــة باســترداد أصــل الضريبــة المؤجلــة.
عنــد تقييــم إمكانيــة اســترداد أصــول الضريبــة المؤجلــة، تعتمــد الشــركة علــى نفــس االفتراضــات المتوقعــة المســتخدمة   
فــي مــكان آخــر فــي القوائــم الماليــة وفــي تقاريــر اإلدارة األخــرى، والتــي تعكــس، مــن بيــن أمــور أخــرى، التأثيــر المحتمــل للتنمية 

المرتبطــة بالمنــاخ علــى األعمــال، مثــل زيــادة تكلفــة اإلنتــاج نتيجــة لتدابيــر تقليــل انبعاثــات الكربــون.
يتــم قيــاس أصــول والتزامــات الضرائــب المؤجلــة وفقــًا للمعــدالت الضريبيــة التــي مــن المتوقــع تطبيقهــا خــالل الســنة   
التــي يتــم فيهــا تحقيــق األصــل أو تســوية االلتــزام اســتنادًا إلــى المعــدالت الضريبيــة )وقوانيــن الضرائــب( المعمــول بهــا أو 

الموضوعــة بصــورة أساســية فــي تاريــخ التقريــر.
تــدرج الضريبــة المؤجلــة المتعلقــة بالبنــود المحققــة خــارج الربــح أو الخســارة، خــارج الربــح أو الخســارة. تتحقــق بنــود الضرائــب   

المؤجلــة فيمــا يتعلــق بالمعاملــة األساســية إمــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر أو مباشــرًة فــي حقــوق الملكيــة.
يتــم الحًقــا االعتــراف بالمزايــا الضريبيــة التــي تــم الحصــول عليهــا كجــزء مــن دمــج األعمــال، ولكــن ال تســتوفي معاييــر االعتــراف   

ــدة حــول الحقائــق والظــروف.  ــر المعلومــات الجدي ــك التاريــخ، فــي حالــة تغي المنفصــل بذل
يتــم اعتبــار التعديــل كتخفيــض فــي الشــهرة )طالمــا أنــه ال يتجــاوز الشــهرة( إذا تــم تكبــده خــالل فتــرة القيــاس أو تــم   

الخســارة.  أو  الربــح  فــي  بــه  االعتــراف 
يتــم مقاصــة أصــول والتزامــات الضرائــب المؤجلــة عندمــا يوجــد حــق ملــزم قانونيــًا بمقاصــة أصــول الضرائــب الحالية مقابــل التزامات   

ضريبــة الدخــل الحاليــة وعندمــا تتعلــق الضرائــب المؤجلــة بالمنشــأة نفســها الخاضعــة للضريبــة والجهــة الضريبيــة نفســها. 
تقــوم المجموعــة بمقاصــة أصــول والتزامــات الضرائــب المؤجلــة فقــط إذا كان هنــاك حــق ملــزم قانونيــًا بمقاصــة أصــول   
والتزامــات الضرائــب الحاليــة وتتعلــق أصــول والتزامــات الضرائــب المؤجلــة بضريبــة الدخــل التــي تفرضهــا نفــس الهيئــة 
الضريبيــة إمــا علــى نفــس المنشــأة الخاضعــة للضريبــة أو المنشــآت الخاضعــة للضريبــة المختلفــة التــي تنــوي إمــا تســوية 
أصــول والتزامــات الضرائــب الحاليــة علــى أســاس الصافــي، أو تحقيــق األصــول وتســوية االلتزامــات فــي وقــت واحــد، فــي كل 
فتــرة مســتقبلية يكــون مــن المتوقــع فيهــا تســوية أو اســترداد مبالــغ كبيــرة مــن أصــول والتزامــات الضرائــب المؤجلــة. لمزيــد 

مــن التفاصيــل، يرجــع الرجــوع إلــى إيضــاح 19 )هـــ(.
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العملة األجنبية )ن( 

ــة  ــد عملتهــا الوظيفي ــكل منشــأة، تقــوم الشــركة بتحدي ــي. ول ــال العمان ــة المجمعــة للشــركة بالري ــم المالي تعــرض القوائ  
الخاصــة بهــا وتقــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم الماليــة لــكل منشــأة باســتخدام تلــك العملــة الوظيفيــة. تســتخدم 
الشــركة الطريقــة المباشــرة للتجميــع وعنــد بيــع عمليــة أجنبيــة، يعكــس الربــح أو الخســارة المعــاد تصنيفهــا إلــى الربــح أو 

الخســارة المبلــغ الــذي ينشــأ مــن اســتخدام هــذه الطريقــة.

المعامالت واألرصدة   

ُتســجل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة مبدئيــًا مــن قبــل شــركات الشــركة وفًقــا ألســعار الصــرف الفوريــة لعمالتهــا الرئيســية   
ذات الصلــة بتاريــخ تأهــل المعاملــة لالعتــراف ألول مــرة. يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات النقديــة المدرجــة بالعمــالت األجنبيــة 

ــر.  ــخ التقري ــة للعملــة الوظيفيــة بتاري وفقــًا ألســعار الصــرف الفوري

ُتســجل الفــروق الناتجــة مــن تســوية أو تحويــل البنــود النقديــة ضمــن الربــح أو الخســارة باســتثناء البنــود النقديــة التــي تــم   
تحديدهــا كجــزء مــن التحــوط لصافــي اســتثمار الشــركة فــي عمليــة أجنبيــة. يتــم االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 
حتــى يتــم اســتبعاد صافــي االســتثمار، وفــي ذلــك الوقــت ، يتــم إعــادة تصنيــف المبلــغ التراكمــي إلــى الربــح أو الخســارة. يتــم 
أيًضــا االعتــراف برســوم الضرائــب واألرصــدة الدائنــة المنســوبة إلــى فــروق الصــرف لتلــك البنــود النقديــة فــي الدخــل الشــامل 

اآلخــر.

يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف فــي تواريــخ   
ــة أجنبيــة باســتخدام أســعار  ــة بعمل ــة المقاســة وفقــًا للقيمــة العادل ــل البنــود غيــر النقدي المعامــالت المبدئيــة. يتــم تحوي
الصــرف فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم معاملــة األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة 
ــة للبنــد )أي أن فــروق  ــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغيــر فــي القيمــة العادل ــة بمــا يتوافــق مــع تســجيل األرب بالقيمــة العادل
تحويــل البنــود التــي ُتســجل أربــاح أو خســائر قيمتهــا العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر أو الربــح أو الخســارة يتــم أيضــا 

تســجيلها فــي الدخــل الشــامل اآلخــر أو الربــح أو الخســارة علــى التوالــي(.

عنــد تحديــد ســعر الصــرف الفــوري الــذي سيســتخدم عنــد االعتــراف المبدئــي ألصــل أو مصــروف أو إيــرادات ذات صلــة )أو جــزء   
منهــا( فــي حالــة إلغــاء االعتــراف بأصــل أو التــزام غيــر نقــدي متعلــق بمقابــل مســدد مقدمــًا، فــإن تاريــخ المعاملــة هــو التاريــخ 
الــذي تقــوم فيــه الشــركة باالعتــراف المبدئــي باألصــل أو االلتــزام غيــر النقــدي الــذي نتــج عــن مبلــغ المقابــل المســدد مقدمــا. 
فــي حالــة وجــود عــدة مبالــغ مســددة أو مســتلمة مقدمــا، تحــدد الشــركة تاريــخ المعاملــة لــكل مبلــغ مســدد أو مســتلم مــن 

المقابــل المســدد مقدمــا. 

منافع الموظفين )س( 

يتــم االعتــراف بااللتزامــات المتعلقــة باالشــتراكات المدفوعــة فــي إطــار برنامــج التقاعــد باشــتراكات محــّددة بالنســبة للعاملين   
الُعمانييــن وفقــًا لبرنامــج التأمينــات االجتماعيــة المعمــول بــه فــي ســلطنة ُعمــان كمصروفــات فــي الربــح أو الخســارة عنــد 

تكبدهــا.

ويتمثــل التــزام المجموعــة فيمــا يتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة للعامليــن غيــر الُعمانييــن فــي مبلــغ المكافــأة المســتقبلية   
التــي يجنيهــا هــؤالء العاملــون مقابــل خدماتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة، مــع مراعــاة عقــد الموظــف وقانــون العمــل 
فيــن«، تقــوم اإلدارة بإجــراء تقييــم  الُعمانــي لعــام 2٠٠3 وتعديالتــه. وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 19 »منافــع الموظَّ
ــآت  ــة، بالنســبة لمكاف ــة، باســتخدام األســاليب االكتواري ــم المالي ــخ القوائ ــة اللتزامــات المجموعــة كمــا فــي تاري القيمــة الحالّي
فيــن مســتحقة الدفــع بموجــب أحــكام قانــون العمــل الُعمانــي الســابق ذكــره. ووفقــًا لهــذه الطريقــة، تــم  نهايــة خدمــة الموظَّ

تقييــم عمــر الخدمــة المتوقــع لــكل موظــف لــدى المجموعــة والراتــب األساســي المتوقــع بتاريــخ نهايــة الخدمــة.
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إدراج اإليرادات )ع( 

تشمل اإليرادات المتأتية من اتفاقية شراء الطاقة والمياه/اتفاقية شراء الطاقة مما يلي:  

رسوم الطاقة اإلنتاجية التي تغطي رسوم االستثمار ورسوم الصيانة والتشغيل الثابتة.  

رسوم الطاقة التي تغطي نفقة الوقود ورسوم الصيانة والتشغيل المتغيرة.  

تعــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه فــي شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ترتيــب عقــد إيجــار تشــغيلي وتتــم معاملــة رســوم   
الطاقــة المتعلقــة برســوم االســتثمار كإيــرادات بموجــب إيجــار تشــغيلي ويتــم إدراجهــا علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت 
علــى مــدى فتــرة اإليجــار إلــى حــد إتاحــة الطاقــة بنــاء علــى الشــروط التعاقديــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة 

والميــاه.

تعــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة فــي شــركة الرســيل للطاقــة عقــد إيجــار تمويلــي، كمــا تعــد إيــرادات فوائــد اإليجــار المدرجــة فــي   
ــة التــي تغطــي رســوم  ــة اإلنتاجي ــر رســوم الطاق ــى مــن دفعــات اإليجــار. وتعتب قائمــة الدخــل الشــامل جــزءًا مــن الحــد األدن
االســتثمار المقبوضــة وفقــًا التفاقيــة شــراء الطاقــة دفعــات إيجــار تمويلــي )اإليضــاح ٥(. وتتمثــل المبالــغ المســتلمة والمتعلقــة 
برســوم الطاقــة الكهربائيــة )التــي تغطــي رســوم الوقــود ورســوم الصيانــة والتشــغيل المتغيــرة( بمقبوضــات اإليجــارات 
العرضيــة. يتــم ربــط رســوم الطاقــة التــي تشــمل رســوم التشــغيل والصيانــة الثابتــة لتوفيــر الطاقــة للشــركة الُعمانيــة 

لشــراء الطاقــة والميــاه وتعتبــر كإيــرادات للمجموعــة.

تــدرج اإليــرادات مــن بيــع الكهربــاء والميــاه وتوفيــر الطاقــة للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي الفتــرة المحاســبية   
التــي يتــم فيهــا اإلنتــاج الفعلــي للطاقــة والميــاه وبيعهــا وتوفيــر الطاقــة وفًقــا للعقــد. يحــق للمجموعــة إصــدار الفواتيــر علــى 
العميــل كل ســاعة. يحتــوي العقــد مــع العميــل علــى ثالثــة مخرجــات والتــي تعتبــر بمثابــة التزامــات أداء منفصلــة وهــي إنتــاج/ 
تزويــد الكهربــاء والميــاه وتوفيــر الطاقــة المخصصــة. عندمــا تتضمــن العقــود التزامــات أداء متعــددة ، يتــم تخصيــص ســعر 
المعاملــة بنــاًء علــى ســعر بيــع المســتقل لــكل التــزام أداء. يتــم تحديــد ســعر البيــع المســتقل لــكل التــزام أداء للمجموعــة 

فــي العقــد مــع العميــل بشــكل منفصــل.

يتــم إدراج المديونيــات عندمــا يتــم إنتــاج/ تســليم مخرجــات الكهربــاء والميــاه أو توفيــر الطاقــة مــع مــرور الوقــت وبالتالــي يتم   
ــه ال يلــزم ســوى مــرور الوقــت قبــل أن يتــم الســداد. تقييمهــا علــى أن يكــون فيهــا هــذا المبلــغ غيــر مشــروط ألن

بمــا أن العقــد مــع العميــل يتضمــن توفيــر الكهربــاء والميــاه وتوفيــر الطاقــة بنــاًء علــى معــدل محــدد مســبًقا، يتــم االعتــراف   
باإليــرادات بنــاء علــى المبلــغ الــذي يحــق للمجموعــة إعــداد فاتــورة بــه اللتــزام األداء ألحــكام اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه 
ــه. ــورة ب ــغ المســتحق عنــد إصــدار فات ــورة للعميــل علــى أســاس شــهري ويتــم دفــع المبل واتفاقيــة شــراء الطاقــة. يتــم إصــدار فات

لــدى المجموعــة اتفاقيــة طويلــة األجــل مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م والتــي تحــدد التــزام األداء   
وســعر المعاملــة وتخصــص ســعر المعاملــة لــكل التــزام أداء منفصــل. ال تقــوم المجموعــة بتعديــل أي مــن أســعار المعامــالت 
للقيمــة الزمنيــة للنقــود حيــث أن الفتــرة بيــن نقــل المخرجــات المتفــق عليهــا إلــى العميــل والدفــع مــن قبــل العميــل ال تتجــاوز 

ســنة واحــدة ويتــم إجــراء عمليــات البيــع بشــروط ائتمــان متفــق عليهــا والتــي تتماشــى مــع ممارســة القطــاع.

تكاليف القروض )ف( 

ُتضــاف تكاليــف القــروض التــي تنســب مباشــرًة إلــى حيــازة أو تشــييد أو إنتــاج أصــول مؤهلــة، وهــي األصــول التــي تتطلــب   
بالضــرورة فتــرة طويلــة لتصبــح جاهــزة لالســتخدام المقصــود منهــا، إلــى تكاليــف هــذه األصــول حتــى تصبــح األصــول 
جاهــزة لالســتخدام المقصــود منهــا. أمــا إيــرادات االســتثمار المكتســبة علــى االســتثمارات المؤقتــة لقــروض محــددة تتوقــف 
مصروفاتهــا علــى أصــول مؤهلــة فتخصــم مــن تكاليــف تلــك األصــول. وُتــدرج كافــة تكاليــف القــروض األخــرى كمصــروف فــي 

الفتــرة التــي تتكبــد فيهــا.
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توزيعات األرباح )ص( 

يأخذ مجلس اإلدارة في االعتبار معايير مناسبة متضمنة متطلبات قانون الشركات التجارية عند التوصية بتوزيع األرباح.   

ــرة التــي  ــة للمجموعــة والشــركة األم فــي الفت ــم المالي ــزام فــي القوائ ــة لمســاهمي الشــركة األم كالت ــدرج التوزيعــات النقدي ت  
األربــاح. توزيعــات  فيهــا  تعتمــد 

األرباح وصافي األصول للسهم الواحد )ق( 

تعــرض المجموعــة بيانــات األربــاح للســهم الواحــد وصافــي األصــول للســهم الواحــد بالنســبة ألســهمها العاديــة. ويتــم احتســاب   
األربــاح األساســية الراجعــة للســهم الواحــد بقســمة الربــح أو الخســارة المنســوبة إلــى مســاهمي الشــركة العادييــن علــى 

المتوســط المرجــح لعــدد األســهم مســتحقة الدفــع خــالل الفتــرة. 

يتــم احتســاب صافــي األصــول للســهم الواحــد بقســمة صافــي األصــول المنســوبة إلــى مســاهمي الشــركة العادييــن علــى عــدد   
األســهم العاديــة القائمــة خــالل الفتــرة. يتــم تحديــد صافــي األصــول للغــرض كمجمــوع حقــوق المســاهمين ناقصــًا عجــز/ فائــض 

التحــوط.

النقد وما في حكم النقد )ر( 

يــدرج النقــد ومــا فــي حكــم النقــد بالتكلفــة فــي حالــة العملــة المحليــة ووفقــًا لســعر الصــرف الختامــي في حالــة العملــة األجنبية.   
لغــرض قائمــة التدفقــات النقديــة، يشــتمل النقــد ومــا فــي حكــم النقــد علــى النقــد فــي الصنــدوق واســتثمارات قصيــرة أخــرى 
ــى  ــة أشــهر أو أقــل، والتــي يمكــن تحويلهــا بســهولة إل ــخ اســتحقاق أصلــي حتــى ثالث قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة ذات تاري

مبالــغ نقديــة محــددة، والتــي تخضــع لمخاطــر غيــر جوهريــة للتغيــرات فــي القيمــة.

