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المساهمون الكرام،

شركة  في  )“المجلس”(  اإلدارة  مجلس  عن  نيابًة  يسعدني 
“إس إم إن باور القابضة ش.م.ع.ع” )“الشركة”(، أن أقّدم لكم 
القوائم المالية الموحدة المدّققة عن فترة السنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2017.

الشركة  هياكل  بمراجعة  متواصلة  بصفة  اإلدارة  وتقوم 
معايير  أعلى  تبني  يضمن  بما  وعملياتها  وسياساتها 
التنظيم واإلدارة وتطبيقها تماشًيا مع المتطلبات والمبادئ 
إلى  المستثمرين  دعوة  واود  والدولية.  المحلية  الرقابية 
التقرير  هذا  ضمن  الوارد  الشركة  حوكمة  تقرير  إلى  الرجوع 
تم  التي  التحسينات  حول  التوضيحات  من  للمزيد  السنوي 

إدخالها في عام 2017 بهذا الخصوص.

 2017 عام  خالل  اإلدارة  مجلس  ألداء  تقييم  أول  إجراء  تم 
استشاريين  ش.م.م،  للخدمات  الرئيسية  شركة  قبل  من 
مستقلين، تم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية العادية 
في 28 مارس 2017. تم إجراء تقييم للمجلس ككل بناء على 
العادية.  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  المعتمدة  المعايير 
للغاية  مرضيا  كان  المجلس  “أداء  أن  إلى  التقييم  وخلص 
خالل عام 2017، وأنه فعال في تحقيق أهدافه”. وأوصي ببعض 
التحسينات ويجري تنفيذ اإلجراءات من قبل المجلس. يرجى 
األداء  تقييم  بشأن  المستقل  المستشار  تقرير  إلى  الرجوع 

المرفق في هذا التقرير السنوي.

العمليات: 

كان عام 2017 عاما ناجحا لكل من محطة بركاء الثانية للطاقة 
وتحلية المياه ) “أس أم أن بركاء”( و محطة الرسيل للطاقة 
) “الرسيل”(. بلغت موثوقية محطة أس أم ن بركاء بالنسبة 
 ٪  87٫7( الـتـوالـي  عـلـى   ٪  99.8 و   ٪  99٫4 والمياه   للطاقة 
موثوقية  نسبة  الرسيل  أظهرت  و   .)2016 عام  في   ٪ 99٫2 و 
بلغت ٪99٫8 )٪93٫0 في عام 2016(، وهو أعلى مستوى سجل 

خالل السنوات العشر األخيرة.

موثوقية المحطة هي قدرتها على توفير القدرة الملتزم بها 
وفقا للعقد، وهو مؤشر رئيسي لألداء التشغيلي.

وقد تحقق هذا المستوى الممتاز من الموثوقية على الرغم 
من أن المحطات أنتجت كميات كبيرة من الطاقة والمياه، إذ 
انتجت أس أم أن بركاء 2٫224 جيجاوات/ساعة و 41٫072 ألف متر 

مكعب، بينما أنتجت الرسيل 1٫918 جيجاوات/ساعة.

و في الوقت نفسه، كان األداء على صعيد الصحة والسالمة 
الوقت في كال  أي حوادث تؤدي لضياع  إذ لم ُتسجل  ممتاًزا، 
المحطتين. حققت أس أم أن بركاء 10 سنوات من التشغيل 
غير  من  يوم   3٫000 الرسيل  حققت  و  السنة،  هذه  في  اآلمن 

حوادث تؤدي لضياع الوقت.

تحليالت  و  مناقشات  تقرير  إلى  للرجوع  المستثمرين  أدعو 
اإلدارة في هذا التقريرالسنوي للمزيد من التفاصيل عن األداء 

في عام 2017.

النتائج المالية:

حققت شركة “أس أم أن باور القابضة” والشركات التابعة لها 
أرباحًا صافيًة مجمعًة قدرها 6٫8 مليون ريال ُعماني لعام 2017، 

مقارنًة بصافي أرباح قدرها 11٫9 مليون ريال ُعماني عام 2016.

العمليات كان أفضل قليال من  الربح من  أن  الرغم من  على 
العام السابق، فإن االنخفاض في صافي األرباح يعزى بشكل 

رئيسي إلى العامَلين أدناه، واللذان ال يتعلقان بالعمليات:

 2.6 قدرها  استثنائية  بمكاسب  األول  العامل  يتعلق   -
تقاعد  التزام  تقييم  إعادة  عند  ُعماني  ريال  مليون 

األصول الذي سجلته الشركة في عام 2016.

الضريبة  معدل  في  التغيير  إلى  الثاني  العامل  ويرجع   -
بالمرسوم  الصادر   ٪  15 إلى   ٪  12 من  الشركات  على 
السلطاني رقم 9/2017 بتاريخ 19 فبراير 2017 ونشر في 
إعادة  وأدت   .2017 فبراير   26 بتاريخ  الرسمية  الجريدة 
الضريبة  مصروف  إرتفاع  إلى  المؤجلة  الضريبة  تقييم 

بمبلغ 3.1 مليون ريال ُعماني في عام 2017.