التقرير القطاعي )ش( 

يتــم التقريــر عــن قطاعــات األعمــال بطريقــة متوافقــة مــع التقريــر الداخلــي المقــدم لمســؤول اتخــاذ القــرارات التشــغيلية. تحــدد   
مســؤول اتخــاذ القــرارات التشــغيلية، وهــو المســؤول عــن تخصيــص المــوارد وتقييــم أداء قطاعــات األعمــال، علــى أنــه الرئيــس 

ــر الشــركة بشــكل يومــي وفقــًا لتوجيهــات مجلــس اإلدارة الــذي يتخــذ القــرارات االســتراتيجية. التنفيــذي الــذي يدي

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لمعايير التقارير المالية الدولية

قامــت المجموعــة ألول مــرة بتطبيــق بعــض المعاييــر والتعديــالت التــي تســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد   
1 ينايــر 2٠21 )مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك(. لــم تطبــق المجموعــة فــي وقــت مبكــر أي معيــار أو تفســير أو تعديــل آخــر تــم إصــداره 

ــز التنفيــذ بعــد. ــم يدخــل حي ولكنــه ل

المعايير الصادرة والتي دخلت حيز التنفيذ

اإلصــالح المعيــاري لمعــدالت الفائــدة - المرحلــة 2: تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 9، ومعيــار المحاســبة الدولــي   
39، ومعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي ٧ ومعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 4 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 1٦ 

تقــدم التعديــالت إعفــاءات مؤقتــة والتــي تتعلــق بالتأثيــرات علــى القوائــم الماليــة عندمــا يتــم اســتبدال معــدل )اإليبــور(   
التاليــة:  العمليــة  المبــررات  التعديــالت  تتضمــن  المخاطــر.  مــن  تقريبــًا  خالــي  فائــدة  بمعــدل  البنــوك  بيــن  فيمــا  المعــروض 
مبــرر عملــي يســتلزم تغيــرات تعاقديــة أو تغيــرات علــى التدفقــات النقديــة التــي تكــون مطلوبــة بصــورة مباشــرة لعمليــة   
اإلصــالح، والتــي يتــم معاملتهــا كتغيــرات فــي ســعر الفائــدة المتغيــرة، بمــا يعــادل الحركــة فــي ســعر الفائــدة الســوقية.
الســماح بالتغييــرات التــي يتعيــن إجراؤهــا بموجــب متطلبــات إصــالح معــدل اإليبــور لتحــوط التصنيفــات وتحــوط الوثائــق   

دون توقــف عالقــة التحــوط.
تقديــم إعفــاء مؤقــت للشــركات مــن اســتيفاء المتطلبــات التــي يتــم تحديدهــا بصــورة منفصلــة عندمــا يتــم تصنيــف   

األداة التــي تحمــل معــدل فائــدة خالــي تقريبــًا مــن المخاطــر كتحــوط لبنــد المخاطــر. 

إن هــذه التعديــالت لــم يكــن لهــا أي تأثيــر علــى القوائــم الماليــة للمجموعــة. تعتــزم المجموعــة اســتخدام المبــررات العمليــة فــي   
الفتــرات المســتقبلية عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.
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امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد-19 فيما بعد 3٠ يونيو 2٠21 - تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي 1٦  

فــي 2٨ مايــو 2٠2٠، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة امتيــازات اإليجــار المتعلقــة بجائحــة كوفيــد-19 - تعديــل علــى   
معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 1٦ عقــود اإليجــار. يقــدم التعديــل إعفــاًء للمســتأجرين مــن تطبيــق إرشــادات معيــار التقاريــر 
الماليــة الدولــي 1٦ بشــأن المحاســبة عــن تعديــل عقــد اإليجــار المتيــازات اإليجــار الناشــئة كنتيجــة مباشــرة لوبــاء كوفيــد-19. 
كوســيلة عمليــة، قــد يختــار المســتأجر عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز اإليجــار المرتبــط بجائحــة كوفيــد -19 مــن المؤجــر يعــد 
تعديــًلا لعقــد اإليجــار. يقــوم المســتأجر الــذي يقــوم بإجــراء هــذا االختيــار بالمحاســبة عــن أي تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار 
الناتجــة عــن امتيــاز اإليجــار المرتبــط بجائحــة كوفيــد-19 بــذات الطريقــة التــي يتــم بهــا المحاســبة عــن التغييــر بموجــب معيــار 

ــًلا لعقــد اإليجــار. التقاريــر الماليــة الدولــي 1٦، إذا لــم يكــن التغييــر تعدي

كان مــن المقــرر تطبيــق التعديــل حتــى 3٠ يونيــو 2٠21، ولكــن مــع اســتمرار تأثيــر جائحــة كوفيــد-19، قــام مجلــس معاييــر   
المحاســبة الدوليــة )IASB( فــي 31 مــارس 2٠21 بتمديــد فتــرة تطبيــق المبــرر العملــي حتــى 3٠ يونيــو 2٠22. يســري التعديــل 
علــى فتــرات التقاريــر التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 أبريــل 2٠21. ومــع ذلــك ، لــم تتلــق المجموعــة امتيــازات إيجــار متعلقــة بجائحــة 
كوفيــد-19، ولكنهــا تخطــط لتطبيــق المبــرر العملــي إذا أصبــح قابــال للتطبيــق خــالل الفتــرة المســموح بهــا مــن التطبيــق.

المعايير الصادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد

تــم اإلفصــاح فيمــا يلــي عــن المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التــي تــم إصدارهــا ولكــن لــم تصبــح ســارية المفعــول   
حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة للشــركة. تنــوي الشــركة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة، فــي 

حــال تنطبــق، عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.

معيار التقارير المالية الدولي ١7 عقود التأمين

فــي مايــو 2٠1٧، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 1٧ عقــود التأميــن، وهــو معيــار   
محاســبي جديــد شــامل لعقــود التأميــن الــذي يغطــي االعتــراف والقيــاس والعــرض واإلفصــاح. بمجــرد ســريان المفعــول، يحــل 
معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 1٧ محــل معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 4 عقــود التأميــن الصــادر فــي ســنة 2٠٠٥. يطبــق معيــار 
ــواع عقــود التأميــن )أي الحيــاة وغيــر الحيــاة والتأميــن المباشــر وإعــادة التأميــن(،  ــي 1٧ علــى جميــع أن ــر الماليــة الدول التقاري
بغــض النظــر عــن نــوع الكيانــات التــي تصدرهــا، وكذلــك لبعــض الضمانــات واألدوات الماليــة ذات ميــزات المشــاركة االختياريــة. 
ســيتم تطبيــق اســتثناءات نطــاق قليلــة. الهــدف العــام للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 1٧ هــو تقديــم نمــوذج محاســبي 
لعقــود التأميــن يكــون أكثــر فائــدة وثبــات لشــركات التأميــن. علــى عكــس المتطلبــات الــواردة فــي معيــار التقاريــر الماليــة 
الدولــي 4، والتــي تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى جمــع السياســات المحاســبية المحليــة الســابقة، يوفــر معيــار التقاريــر الماليــة 
ــر الماليــة  ــا شــاماًل لعقــود التأميــن، يغطــي جميــع الجوانــب المحاســبية ذات الصلــة. جوهــر معيــار التقاري الدولــي 1٧ نموذًج

الدولــي 1٧ هــو النمــوذج العــام، مســتكمال بـــ:

تعديل محدد للعقود مع ميزات المشاركة المباشرة )نهج الرسوم المتغيرة(  

نهج مبسط )نهج تخصيص قسط التأمين( أساسا للعقود قصيرة األجل  

يســري معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 1٧ لفتــرات التقاريــر التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2٠23، مــع ضــرورة إدراج أرقــام المقارنــة   
ــر  ــار التقاري ــي 9 ومعي ــر الماليــة الدول ــار التقاري ــة. ُيســمح بالتطبيــق المبكــر، شــريطة أن تطبــق المنشــأة أيًضــا معي مطلوب
الماليــة الدولــي 1٥ فــي أو قبــل التاريــخ الــذي يطبــق فيــه أوالً معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 1٧. ال ينطبــق هــذا المعيــار علــى 

المجموعــة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف االلتزامات على أنها جارية أو غير جارية  
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المعايير الصادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد )تابع(

فــي ينايــر 2٠2٠، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى الفقــرات مــن ٦9 إلــى ٧٦ مــن معيــار المحاســبة   
التعديــالت: توضــح  جاريــة.  غيــر  أو  جاريــة  أنهــا  علــى  االلتزامــات  تصنيــف  متطلبــات  لتحديــد   1 الدولــي 

ما هو المقصود بحق تأجيل السداد   
يجب أن يوجد حق التأجيل في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير  

ال يتأثر هذا التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل  
أنــه فقــط إذا كان أحــد المشــتقات المتضمنــة فــي التــزام قابــل للتحويــل هــو ذاتــه أداة حقــوق ملكيــة، فلــن تؤثــر شــروط   

االلتــزام علــى تصنيفهــا

التعديــالت ســارية المفعــول لفتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2٠23 ويجــب تطبيقهــا بأثــر رجعــي. تقــوم   
ــا بتقييــم تأثيــر التعديــالت علــى الممارســات الحاليــة ومــا إذا كانــت اتفاقيــات القــروض الحاليــة قــد تتطلــب  المجموعــة حالًي

إعــادة تفــاوض.

الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي 3   

فــي مايــو 2٠2٠، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 3 مجموعــات األعمــال   
- إشــارة إلــى اإلطــار المفاهيمــي. تهــدف التعديــالت إلــى اســتبدال اإلشــارة إلــى إطــار إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة، الصــادر 
ــر متطلباتــه بشــكل  ــر الماليــة الصــادر فــي مــارس 2٠1٨ دون تغيي فــي ســنة 19٨9، باإلشــارة إلــى اإلطــار المفاهيمــي للتقاري

كبيــر. 

أضــاف المجلــس أيًضــا اســتثناًء لمبــدأ االعتــراف بمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 3 لتجنــب إصــدار مكاســب أو خســائر محتملــة   
فــي »اليــوم الثانــي« تنشــأ عــن االلتزامــات وااللتزامــات االحتماليــة الطارئــة التــي ســتكون ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولي 

3٧ أو رســوم لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 21، إذا تــم تكبدهــا بشــكل منفصــل.

فــي الوقــت ذاتــه، قــرر المجلــس توضيــح التوجيهــات الحاليــة بمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 3 لألصــول المحتملــة التــي لــن   
تتأثــر باســتبدال اإلشــارة إلــى إطــار إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة.

التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2٠22 وتطبق بأثر مستقبلي.  

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1٦  

فــي مايــو 2٠2٠، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات - المتحصــالت قبــل االســتخدام   
المقصــود، الــذي يحظــر علــى الكيانــات خصــم مــن تكلفــة أي بنــد مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات، أي متحصــالت مــن بيــع 
البنــود المنتجــة أثنــاء إحضــار ذلــك األصــل إلــى الموقــع والحالــة ضروريــة لتكــون قــادرة علــى العمــل بالطريقــة التــي حددتهــا 
ــح أو الخســارة. ــود، فــي الرب ــك البن ــاج تل ــع هــذه البنــود، وتكاليــف إنت ــرف المنشــأة بمتحصــالت بي ــك، تعت ــدالً مــن ذل اإلدارة. وب

ــر رجعــي علــى  ــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2٠22 ويجــب تطبيقــه بأث التعديــل ســاري المفعــول لفتــرات التقاري  
بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات المتاحــة لالســتخدام فــي أو بعــد بدايــة الفتــرة األولــى المعروضــة عندمــا تقــوم المنشــأة 

بتطبيــق التعديــل ألول مــرة. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون للتعديــالت تأثيــر جوهــري علــى المجموعــة.

العقود المرهقة - تكاليف إتمام العقد - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 3٧  

ــد التكاليــف  ــي 3٧ لتحدي ــار المحاســبة الدول ــالت علــى معي ــو 2٠2٠، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعدي فــي ماي  
التــي يجــب علــى المنشــأة تضمينهــا عنــد تقييــم مــا إذا كان العقــد مرهًقــا أم خاســًرا. تطبــق التعديــالت »نهــج التكلفــة ذات 
الصلــة المباشــرة«. تتضمــن التكاليــف المتعلقــة مباشــرة بعقــد تقديــم ســلع أو خدمــات كاًل مــن التكاليــف اإلضافيــة وتوزيــع 
التكاليــف المتعلقــة مباشــرة بأنشــطة العقــد. التكاليــف العامــة واإلداريــة ال تتعلــق مباشــرة بالعقــد ويتــم اســتبعادها مــا لــم 
يتــم تحميلهــا صراحــة علــى الطــرف المقابــل بموجــب العقــد. التعديــالت ســارية المفعــول لفتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ 
فــي أو بعــد 1 ينايــر 2٠22. ســتطبق المجموعــة هــذه التعديــالت علــى العقــود التــي لــم تــف بعــد بجميــع التزاماتهــا فــي بدايــة 

فتــرة التقريــر الســنوي التــي تطبــق فيهــا التعديــالت ألول مــرة.



الـتـقـريــر الــسـنــوي ٢٠٢١

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

٨1

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  .3

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  4-3

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لمعايير التقارير المالية الدولية )تابع(

المعايير الصادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد )تابع(

معيار التقارير المالية الدولي 1: تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة - قيام شركة تابعة بالتطبيق ألول مرة  

كجــزء مــن التحســينات الســنوية 2٠1٨-2٠2٠ علــى عمليــة معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة   
الدوليــة تعديــاًل علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 1، تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ألول مــرة. يســمح التعديــل 
ــة  ــالت العمل ــي 1 لقيــاس فــروق تحوي ــر الماليــة الدول ــار التقاري للشــركة التابعــة التــي تختــار تطبيــق الفقــرة د 1٦ )أ( مــن معي
التراكميــة باســتخدام المبالــغ المبلــغ عنهــا مــن قبــل الشــركة األم، بنــاًء علــى تاريــخ انتقــال الشــركة األم إلــى معاييــر التقاريــر 
الماليــة الدوليــة. يتــم تطبيــق هــذا التعديــل أيًضــا علــى الشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك التــي تختــار تطبيــق الفقــرة 

د 1٦ )أ( مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 1.

التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2٠22 مع السماح بالتطبيق المبكر.  

معيار التقارير المالية الدولي 9 األدوات المالية - الرسوم في اختبار »1٠٪« إللغاء االعتراف بااللتزامات المالية  

كجــزء مــن التحســينات الســنوية للســنوات 2٠1٨-2٠2٠ مــن عمليــة إعــداد معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة، أصــدر مجلــس معاييــر   
المحاســبة الدوليــة تعديــاًل علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 9. يوضــح التعديــل الرســوم التــي تدرجهــا المنشــأة عنــد تقييــم 
ــا عــن شــروط االلتــزام المالــي األصلــي. تشــمل  ــا جوهرًي مــا إذا كانــت شــروط االلتــزام المالــي الجديــد أو المعــدل تختلــف اختالًف
هــذه الرســوم فقــط تلــك المدفوعــة أو المســتلمة بيــن المقتــرض والمقــرض، بمــا فــي ذلــك الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة 
مــن قبــل المقتــرض أو المقــرض نيابــة عــن اآلخــر. تقــوم المنشــأة بتطبيــق التعديــل علــى االلتزامــات الماليــة التــي يتــم تعديلهــا 

أو تبادلهــا فــي أو بعــد بدايــة فتــرة إعــداد التقاريــر الســنوية التــي تطبــق فيهــا المنشــأة التعديــل أوالً.

التعديــل ســاري المفعــول لفتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2٠22 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.   
ســتطبق المجموعــة التعديــالت علــى االلتزامــات الماليــة التــي تــم تعديلهــا أو تبادلهــا فــي أو بعــد بدايــة فتــرة التقريــر 
الســنوي التــي تطبــق فيهــا المنشــأة التعديــل أوالً. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون للتعديــالت تأثيــر جوهــري علــى المجموعــة.

معيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة - الضرائب في قياسات القيمة العادلة   

كجــزء مــن التحســينات الســنوية 2٠1٨-2٠2٠ علــى عمليــة معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة   
الدوليــة تعديــًلا علــى معيــار المحاســبة الدولــي 41 الزراعــة. يزيــل التعديــل المطلــب الــوارد فــي الفقــرة 22 مــن معيار المحاســبة 
الدولــي 41 الــذي يقضــي بــأن تســتبعد المنشــآت التدفقــات النقديــة لفــرض الضرائــب عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لألصــول 
ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي 41.تطبــق المنشــأة التعديــل بأثــر مســتقبلي علــى قياســات القيمــة العادلــة فــي أو 
بعــد بدايــة أول فتــرة تقريــر ســنوي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2٠22 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون 

للتعديــالت تأثيــر جوهــري علــى المجموعــة. 

تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ٨  

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي فبرايــر 2٠21 تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي ٨ حيــث تضمنــت تعريفــًا   
»للتقديــرات المحاســبية«. توضــح التعديــالت االختــالف بيــن التغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية مــن ناحيــة والتغيــرات فــي 
السياســات المحاســبية وتصحيــح األخطــاء مــن ناحيــة أخــرى. كمــا أنهــا توضــح كيــف تســتخدم المنشــآت أســاليب القيــاس 

والمدخــالت لوضــع التقديــرات المحاســبية. 

تســري التعديــالت علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2٠23 وتســري علــى التغيــرات فــي السياســات   
المحاســبية والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية التــي تحــدث فــي أو بعــد بدايــة الفتــرة. يســمح بالتطبيــق المبكــر مــا دام 

قــد تــم اإلفصــاح عــن هــذه الحقيقــة. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون للتعديــالت تأثيــر مــادي علــى المجموعــة

اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية - تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 1 وبيــان الممارســة 2 فــي إطــار معاييــر التقاريــر   
الماليــة الدوليــة
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

٨2

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  .3

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  4-3

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لمعايير التقارير المالية الدولية )تابع(

المعايير الصادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد )تابع(

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي فبرايــر 2٠21 تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدوليــة 1 وبيــان الممارســة 2 فــي   
ــة والتــي يقــدم فيهــا إرشــادات وأمثلــة لمســاعدة  ــر الماليــة الدوليــة وضــع أحــكام المعلومــات الجوهري إطــار معاييــر التقاري
المنشــآت علــى تطبيــق أحــكام المعلومــات الجوهريــة علــى إفصاحــات السياســات المحاســبية. تهــدف التعديــالت إلــى 
مســاعدة المنشــآت علــى تقديــم إفصاحــات السياســات المحاســبية التــي تكــون أكثــر نفعــًا عــن طريــق اســتبدال متطلبــات 
المنشــآت فــي اإلفصــاح عــن سياســاتها المحاســبية المرتبطــة »الملحوظــة« بمتطلبــات اإلفصــاح عــن سياســاتها المحاســبية 
»الجوهريــة« وإضافــة اإلرشــادات حــول كيفيــة تطبيــق المنشــآت لمفهــوم المعلومــات الجوهريــة فــي صنــع القــرارات بشــأن 

إفصاحــات السياســات المحاســبية.

تســري التعديالت على معيار المحاســبة الدولي 1 للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2٠23 مع الســماح بالتطبيق   
المبكــر. نظــرًا ألن التعديــالت علــى بيــان الممارســة 2 تقــدم إرشــادات غيــر إلزاميــة بشــأن تطبيــق تعريــف المعلومــات الجوهريــة 

علــى معلومــات السياســات المحاســبية، فــإن تاريــخ ســريان مفعــول هــذه التعديــالت ليــس ضروريــًا.