تقرير مجلس اإلدارة
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بتقرير  الخاص  القسم  إلى  الرجوع  إلى  المستثمرين  وأدعو 
مناقشات وتحليالت اإلدارة من هذا التقرير السنوي للشركة 

للمزيد من التوضيحات حول األداء المالي للشركة.

والتدفقات   2017 عام  نهاية  عند  المحتجزة  لالرباح  وبالنسبة 
يسر  فإنه  الدين،  خدمة  بعد  المتاحة  المتوقعة  النقدية 
مجلس اإلدارة أن يرفع توصياته إلى المساهمين بشأن إقرار 
توزيع أرباح نهائية بواقع 19 بيسة للسهم الواحد لسنة 2017، 
باإلضافة إلى توزيعات األرباح المرحلية بقيمة 17 بيسة التي تم 

سدادها في نوفمبر 2017.

ومنذ االكتتاب في عام 2011، فقد وصل مجموع توزيعات األرباح 
التراكمية مع توزيعات األرباح  النهائية الموصى بها لعام 2017 
إلى 289 بيسة للسهم الواحد مقارنة ب261 بيسة على النحو 

المتوقع في االكتتاب.

االقتصادية  المجلة  نظمتها  التي  المالية  القمة  وخالل 
 20“ الممنوحة ألفضل  الجائزة  الشركة على  الُعمانية حصلت 
شركة مدرجة في سوق األوراق المالية في ُعمان”. وهذا يدل 
على مدى القوة المالية وعلى األهمية الكبيرة التي تحتلها 

شركتنا في سوق مسقط لألوراق المالية.

المسؤولية االجتماعية للشركة:

مارس   28 في  انعقد  الذي  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 
2017، وافق المساهمون على مبلغ 20،000 ريال ُعماني ألنشطة 
وكجزء   .2017 عام  خالل  للشركة  اإلجتماعية  المسؤولية 
الشركة  دعمت  المجتمع،  تجاه  أن  أم  أس  شركة  التزام  من 

المبادرات التالية:

رعاية تجمع الهندسة الكيميائية في جامعة السلطان   )١
قابوس؛

حملة التوعية بإعادة تدوير النفايات في مدرسة األوائل؛  )٢

األمل  مدرسة  في  اللعب  لمنطقة  شمسية  مظالت   )٣
للبنات؛

الشمسية  للطاقة  المتجددة  الطاقة  مشروع   )٤
الكهروضوئية في مدرسة هند بنت ُأَسيد.

يرجى الرجوع إلى تقرير المسؤولية اإلجتماعية الذي يتضمنه 
هذا التقرير السنوي للحصول على مزيد من التفاصيل حول 

هذه المبادرات.

النظرة المستقبلية:

لضمان  المطلوبة  اإلجراءات  جميع  الشركة  إدارة  إتخذت  لقد 
الحفاظ على مستويات التوافر المتميزة للمحطات في عام 2018.

كما تقوم الشركة بإعداد مستقبل كل من محطة الرسيل 
و أس أم أن بركاء:

فيما يتعلق بمحطة الرسيل للطاقة، ستشارك الشركة في 
عملية شراء الطاقة 2022 كما هو موضح في إشعار التأسيس 

للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وستسعى الشركة 
جاهدة لتمديد اتفاقية شراء الطاقة بعد عام 2022 من خالل 
بكفاءة  العمل  في  تستمر  أن  يمكن  الوحدات  أن  إظهار 
الطاقة  لشراء  العمانية  للشركة  تنافسية  أسعار  وبتقديم 

والمياه.

وبالنسبة لمحطة توليد الطاقة وتحلية المياه التابعة لشركة 
أس أم أن بركاء، ستعمل الشركة عن كثب مع هيئة تنظيم 
وجميع  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  والشركة  الكهرباء 
وتنفيذ  إعداد  على  الطاقة  قطاع  في  المصلحة  أصحاب 

السوق الفورية الجديدة.

المترتبة  باآلثار  المساهمين  أن يذكر  اإلدارة  كما يود مجلس 
على آلية الدفع النقدي على توقعات توزيع األرباح المستقبلية. 
وتماشيا مع ترتيبات التمويل التي تم اإلبالغ عنها خالل عملية 
المسبق  اإللزامي  النقدي  الدفع  األولي، ستبدأ عملية  الطرح 
اآللية  غرار  على  بركاء،  إن  أم  أس  لشركة   2018 سبتمبر  في 
لذلك،  ونتيجة   .2016 سبتمبر  منذ  الرسيل  لشركة  القائمة 
سيتم دفع الفائض النقدي الذي تولده الشركة بعد سبتمبر 
إلى  المساهمين  إلى  تدفقه  يتم  ولن  المقرضين  إلى   2018
لشركة  بالنسبة   2022 عام  في  كامال  القرض  سداد  يتم  أن 

الرسيل و عام 2026 بالنسبة لشركة أس أم أن بركاء.