إن المجموعة حاليًا بصدد تقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسات المحاسبية للمجموعة.  

تحديد القيم العادلة  .4

يتطلــب العديــد مــن السياســات واإلفصاحــات المحاســبية للمجموعــة تحديــد القيمــة العادلــة لــكل مــن األصــول وااللتزامــات   
الماليــة وغيــر الماليــة.

تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا الســعر المســتلم مــن بيــع أصــل أو المدفــوع لتســوية التــزام مــا فــي معامــالت منتظمــة بيــن   
أطــراف فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض حــدوث معاملــة بيــع األصــل أو تســوية 

االلتــزام إمــا فــي:
البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو  

فــي الســوق األكثــر مالئمــة لألصــل أو االلتــزام عنــد غيــاب الســوق الرئيســي لألصــل أو االلتــزام. يجب أن تتمكــن المجموعة   
مــن الوصــول إلــى الســوق الرئيســي أو الســوق األكثــر مالئمــة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام افتراضــات مــن الممكــن للمشــاركين فــي الســوق اســتخدامها عنــد   
تســعير األصــل أو االلتــزام، بافتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيعملون علــى تحقيــق مصالحهــم االقتصاديــة المثلــى.

ــة مــن خــالل  ــي قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصادي ــر المال ــة لألصــل غي يراعــي قيــاس القيمــة العادل  
اســتخدام األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوي لــه، أو مــن خــالل بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق مــن المحتمــل أن يســتخدم 

األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.

تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم تتناســب مــع الظــروف وتتــاح لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وزيــادة   
المعروضــة. غيــر  المدخــالت  اســتخدام  مــن  والحــد  األقصــى  الحــد  إلــى  الصلــة  ذات  المعروضــة  المدخــالت  اســتخدام 

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود التــي تحمــل فائــدة بنــاًء علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام معــدالت الفائــدة   
للبنــود التــي لهــا نفــس شــروط وخصائــص المخاطــر. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للمشــتقات غيــر المســعرة بالرجــوع الــى 

أســعار الوســطاء/ المتداوليــن.

مديونيات تجارية وأخرى  
ــة بســبب  ــة والبنكيــة قيمتهــا الدفترّي ــك األرصــدة النقدي ــة واألخــرى بمــا فــي ذل ــات التجاري ــة للمديوني تقــارب القيمــة العادل  

األجــل. قصيــر  اســتحقاقها 

المشتقات   
يتــم احتســاب القيمــة العادلــة لمقايضــات معــدل الفائــدة عبــر خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة بنــاًء علــى   
شــروط كل عقــد واســتحقاقه وباعتمــاد طريقــة معــدل فائــدة الســوق ألداة مماثلــة فــي تاريــخ القيــاس. يتــم اختبــار معقولّيــة 

ــة مــع التقييمــات المســتلمة مــن األطــراف التــي أصــدرت األدوات. تلــك الحســابات عــن طريــق المقارن
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االلتزامات المالية غير المشتقة  

تحتســب القيمــة العادلــة، التــي تحــدد ألغــراض اإلفصــاح، اســتنادًا الــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية ألصــل   
المبلــغ والفوائــد مخصومــة حســب ســعر الفائــدة بالســوق بتاريــخ التقريــر.

ــة يتــم تصنيفهــا  ــم المالي ــة التــي يتــم قياســها أو اإلفصــاح عنهــا فــي القوائ ــع األصــول وااللتزامــات بالقيمــة العادل إن جمي  
ضمــن الجــدول الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة كالتالــي بنــاًء علــى اقــل مســتوى مــن المدخــالت الجوهريــة لقيــاس القيمــة 

ككل:  العادلــة 

المستوى 1: األسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول المماثلة أو االلتزامات المطابقة؛  

المســتوى 2: أســاليب تقييــم تكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــالت التــي تعــد جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة   
مباشــر. غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  ملحوظــة 

المستوى 3: أساليب تكون بها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظة.   

بالنســبة لألصــول وااللتزامــات المدرجــة فــي القوائــم الماليــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد الشــركة مــا إذا كانــت التحويــالت قــد   
ــى أقــل مســتوى مــن المدخــالت  ــق إعــادة تقييــم التصنيــف )اســتنادًا إل ــت بيــن مســتويات الجــدول الهرمــي عــن طري حدث

والتــي لهــا تأثيــر جوهــري علــى القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة فتــرة التقريــر.

مديونيات إيجار تمويلي  .5

ترتيبات اإليجار - المجمعة 

شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م

خلصــت اإلدارة الــى أن اتفاقيــة شــراء الطاقــة وتعديالتهــا اعتبــارًا مــن 1 ديســمبر 2٠٠٦ تخــول العميــل )الشــركة الُعمانيــة لشــراء   
الطاقــة والميــاه( الحــق فــي اســتخدام محطــة الكهربــاء، طبقــًا لتفســير معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 4: »تحديــد مــا إذا كانــت 
ــر الماليــة الدولــي رقــم 1٦ - عقــود  ــه إيجــار تمويلــي بموجــب »معيــار التقاري اتفاقيــة مــا تتضمــن إيجــار«. يعتبــر عقــد اإليجــار علــى أن
اإليجــار«. ويعتمــد تصنيــف اإليجــار علــى العوامــل التاليــة: )أ( مــدة اإليجــار تمتــد طــوال الجــزء األكبــر مــن العمــر اإلنتاجــي المتبقــي 
للمحطــة، و)ب( فــي بدايــة اإليجــار بلغــت القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى مــن دفعــات اإليجــار إلــى حــد كبيــر كل القيمــة العادلــة للمحطــة. 
ــرادات إيجــار. ــة الرئيســية ال تعتبــر إي ــرادات الناتجــة مــن خدمــات التشــغيل والصيان ــر الماليــة الدوليــة، فــإن اإلي ووفقــا لمعاييــر التقاري

مجمعة
الحد األدنى لمقبوضات في 3١ ديسمبر ٢٠٢١ 

اإليجار
القيمة الحالية للحد 

األدنى لمقبوضات اإليجار
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

المبالغ مستحقة القبض بموجب عقود اإليجار التمويلي
3٢٠3١6خالل سنة واحدة

--من سنتين إلى خمس سنوات )مشمولة(
3٢٠3١6

-)4(ناقصًا: دخل التمويل غير المكتسب
3١63١6القيمة الحالية للحد األدنى لمقبوضات اإليجار
المتضمنة في قائمة المركز المالي كالتالي:

3١6المديونيات الجارية لإليجار التمويلي
-المديونيات غير الجارية لإليجار التمويلي

مبالغ تم إصدار فواتير بها إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة 
3١6والمياه ش.م.ع.م
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ترتيبات اإليجار - المجمعة )تابع(

شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م )تابع(

مجمعة

في 31 ديسمبر 2٠2٠ 
الحد األدنى لمقبوضات 

اإليجار
القيمة الحالية للحد األدنى 

لمقبوضات اإليجار
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

المبالغ مستحقة القبض بموجب عقود اإليجار التمويلي
4.4344.434خالل سنة واحدة

32٠1٦٨من سنتين إلى خمس سنوات )مشمولة(
4.٧٥44.٦٠2

-)1٥2(ناقصًا: دخل التمويل غير المكتسب
4.٦٠24.٦٠2القيمة الحالية للحد األدنى لمقبوضات اإليجار
المتضمنة في قائمة المركز المالي كالتالي:

4.434المديونيات الجارية لإليجار التمويلي
1٦٨المديونيات غير الجارية لإليجار التمويلي

مبالغ تم إصدار فواتير بها إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة 
4.٦٠2والمياه ش.م.ع.م

إن معدل الفائدة المضمن في عقد اإليجار يبلغ ٦.2٪ سنويًا.  

بلــغ المخصــص المتراكــم لخســائر االئتمــان المتوقعــة المتعلقــة بمديونيــات اإليجــار التمويلــي 2.394 ريــال عمانــي )31 ديســمبر   
2٠2٠ - 11٨.٦93 ريــال عمانــي(.

أرض مستأجرة ) أ( 

لقــد تــم إيجــار قطعــة األرض التــي يتــم عليهــا بنــاء المحطــة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان مــن قبــل شــركة الرســيل للطاقــة   
لمــدة 2٥ ســنة تنتهــي بتاريــخ 1 مايــو 2٠3٠ بموجــب الشــروط الــواردة فــي اتفاقيــة االنتفــاع، مــع وجــود خيــار تمديــد فتــرة اإليجــار 

ــال عمانــي نظيــر تأجيــر األرض. لمــدة 2٥ ســنة أخــرى إن اقتضــى األمــر. يبلــغ اإليجــار الشــهري 1.٠٠٠ ري

إيجارات عرضية ) ب( 

تتضمن إيرادات اإليجار المتعلقة باإليجار التمويلي اإليجارات التالية:  

مجمعة

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني باآلالف

١8٫79٠24.3٨٦رسوم الطاقة الكهربائية



الـتـقـريــر الــسـنــوي ٢٠٢١

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

٨٥

ممتلكات ومنشآت ومعدات  .6

آالت  مجمعة
ومعدات

أثاث 
وتركيبات

معدات سيارات
مكتبية

تحسينات 
على عقارات 

مستأجرة

اإلجمالي

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

التكلفة
٢36٫785١٠٢7٢١97١٫968٢39٫١٢4في 1 يناير 2٠21

3١8----3١8إضافات )إيضاح 1٨(
٢37٫١٠3١٠٢7٢١97١٫968٢39٫44٢في 31 ديسمبر 2٠21

االستهالك المتراكم
89٫8٢١8866١7٢١٫66١9١٫8٠8في 1 يناير 2٠21

المحمل للعام )إيضاح 22 
7٫896١46١٢٢478٫١75وإيضاح 23(

97٫7١7١٠٢7٢١84١٫9٠899٫983في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
القيمة الدفترية

١36٠١39٫459--١39٫386في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

آالت  مجمعة
ومعدات

أثاث 
وتركيبات

معدات سيارات
مكتبية

تحسينات 
على عقارات 

مستأجرة

اإلجمالي

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

التكلفة
٧21٨٥1.9٦٨23٨.9٥٨ 1٠2 23٦.٦31في 1 يناير 2٠2٠

1٦٧-13--1٥4إضافات
)1(-)1(---استبعاد

23٦.٧٨٥1٠2٧219٧1.9٦٨239.124في 31 ديسمبر 2٠2٠
االستهالك المتراكم

٨1.919٦٨٥41٦21.414٨3.٦1٧في 1 يناير 2٠2٠
المحمل للعام )إيضاح 22 

٧.9٠22٠121٠24٧٨.191وإيضاح 23(
------استبعادات

٨9.٨21٨٨٦٦1٧21.٦٦191.٨٠٨في 31 ديسمبر 2٠2٠
القيمة الدفترية

14٦.9٦414٦2٥3٠٧14٧.31٦في 31 ديسمبر 2٠2٠

تم توزيع االستهالك كما يلي:  

٢٠٢١2٠2٠
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني باآلالف

8٫١43٨.1٥٠تكاليف تشغيلية )إيضاح 22(
3٢41مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 23(

8٫١75٨.191
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

٨٦

ممتلكات ومنشآت ومعدات )تابع(  .6

أرض مستأجرة ) أ( 

لقــد تــم إيجــار قطعــة األرض التــي يتــم عليهــا بنــاء المحطــة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان مــن قبــل شــركة إس إم إن بــركاء   
للطاقــة لمــدة 2٥ ســنة تنتهــي فــي ديســمبر2٠31 بموجــب الشــروط الــواردة فــي اتفاقيــة االنتفــاع، والتــي يمكــن تمديدهــا 

لمــدة 2٥ ســنة أخــرى كحــد أقصــى، إن اقتضــى األمــر.

الضمان ) ب( 

الممتلكات والمنشآت والمعدات لدى المجموعة مرهونة كضمان مقابل القرض ألجل )إيضاح 1٧(.  

منشآت ومعدات ) ج( 

تتعلــق المنشــآت والمعــدات الخاضعــة لإليجــار التشــغيلي المبــرم مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فقط بشــركة   
إس إم إن بــركاء للطاقــة. 

أصول حق االستخدام والتزامات اإليجار    .7

أصول حق االستخدام )أ ( 

توضح قائمة المركز المالي المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار:  

اإلجماليمعداتممتلكات مجمعة
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

التكلفة
٢95٢7٢567في 1 يناير 2٠21

---إضافات
---المحذوف/ التحويالت

٢95٢7٢567في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
االستهالك المتراكم

١4744١9١في 1 يناير 2٠21
38539١المحمل للعام )إيضاح 22 و23(

١8597٢8٢في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
القيمة الدفترية

١١٠١75٢85في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

اإلجماليمعداتممتلكات مجمعة
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

التكلفة
29٥3٠1٥9٦في 1 يناير 2٠2٠

---إضافات
)29()29(-المحذوف/ التحويالت
29٥2٧2٥٦٧في 31 ديسمبر 2٠2٠
االستهالك المتراكم

9٨34132في 1 يناير 2٠2٠
491٠٥9المحمل للعام )إيضاح 22 و23(

14٧44191في 31 ديسمبر 2٠2٠
القيمة الدفترية

14٨22٨3٧٦في 31 ديسمبر 2٠2٠
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

٨٧

أصول حق االستخدام والتزامات اإليجار )تابع(   .7

التزامات اإليجار )ب ( 

التدفقات النقدية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
التعاقدية غير 

المخصومة

القيمة الحالية 
لمدفوعات اإليجار

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

المبلغ مستحق الدفع بموجب عقود اإليجار التشغيلي

٢٠٢٠خالل سنة واحدة

6555من سنتين إلى ٥ سنوات

6٢١٢98أكثر من ٥ سنوات

7٠6373

-)333(يخصم: تكلفة تمويل غير مدفوعة

373373القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار

تم إدراج التزامات اإليجار في قائمة المركز المالي كالتالي:

مجمعة

٢٠التزامات إيجار جارية

353التزامات إيجار غير جارية

373

مجمعة
التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2٠2٠

التعاقدية غير 
المخصومة

القيمة الحالية 
لمدفوعات اإليجار

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
المبلغ مستحق الدفع بموجب عقود اإليجار التشغيلي

٦٥٥1خالل سنة واحدة
114٧3من سنتين إلى ٥ سنوات

٦31323أكثر من ٥ سنوات
٨1٠44٧

-)3٦3(يخصم: تكلفة تمويل غير مدفوعة
44٧44٧القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار

تم إدراج التزامات اإليجار في قائمة المركز المالي كالتالي:
مجمعة

٦4التزامات إيجار جارية
3٨3التزامات إيجار غير جارية

44٧
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

٨٨

أصول حق االستخدام والتزامات اإليجار )تابع(   .7

)ب( التزامات اإليجار )تابع(

المبالغ المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمعة:   

مجمعة
٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
31)١6(الفائدة على التزامات اإليجار )مدرجة ضمن اإليرادات األخرى ومصروفات التمويل(

--المصروفات المتعلقة باإليجارات قصيرة األجل )مدرجة ضمن تكاليف التشغيل( 
المصروفات المتعلقة بإيجارات األصول منخفضة القيمة، باستثناء اإليجار قصير 

١1األجل لألصول منخفضة القيمة )مدرجة ضمن المصروفات العمومية واإلدارية(

المبالغ المسجلة في قائمة التدفقات النقدية  

مجمعة
٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
57٧٥ إجمالي التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار

ــر األرض  ــم تأجي ــركاء للطاقــة ش.م.ع.م عليهــا. ت ــاء محطــة شــركة إس إم إن ب ــم بن ــر األرض التــي ت قامــت المجموعــة بتأجي  
مــن حكومــة ســلطنة عمــان لمــدة 2٥ ســنة تنتهــي فــي ديســمبر 2٠31 بموجــب شــروط اتفاقيــة حــق االنتفــاع، والتــي يمكــن 

تمديدهــا لمــدة 2٥ ســنة إضافيــة )إيضــاح ٥ )ب((.

تقــوم المجموعــة بإيجــار مبنــى لمســاحة مكتبهــا ومعــدات ربــط لمحطاتهــا، بمــدة إيجــار تتــراوح مــن خمــس إلــى ثالثيــن عــام   
علــى التوالــي.

تستأجر المجموعة أیضًا معــدات وآالت تكنولوجيــا المعلومات وتكــون هــذه اإلیجارات قصیرة األجل و/ أو إيجــارات لبنــود منخفضة   
االيجارات. لهذه  اإليجــار  والتزام  االســتخدام  أصــول حق  إدراج  المجموعة عدم  اختارت  لقد  القیمة. 

مدفوعات مقدمًا طويلة األجل  .8

مجمعة
٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
التكلفة

١٫6٠91.٦٠9في 1 يناير و31 ديسمبر
اإلطفاء المتراكم

١٫4761.3٧٠في 1 يناير
١٠61٠٦اإلطفاء للعام )إيضاح 22(

١٫58٢1.4٧٦في 31 ديسمبر
٢7133صافي القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

٨9

استثمار في شركات تابعة  .9

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة:  

الشركة األم
تاريخ األنشطة الرئيسيةاسم الشركة التابعة

االستحواذ
نسبة األسهم 

المستحوذ عليها 
٪

٢٠٢١
ريال عماني 

باآلالف

2٠2٠
ريال عماني 

باآلالف
شركة الرسيل للطاقة 

1٨99.993٫85١3.٨٥1 يوليو 2٠11توليد الكهرباءش.م.ع.م
شركة إس إم إن بركاء 

للطاقة ش.م.ع.م
توليد الكهرباء/المياه 

1٨99.99١5٫45٢1٥.4٥2 يوليو 2٠11المحالة
١9٫3٠319.3٠3

قامــت اإلدارة بتقييــم اســتثماراتها كمــا هــو مطلــوب وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1٠ وتوصلــت إلــى أنهــا تملــك   
ســيطرة علــى هــذه االســتثمارات. وبالتالــي، تــم االســتمرار فــي االعتــراف باالســتثمارات كشــركات تابعــة.

تم تسجيل االستثمار في الشركات التابعة التي تم تأسيسها في سلطنة ُعمان بالتكلفة.  

أ( شركة تابعة - شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م  

إن مبلغ االستثمار في شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م يتكون من المبالغ االتية:   

الشركة االم 
٢٠٢١

ريال عماني باآلالف
2٠2٠

ريال عماني باآلالف
١5٫45٢1٥.4٥2تكلفة االستحواذ على شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م

8٫١٠٢٨.1٠2قرض مساهمة حقوق المساهمين* 
٢3٫55423.٥٥4

* تــم تصنيــف قــرض مســاهمة حقــوق المســاهمين الممنــوح الــى شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م كاســتثمار فــي شــركة تابعــة اعتبــارا مــن 11   
ديســمبر 2٠19، حيــث يدعــم قــرض المســاهمة تســهيالت القــروض ألجــل الخاصــة بشــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ويســتحق الدفــع بنــاًء علــى خيــار شــركة 

إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م )إيضــاح 11(.

الشهرة  .١٠

مجمعة
٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
١4٫95٢1٥.٧39

تمثــل الشــهرة زيــادة تكلفــة اقتنــاء أســهم فــي شــركة تابعــة عــن إجمالــي القيمــة العادلــة لصافي األصــول المقتنــاة والحقوق  )أ( 
فــي بنــاء وتشــغيل محطــة طاقــة جديــدة.

تختبــر المجموعــة ســنوًيا مــا إذا كانــت الشــهرة قــد تعرضــت ألي انخفــاض فــي القيمــة. اســتندت المبالــغ القابلــة لالســترداد    )1(
لوحــدات توليــد النقــد إلــى القيمــة أثنــاء االســتخدام، التــي تــم تحديدهــا مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
التــي ســيتم توليدهــا مــن االســتخدام المســتمر للوحــدات المولــدة للنقــد. تــم تحديــد القيمــة الدفتريــة علــى أنهــا أقــل مــن 

المبلــغ الممكــن اســترداده لشــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة. 
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9٠

الشهرة )تابع(  .١٠

كانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة أثناء االستخدام كما يلي:  

معدل اسم الشركات التابعة
الخصم

ريال الوصف
عماني باآلالف

٧.٨٪شركة إس إم إن بركاء للطاقة
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

1٧2.٠1٧من 2٠21 إلى 2٠39

ــب واالســتهالك واإلطفــاء اإلضافــي بنســبة ٪1٥  ــد والضرائ ــاح قبــل الفوائ حــددت اإلدارة أن االنخفــاض فــي هامــش األرب   )2(
علــى مــدى الفتــرة طويلــة األجــل يمكــن أن يتســبب فــي زيــادة القيمــة الدفتريــة للشــهرة بمبلــغ 14.9٥2 ألــف ريــال عمانــي 
عــن المبلــغ القابــل لالســترداد. عــالوة علــى ذلــك، حــددت اإلدارة أيًضــا أن الزيــادة فــي معــدل الخصــم بنســبة 3٪ يمكــن 

أن تــؤدي إلــى تجــاوز القيمــة الدفتريــة البالغــة 14.9٥2 ألــف ريــال عمانــي عــن المبلــغ القابــل لالســترداد.

فيمــا يلــي القيمــة الدفتريــة للشــهرة كمــا فــي نهايــة ســنة التقريــر التــي تــم تخصيصهــا لــكل وحــدة مــن وحــدات توليــد  )ب( 
النقــد:

مجمعة

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١4٫95٢14.9٥2شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م

٧٨٧-شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م  )إيضاح 22(

١4٫95٢1٥.٧39

القيمــة القابلــة لالســترداد لــكل وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد يتــم تحديدهــا علــى أســاس حســاب القيمــة أثنــاء  )ج( 
االســتخدام، باســتخدام التدفقــات النقديــة الفعليــة للعــام الحالــي والتدفقــات النقديــة التعاقديــة التفاقيــة شــراء 
المياه/اتفاقيــة شــراء الطاقــة والتوقعــات المبنيــة علــى أســاس أفضــل تقديــرات اإلدارة، بحيــث توضــع تطلعــات الســوق 
المســتقبلية فــي االعتبــار. االفتراضــات الرئيســية فــي حســاب القيمــة أثنــاء االســتخدام هــي تلــك المتعلقــة بمعــدالت 
الخصــم ومعــدالت النمــو والتغيــرات المتوقعــة ألســعار البيــع والتكاليــف المباشــرة المتكبــدة خــالل الســنة. تقــوم اإلدارة 
ــكل  ــة للنقــد والمخاطــر المحــددة ل ــة للقيمــة الزمني ــرات الســوق الحالي ــر معــدالت الخصــم التــي تعكــس تقدي بتقدي
وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد. تســتند معــدالت النمــو علــى تقديــرات اإلدارة آخذيــن فــي عيــن االعتبــار معــدالت نمــو 
الصناعــة. التغيــرات فــي أســعار البيــع والتكاليــف المباشــرة تســتند علــى الممارســات الماضيــة والتوقعــات للتغيــرات 

المســتقبلية فــي الســوق.

الحساسية للتغيرات في االفتراضات  )د( 

بالنســبة لتقديــر القيمــة المســتخدمة لوحــدات توليــد النقــد، قامــت اإلدارة بمراجعــة جميــع االفتراضــات الرئيســية   
وتعتقــد أن التغيــرات فــي أي مــن االفتراضــات الرئيســية سيتســبب فــي تجــاوز القيمــة الدفتريــة للشــهرة لقيمتهــا 

القابلــة لالســترداد جوهريــًا كمــا فــي تاريــخ التقريــر. 

راجعــت اإلدارة النتائــج الرئيســية والمركــز المالــي للوحــدات المولــدة للنقــد ذات الصلــة والتــي ترتبــط بهــا الشــهرة، كمــا  )هـ( 
قــررت بأنــه ال يشــترط وجــود مخصــص النخفــاض قيمــة الشــهرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2٠21 باســتثناء شــركة الرســيل 
للطاقــة ش.م.ع.م. حيــث قامــت اإلدارة بتخفيــض قيمــة المبلــغ الكامــل للشــهرة بمبلــغ ٠.٧٨٧ مليــون ريــال عمانــي خــالل 

الســنة الحاليــة. 
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قرض إلى شركة تابعة  .١١

تــم تقديــم القــرض إلــى شــركة تابعــة مــن خــالل اســتحداث قــرض المســاهمة فــي حقــوق المســاهمين )ECL( الحالــي مــن   
.2٠11 أغســطس  المؤرخــة 9  االســتحداث  اتفاقيــة  بموجــب  الشــركة  إلــى   )SMNPHC( القابضــة  بــاور  ان  ام  شــركة اس 

يحمــل تســهيل قــرض المســاهمة فــي حقــوق المســاهمين فائــدة بنســبة 9٪ ســنوًيا حتــى ســبتمبر 2٠11. اعتبــاًرا مــن 1 أكتوبــر   
2٠11، يحمــل تســهيل قــرض المســاهمة فائــدة بقيمــة ال شــيء بعــد تعديــل االتفاقيــات المبرمــة بيــن الشــركة وشــركة الرســيل 

للطاقــة ش.م.ع.م. وشــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة كمــا تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجالــس اإلدارة ذات الصلــة.

تــم تصنيــف قــرض المســاهمة فــي حقــوق المســاهمين الممنــوح الــى شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م كاســتثمار   
فــي شــركة تابعــة اعتبــارا مــن 11 ديســمبر 2٠19 )راجــع إيضــاح 9(. يدعــم قــرض المســاهمة تســهيالت القــروض ألجــل لشــركة 

إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م ويســتحق الســداد بنــاًء علــى خيــار شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة )إيضــاح رقــم 9(.

المخزون       .١٢

 

مجمعة

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

٢٫9٠١3.٠٠2زيت الوقود )الديزل(

يمثل المخزون كميات الديزل في حوزة المجموعة بتاريخ التقرير باعتبارها الوقود االحتياطي لتشغيل المحطة.  

مديونيات تجارّية وأخرى  .١3

المجمعةالشركة األم

٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

4٢٫3534٦.٠3٧--مديونيات تجارية

٢43٦٢6٢92مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 2٦(

3٠44١74٨9مبالغ مدفوعة مقدمًا

2٥١٫٠37139-مديونيات أخرى

54٦٥44٫٠694٦.٧٥٧

تمتلــك المجموعــة عميــاًل واحــدًا فقــط )الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه( والــذي يمثــل غالبيــة أرصــدة المديونيــات   
لتجاريــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2٠21 )معظــم الرصيــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2٠2٠(. ان المبلــغ متأخــر الســداد كمــا فــي 31 ديســمبر 
2٠21 بقيمــة 33.٧ مليــون ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2٠2٠- 34.٨ مليــون ريــال عمانــي(، ويمثــل ســعر شــراء الطاقــة الــذي صــدر 
بــه فواتيــر مــن الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وتــم عــرض مبلــغ مماثــل تحــت بنــد دائنيــات تجاريــة نظــرا لطبيعــة 

االتفاقيــة المســندة المبرمــة مــع وزارة الطاقــة والمعــادن. 
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مديونيات تجارّية وأخرى )تابع(  .١3

وردت أعمار المديونيات التجارية في تاريخ التقرير كالتالي:            

مجمعة
٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
8٫63611.24٥من 1 إلى 3٠ يومًا

3٫٢933.٨9٨من 3٠ الى ٦٠ يوما 
6٫83٢2.122من ٦٠ الى 9٠ يوما 

٢3٫59٢2٨.٧٧2اكثر من 9٠ يوما
4٢٫3534٦.٠3٧

إن المديونيــات التجاريــة مدرجــة بالصافــي بعــد المخصــص المتراكــم لخســائر االئتمــان المتوقعــة بمبلــغ 31.٦91 ريــال عمانــي   
عمانــي(.  ريــال   3٥2.9٠٥  -2٠2٠ )31 ديســمبر 

النقد واألرصدة لدى البنوك  .١4

يتكون النقد لدى البنك من الودائع النقدية ألجل ثابت والنقد وما في حكم النقد.  

الودائع النقدية ألجل ثابت )أ ( 

تمثــل الودائــع النقديــة ثابتــة األجــل المبالــغ المحتفــظ بهــا لــدى بنــوك لفتــرة مــن 3 إلــى ٦ أشــهر بمعــدل فائــدة ثابــت. وتــراوح   
معــدل الفائــدة علــى هــذه الودائــع مــا مــن ٠.122٪ إلــى 4.٠٠٪ )2٠2٠- ٠.٥٪ إلــى ٪2.3٧(. 

النقد والرصيد لدى البنك )ب ( 

مجمعةالشركة األم
٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
٢4133٫٠662.٧٦٧نقد لدى البنك

١1--نقد في الصندوق
٢4133٫٠672.٧٦٨النقد واألرصدة النقدية

تسوية االلتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل )المجموعة(  ١-١4

2٠2٠
التدفقات 

النقدية
بنود غير 

٢٠٢١نقدّية

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

١9978٫6٢7)٢١٫7٠4(1٠٠.132قرض ألجل )إيضاح 1٧(

3٫9٢٠85٠)4٫١8٢(1.114فائدة مستحقة للمشتقات والقرض ألجل )إيضاح 2٠(

4٫١١979٫477)٢5٫886(1٠1.24٦التزامات ناشئة من أنشطة التمويل

يتــم إدراج النقــد ومــا فــي حكــم النقــد بالصافــي بعــد المخصــص المتراكــم لخســائر االئتمــان المتوقعــة بمقــدار ٥4.٠94 ريــال   
عمانــي )31 ديســمبر 2٠2٠- ٦9.233 ريــال عمانــي(.
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رأس المال واالحتياطيات  .١5

رأس المال )أ( 

تمتلــك الشــركة رأســمال مصــرح بــه بقيمــة ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ريــال عمانــي تتكــون مــن ٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ســهم قيمــة الســهم الواحــد 1٠٠ بيســة   
)2٠2٠: ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ريــال عمانــي تتكــون مــن ٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ســهم قيمــة الســهم الواحــد 1٠٠ بيســة(.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2٠21، يتكــون رأســمال الشــركة المصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن 199.٦3٥.٦٠٠ ســهم قيمــة الســهم   
كالتالــي: المســاهمين  تفاصيــل  وتــرد  بيســة   1٠٠ الواحــد 

3١ ديسمبر ٢٠٢١
عدد األسهم الجنسية

المملوكة بقيمة 
اسمية بمبلغ ١٠٠ 

بيسة لكل سهم

النسبة من
اإلجمالي

إجمالي القيمة 
االسمية 

لألسهم 
المملوكة )ألف 

ريـال ُعماني(
اإلمارات العربية كهرابيل إف زد إي

المتحدة
6١٫637٫49٠٪3٠٫8756٫١64

اإلمارات العربية شركة مبادلة للطاقة القابضة المحدودة
المتحدة

6١٫637٫49٠٪3٠٫8756٫١64

7٫593١٫5١6٪١5٫١58٫٠١6سلطنة عمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
7٫٠١8١٫4٠١٪١4٫٠١٠٫443سلطنة عمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

4٫48٢895٪8٫947٫64٢سلطنة عمانشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ش.م.ع.م
١9٫١573٫8٢5٪38٫٢44٫5١9الجمهور عامة

١99٫635٫6١٠٠١٪٠٠9٫964

31 ديسمبر 2٠2٠
عدد األسهم الجنسية

المملوكة بقيمة 
اسمية بمبلغ 1٠٠ 

بيسة

النسبة من
اإلجمالي ٪

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة )ألف 
ريـال ُعماني(

اإلمارات العربية كهرابيل إف زد إي
المتحدة

٦1.٦3٧.49٠٪3٠.٨٧٥٦.1٦4

اإلمارات العربية شركة مبادلة للطاقة القابضة المحدودة
المتحدة

٦1.٦3٧.49٠٪3٠.٨٧٥٦.1٦4

٧.٥931.٥1٦٪1٥.1٥٨.٠1٦سلطنة عمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٧.4٦91.491٪14.91٠.443سلطنة عمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

٥.٠٠91.٠٠٠٪1٠.٠٠٠.٠٠٠سلطنة عمانشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ش.م.ع.م
1٨.1٧93.٦29٪3٦.292.1٦1الجمهور عامة

199.٦3٥.٦٠٠٪1٠٠19.9٦4

احتياطي قانوني )ب( 

ــه المطبــق علــى الشــركات المســجلة فــي ســلطنة ُعمــان، يتــم  ــة لســلطنة عمــان وتعديالت وفقــا لقانــون الشــركات التجاري  
تحويــل 1٠٪ مــن األربــاح الصافيــة لشــركة مــا بعــد اقتطــاع الضرائــب إلــى احتياطــي قانونــي غيــر قابــل للتوزيــع فــي كل ســنة 
حتــى يســاوى االحتياطــي القانونــي علــى األقــل ثلــث رأس المــال المصــدر لتلــك الشــركة، وال يكــون هــذا االحتياطــي متاحــًا 

للتوزيــع علــى المســاهمين كأربــاح.
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احتياطي التحوط / األدوات المالية المشتقة  .١6

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة  )أ( 

٢٠٢١2٠2٠
ريال عمانيريال عماني

مقايضات معدل الفائدة:
MTM - ٥1(-كريدي أجريكول(

)٥1(-أداة التحوط في نهاية العام
٧-أصل الضريبة المؤجلة )إيضاح 19(

)44(-احتياطي التحوط في نهاية العام )بالصافي بعد الضريبة(
)123()43(ناقصًا: احتياطي التحوط في بداية العام

43٧9الجزء الفعال للتغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية للعام
تصنيف أداة التحوط

--الجزء غير الجاري من أداة التحوط
٥1-الجزء الجاري من أداة التحوط

-٥1
أبرمــت شــركة الرســيل للطاقــة فــي 2٠ فبرايــر 2٠٠٧ اتفاقيــة مقايضــة معــدل فائــدة مــع مؤسســة ماليــة متعّلقــة بتســهيل   

قــرض ألجــل أساســّي بســعر فائــدة نســبته 4.٨٨٪ ســنويًا حتــى ســبتمبر 2٠21.

ــر،  ــخ التقري ــي(. كمــا فــي تاري ــال عمان ــر ال شــيء )2٠2٠: 2.1٧ مليــون ري ــخ التقري بلغــت القيمــة االســمية للتحــوط كمــا فــي تاري  
القــرض. مبلــغ  مــن   )٪9٥ :2٠2٠( ال شــيء  التحــوط  نســبة  بلغــت 

الشركة التابعة - شركة إس إم إن بركاء للطاقة )ب( 

٢٠٢١2٠2٠
ريال عمانيريال عماني

مقايضات معدل الفائدة:
)1.٦٦4()847(بنك إتش إس بي سي )بي إل سي(

)1.٦٦٥()845(ميزوهو
)2.٨٦3()١٫3٢١(كريدي أجريكول

)٦.192()3٫٠١3(أداة التحوط في نهاية العام
45392٨أصل الضريبة المؤجلة )إيضاح 19(

)٥.2٦4()٢٫56٠(احتياطي التحوط في نهاية السنة )بالصافي بعد الضريبة(
)4.913()5٫٢64(ناقصًا: احتياطي التحوط في بداية العام

)3٥1(٢٫7٠4الجزء الفعال للتغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية للعام
تصنيف أداة التحوط

١٫5٢94.1٨2الجزء غير الجاري من أداة التحوط
١٫4842.٠1٠الجزء الجاري من أداة التحوط

3٫٠١3٦.192

أبرمــت الشــركة فــي 2٠ فبرايــر 2٠٠٧ ثــالث اتفاقيــات لمقايضــة أســعار الفائــدة تتعلــق بتســهيالت القــرض ألجــل األساســي مــع   
البنــوك الدوليــة )بنــك إتــش إس بــي ســي، كريــدي أجريكــول، ميزوهــو( بمعــدالت ثابتــة تبلــغ 4.٨٦٧٥٪ و4.٨٨٨٥٪ و٨٥٧٠.٪4 

ــي.  ســنوًيا علــى التوال

لقــد أبرمــت إس إم إن بــركاء للطاقــة فــي 2٠ فبرايــر 2٠٠٧ ثــالث اتفاقيــات مقايضــة معــدل فائــدة متعّلقــة بتســهيل قــرض ألجــل   
أساســّي مــع بنــوك دوليــة )اتــش اس بــي ســي، ميزوهــو، CA-CIB( بمعــّدالت ثابتــة قدرهــا 4.٨٦٧٥٪، و4.٨٨٨٥٪، و٨٥٧٠.٪4 

ســنويًا علــى التوالــي.
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الشركة التابعة - شركة إس إم إن بركاء للطاقة )تابع( )ب(   

وقــد أبرمــت شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة بتاريــخ ٧ ســبتمبر 2٠2٠ اتفاقّيــة تحــوط جديــدة مــع بنــك كريديــت اجريكــول   
كوربوريــت انــد انفيســمينت لترتفــع نســبة التحــوط إلــى ٨٠٪ للفتــرة مــن ســبتمبر 2٠2٠ إلــى مــارس 2٠24 بمعــدل ثابــت قــدره 

.٪2.9٦٨

بلغــت القيمــة االســمية للتحــوط كمــا فــي تاريــخ التقريــر ٥٦.٦3 مليــون ريــال عمانــي )2٠2٠: ٧2.9٠ مليــون ريــال عمانــي(. كمــا فــي   
ــغ القــرض.  ــه ٧2٪ )2٠2٠: ٧٥٪( مــن مبل ــغ المتحــوط ل ــت نســبة المبل ــر، كان ــخ التقري تاري

القيمة العادلة للمقايضات )ج( 

تســتند القيمــة العادلــة الســالبة للمقايضــات المبينــة أعــاله والبالغــة 3.٠1 مليــون ريـــال ُعمانــي )2٠2٠: ٦.19 مليــون ريـــال ُعمانــي(   
إلــى القيــم الســوقية لــألدوات المماثلــة فــي تاريــخ التقريــر.