أتوجه  أن  أود  فإنني  الشركة،  إدارة  رئيس مجلس  وبصفتي 
على  فقط  ليس  الشركة،  في  للمساهمين  الشكر  بخالص 
ثقتهم الغالية، وإنما كذلك على دعمهم المتواصل لنا وما 
يعرب  كما  الشركة.  لخدمة  ومعارف  خبرات  من  به  أسهموا 
الُعمانية  للشركة  وامتنانه  شكره  عميق  عن  اإلدارة  مجلس 
وللهيئة  الكهرباء  تنظيم  ولهيئة  والمياه  الطاقة  لشراء 
وغير  الحكومية  الهيئات  من  وغيرها  المال  لسوق  العامة 
الحكومية على كل ما قدموه لنا من توجيهات ودعم. كما 
تشغيل  عمل  طاقم  جميع  إلى  بالشكر  أتوجه  أن  أيضًا  أود 
الثانية” و”الرسيل” وكذلك جميع العاملين  محطتي “ بركاء 
في  وإخالصهم  وإلتزامهم  تفانيهم  على  الشركة  في 
الشركة  تمّكنت  الدؤوب،  اليومي  عملهم، فبفضل عملهم 

من تحقيق أهدافها وغاياتها.

وختامًا، يطيب لي، نيابًة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أن أتقدم 
السلطان  الجاللة  صاحب  لحضرة  والعرفان  الشكر  بخالص 
المعظم -حفظه اهلل ورعاه- ولحكومته  قابوس بن سعيد 
للقطاع  المتواصلين  وتشجيعهم  دعمهم  على  الرشيدة 
من  تمكننا  التي  الالزمة  البيئة  إيجاد  خالل  من  الخاص 
وتحقيق  السلطنة  اقتصاد  تنمية  في  بفاعلية  المشاركة 

رفعتها وازدهارها. 

د. عبد اهلل اليحيائي
رئيس مجلس اإلدارة
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في ش.م.ع.ع”  القابضة  باور  إن  إم  “إس  شركة   تأسست 
شركات  من  الثنتين  القابضة  الشركة  ولكونها   .2011 مايو   7
الطاقة، هما “إس إم إن بركاء” و”الرسيل للطاقة”، فإنها توفر 
1.343 ميجا وات من الكهرباء و120.000 متر مكعب/ يوميًا من 

مياه الشرب.

معلومات أساسية:

مناقصة  الحكومة  طرحت   2005 عام  نوفمبر  من  الثاني  في 
المـياه  وتـحلـيـة  الكهربـاء  إلنتـاج  مستـقلـة  محطـة   إلنشـاء 
فـي والية بركاء وخصخصة محطة كهرباء الرسيل )مناقصة 

رقم 210/ 2005(.

وفي عام 2006، عقب إجراء مناقصة تنافسية، أرست “الشركة 
الُعمانية لشراء الطاقة والمياه” المناقصة على المؤسسين 
عمان”،  والصيانة  للعمليات  تراكتبل   - السويس  )“شركة 
الوطنية  و”الشركة  ش.م.ع”،  للتنمية  مبادلة  و”شركة 

أساس  على  المشروع  تنفيذ  تم  ولقد  ش.م.م”(.  للتجارة 

يتيح  النظام  وهذا  والتشغيل،  والتملك  التشييد  نظام 

للمؤسسين )عبر المشّغل( تشغيل المحطتين لفترة تمتد 

لما بعد أمد المشروع المحّدد بـ 15 عامًا، سواًء بتمديد اتفاقية 

“الشركة  مع  ذلك  على  االتفاق  تم  )إذا  والمياه  الطاقة  شراء 

اتحاد  إلى  الشركة  ببيع  أو  والمياه”(  الطاقة  لشراء  الُعمانية 

منتجي الطاقة الذي قد يكون قائمًا في ذلك الوقت.

القابضة  باور  إن  إم  “إس  شركة  بتأسيس  المؤسسون  قام 

ش.م.ع.ع” )“إس إم إن )جافزا(” بغرض تملك أسهم شركتي 

الشركتين.  هاتين  خالل  من  المشروع  ومباشرة  المشروع 

ظلت  الشركة  إلى  تحويله  حتى  المشروع  بدء  لحظة  ومنذ 

في  األسهم  من   ٪ 99.99 تمتلك  جافزا”  إن  إم  “إس  شركة 

من  المشروعين  من  كل  تنفيذ  تم  لقد  المشروع.  شركتي 

قبل كل من شركتي المشروع على النحو التالي:

وصف الشركة

............... √É«ŸG á«∏– äÉ£fi

................... ábÉ£dG äÉ£fi

........................... áª°UÉY

...................... áæjóe/áj’h

(¿ÉªY áæ£∏°S) Ωóæ°ùe

(¿ÉªY áæ£∏°S) AÉMóe
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شركة إس إم إن بركاء:

الحدثالتاريخ

إصدار طلب تقديم العروض من قبل مجلس المناقصات2 نوفمبر 2005        

تقديم العطاء26 يونيو 2006

توقيع وثائق المشروع6 ديسمبر 2006

اإلغالق المالي20 فبراير 2007

تاريخ التشغيل التجاري األولي للكهرباء28 يوليو 2008

إنتهاء فترة الكهرباء األولية30 سبتمبر 2008

انجاز التشغيل التجاري النهائي15  نوفمبر 2009

شركة الرسيل للطاقة:

الحدثالتاريخ

إصدار طلب تقديم العروض من قبل مجلس المناقصات2 نوفمبر 2005

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

وصف لمحطة إس إم إن بركاء:

المياه  تنتج  مستقلة  محطة  بركاء  إن  إم  إس  محطة  تعّد 
والكهرباء وتقع في بركاء. ويبعد الموقع عن مسقط، ُعمان 

بحوالى 50 كلم إلى الشمال الغربي.

تعرف المحطة أيضًا باسم بركاء )2( أو بركاء المرحلة الثانية. 
يبلغ اإلنتاج التصميمي للمحطة بنظام الدورة المزدوجة 678 
ميجا وات و363 ميجا وات بنظام الدورة المفتوحة. كما يبلغ 
إنتاج المياه حوالى 26.4 مليون جالون في اليوم أو 120.000 متر 

مكعب في اليوم.

دشنت المحطة إنتاجها التجاري الكامل في 15 نوفمبر 2009، 
التي حّددتها  الخمسة عشر سنة  فترة  بالتالي في  ودخلت 
انتاج المحطة  المياه والطاقة الذي يضمن بيع  اتفاقية شراء 
المياه  لشراء  الُعمانية  “للشركة  شرب  ومياه  كهرباء  من 

والطاقة”.

الكهرباء من ثالثة توربينات مزدوجة الحتراق  تتكون محطة 
الوقود )V 94.2 Rev 6( )من تصميم شركة “سيمنز” وإنتاج 
بخارية  مولدات  وثالثة  اإليطالية(  للطاقة”  “أنسالدو  شركة 
حرارية إضافية ومولدين مزودين بتوربين لتكثيف البخار من 
إنتاج شركة “سيمنز” إضافة لمحطة كهرباء مساعدة ضرورية 

لتشغيل محطة الكهرباء.

صممت محطة إس إم إن بركاء بحيث تكون على شكل 3+2، 
إضافية  حرارية  بخارية  مولدات  وثالثة  احتراق،  توربينات   3 مع 
دورة كهرباء موحدة.  لتشكل جميعها  بخاريين  وتوربينين 
يتيح هذا التصميم مرونة تشغيلية من الممكن مد أي من 
التوربينين البخارين بالبخار ذي الضعط العالي أو المنخفض 

المتولّد عن أي من المراجل. 

غازاتها  بتفريغ  المستقلة   ”V94.2“ الغاز  توربينات  تقوم 
بوحدات  المزودة  البخارية  المولدات  نحو  مباشرة  الساخنة 
مستويين  على  الطبيعي  الدوران  بنظام  الحرارة  استرداد 
من الضغط: ضغط بخاري عالي عند مستوى 85  بار وضغط 
البخاري  الضغط  يتجمع  7  بار.  مستوى  عند  منخفض  بخاري 
العالي اناتج من كل مولد في مكان واحد ويمرر لواحدة من 

التوربينات البخارية كضغط بخاري منخفض.

المحطة مجهزة بعوادم متباعدة بحيث يمكن تشغيل كل 
في  المفتوحة  الدورة  بنظام  حدة  على  االحتراق  توربين  من 
حال حدوث قصور في أي من المراجل أو التوربينات البخارية، 
كما أنها مزودة أيضًا بنظام إلقاء البخار مباشرة في أجهزة 
تكثيف التوربينات البخارية. وصممت محطة إس إم إن بركاء 
تعمل  مولدات  خالل  من  ذاتًيا  تشغيلها  بدء  يمكن  بحيث 
بالديزل قادرة على بدء تشغيل المحطة عبر توصيالت مربوطة 
باثنين من التوربينات الغازية على األقل  تعتمد عملية إنتاج 
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المياه على محطة لتحلية مياه البحر تعمل بنظام التناضح 
26.4  مليون  إلنتاج  “دوجريموت” صممت  إنتاج  العكسي من 
الساعة مع محطة  5000  متر مكعب في  أو  اليوم  جالون في 
صغيرة مساعدة ملحقة. يتكون نظام التناضح العكسي من 
الثاني.  الخط  في  و7  مقطورات  األول  الخط  في  مقطورة   14
مرور  يسهل  الذي  “الطبيعي”  التناضح  نظام  عكس  وعلى 
على  متساوية  المركزة  المواد  تكون  بحيث  المذابة  المواد 
على  يعمل  العكسي  التناضح  نظام  فإن  الغشاء  جانبي 
مرور المياه بضغط عال عبر غشاء يكاد ال يسمح بمرور األمالح 
النقية في جانب واألمالح  المياه  النهاية تكون  العالقة. وفي 

عالية التركيز في الجانب اآلخر. 