تعــد جميــع مقايضــات معــّدل الفائــدة هــذه مخصصــة وفعالــة كعمليــات تحــوط للتدفــق النقــدي والقيمــة العادلــة، وبالتالــي   
فقــد تــّم إدراج القيمــة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر وتــم عرضهــا فــي حقــوق المســاهمين بالصافــي بعــد 

الضريبــة المؤّجلــة ذات الصلــة.

تنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة للمجموعــة بشــكل رئيســي مــن القــروض طويلــة األجــل بمعــدالت متغيــرة، والتــي تعــرض   
المجموعــة عنهــا لمخاطــر معــدل الفائــدة للتدفقــات النقديــة. وتتمثــل سياســة المجوعــة فــي االحتفــاظ بحــد أدنــى مــن 
المتطلبــات حســبما هــو مقــرر فــي اتفاقيــة التســهيالت بمعــدل ثابــت باســتخدام مقايضــات معــّدل الفائــدة. خــالل الفتــرة 

الحاليــة، كانــت قــروض المجموعــة بمعــدالت متغيــرة مدرجــة جميعهــا بالــدوالر األمريكــي.

تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر معــدل الفائــدة للتدفقــات النقديــة الخاصــة بهــا باســتخدام مقايضــات معــدل الفائــدة   
ــة الفــرق بيــن معــدالت  المتغيــرة إلــى الثابتــة. تقــوم المجموعــة بموجــب هــذه المقايضــات باالتفــاق مــع أطــراف أخــرى لمبادل
العقــود الثابتــة ومبالــغ معــدالت الفائــدة المتغيــرة فــي فتــرات زمنيــة محــددة )نصــف ســنوية( يتــم احتســابها بالرجــوع إلــى 

مبالــغ اســمية أساســية متفــق عليهــا.

قرض ألجل  .١7

٢٠٢١2٠2٠
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

78٫99١1٠٠.٦9٥قرض ألجل
)٥٦3()364(ناقصا: تكاليف تمويل غير مطفأة

78٫6٢71٠٠.132
)1٥.23٧()١3٫795(ناقصًا: الجزء الجاري
64٫83٢٨4.٨9٥الجزء طويل األجل

--شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م
64٫83٢٨4.٨9٥شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م

64٫83٢٨4.٨9٥

إن القــروض ألجــل المشــتركة لشــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة مدرجــة بالــدوالر األمريكــي وممنوحــة بضمــان بموجــب   )1(
األصــول الحاليــة والمســتقبلية للشــركة التابعــة، وتحمــل هــذه القــروض فائــدة متغيــرة حســب معــدل الفائــدة المتعــارف 
عليــه بيــن البنــوك بلنــدن )الليبــور( زائــدًا الهوامــش المطبقــة بمقــدار 1.1٪. يتــم إطفــاء القــروض مــن خــالل دفعــات ســداد 
نصــف ســنوية بنســب محــددة ســلفًا تبلــغ ٨٧.٥٪ مــن المبلــغ األساســي القائــم المســتحق مــن 3٠ ســبتمبر 2٠٠9 لغايــة 3٠ 
يونيــو 2٠24، بحيــث يتــم ســداد النســبة المتبقيــة البالغــة 12.٥٪ بعــد ســريان اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه علــى أربعــة 
أقســاط متســاوية بــدءًا مــن 3٠ ســبتمبر 2٠24 ولغايــة 3٠ مــارس 2٠2٦. يوجــد هنــاك أيضــًا ســداد إلزامــي للقــرض مــن خــالل 

فائــض النقــد، وهــو يبــدأ مــن 3٠ ســبتمبر 2٠1٨.
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فترة السداد

إن جدول فترة السداد هو كما يلي:  

مجمعة

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١3٫7951٥.2٥٨مستحق السداد خالل سنة واحدة

١4٫7٠513.٧9٥مستحق السداد ما بين سنة إلــى سنتيـن

5٠٫94٢٦٥.٨٦٨مستحق السداد ما بيـن سنتين إلـى خمس سنوات

٥.٧٧4-مستحق السداد بعـد خمس سنوات

78٫99١1٠٠.٦9٥

الضمان

يتــم ضمــان القــرض ألجــل وتســهيالت حســاب احتياطــي الديــن بموجــب مســتندات الضمــان فــي جملتهــا، مــن خــالل   
التاليــة: اإلضافيــة  الضمانــات 

رهــن علــى أصــول الشــركات التابعــة )يتضمــن ،مــن ضمــن أمــور اخــرى، حســابات المشــروع، جميــع األصــول الملموســة   
)ب((؛  ٦ )إيضــاح  والمديونيــات( 
رهن اسهم الشركات التابعة؛  

رهن األسهم في االستثمار في ترتيبات مشتركة ]انظر اإليضاح 2٨ )ب([.  
التنازل عن عقود الشركات التابعة )متضمنة مستندات المشروع( والتي تعتبر الشركة احد أطرافها؛  

التنازل عن وثيقة تأمين الشركات التابعة؛ و  
ضمان من خالل حسابات اإليداع النقدي للشركات التابعة والتنازل عن حقوق الشركات التابعة بموجب ذلك.  

قــرض مســاند ممنــوح الــى شــركات تابعــة - قــرض مســاهمة حقــوق المســاهمين الــى شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة   
ش.م.ع.م. )راجــع إيضــاح 11(

الشركة التابعة - إس إم إن بركاء للطاقة

يحمل تسهيل القرض فائدة متغيرة بمعدل الليبور في الواليات المتحدة األمريكية إضافة إلى الهوامش كما يلي:  

٠.٧٠٪ سنويًا خالل الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء التشغيل التجاري وحتى السنة الخامسة من ذلك التاريخ.  )1(

٠.9٠٪ ســنويًا خــالل الفتــرة التــي تبــدأ مــن الســنة الخامســة مــن تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري وحتــى الســنة التاســعة   )2(
ــخ. ــك التاري مــن ذل

1.1٠٪ ســنويًا خــالل الفتــرة التــي تبــدأ مــن الســنة التاســعة مــن تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري وحتــى الســنة الثالثــة عشــرة   )3(
مــن ذلــك التاريــخ.

1.2٥٪ ســنويًا خــالل الفتــرة التــي تبــدأ مــن الســنة الثالثــة عشــرة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري وحتــى الســنة الخامســة   )4(
عشــرة مــن ذلــك التاريــخ.

1.٦٠٪ لكل سنة الحقة.  )٥(

لغــرض تعديــل هامــش ســعر الفائــدة وفقــًا التفاقيــات التســهيالت، تقــرر أن يكــون تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري هــو 1٥   
.2٠٠9 نوفمبــر 
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

9٧

تسهيالت رأس المال العامل

لــدى المجموعــة تســهيالت رأس المــال العامــل بقيمــة ٥.٨ مليــون ريــال عمانــي )2٠2٠ - ٥.٨ مليــون ريــال ُعمانــي(، مضمونــة   
بموجــب الشــروط التاليــة وتحمــل فائــدة بســعر الســوق الســائد فــي تاريــخ طلــب االســتخدام بحــد أقصــى لســعر الفائــدة ٥.3 
٪ ســنويا )2٠2٠: ســعر الســوق الســائد فــي تاريــخ طلــب االســتخدام بحــد أقصــى لســعر الفائــدة 3.٥ ٪ ســنويا(. الرصيــد القائــم 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2٠21 هــو ال شــيء )2٠2٠ - ال شــيء(.

يتم ضمان تسهيل رأس المال العامل بموجب مجمل وثائق الضمان من خالل الضمانات اإلضافية التالية:   

رهــن علــى أصــول الشــركات التابعــة )متضمنــة ضمــن أمــور أخــرى حســابات البنــك وأصــول المنشــآت والمديونيــات عــن   
اإليجــار التمويلــي(.

رهن أسهمها.  

التنازل عن عقودها )متضمنة مستندات المشروع( والتي تعتبر الشركة أحد أطرافها.  

التنازل عن تأمينها.  

رهن حساب اإليداع النقدي للشركة والتنازل عن حقوق الشركة بموجب ذلك.  

مخصص تجديد الموقع  .١8

مجمعة
٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
٢٫8352.٧٠1الرصيد في 1 يناير

3١81٦٨الحركة )إيضاح ٦(*
١6تعديالت أخرى**

)34(389مخصص التراكم للعام )إيضاح 24(
3٫5582.٨3٥الرصيد في 31 ديسمبر

ــر التكلفــة التــي ســيتّم تكّبدهــا. كان مــن المفتــرض أن  بســبب طــول أجــل االلتــزام، يوجــد عــدم يقيــن جوهــري فــي تقدي  
يتــم تجديــد الموقــع باســتخدام التقنيــات والمــواد التــي تتوفــر حاليــًا. وقــد تــّم احتســاب المخصــص باســتخدام معــدل خصــم 

مقــداره 3.٦٪ فــي شــركة الرســيل للطاقــة و٥.3٪ فــي شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة.

تمــت إعــادة تقييــم مخصــص تجديــد الموقــع لشــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م خــالل العــام مــن قبــل اإلدارة    *
باســتخدام معــدل ٥.3٪ مقارنــة بـــ ٦.٧٪ فــي العــام الســابق. تمــت رســملة تأثيــر هــذا التغييــر فــي معــدل الخصــم البالــغ 
3٠4 ألــف ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2٠2٠: 1٥4 ألــف ريــال عمانــي( كممتلــكات ومنشــآت ومعدات وســيتم اســتهالكها على 
مــدى العمــر اإلنتاجــي المتبقــي للممتلــكات والمنشــآت والمعــدات. تعتبــر هــذه اإلضافــة إلــى الممتلــكات والمنشــآت 
والمعــدات معاملــة غيــر نقديــة. أيًضــا ، قامــت شــركة بــركاء لمرافــق ميــاه البحــر ش.م.ع.م برســملة 2٧ ألــف ريــال عمانــي 
)31 ديســمبر 2٠2٠: ال شــيء( كممتلــكات ومنشــآت ومعــدات بســبب إعــادة تقييــم معــدل الخصــم المســتخدم لمخصص 
تجديــد الموقــع وتــم أيضــًا رســملة الحصــة المقابلــة المتعلقــة بالمجموعــة البالغــة 14 ألــف ريــال عمانــي كممتلــكات 
ومنشــآت ومعــدات وســيتم اســتهالكها علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتبقــي للممتلــكات والمنشــآت والمعــدات. هــذه 

اإلضافــات إلــى الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات هــي معاملــة غيــر نقديــة )إيضــاح ٦(.

تتعلــق التعديــالت األخــرى برســوم التراكــم البالغــة 32 ألــف ريــال عمانــي والمتعلقــة بشــركة بــركاء لمرافــق ميــاه البحــر    **
ش.م.ع.م ، والتــي تــم تعديــل حصتهــا المقابلــة البالغــة 1٦ ألــف ريــال عمانــي المتعلقــة بالمجموعــة لمخصــص تجديــد 

الموقــع.
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9٨

الضرائب  .١9

 

مجمعة

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف)أ(  مدرجة في الربح و الخسارة

٢٫٢352.1٠٥ضريبة جارية

46343ضريبة الفترة السابقة

لة للعام )2٦٧()54١(الضريبة المؤجَّ

٢٫١571.٨٨1مصروفات الضريبة للعام

نشأت الضرائب المحملة ألرباح الشركة األم وشركاتها التابعة التي تخضع لضريبة دخل بمعدل 1٥٪ من األرباح الضريبية.   

التسوية )ب( 

فيما يلي تسوية لضريبة الدخل مع مصروف ضريبة الدخل حسب معدل الضريبة المعمول به:  

مجمعة

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١١٫7٠412.2٠٠الربح قبل الضريبة

١٫94٠1.٨3٠ضريبة الدخل 

٢١7٥1أخرى  

٢٫١571.٨٨1مصروفات ضريبة للفترة

التزام الضريبة المؤجلة - بالصافي )ج( 

مجمعة

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١5٫46٠1٥.413التزام الضريبة المؤجلة - شركة إس إم إن بركاء للطاقة

93)١3(التزام الضريبة المؤجلة - شركة الرسيل للطاقة

١5٫4471٥.٥٠٦
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)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

99

الضرائب )تابع(  .١9

الشركة التابعة - إس إم إن بركاء للطاقة

ُتنسب أصول والتزامات الضريبة المؤجلة المدرجة الى البنود التالية:  

كما في
١ يناير ٢٠٢١

الُمدَرج 
خالل العام

كما في
3١ ديسمبر ٢٠٢١

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

التزام الضريبة المؤجلة المدرج في الربح أو الخسارة

)١6٫٠89(346)١6٫435(ممتلكات ومنشآت ومعدات

١7657٢33مخصص تجديد الموقع

)٢()٢(-التزام إيجار 

 تحسينات على عقارات مستأجرة

)55(٢7)8٢( تكلفة تمويل غير مطفأة

)١5٫9١3(4٢8)١6٫34١(صافي )التزام(/ أصل الضريبة المؤجلة

أصل الضريبة المؤجلة المدرج مباشرة في حقوق المساهمين

453)475(9٢8تعديل القيمة العادلة لمقايضات معدل الفائدة

)١5٫46٠()47()١5٫4١3( )التزام(/ أصل الضريبة المؤجلة

كما في
1 يناير 2٠2٠

الُمدَرج 
خالل العام

كما في
31 ديسمبر 2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

التزام الضريبة المؤجلة المدرج في الربح أو الخسارة

)1٦.43٥(1٧9)1٦.٦14(ممتلكات ومنشآت ومعدات

142341٧٦ مخصص تجديد الموقع

--  - التزام إيجار 

)٨2(3٠)112(تكلفة تمويل غير مطفأة

)1٦.341(242)1٦.٥٨4(صافي )التزام(/ أصل الضريبة المؤجلة

أصل الضريبة المؤجلة المدرج مباشرة في حقوق 
المساهمين

  

٨٦٦٦292٨ تعديل القيمة العادلة لمقايضات معدل الفائدة

)1٥.413(3٠4)1٥.٧1٨( )التزام( اصل الضريبة المؤجلة
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إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
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1٠٠

الضرائب )تابع(  .١9

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة

ُتنسب أصول والتزامات الضريبة المؤجلة المدرجة الى البنود التالية:  

كما في
١ يناير ٢٠٢١

الُمدَرج 
خالل العام

كما في
3١ ديسمبر ٢٠٢١

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

التزام الضريبة المؤجلة المدرج في الربح أو الخسارة
)3(47)5٠(مخصص تجديد الموقع

54)١(تكاليف تمويل غير مطفأة
---التزام إيجار

)١3(36)49(تحسينات على عقارات مستأجرة
٢5٢5-خسائر ضريبية مرحلة

١١3١3)١٠٠(صافي )التزام(/أصل الضريبة المؤجلة
أصل الضريبة المؤجلة المدرج مباشرة في حقوق المساهمين

-)7(7تعديل القيمة العادلة لمقايضات معدل الفائدة
١٠6١3)93()التزام(/أصل الضريبة المؤجلة

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة )تابع(

كما في
1 يناير 2٠2٠

الُمدَرج 
خالل العام

كما في
31 ديسمبر 2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
التزام الضريبة المؤجلة المدرج في الربح أو الخسارة

)٥٠()1٥()3٥(مخصص تجديد الموقع
)1(4)٥(تكلفة تمويل غير مطفأة

---التزام إيجار
)49(3٦)٨٥(تحسينات على عقارات مستأجرة

)1٠٠(2٥)12٥(صافي )التزام(/أصل الضريبة المؤجلة
أصل الضريبة المؤجلة المدرج مباشرة في حقوق المساهمين

٧)14(21تعديل القيمة العادلة لمقايضات معدل الفائدة
)93(11)1٠4()التزام(/ أصل الضريبة المؤجلة

تتمّثل حركة التزام الضريبة الجارية للفترة في: )د( 

مجمعة
٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
٢٫٢5١1.٦٥٧في 1 يناير

٢٫6982.14٨المحّمل للعام
)1.٥٥4()٢٫٠4١(المدفوع خالل العام 

٢٫9٠82.2٥1في 31 ديسمبر
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1٠1

الضرائب )تابع(  .١9

وضع اإلقرارات الضريبية للعام السابق  )هـ( 

الشركة التابعة - شركة إس إم إن بركاء للطاقة

تــم ربــط اإلقــرارات الضريبيــة للشــركة عــن الســنوات 2٠٠٧ و2٠٠٨ و2٠1٠ حتــى 2٠1٨ مــن قبــل جهــاز الضرائــب )ســابقًا: األمانــة   
مســتحقة. إضافيــة  ضرائــب  أي  عنهــا  ينتــج  ولــم  الماليــة(  بــوزارة  للضرائــب  العامــة 

وتــم ربــط اإلقــرار الضريبــي لســنة 2٠٠9 مــن قبــل جهــاز الضرائــب فــي مــارس 2٠1٦. ولــم يجــز جهــاز الضرائــب في التقييــم والربط   
الضريبــي الــذي توصلــت إليــه بنــود مصاريــف معينــة بمــا يتضمــن دفعــات علــى تســوية مقايضــات معــدل الفائــدة وتعويضــات 
مدفوعــة إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، علــى الرغــم مــن احتســاب التعويضــات المســتلمة مــن 
المقــاول مــن الباطــن للتوصــل للدخــل الخاضــع للــزكاة للشــركة. وبعــد تقديــم اعتــراض إلــى جهــاز الضرائــب والــذي تــم 
رفضــه، قامــت الشــركة بتقديــم اســتئناف فــي أبريــل 2٠1٧ إلــى لجنــة التظلمــات الضريبيــة )ســابقًا: لجنــة ضريبــة الدخــل(. 
ولغايــة تقديــم االســتئناف وفقــًا للوائــح، أصــدرت الشــركة ضمانــًا بنكيــًا بمبلــغ 1.4٦ مليــون ريــال عمانــي لصالــح جهــاز الضرائــب 
لتغطيــة الضريبــة المتنــازع عليهــا المســتحقة وفائــدة لمــدة عــام واحــد. أصــدرت لجنــة التظلمــات الضريبيــة قرارهــا النهائــي 
فــي 1٨ ديســمبر 2٠19 لصالــح جهــاز الضرائــب. وقامــت الشــركة برفــع دعــوى قضائيــة امــام المحكمــة االبتدائيــة للطعــن علــى 
قــرار لجنــة التظلمــات الضريبيــة لســنة 2٠٠9. فــي ٨ مــارس 2٠21 ، رفضــت المحكمــة االبتدائيــة اســتئناف الشــركة. قدمــت 
الشــركة اســتئناًفا إلــى محكمــة االســتئناف فــي ٦ أبريــل 2٠21. وفــي ٥ ديســمبر 2٠21، رفضــت محكمــة االســتئناف اســتئناف 
الشــركة. وتقدمــت الشــركة باســتئناف أمــام المحكمــة العليــا بتاريــخ 12 ينايــر 2٠22. تــرى كل مــن اإلدارة والمستشــار القانونــي 

للشــركة أن النتيجــة ســتكون نتيجــة إيجابيــة ألن الشــركة لديهــا حجــة قويــة حتــى الوقــت الحالــي.