 يحتاج نظام التناضح العكسي للقليل جًدا من الطاقة مقارنة 
بنظام التقطير الومضي متعدد المراحل “أم أس أف” ونظام 
التقطير متعدد اآلثار “أم إي دي”. ويتيح هذا النظام لشركة 
إس إم إن بركاء المرونة، في بعض الحاالت، لشراء الكهرباء 
من الشبكة ألغراض تشغيل محطة التحلية بدالً عن االكتفاء 

فقط بالكهرباء التي تنتجها هي. 

والزيت  أساسي  كوقود  الطبيعي  بالغاز  المحطة  تعمل 
لتوزيع  التحتية  بالبنية  مربوطة  المحطة  مساعد.  كوقود 
الغاز التي تملكها وتشّغلها وزارة النفط والغاز وبنظام نقل 

المياه الذي تملكه وتشّغله الهيئة العامة للكهرباء والمياه 
وأخيرًا بنظام النقل الرئيسي الموحد بقدرة 220  كيلو فولت 

الذي تملكه وتشّغله الشركة العمانية لنقل الكهرباء. 

تتوفر الطاقة اإلضافية للمحطة من النظام الداخلي لكهرباء 
وتتوفر  الشبكة.  من  االحتياطي  على  االعتماد  مع  المحطة 
للتشغيل  المطلوبة  والمرافق  المعدات  كافة  بالموقع 
والمختبر  التحكم  غرفة  مثل  واإلصالح  والصيانة  واالختبار 

والمخازن والورش وخالفه. 

تراكتبيل  سويز  شركة  مع  بركاء  إن  إم  إس  شركة   تعاقدت 
عمليات  إدارة  التعاقد  ويشمل  “عمان”  والصيانة  للتشغيل 

الصيانة الكبرى للمحطة. 

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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 وصف لمحطة الرسيل: 

للدولة تتم  الكهرباء، وهي أول شركة طاقة مملوكة  الطبيعي إلنتاج 665  ميجا وات من  الغاز   الرسيل هي محطة تستخدم 
المساهمون )عن طريق االستحواذ على 99  ٪ من أسهم شركة  خصخصتها في سلطنة ُعمان. ففي ديسمبر 2006  استحوذ 

الرسيل للطاقة من قبل “أس أم أن جافزا”( على أسهم شركة الرسيل للطاقة من حكومة السلطنة.

  Frame 9E تقع المحطة في المنطقة الصناعية على بعد حوالى 40  كلم غرب مسقط. وتتكون من 8 توربينات غازية من طراز
تم تركيبها على 4  مراحل بين عامي 1984 و2000. تستخدم محطة الرسيل الغاز الطبيعي الذي توفره وزارة النفط والغاز كغاز 
تشغيل أساسي إال أنها تحتفظ بمخزون من وقود الديزل ليستخدم كوقود احتياطي. يتم بيع قدرة الطاقة و إنتاج الكهرباء 

للشركة العمانية لشراء المياه والطاقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة البالغ مدتها 17  سنة وتنتهي في مارس 2022.

8 x 400m3  air / sec

8 x 7 kg natural gas / sec

6 x 80MW
2 x 93MW

132 kV

رافعة  توفر  مع  جنب  إلى  جنبا  االحترق  توربينات  صف  تم 
النوع  من  هي  التوليد  معدات  الصيانة.  ألغراض  فوقهم  تمر 
للغاز  المعزولة  الكهربائية  المفاتيح  لوحة  وجود  مع  الخارجي 
تمر  األحمر.  الطوب  من  مبنى  داخل  فولت(  132  كيلو  )بقدرة 
الدوائر الكهربائية الكابلية تحت األرض بين محّول رفع الجهد 
المفاتيح الكهربائية للغاز بقدرة 132 كيلو  الكهربائي ولوحة 
علىالحدود  علوي  خط  عبر  بالنظام  تربط  ثم  ومن  فولت 
ومكاتب  التحكم  غرفة  توجد  للموقع.  والجنوبية  الشمالية 
اإلدارة في مبنى واحد بالقرب من البوابة. وتوجد قطع الغيار 
بنظام  مربوطة  المحطة  الموقع.  داخل  منفصل  مبنى  في 

النقل الرئيسي الموحد بقدرة 132  كيلو فولت. 

تراكتبيل  سويز  شركة  مع  للطاقة  الرسيل  شركة   تعاقدت 
عمليات  إدارة  التعاقد  ويشمل  “عمان”  والصيانة  للتشغيل 
اإلنتاجية  الطاق  ذات  الكهرباء  لمحطة  الصيانة  و  التشغيل 

البالغة 665  ميجا وات. 