لــم ينهــي جهــاز الضرائــب بــوزارة الماليــة الربــوط الضريبيــة للســنوات مــن 2٠19 إلــى 2٠21. وتعتقــد اإلدارة أن مبالــغ الضريبــة   
اإلضافيــة، إن وجــدت، والمتعلقــة بالســنوات الضريبيــة المفتوحــة لــن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي للشــركة 

كمــا فــي تاريــخ التقريــر.

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة

تــم ربــط اإلقــرار الضريبــي للشــركة لعــام 2٠٠٧ مــن قبــل جهــاز الضرائــب )ســابقًا: األمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة( فــي   
شــهر ديســمبر 2٠13. وقــد تجاهــل جهــاز الضرائــب فــي النتائــج التــي توصــل إليهــا نمــوذج اإليجــار التمويلــي المطبــق مــن قبــل 
ــر الماليــة الدوليــة رقــم 4 - انظــر اإليضــاح رقــم ٦( وأتــم الربــط الضريبــي  الشــركة )طبقــًا لمتطلبــات تفســير معاييــر التقاري

علــى أســاس نمــوذج »األصــول الثابتــة« بمــا يســمح باســتهالك أصــول الشــركة.

وبعــد تقديــم طلــب االعتــراض إلــى جهــاز الضرائــب الــذي تــم رفضــه، قامــت الشــركة بتقديــم اســتئناف فــي شــهر ســبتمبر   
2٠14 إلــى لجنــة التظلمــات الضريبيــة )ســابقًا: لجنــة ضريــب الدخــل(. فــي 11 ســبتمبر 2٠1٥ أعلنــت لجنــة التظلمــات الضريبيــة 
قرارهــا بقبــول موقــف الشــركة وتــم اعتبــار أن الترتيــب التعاقــدي لألصــول الرأســمالية علــى أنــه إيجــار تمويلــي. وعلــى الرغــم 
ــى لجنــة التظلمــات الضريبيــة لتصحيــح القــرار.  ــخ 9 أغســطس 2٠1٥ بتقديــم خطــاب إل ــك، قــام جهــاز الضرائــب بتاري مــن ذل
ــر 2٠1٦،  ــى جهــاز الضرائــب موضحــة فيــه موقفهــا الفنــي القــوي. فــي 21 يناي ــم ردهــا علــى الخطــاب إل قامــت الشــركة بتقدي
رفضــت لجنــة التظلمــات الضريبيــة طلــب جهــاز الضرائــب وكــررت موقفهــا المبدئــي مؤكــدة علــى أن الترتيــب التعاقــدي إيجــار 
تمويلــي. خــالل العــام الحالــي، قضــت المحكمــة العليــا لصالــح الشــركة لعامــي 2٠٠٨ و 2٠٠9 لمعاملــة عقــد اإليجــار كعقــد إيجــار 
تمويلــي حتــى نهايــة اتفاقيــة شــراء الطاقــة. عــالوة علــى ذلــك، أصــدر جهــاز الضرائــب ربًطــا للســنوات الضريبيــة 2٠1٧ و 2٠1٨ 

بقبــول موقــف الشــركة فــي معاملــة عقــد اإليجــار التمويلــي.

كمــا تــم تقييــم اإلقــرارات الضريبيــة للســنتين 2٠٠٨ و2٠٠9 مــن قبــل جهــاز الضرائــب علــى أســاس نمــوذج »األصــول الثابتــة« بمــا   
يســمح باســتهالك أصــول الشــركة. وقــد اعترضــت الشــركة رســميًا علــى تقييــم لجنــة التظلمــات الضريبيــة وقــد تــم رفــض 
االعتــراض أيضــًا فــي ديســمبر 2٠14. وتبعــًا لذلــك، قدمــت الشــركة فــي فبرايــر 2٠1٥ اســتئنافًا للجنــة التظلمــات الضريبيــة 

للســنتين 2٠٠٨ و2٠٠9 وفقــًا لوضعهــا لســنة 2٠٠٧.



الـتـقـريــر الــسـنــوي ٢٠٢١

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

1٠2

الضرائب )تابع(  .١9

وضع اإلقرارات الضريبية السابقة )تابع( )هـ( 

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة )تابع(

أصــدرت لجنــة التظلمــات الضريبيــة قرارهــا النهائــي بتاريــخ 2٨ ديســمبر 2٠1٧ لصالــح جهــاز الضرائــب للســنتين الضريبيتيــن   
2٠٠٨ و2٠٠9 والــذي يختلــف عــن قرارهــا الســابق بقبــول نمــوذج اإليجــار التمويلــي. رفعــت الشــركة دعوى في المحكمــة االبتدائية 
للطعــن علــى قــرار لجنــة التظلمــات الضريبيــة للســنتين 2٠٠٨ و2٠٠9. لكــن المحكمــة االبتدائيــة رفضــت طعــن الشــركة فــي 
أبريــل 2٠19. قدمــت الشــركة اســتئناف أمــام محكمــة االســتئناف فــي مايــو 2٠19. كمــا رفضــت محكمــة االســتئناف، فــي حكمهــا 
المــؤرخ فــي 2٨ أكتوبــر 2٠19، دعــوى الشــركة ضــد لجنــة التظلمــات الضريبيــة. ال يــؤدي رفــض محكمــة االســتئناف لقضيــة 
الشــركة إلــى دفــع أي ضرائــب إضافيــة للســنتين الضريبيتيــن 2٠٠٨ و2٠٠9 ألن الشــركة كانــت فــي وضــع خســائر ضريبيــة لهــذه 
الســنوات وفًقــا للربــوط الضريبيــة الصــادرة عــن الســلطات الضريبيــة. قدمــت الشــركة اســتئناف لــدى المحكمــة العليــا فــي 
ديســمبر 2٠19. حكمــت المحكمــة العليــا لصالــح الشــركة فــي مايــو 2٠21. وتنتظــر الشــركة حالًيــا التقييمــات الضريبيــة المعدلــة 

لعامــي 2٠٠٨ و 2٠٠9.

كمــا تــم تقييــم اإلقــرار الضريبــي لعــام 2٠1٠ مــن قبــل جهــاز الضرائــب فــي ديســمبر 2٠1٦ علــى أســاس نمــوذج »األصــول الثابتــة«   
الــذي يســمح باإلهــالك للشــركة. اعترضــت الشــركة رســمًيا علــى تقييــم جهــاز الضرائــب الــذي تــم رفضــه فــي أبريــل 2٠1٧. الحًقــا، 

فــي مايــو 2٠1٧، قدمــت الشــركة اســتئناًفا إلــى لجنــة التظلمــات الضريبيــة لعــام 2٠1٠ علــى غــرار الســنوات الســابقة.

كمــا تــم تقييــم اإلقــرارات الضريبيــة لعــام 2٠11 إلــى 2٠14 مــن قبــل جهــاز الضرائــب علــى أســاس نمــوذج »األصــول الثابتــة« بمــا   
إلــى الشــركة. اعترضــت الشــركة رســميًا علــى ربــط لجنــة التظلمــات الضريبيــة وبانتظــار رد رســمي. يســمح باالســتهالك 

كمــا تــم تقييــم اإلقــرارات الضريبيــة لعامــي 2٠1٥ و 2٠1٦ مــن قبــل جهــاز الضرائــب علــى أســاس نمــوذج »األصــول الثابتــة« الــذي   
يســمح باالســتهالك للشــركة. الشــركة بصــدد االعتــراض علــى تقييــم لجنــة التظلمــات الضريبيــة.

ــاًء علــى نمــوذج اإليجــار التمويلــي. نتــج عــن  ــب بن ــة لعامــي 2٠1٧ و2٠1٨ مــن قبــل جهــاز الضرائ ــرارات الضريبي ــم تقييــم اإلق ت  
التقييــم ضرائــب إضافيــة بقيمــة 232 ريــال عمانــي فقــط للعاميــن مجتمعيــن، والتــي وافقــت اإلدارة علــى تســويتها فــي ينايــر 

.2٠22

ــغ الضريبــة اإلضافيــة، إن  لــم ينتــه جهــاز الضرائــب مــن الربــوط الضريبيــة لألعــوام مــن 2٠19 إلــى 2٠21. وتعتقــد اإلدارة أن مبال  
وجــدت عــدا عــن تلــك المبينــة أعــاله، والمتعلقــة بالســنوات الضريبيــة المفتوحــة لــن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى المركــز 

ــر. ــخ التقري ــي للشــركة كمــا فــي تاري المال

دائنيات تجارية وأخرى  .٢٠

مجمعةالشركة األم

٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

36٫74439.2٥٠-4دائنيات للموردين والمقاولين

5٢٦4٢٫8١٠1.٨٠٨مصروفات مستحقة أخرى

85٠1.114--فائدة مستحقة على قرض ألجل واحتياطي التحوط

١81٠١٫١١31.1٨٨مستحق ألطراف ذات عالقة )إيضاح 2٦(

74٧44١٫5١743.3٦٠



الـتـقـريــر الــسـنــوي ٢٠٢١

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

1٠3

اإليرادات   .٢١

مجمعة
٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

45٫67339.٠٨3رسوم انتاج الطاقة والمياه
١١٫9٠712.٦93رسوم التشغيل والصيانة الثابتة

٢4٫66624.٧٠4إيرادات فوائد إيجار بموجب إيجار تشغيلي
8٢٫٢46٧٦.4٨٠إجمالي إيرادات العقود المبرمة مع العمالء

إيرادات من عقود إيجار
١494٦3إيرادات فوائد ايجار تمويلي 

4٫73٢٥.٧3٥إيرادات رسوم استثمار 
4٫88١٦.19٨اجمالي اإليرادات من عقود اإليجار 

87٫١٢7٨2.٦٧٨اجمالي اإليرادات 

لــدى المجموعــة اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه واتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه  )أ( 
كمــا هــو موضــح فــي العقــود الهامــة )إيضــاح 2( لتوريــد الكهربــاء والميــاه وتوفيــر الطاقــة للشــركة الُعمانيــة لشــراء 

الطاقــة والميــاه.
تعتبــر رســوم الطاقــة المتعلقــة برســوم االســتثمار بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه كعنصــر إيجــار لالتفاقيــة  )ب( 

وتشــكل إيــرادات إيجــار تشــغيلية لشــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة.
تكــون رســوم الطاقــة المتعلقــة برســوم التشــغيل والصيانــة الثابتــة لتوفيــر الطاقــة للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة  )ج( 

والميــاه ورســوم إنتــاج الطاقــة والميــاه إلنتــاج الكهربــاء والميــاه. 
تــم فصــل اإليــرادات بنــاء علــى كيفيــة تأثــر اإليــرادات بالعوامــل االقتصاديــة العامــة مثــل التغيــر فــي الطلــب، ومحــركات  )د( 
اإليــرادات، وإعفــاء المنتــج. ومــع ذلــك ، تقــوم اإلدارة ومســؤول اتخــاذ القــرارات التشــغيلية للمجموعــة بتقييــم أداء 
ــرادات المنفصلــة القطاعــات التشــغيلية  ــي، ال تمثــل وال توافــق بنــود اإلي المجموعــة علــى مســتوى المجموعــة. وبالتال

ــة رقــم ٨ والمشــروحة فــي اإليضــاح رقــم 32. ــة الدولي ــر المالي ــار التقاري المحــددة فــي معي
تبيــع المجموعــة جميــع إنتاجهــا للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي ُعمــان وهــي العميــل الوحيــد للمجموعــة.  )هـ( 
ينشــأ عــن العقــود المبرمــة مــع العميــل التزامــات أداء أهمهــا إنتــاج/ تزويــد الكهربــاء والميــاه وتوفيــر الطاقــة لإلنتــاج. 
إن أســعار المعامــالت لــكل التــزام أداء محــددة بالعقــود المذكــورة أعــاله مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
بشــكل منفصــل، وتســاوي هــذه األســعار أســعار البيــع المســتقلة لــكل التــزام أداء بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة 

واتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه. 
تفي المجموعة بالتزامات األداء عند توصيلها المياه والكهرباء وعندما توفر الطاقة. )و( 

تــدرج المجموعــة اإليــرادات مــع الوقــت ألن الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه )العميــل( تســتلم وتســتهلك  )ز( 
بشــكل متزامــن إنتــاج الكهربــاء والميــاه بموجــب العقــد واالســتفادة مــن الطاقــة المتوفــرة. وللقيــام بذلــك، اســتخدمت 
المجموعــة طريقــة الناتــج لقيــاس تقــدم المجموعــة المحــرز نحــو الوفــاء التــام بالتزامــات األداء مــع مــرور الوقــت. تتطلــب 
طريقــة الناتــج مــن المجموعــة قيــاس الناتــج الفعلــي المقــدم للكهربــاء والميــاه وحســاب الطاقــة الفعليــة المتوفــرة. 
بنــاء علــى قيــاس وحســاب اإلنتــاج والتوافــر علــى التوالــي والتعرفــة الثابتــة وفقــًا لشــروط إيــرادات اتفاقيــة شــراء الطاقــة 
والميــاه واتفاقيــة شــراء الطاقــة المدرجــة. تعكــس طريقــة الناتــج المختــارة أداء المجموعــة نحــو الوفــاء التــام بالتزامــات 

األداء لألســباب التاليــة:
يمكــن قيــاس توافــر اإلنتــاج والطاقــة بالكميــات المحــددة التــي تــم تحويــل الســيطرة عليهــا إلــى الشــركة الُعمانيــة   )1

والميــاه. الطاقــة  لشــراء 
ال ينتــج أداء المجموعــة أيــة أعمــال تحــت التنفيــذ أو بضائــع تامــة مســيطر عليهــا مــن قبــل العميــل غيــر مشــمولة فــي   )2

قيــاس اإلنتــاج.
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

1٠4

اإليرادات  )تابع(  .٢١

ليــس لــدى المجموعــة أي التــزام أداء غيــر مــؤدى فيمــا يتعلــق بإيــرادات الفواتيــر. للمجموعــة الحــق بإصــدار فاتــورة لــكل  )ح( 
ــورة  ــة كل شــهر. يتــم إعــداد فات وحــدة إنتــاج وعــن توفيــر الطاقــة المحــددة. يتــم اإلعــداد الفعلــي للفواتيــر فــي نهاي
حســب ســعر المعاملــة )التعرفــة( بنــاء علــى العقــود. وتكــون مــدد الســداد أقــل مــن شــهر وبالتالــي ال يشــمل ســعر 

ــة أي مكــون تمويلــي جوهــري المعامل

ال توجد اجتهادات جوهرية تتعلق بتطبيق طريقة اإلنتاج لقياس أداء المجموعة حول الوفاء بالتزاماتها. )ط( 

لــم تعتــرف المجموعــة بــأي خســائر انخفــاض القيمــة حــول المديونيــات الناتجــة عــن العقــد المبــرم بيــن المجموعــة  )ي(  
والعميــل.