 توربينات االحتراق

عبر  توفرت  أنها  إال  واحد  حجم  من  االحتراق  توربينات   جميع 

موردين مختلفين من شركات مختلفة على مر الزمن. وكان 
واإلنشاءات  والمشتريات  الهندسة  أعمال  مقاولي  جميع 
الذين ركبوا كافة وحدات الرسيل قبل عملية الخصخصة من 
والذين  العالم  على مستوى  المختلفة  مجاالتهم  في  الرواد 
والنقل  التوليد  وخدمات  والمكونات  األنظمة  بجودة  عرفوا 
وجي  بي”،  جي  “أم  شركات  وهي  يقدمونها  التي  والتوزيع 
ئي”، و”ألستوم”، وبي اتش إي إل”. تم تركيب وحدات محطة 

الرسيل على 4 مراحل بين عامي 1984  - 2000:

و3  بدأ  و2   1 الغاز  توربينات  شملت  األولى  المرحلة   - 
تشغيل أولها عام 1984 

بدأ  و6  و5   4 الغاز  توربينات  شملت  الثانية  المرحلة   -
تشغيل أولها عام 1987 

المرحلة الثالثة شملت توربين الغاز 7  الذي بدأ تشغيله   -
عام 1997 

المرحلة الرابعة شملت توربين الغاز 8  الذي بدأ تشغيله   -
عام 2000.
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 ونتيجة لتقدم التقنية في هذا المجال مع مرور الزمن أصبحت 
المولدات تنتج درجات متفاوتة من الحرارة، وبالتالي ال يمكن 

بالضرورة تبادل قطع الغيار ما بين الوحدات. 

المولدات
المولدات المستخدمة مع توربينات الغاز من 1 إلى 6 من صنع 
من   7 الغاز  توربين  ومع  المتحدة(،  )المملكة  “براش”  شركة 
صنع شركة “ألستوم” )فرنسا(، ومع توربين الغاز 8 من صنع 
قدرة  معدل  احتساب  يتم  )الهند(.  إل”  إي  إتش  “بي  شركة 

المولدات عند معامل القدرة 0.8 
فولت  كيلو  و11.5  فولت  كيلو   11 هي  الطرفية  الفولتية 
فولتية  وتتراوح  فولت.  كيلو  و15  فولت  كيلو  و14 
بين بالمولدات  المرتبطة  األوتوماتيكية  الجهد  مات   منظِّ

الُمفاعلية  القدرة  النسبة المستخدمة لتنظيم  ± 15 ٪، وهي 
الناتجة لكل مولد.

محوالت المولدات
إلى   1 من  الغاز  توربينات  المستخدمة في  المولدات  محوالت 
وفي  المتحدة(،  )المملكة  لونج”  “بونار  شركة  صنع  من   3
توربينات الغاز من 4 إلى 6 من صنع شركة “نوفا دي ليجانو” 
“كرومبتون  شركة  صنع  من   7 الغاز  توربين  وفي  )إيطاليا(، 
صنع  من   8 الغاز  توربين  وفي  المتحدة(،  )المملكة  جريفز” 
توربين  محول  فشل  بعد  )الهند(.  إل”  إي  إتش  “بي  شركة 
الغاز 2 في يوليو 2012، تم استبداله بمحول جديد صنع من 

.ABB قبل شركة

 لوحــة المفاتيــح الكهربائيــة بقــدرة 132 كيلــو 
ــت\ فول

تم تركيب لوحة المفاتيح الكهربائية بقدرة 132 كيلو فولت 
“جي  شركة  بها  قامت   1 المرحلة  )2(؛  مرحلتين  على   ”SF6“
إي سي” )المملكة المتحدة( )12 فتحة( والمرحلة 2 قامت بها 

شركة “ميرلن جيران” )فرنسا(، “DHT7”  )١٣ فتحة(.

تتمتع محطة الرسيل بفائض قدرة بمقدار 10 ميجا وات.

االكتتاب العام
تقتضي اتفاقية مؤسسي المشروع قيام المؤسسين بطرح 
بالمشروع  القائمة  الشركات  في  األسهم  من   ٪ 35 نسبة 
لالكتتاب العام المبدئي وإدراجها في سوق مسقط لألوراق 
المالية. وقد ارتأت اتفاقية مؤسسي المشروع األولية ضرورة 
إنشاء شركة مساهمة ُعمانية عامة للوفاء بالتزامات مؤسسي 
الشركة في طرح األسهم في اكتتاب عام مبدئي، األمر الذي 
تعذر على شركة “إس إم إن جافزا” تحقيقه نظًرا ألنها تابعة 
لشركة جافزا المحدودة العاملة في اإلمارات العربية المتحدة. 
وعقب تأسيس شركة مساهمة ُعمانية عامة كان لزامًا على 
والفوائد  والملكيات  الحقوق  كافة  أن  ضمان  المؤسسين 

واحد  وقت  في  ستنتقل  جافزا”  إن  إم  “إس  بشركة  الخاصة 
التزامات  كافة  وأن  العامة،  الُعمانية  المساهمة  للشركة 
وقت  جافزا” ستتحملها في  إن  إم  “إس  ومسؤوليات شركة 
أكتوبر  وفي  العامة.  الُعمانية  المساهمة  الشركة  واحد 
مؤسسي  اتفاقية  تعديل  على  المؤسسون  اتفق   2010 عام 
تأسيس   )1( خطوتين:  من  منهج  انتهاج  لتيسير  المشروع 
المقفلة  شركة مساهمة ُعمانية مقفلة، )2( تحويل الشركة 
إلى شركة عامة وقت طرح األسهم في االكتتاب العام األولي. 
وقد وافقت شركة الكهرباء القابضة على التعديل، وأصبح 
تعديل اتفاقية مؤسسي المشروع ساريًا يوم 30 أكتوبر عام 

2010 ليعكس تغيير المنهج المنشود.

والُمعاد  المعّدلة  المشروع  مؤسسي  اتفاقية  بموجب 
صياغتها، قام المؤسسون بتأسيس شركة “إس إم إن باور 
القابضة ش.م.ع.م” في مايو عام 2011. بناًء على )1( اتفاقية بيع 
بين   2011 عام  أغسطس   9 أبرمت في  فيها  واكتتاب  أسهم 
تنازل ونقل، تم نقل  إن جافزا”، و)2( سند  إم  الشركة و”إس 
كافة الحقوق والملكيات والفوائد الخاصة بشركة “إس إم إن 
أسهم شركتي  ذلك  )بما في  المشروع  جافزا” في شركتي 
باألسهم(  االلتزام  خطابات  بمقتضى  والحقوق  المشروع 
إلى الشركة بغرض طرح 35 ٪ من رأس مال أسهم الشركة 
للجمهور في اكتتاب عام أولي، في نفس الوقت الذي تم فيه 
تحويل الشركة من شركة مساهمة ُعمانية مقفلة إلى شركة 
عامة. دون أي غرض محدد بعد ذلك وبالتوافق مع اتفاقيات 
التعامل التجاري، تمت تصفية شركة اس ام ان في المنطقة 
تأثير على شركة  أي  2014 دون  الحرة في جبل علي في عام 

أس أم إن باور القابضة ش.م.ع.ع.

القابضة  للطاقة  “مبادلة  شركة  استحوذت   ،2012 مايو   2 في 
سهمًا(   2.171.037(  ٪ 10.875 نسبتها  حصة  على  المحدودة” 
في الشركة من شركة “أم دي سي للصناعة القابضة ذ.م.م”. 
وبهذا االستحواذ زادت حصة شركة “مبادلة للطاقة القابضة 
كاًل  أن  بالذكر  والجدير  نسبتها 30.875 ٪.  لتصل  المحدودة” 
للتنمية  “مبادلة  لشركة  مملوكان  والبائع  المشتري  من 
المحدودة”  القابضة  للطاقة  “مبادلة  حصلت  ولقد  ش.م.ع”. 
 2012 أبريل   4 في  المال  لسوق  العامة  الهيئة  موافقة  على 

لزيادة حصتها في الشركة حتى نسبة 30.875 ٪.

القابضة”،  باور  إن  إم  “إس  لشركة  األولي  العام  االكتتاب  إن 
ُعمان  سلطنة  شهدته  الذي  الوحيد  االكتتاب  يعتبر  الذي 
عام 2011 وأحد االكتتابات القليلة التي شهدتها المنطقة في 
وجمعت  المستثمرين،  من  كبيرًا  اهتمامًا  جذب  العام،  ذاك 
الـ 24.6  ريال ُعماني مقارنة بقيمة  عملية اإلصدار 40.9 مليون 
فلقد  وبالتالي  مستهدفة،  كانت  التي  ُعماني  ريال  مليون 
العام  تم االكتتاب في ضعف اإلصدار 1.7 مرة. عقب االكتتاب 
 األولي تم إدراج 35 ٪ من أسهم شركة “إس إم إن باور” يوم

23 أكتوبر عام 2011 في سوق مسقط لألوراق المالية.
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بعد االكتتاب العام ا�وليقبل االكتتاب العام ا�ولي

٤٧٫٥٪كهربيل 

مبادلة للطاقة
القابضة 

شركة مبادلة للتنمية
الصناعية القابضة

٪٣٦٫٦٢٥

٪١٠٫٨٧٥

٥٪الشركة الوطنية للتجارة 

٣٥٪الجمهور 

٣٠٫٨٧٥٪كهربيل 

مبادلة للطاقة
٣٠٫٨٧٥٪القابضة 

٣٫٢٥٪الشركة الوطنية للتجارة 

للعلم، خالل عام 2016، قامت الشركة الوطنية للتجارة ببيع كامل حصتها المملوكة في شركة اس ام ان باور.