تتحقق جميع إيرادات المجموعة من العقود مع العمالء. )ك(  

تكاليف التشغيل  .٢٢

مجمعة

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

47٫89٢41.٧٠3استهالك الطاقة

9٫٢999.149رسوم عقد ثابتة لعمليات المحطة

8٫٢٠١٨.1٦٦استهالك )إيضاح ٦ و٧( )أ(

٢٫7792.٥٥٧رسوم عقد متغيرة لعمليات المحطة 

34٠٦٨٥إصالحات وصيانة

466٦٠٨رسوم عقد أخرى لعمليات المحطة

١٫٠١9949تأمين

١٠61٠٦إطفاء الدفعات مقدمًا طويلة األجل )إيضاح ٨(

63٦3رسوم توليد وترخيص

43٥2رسوم جمركّية

3١19زيت الوقود

٢6٠24مصروفات مباشرة أخرى

)٧3(-)غرامات(/ حوافز عقود لعمليات المحطة 

-787انخفاض قيمة شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م. )إيضاح 1٠(

7١٫٢86٦4.٠٠٨

تمثــل غرامــات العقــود الغرامــات المطبقــة علــى مقــاول التشــغيل والصيانــة للتأكــد مــن جاهزيــة المحطــة والهوامــش   
التعاقــدي. بالمعيــار  مقارنــة  الفتــرة  خــالل  أقــل  أيهمــا  المتغيــرة 
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شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

1٠٥

مصروفات عمومية وإدارية   .٢3

مجمعةالشركة األم
٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

١١٠11٠6١٢٦42تكاليف موظفين )انظر ادناه(
484٦3١32٨٥أتعاب قانونية ومهنية

-9--إصالح وصيانة
65٨4--استهالك )إيضاح ٦ و٧( )أ(

49٥156٥٧مكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة
١719--مصروفات تأمين
45٦٠9٠113مصروفات أخرى

٢5٢2٦٧١٫١6٢1.2٠٠

تتمثل تكاليف الموظفين فيما يلي: 

١١٠11٠567٦11رواتب واجور ومزايا أخرى 

5٦--زيادة في التزام برنامج المزايا المحددة 

4٠2٥--مساهمة هيئة التأمينات االجتماعية العمانية 

١١٠11٠6١٢٦42

مصروفات التمويل   .٢4

مجمعة
٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١٫١982.٦٠٨فائدة على قرض ألجل
٢٫7٢٠2.٦٥٠رسوم التحوط

١9922٠إطفاء تكلفة تمويل مؤجلة
)34(389تحميل تراكم لمخصص تجديد الموقع )إيضاح 1٨(

58٦٥خسارة صرف العملة
491-خسائر االئتمان المتوقعة

354٦الفائدة على تسهيل خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين 
١11فائدة على تسهيل رأس المال العامل

٢١31فائدة على التزامات إيجار )إيضاح ٧( )ب(
4٫6٢١٦.٠٨٨إجمالي تكلفة التمويل 

إيرادات تمويل
-)453(رد خسائر االئتمان المتوقعة

)4٠()45(إيرادات فوائد على الودائع ألجل ثابت
4٫١٢3٦.٠4٨إجمالي مصروفات التمويل 



الـتـقـريــر الــسـنــوي ٢٠٢١

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

1٠٦

إيرادات أخرى  .٢5

تمثــل اإليــرادات األخــرى للشــركة االم إعــادة تحميــل التكلفــة مــن الشــركتين التابعتيــن بنــاًء علــى اتفاقيــة تقاســم التكاليــف   
المبرمــة بيــن األطــراف فــي 21 فبرايــر 2٠19. 

مجمعة

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

221-مدفوعات تأمين مقابل تلفيات عقارات

48٠43٧استرداد Off-taker نتيجة تغير في ضرائب الدخل 

-467حوافز عقود لعملية المحطة

٢٠١12٠إيرادات متنوعة 

١٫١48٧٧٨

يمثــل االســترداد مــن Off-taker التغيــر فــي المطالبــة القانونيــة للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لتعديــل قانــون   
الضرائــب بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 9/2٠1٧. 

األطراف ذات العالقة  .٢6

يمثــل األطــراف ذات العالقــة المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين والشــركات التــي يملكــون   
والتشــغيلية. الماليــة  قراراتهــا  علــى  مؤثــر  نفــوذ  أو ممارســة  الســيطرة  علــى  القــدرة 

وتحتفــظ المجموعــة بأرصــدة لــدى هــذه األطــراف، وتنشــأ هــذه األرصــدة فــي ســياق العمــل االعتيــادي للنشــاط التجــاري مــن   
المعامــالت التجاريــة. وتكــون األرصــدة القائمــة غيــر مضمونــة فــي نهايــة تقريــر الفتــرة ويتــم ســدادها نقــدا.

المبالــغ المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة يتــم إدراجهــا بعــد خصــم مخصــص متراكــم لخســائر االئتمــان المتوقعــة بمقــدار   
2٨٥ ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2٠2٠: 1.3٨2 ريــال عمانــي(. تعــد كل مــن شــركة ســويز تراكتيبــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان 
)ســتومو( وشــركة كهرابيــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان )كومــو( وشــركة مبادلــة للتنميــة )مبادلــة( وانترناشــيونال بــاور إس 

ــه أطرافــًا ذات عالقــة بنفــوذ جوهــري للمســاهمين. إي

في ما يلي خالصة بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:  

المصروفات المتكبدة من قبل الشركة األم )اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع(:  أ( 

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

١١٠11٠أتعاب إدارية )كومو(

353٥مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١41٦بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

7٧رسوم أمين عام الشركة 

١661٦٨



الـتـقـريــر الــسـنــوي ٢٠٢١

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

1٠٧

األطراف ذات العالقة )تابع(  .٢6

إيــرادات أخــرى متكبــدة مــن قبــل الشــركات التابعــة )شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة وشــركة الرســيل   ب( 
للطاقــة(:

٢٠٢١2٠2٠
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

شركة سويز - تراكتيبل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م 
467٨2غرامة عقود لعمليات المحطة

467٨2

ــركاء للطاقــة وشــركة الرســيل  مصروفــات متكبــدة مــن قبــل الشــركات التابعــة )شــركة إس إم إن ب  ج( 
للطاقــة(:

٢٠٢١2٠2٠
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

شركة سويز - تراكتيبل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م 
9٫٢999.149مصروفات التشغيل والصيانة - رسوم ثابتة

٢٫7792.٥٥٧مصروفات التشغيل والصيانة - رسوم متغيرة
464٦13مصروفات تشغيل وصيانة - رسوم أخرى 

43٥2رسوم جمركّية
339٦3٥اصالح وصيانة 

١٢٫9٢413.٠٠٦

كهرابيل إف زد إي
4٢٧2رسوم خدمات ثابتة

-38رسوم قانونية
8٠٧2

شركة مبادلة للتنمية
١9142أتعاب إدارة

5٥مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
٢2بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

في اإلدارة العليا منافع موظَّ  د( 

فــو اإلدارة العليــا هــم األشــخاص الذيــن يملكــون الصالحيــة والمســؤولية لتخطيــط وتوجيه أنشــطة المجموعة والتحكم  موظَّ  
ــًا أو غيــر ذلــك(. بهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بمــا فــي ذلــك أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة )ســواًء كان تنفيذي

المجمعةالشركة األم
٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني ريال عماني باآلالف
باآلالف

ريال عماني باآلالف

١١٠11٠١٢92٥2منافع الموظفين
353٥4٠3٥مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١41٦١61٨بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
7٧7٧رسوم أمين سر الشركة

١661٦٨١9٢312



الـتـقـريــر الــسـنــوي ٢٠٢١

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

1٠٨

األطراف ذات العالقة )تابع(  .٢6

مستحق من أطراف ذات عالقة  ه( 

مجمعةالشركة األم
٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني ريال عماني باآلالف
باآلالف

ريال عماني باآلالف

١352٥--ستومو
١1١7٦كومو

١٠6٥٦--شركة بركاء لمرافق مياه البحر
١14٥مبادلة

--١421شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م
--813شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م

٢43٦٢6٢92

مستحق ألطراف ذات عالقة:  و( 

مجمعةالشركة األم
٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني ريال عماني باآلالف
باآلالف

ريال عماني باآلالف

١٫٠٠31.٠٨3--ستومو
9٢٧3--شركة بركاء لمرافق مياه البحر

١89١89كومو
23---مبادلة

--1-شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م
١81٠١٫١١31.1٨٨

االلتزامات العرضية واالرتباطات التشغيلية  .٢7

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة ) أ( 

الترخيص البيئي من هيئة البيئة 

عنــد االســتحواذ علــى الشــركة مــن قبــل شــركة اس ام ان فــي المنطقــة الحــرة فــي جبــل علــي عــام 2٠٠٧، قامــت هيئــة تنظيــم   
الخدمــات العامــة بإصــدار توصيــات محــددة بشــأن نظــام المراقبــة البيئــي الــذي ينبغــي تركيبــه فــي محطــة الطاقــة )أي نظــام 
التنبــؤ ومراقبــة االنبعاثــات(، وقامــت الشــركة بالتطبيــق الكامــل لهــذه التوصيــات وتــم التأكيــد علــى التــزام الشــركة مــن 

قبــل هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة بموجــب التقريــر الســنوي الصــادر عــن الهيئــة عــام 2٠٠٧.

وقــد حصلــت شــركة الرســيل للطاقــة علــى تصريــح بيئــي أولــي، انتهــت صالحيتــه بتاريــخ 12 مايــو 2٠٠9. وبحســب المــادة   
٨ مــن القــرار الــوزاري رقــم 2٠٠1/1٨٧ )القانــون البيئــي واللوائــح التنفيذيــة التــي تنظــم عمليــة إصــدار الموافقــات البيئيــة 
والتصاريــح البيئيــة النهائيــة( فإنــه يحــق لهيئــة البيئــة إغــالق أي منشــأة إذا تبيــن أنهــا تمــارس نشــاطها: )1( دون الحصــول 
علــى الموافقــة البيئيــة الالزمــة )2( دون الحصــول علــى التصريــح البيئــي النهائــي )3( بعــد انتهــاء صالحيــة الموافقــة البيئيــة 

الخاصــة بالتصريــح البيئــي النهائــي )حســب الحالــة(.



الـتـقـريــر الــسـنــوي ٢٠٢١

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

1٠9

االلتزامات العرضية واالرتباطات التشغيلية  .٢7

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة  )تابع( ) أ( 

الترخيص البيئي من هيئة البيئة )تابع(

فــي 1٨ فبرايــر 2٠1٨، اســتلمت شــركة الرســيل للطاقــة تصريــح بيئــي مــن هيئــة البيئــة، ســاري المفعــول حتــى 13 فبرايــر 2٠21.   
ينــص أحــد الشــروط المســموح بهــا علــى قيــاس مســتمر لالنبعاثــات ليكــون جــزًءا مــن خطــة المراقبــة.

فــي مايــو 2٠1٨، قدمــت شــركة الرســيل للطاقــة تقريــر التدقيــق البيئــي، الــذي أعدتــه اتــش ام ار كونســلتنتس، وهــي شــركة   
لديهــا خبــرة فــي عمليــات التدقيــق البيئــي، إلــى هيئــة البيئــة. وذكــر التقريــر أن أنظمــة التنبــؤ ومراقبــة االنبعاثــات قــد أدرجــت 

فــي تصميــم المحطــة لمراقبــة المحــرر مــن االنبعاثــات مــن مداخــن توربينــات الغــاز. 

يتــم اإلبــالغ عــن بيانــات المراقبــة الشــهرية النبعاثــات المدخنــة إلــى هيئــة البيئــة. وردت الهيئــة بــأن نظــام التنبــؤ ومراقبــة   
االنبعاثــات قــد تــم تركيبــه بــدون اتبــاع وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة.

االنبعاثــات  التنبــؤ ومراقبــة  التحقــق مــن نظــام  تــم  أنــه  ار كونســلتنتس  اتــش ام  الرســيل للطاقــة/  وأوضحــت شــركة   
باســتخدام المعيــار المتــاح فــي عــام 2٠٠٨ ومعــدات مراقبــة االنبعاثــات المســتمرة المحمولــة مــن طــرف ثالــث لمقارنــة نتائــج 

مختلفــة. حمولــة  ســيناريوهات  فــي  التحليــل 

وحيــث أن شــركة الرســيل للطاقــة قــد اســتجابت لجميــع تعليقــات هيئــة البيئــة علــى تقريــر التدقيــق البيئــي بخطــاب فــي   
ســبتمبر 2٠1٨ ولــم تتوفــر أي تعليقــات إضافيــة مــن هيئــة البيئــة حالًيــا، فــإن شــركة الرســيل للطاقــة علــى يقيــن مــن أن هيئــة 

ــوزاري رقــم )2٠٠1/1٨٧(. البيئــة لــن تقــوم باتخــاذ أي إجــراءات بموجــب القــرار ال

التزام التشغيل والصيانة

وفقــا التفاقيــة التشــغيل والصيانــة، ســتقوم شــركة ســتومو بتشــغيل وصيانــة محطــة طاقــة الشــركة التابعــة فــي الرســيل   
حتــى تاريــخ 31 مــارس 2٠22. وطبقــًا التفاقيــة التشــغيل والصيانــة، ينبغــي أن تدفــع الشــركة التابعــة أتعــاب التشــغيل التاليــة:

أتعاب شهرية ثابتة.  

أتعاب متغيرة.  

تخضع كل األتعاب للمؤشر اعتمادًا على األرقام القياسية ألسعار التجزئة الُعمانية واألمريكية.   

الحد األدنى للدفعات المستقبلية بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة )باستثناء المقايسة( للمجموعة كما يلي:  

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

6٠72.42٧سنة واحدة فأقل

٦٠٧-مستحقة القبض من سنة إلى خمس سنوات

6٠73.٠34



الـتـقـريــر الــسـنــوي ٢٠٢١

شركة  اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

11٠

االلتزامات العرضية واالرتباطات التشغيلية )تابع(  .٢7

الشركة التابعة - شركة إس إم إن بركاء للطاقة )ب( 

التزام التسهيالت المشتركة

إشــارة إلــى اتفاقيــة المســاهمين بتاريــخ 2٠ فبرايــر 2٠٠٧، التزمــت كل مــن إيــه. ســي. دبليــو إيــه. بــركاء للطاقــة ش.م.ع.ع )إيــه. إي. أس.   
بــركاء ســابقًا( والتزمــت الشــركة التابعــة بتأســيس شــركة منشــآت مشــتركة مملوكــة مناصفــة ٥٠/ ٥٠ بيــن المســاهمين أعــاله.

وفــي 9 مــارس 2٠٠9، أودعــت شــركة اس.ام.ان. بــركاء للطاقــة مــا مجموعــه 2٥٠.٠٠٠ ريـــال ُعمانــي فــي حســاب مصرفــي مقّيــد لتمويــل   
رأس مــال الشــركة الجديــدة التــي يطلــق عليهــا اســم شــركة بــركاء لمنشــآت ميــاه البحــر ش.م.ع.م )بــركاء لمنشــآت ميــاه البحــر(.

ــركاء للطاقــة ش.م.ع.ع تأســيس  ــه. ب ــه. ســي. دبليــو إي ــركاء للطاقــة وإي وفــي 19 يوليــو 2٠1٠، اســتكملت شــركة اس.ام.ان. ب  
األول.  اإلدارة  مجلــس  واجتمــاع  التأسيســي  االجتمــاع  بعقــد  وقامــت  المشــتركة  المنشــآت  شــركة 

وفــي 1 أكتوبــر 2٠14، اســتحوذت شــركة بــركاء لمنشــآت ميــاه البحــر علــى شــركة المنشــآت المشــتركة مــن شــركة إيــه. ســي.   
دبليــو إيــه. بــركاء للطاقــة ش.م.ع.ع وباشــرت بالعمليــات التجاريــة.

التزام التشغيل والصيانة

وفقــا التفاقيــة التشــغيل والصيانــة، ســتقوم شــركة ســتومو بتشــغيل وصيانــة محطــة إس إم إن بــركاء للطاقــة فــي بــركاء   
حتــى تاريــخ 3٠ مــارس 2٠24. وطبقــًا التفاقيــة التشــغيل والصيانــة، ينبغــي علــى الشــركة التابعــة أن تدفــع أتعــاب التشــغيل 

التاليــة:
أتعاب شهرية محددة.  
أتعاب متغيرة للطاقة.  
أتعاب متغيرة للمياه.  

تخضع كل الرسوم لعملية فهرسة اعتمادًا على مؤشرات أسعار المستهلك الُعمانية واألمريكية.  

فــي مــا يلــي الحــد األدنــى مــن الدفعــات المســتقبلية بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة باعتبــار أن تاريــخ التشــغيل   
للمجموعــة: المقايســة(  عمليــة  )باســتثناء   2٠٠9 نوفمبــر   1٥ فــي  التجــاري 

٢٠٢١2٠2٠
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

4٫٠٢١4.٠21سنة واحدة فأقل
5٫٠٢69.٠4٧مستحقة القبض من سنة إلي خمس سنوات

9٫٠4713.٠٦٨

ضمانات مالية )حساب احتياطي خدمات الدين وتسهيالت خطابات االعتماد( - المجموعة

٢٠٢١2٠2٠
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

7٫548٧.٦٦٧شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م
1.٦39-  شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م

7٫5489.3٠٦

ضمانات بنكّية - المجموعة
٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف
ضمانات بنكّية مسددة

ضمان بنكي مقدم لوزارة المالية
45١1.4٥٦)صالح لغاية 1٥ أبريل 2٠22( - إيضاح 1٧
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يتم تقييم األصول المالية النخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير كما هو مبين في اإليضاح 3.4 )ي(.  

يعتمــد تصنيــف األصــول الماليــة علــى الغــرض الــذي ألجلــه تــم االســتحواذ علــى تلــك األصــول الماليــة. وتحــدد اإلدارة تصنيــف   
أصولهــا الماليــة عنــد عمليــة االعتــراف األوليــة بهــا.

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:  

مخاطر االئتمان  

مخاطر السيولة  

مخاطر السوق  

تســلط إدارة المخاطــر اإلجماليــة للمجموعــة الضــوء علــى انعــدام إمكانيــة التنبــؤ باألســواق الماليــة التــي قــد تتعــرض لهــا،   
للمجموعــة.    المالــي  األداء  علــى  المتوقعــة  المعاكســة  اآلثــار  تقليــل  إلــى  وتســعى 

تتم إدارة المخاطر لغرض تحديد وتقييم وتخفيف ومراقبة المخاطر المالية.  

مخاطر االئتمان )أ( 

هــي مخاطــر الخســائر الماليــة للمجموعــة فــي حالــة عجــز العميــل أو الطــرف اآلخــر بموجــب األداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه   
التعاقديــة وتنشــأ أساســًا مــن الذمــم المدينــة لعمــالء المجموعــة. 

إن المخاطــر المحتملــة فيمــا يتعلــق بمبالــغ المديونيــات محــدودة بالقيمــة الدفتريــة ألن اإلدارة تقــوم بشــكل منتظــم بفحــص   
تلــك األرصــدة التــي تكــون قابليــة تحصيلهــا محــل شــك.

تمثــل القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة الحــد األعلــى مــن التعــّرض لمخاطــر االئتمــان. وكان التعــرض لمخاطــر االئتمــان فــي   
تاريــخ التقريــر علــى حســاب مــا يلــي:

المجمعةالشركة األم

٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

األصول المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة )سابقا 
»القروض والمديونيات«(

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

43٫39٠4٦.1٦٧--مديونيات تجارية وأخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(

3١64.٦٠2--مديونيات اإليجار التمويلي

٢43٦٢6٢92مستحق من أطراف ذات عالقة

٢4133٫٠662.٧٦٨نقد لدى البنك 

484947٫٠34٥3.٦29

وكان التعــرض لمخاطــر االئتمــان للمديونيــات التجاريــة فــي تاريــخ التقريــر مســتحقًا بشــكل كامــل مــن جانــب الشــركة   
والميــاه. الطاقــة  لشــراء  الُعمانيــة 

ال يوجد انخفاض قيمة للمديونيات بتاريخ التقرير.  

ويتــم اســتخدام حســاب المخصصــات فــي مــا يخــص المديونيــات التجاريــة لتســجيل خســائر انخفــاض القيمــة، مــا لــم تقتنــع   
المجموعــة بأنــه مــن غيــر الممكــن اســترداد المبلــغ المســتحق، وعندهــا يتــم شــطب المبالــغ التــي تعتبــر غير قابلة لالســترداد 

مقابــل حســاب المخصصــات.
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يبيــن الجــدول أدنــاه األرصــدة لــدى البنــوك المصنفــة حســب تصنيــف االئتمــان قصيــر األجــل الــذي نشــرته وكالــة موديــز   
التقريــر: تاريــخ  فــي  المســتثمرين  لخدمــات 

مجمعةالشركة األم
٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني التصنيفالبنك
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

أرصدة لدى البنوك
٧4٦.P-2٢٢133٫٠6١2بنك مسقط ش.م.ع.ع

522-P-1٢بنك إتش إس بي سي )بي إل سي(
٢4133٫٠662.٧٦٨

ودائع ألجل ثابتة
-P-2--4٫١٠٠بنك مسقط ش.م.ع.ع

٨2٥.P-1--3٫٢9٠4بنك إتش إس بي سي )بي إل سي(
--7٫39٠4.٨2٥

مخاطر السيولة )ب(   

مخاطــر الســيولة هــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها. يتمثــل   
منهــج المجموعــة إلدارة الســيولة فــي ضمــان حصولهــا علــى ســيولة كافيــة - قــدر اإلمــكان - للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول 
موعــد اســتحقاقها ســواًء وفقــًا لشــروط عاديــة أو مشــّددة، دون تكبــد خســارة غيــر مقبولــة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة 

المجموعــة. يتــم بيــان تعــّرض المجموعــة للتســهيالت االئتمانيــة فــي اإليضــاح 1٧.

وفيما يلي االستحقاقات غير المخصومة لاللتزامات المالية للشركة األم والمجموعة على التوالي.   

الدفتريةالشركة األم
القيمة

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية

6 أشهر
أو أقل

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠٢١
األدوات غير المشتقة

747474دائنيات أخرى ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

الدفتريةالشركة األم
القيمة

التدفقات النقدية 
التعاقدية

٦ أشهر
أو أقل

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

31 ديسمبر 2٠2٠

األدوات غير المشتقة

٧4٧4٧4دائنيات أخرى ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
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مخاطر السيولة )تابع( )ب( 

التدفقات القيمةالمجموعة
النقدية غير 

المخصومة

أكثر منسنة إلى 6 إلى 6١٢ أشهر

سنتينسنتينشهرًاأو أقلالدفترية

ريال عماني غير المشتقات 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠٢١

)5٠٫49٢()١4٫7٠5()7٫9٢8()5٫867()78٫99٢(78٫6٢7قرض ألجل

---)4٠٫4٠4()4٠٫4٠4(4٠٫4٠4دائنيات تجارية وأخرى

---)١٫١١3()١٫١١3(١٫١١3مستحق ألطراف ذات عالقة

)6٢١()65()١٠()١٠()7٠6(373التزامات اإليجار

١٢٠٫5١7)١٢١٫٢١5()47٫394()7٫938()١4٫77٠()5١٫١١3(

مشتقات

)345()١٫١85()9١7()566()3٫٠١3(3٫٠١3مقايضة أسعار الفائدة

التدفقات القيمةالمجموعة
النقدية غير 

المخصومة

أكثر منسنة إلى ٦ إلى ٦12 أشهر

سنتينسنتينشهرًاأو أقلالدفترية
ريال عماني غير المشتقات 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
31 ديسمبر 2٠2٠

)٧٧.114()13.٧9٥()14.932()٧.1٠3()112.944(1٠٠.132قرض ألجل
---)42.1٧2()42.1٧2(42.1٧2دائنيات تجارية وأخرى

---)1.1٨٨()1.1٨٨(1.1٨٨مستحق ألطراف ذات عالقة
)٥٨4()11٠()32()32()٧٥٨(39٥التزامات اإليجار

143.٨٨٧)1٥٧.٠٦2()٥٠.49٥()14.9٦4()13.9٧٧.٦()٠٥9٨(
مشتقات

)1.9٧٨()2.2٠3()1.3٠٨()٧٥3()٦.242(٦.242مقايضة أسعار الفائدة

مخاطر السوق )ج( 

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر التغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار تبــادل العمــالت ومعــدالت الفائــدة وأســعار األســهم   
التــي تؤثــر علــي إيــرادات المجموعــة أو قيمــة األدوات الماليــة التــي تملكهــا. الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ورقابــة 

ــة بينمــا يتــم زيــادة العائــد علــى المخاطــر. التعــرض لمخاطــر الســوق فــي حــدود مقبول

وكمــا فــي 31 ديســمبر 2٠21، ال تحتفــظ المجموعــة بمثــل هــذه األدوات الماليــة التــي يتخللهــا أي مــن مخاطــر التغيــر فــي   
المســاهمين. حقــوق  أدوات  فــي  لالســتثمار  نتيجــة  األســعار 
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مخاطر السوق  )تابع( )ج( 

مخاطر العملة

مخاطــر العملــة األجنبيــة هــي المخاطــر الناشــئة عــن التعامــالت التجاريــة المســتقبلية أو األصــول أو االلتزامــات الماليــة المدرجــة   
ــة للمجموعــة. ــة الوظيفي ــر العمل ــة غي والمنفــذة بعمل

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر صــرف العملــة األجنبيــة الناشــئة مــن التعــرض لمخاطــر العمــالت وبشــكل رئيســي فيمــا يتعلــق   
بالــدوالر األمريكــي. وتعتقــد اإلدارة أنــه إن انخفــض أو ارتفــع الــدوالر األمريكــي مقابــل الريــال العمانــي فتأثيــر ذلــك ســيكون غيــر 

جوهــري علــى األربــاح مــا بعــد الضرائــب.

مخاطر أسعار الفائدة

لــدى المجموعــة قــروض تحمــل فائــدة وتتأثــر بالتغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. قامــت المجموعــة بالتحــوط لمخاطــر   
أســعار الفائــدة مــن خــالل مقايضــات معــدل الفائــدة. وفيمــا يلــي نســبة رســوم الفائــدة المتحــوط لهــا:

لــدى شــركة الرســيل للطاقــة، تــم ســداد كافــة الديــون القائمــة بالكامــل وتــم إنهــاء كافــة اتفاقيــات مقايضــة أســعار  ) أ( 
الفائــدة.

لــدى شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة، ٨٠٪ مــن رســوم الفائــدة متحــوط لهــا للفتــرة مــن 3٠ ســبتمبر 2٠1٨ إلــى 31 مــارس  ) ب( 
ــك فصاعــدًا. 2٠24، و٦٠٪-٦٥٪ مــن ذل

تــم اإلفصــاح عــن ســجل معــدالت الفائــدة الخــاص بالمجموعــة عــن األدوات الماليــة ذات الفوائــد فــي اإليضاحيــن 1٦ و1٧ مــن هــذه   
القوائــم الماليــة المجمعــة للمجموعــة والبيانــات الماليــة للشــركة األم.

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت  

ال تحتســب المجموعــة أي أصــول أو التزامــات ماليــة ذات ســعر فائــدة ثابــت بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. لــذا   
فــإن أي تغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر لــن يؤثــر علــى الربــح أو الخســارة.

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات المعدل المتغير  

لــن يكــون للتغيــر علــى أســاس 1٠٠ نقطــة فــي معــدالت الفائــدة تأثيــر كبيــر علــى حقــوق المســاهمين أو علــى الربــح والخســارة   
ــدة )إيضــاح 1٦(. ــى مقايضــات معــدل الفائ ــك يعــزى بشــكل رئيســي إل ــر، وذل ــخ التقري فــي تاري

القيمة العادلة لألدوات المالية  

تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة ال تختلــف بشــكل كبيــر عــن قيمهــا الدفتريــة المبينــة فــي   
التقريــر. بتاريــخ  الماليــة  القوائــم 

يقــدم الجــدول التالــي تحليــاًل لــألدوات الماليــة التــي تــم قياســها الحقــًا لــإلدراج األولــي بالقيمــة العادلــة، مقّســما إلــى مســتويات   
ــة: مــن 1 إلــى 3 بنــاًء علــى درجــة مالحظــة القيمــة العادل

المســتوى 1: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( فــي أســواق نشــطة ألصــول أو   
مماثلــة؛ التزامــات 

المســتوى 2: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن المدخــالت عدا األســعار المدرجــة المضمنة في المســتوى 1 الملحوظة   
لألصــول وااللتزامــات، ســواًء بشــكل مباشــر )مثــل األســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )مثــل : المشــتقة مــن األســعار(.

ــة المشــتقة مــن أســاليب التقييــم متضمنــة مدخــالت األصــول وااللتزامــات التــي ال  المســتوى 3: قيــاس القيمــة العادل  
الملحوظــة )مدخــالت غيــر ملحوظــة(. الســوق  بيانــات  إلــى  تســتند 
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11٥

األدوات المالية )تابع(   .٢8

مخاطر السوق  )تابع( )ج( 

مجمعةالمستوى ٢

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

التزامات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

3٫٠١3٦.192مقايضة أسعار الفائدة

أساليب تقييم االلتزامات المالية المذكورة مبينة في اإليضاح رقم 4.  

ال يوجــد أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ التقريــر. كمــا أنــه لــم يكــن هنــاك أي تحويــالت بيــن المســتويات 1 و 2 و3 خــالل   
الفتــرة.

إدارة رأس المال

سياســة المجموعــة أن تحتفــظ بأســاس رأســمال نموذجــي للمحافظــة علــى ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق لتحقيــق   
نمــو مســتقر للنشــاط فــي المســتقبل وتحقيــق عائــد علــى رأس المــال.

وتتمّثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال فــي حمايــة قــدرة المجموعــة علــى المتابعــة علــى أســاس االســتمرارية مــن   
أجــل تقديــم عائــدات للمســاهمين ومنافــع ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن مــن خــالل تســعير الخدمــات بمــا يتناســب مــع مســتوى 
المخاطــر، كمــا تحــدد المجموعــة رأس المــال بمــا يتناســب مــع المخاطــر. تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال وتعديلــه 
فــي ضــوء التغيــرات فــي األوضــاع االقتصاديــة وخصائــص المخاطــر لألصــول المتضمنــة. مــن أجــل اإلبقــاء علــى هيــكل رأس 
المــال أو تعديلــه، قــد تعــدل المجموعــة مبلــغ التوزيعــات النقديــة المدفوعــة للمســاهمين أو تعيــد رأس المــال للمســاهمين 

أو تصــدر أســهم جديــدة أو تبيــع أصــوال لتخفيــض الديــون.

تماشــيًا مــع االخريــن ضمــن مجــال العمــل، تراقــب المجموعــة رأس المــال علــى أســاس نســبة المديونيــة )الديــن الــى إجمالــي   
المســاهمين(. حقــوق 

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

78٫6٢71٠٠.132الدين )قرض ألجل(

68٫69١٥9.144حقوق المساهمين )أموال المساهمين( *

١٫١51.٦9نسبة الدين إلى حقوق المساهمين )عدد المرات(

* تتألف اموال المساهمين من حقوق المساهمين واالحتياطي القانوني واالرباح المحتجزة.   
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11٦

اتفاقيــة اإليجــار التشــغيلي التــي تتصــرف فيهــا الشــركة التابعــة )شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة(   .٢9
بصفتهــا مؤجــرًا

أبرمــت شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه التــي   
تتعلــق بجــزء جوهــري مــن إنتــاج الطاقــة، وتتضمــن بنــودًا بااللتــزام بالقبــول أو الدفــع بنســبة 1٠٠ ٪ لصالــح الشــركة التابعــة.

وقــررت اإلدارة أن الترتيبــات الملزمــة بالقبــول أو الدفــع مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بموجــب اتفاقيــة شــراء   
الطاقــة والميــاه تخضــع لمقــررات اللجنــة الدوليــة لتفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة - تحديــد فــي مــا إذا كانــت 
اتفاقيــة مــا تحتــوي علــى إيجــار )تفســير معاييــر التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 4(، حيــث أن مثــل هــذه الترتيبــات تنقــل حــق 
اســتخدام األصــول. كمــا قــررت اإلدارة أن هــذه الترتيبــات فــي جوهرهــا تمثــل اتفاقيــة إيجــار تشــغيلي بموجــب معيــار التقاريــر 

ــر 2٠٠9.  ــخ 1٥ نوفمب ــدأ اإليجــار بتاري ــد ب ــي 1٦ - اإليجــارات. وق ــة الدول المالي

وفيمــا يلــي مجمــوع الحــد األدنــى لمقبوضــات اإليجــار المتوقــع أن يتــم اســتالمها بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه،    
باستثناء المقايسات:

٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

فترة االستحقاق:

٢5٫4742٥.4٧4سنة واحدة فأقل

3١٫746٧2.911أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

57٫٢٢٠9٨.3٨٥

صافي األصول للسهم الواحد   .3٠

مجمعةالشركة األم

٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

٢7٫4٠9٢7٫4٠968٫69١٥9.144صافي األصول - أموال المساهمين *

١99٫636١99٫636١99٫636199.٦3٦عدد األسهم مستحقة السداد خالل العام

٠٫١37٠٫١37٠٫344٠.29٦صافي األصول للسهم الواحد )ريال عماني(

* تتألف اموال المساهمين من حقوق المساهمين واالحتياطي القانوني واالرباح المحتجزة.   
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الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد  .3١

يتــم احتســاب الربحيــة األساســية والمعدلــة للســهم الواحــد بقســمة ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم   
العــام. القائمــة خــالل 

مجمعةالشركة األم

٢٠٢١2٠2٠٢٠٢١2٠2٠

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

9٫5471٠.319--ربح العام 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
١99٫636199.٦3٦١99٫636199.٦3٦العام 

 ربحية السهم الواحد - األساسية والمخففة 
٠٫٠48٠.٠٥2--)ريال ُعماني(

حيث أن المجموعة ال تملك أدوات مخففة محتملة، فإن الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد هي ذاتها.  

3٢. التقارير القطاعية

يوجــد لــدى المجموعــة قطــاع واحــد فقــط وفقــًا لمعاييــر التجميــع الموضحــة فــي معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٨.   
وبالتالــي تــم عــرض بيانــات قطاعــات األعمــال فيمــا يتعّلــق بقطاعــات أعمــال المجموعــة. ويعتمد الشــكل األساســي، القطاعات 
التجاريــة، علــى إدارة المجموعــة وهيــكل التقاريــر الداخليــة لهــا. وقــد تــم تغطيــة متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 
رقــم ٨، الفقــرة مــن 31 إلــى 34 بشــأن اإلفصاحــات علــى مســتوى المجموعــة، فــي قائمــة المركــز المالــي المجمعــة وقائمــة الربــح 

أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر المجمعــة، وكذلــك فــي اإليضاحــات 1 و2 و21 )د( مــن هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة.

33.  تأثير جائحة كوفيد-١9

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي 11 مــارس 2٠21، أن فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( جائحــة عالميــة. تســبب   
ــك مــن تأثيــر ســلبي علــى النشــاط  ــة، مــع مــا يترتــب علــى ذل ــات واســعة النطــاق لألعمــال التجاري هــذا الحــدث فــي اضطراب
االقتصــادي. بينمــا بــدأ توزيــع لقاحــات كوفيــد-19 فــي جميــع أنحــاء العالــم، هنــاك شــكوك حــول مــدة المناعــة والفعاليــة ضــد 

الطفــرات الجديــدة وعلــى فئــات معينــة مــن األفــراد.

تواصــل إدارة المجموعــة التعامــل مــع المخاطــر التــي يشــكلها كوفيــد-19 بطريقــة اســتباقية ومســؤولة. مــع اتخــاذ جميــع   
االحتياطــات المعقولــة، ُيســمح فقــط للموظفيــن األساســيين بالدخــول إلــى المحطــة أثنــاء بقــاء فــرق التشــغيل والصيانــة 

فــي الموقــع علــى أســاس التنــاوب لتقليــل مخاطــر تعطــل األعمــال بســبب العــدوى.

ــار المترتبــة علــى كوفيــد-19 مســتمرة والنتيجــة النهائيــة لهــذا الحــدث غيــر معروفــة وبالتالــي ال يمكــن تحديــد  ال تــزال اآلث  
ــح  ــخ التصري ــر بشــكل معقــول فــي تاري ــخ التقري التأثيــر الكامــل علــى المجموعــة لألحــداث والظــروف التــي نشــأت بعــد تاري
بإصــدار هــذه القوائــم الماليــة. ســيتم إدراج تأثيــر كوفيــد-19 علــى المجموعــة، عنــد معرفتــه، عنــد تحديد تقديــرات وافتراضات 

ــرادات والمصاريــف واألصــول وااللتزامــات. ــغ المســجلة لإلي ــر علــى المبال الشــركة التــي تؤث