٫ 600 سهم بقيمة 100 بيسة لكل منها. كما في 31 ديسمبر 2017.   يتكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 199 ٫ 635 
تفاصيل المساهمين كالتالي:

31 ديسمبر 2017

الجنسية

 عدد األسهم
 المملوكة

 والبالغ قيمة
 كل منها 100

بيسة
 النسبة من

اإلجمالي

 إجمالي
 القيمة

 االسمية
 لألسهم

 المملوكة
 ألف ريـال)

(ُعماني

شركة كهرابيل أف زد إي
 اإلمارات العربية

30.8756٫164٪61٫637٫490المتحدة

شركة مبادلة للطاقة القابضة المحدودة
 اإلمارات العربية

30.8756٫164٪61٫637٫490المتحدة

7.5931٫516٪15٫158٫016سلطنة عمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

7.4691٫491٪14٫910٫443سلطنة عمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

5.0091٫000٪10٫000٫000سلطنة عمانشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ش.م.ع.م

18.1793٫629٪36٫292٫161عامة

199٫635٫600٪10019٫964
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كهربيل م.م.ح
تشرف شركة كهربيل وتديرعمليات تطوير وبناء وتشغيل 
»إنجي«  مجموعة  ضمن  المياه  وإنتاج  الكهرباء  توليد  أعمال 
األوسط  الشرق  منطقة  في  سابقا(  سويز«  إف  دي  )»جي 
وشمال إفريقيا. وهي عبارة عن كيان مملوك بالكامل مباشرة 
هي  والتي  إيه«،  إس  باور  »إنترناشيونال  شركة  قبل  من 
بدورها مملوكة بالكامل بشكل غير مباشرمن قبل شركة 
»إنترناشيونال باور ليمتد« المملوكة بشكل غير مباشر من 
حول  الرائدة  الشركات  إحدى  وهي  »إنجي«،  مجموعة  قبل 

العالم في مجال خدمات الكهرباء والغاز والطاقة.

التنمية  على  »إنجي«  بمجموعة  التنمية  استراتيجية  ترتكز 
والبيئة  الطاقة  قطاعي  تحول  تحديات  لمواجهة  المسؤولة 
اآلتي:  في  تتمثل  والتي  الكربون  منخفض  االقتصاد  إلى 
المناخ  تغير  من  والحد  المستدامة،  الطاقة  إلى  الوصول 
والتكيف معه، وتأمين اإلمدادات واالستخدام الرشيد للموارد.

يعتمد  للطاقة  شاملة  حلول  وضع  على  المجموعة  وتحرص 
الكهرباء  إنتاج  على  والشركات  والمدن،  األفراد،  فيها 
الطبيعي  الغاز  وتوريد  الكربون،  منخفضة  أو  المتجددة 
الخالي من الكربون، فضاًل عن االبتكار التكنولوجي والرقمي.

بلغ عدد العاملين لدى المجموعة حوالي 153.000 موظًفا في 
في  يورو  مليار   66.6 إيراداتها  وبلغت  العالم،  أنحاء  جميع 
عام 2016. قد تم إدراج أسهم المجموعة للتداول في أسواق 
األوراق المالية في كل من باريس وبروكسل )إنجي(. وتتمثل 
40، وبيل  المالية )كاك  المجموعة في أهم مؤشرات األسواق 
20، ودي جيه يورو ستوكس 50، ويورونكست 100، وإف إس إي 
يوروتوب 100، وإم إس سي آي يوروب(، ومؤشرات المسؤولية 
االجتماعية للشركات )دي جيه إس آي وورلد، ودي جيه إس آي 
 يوروب، ويورونكست فيجيو ايريس - وورلد 120، ويوروزون 120، 

ويوروب 120، وفرانس 20، وكاك 40 لحوكمة الشركات(.

زيارة  ُيرجى  »إنجي«،  مجموعة  عن  المعلومات  من  للمزيد 
www.engie.com :الموقع

شركة مبادلة للطاقة القابضة
تابعة  شركة  هي  المحدودة  القابضة  للطاقة  مبادلة  شركة 
مملوكة بالكامل لشركة مبادلة لالستثمار )»مبادلة«(، وهي 

شركة مساهمة عامة مسجلة في إمارة أبوظبي.

عالمًيا  الرائدة  االستثمار  شركات  إحدى  مبادلة  شركة  تعتبر 
لإلسراع  وبراعة  بنزاهة  رأسمالها  استثمار  على  تحرص  التي 
األمد  الفوائد طويلة  لتحقيق  االقتصادية  التنمية  من عملية 
االستثمار  شركة  هي  الشركة  ألن  ونظًرا  أبوظبي.  إلمارة 
الرائدة في أبوظبي، فإنها تزاول نشاطها في  االستراتيجي 
13 قطاًعا وأكثر من 30 دولة على مستوى العالم ما يساعدها 
على تحقيق قيمة مستدامة ألحد مساهميها المتمثل في 
حكومة أبوظبي. وتتضمن أنشطة الشركة تطوير مشروعات 
صناعية عالمية رائدة عبر مختلف قطاعات الصناعة، بما في 
إلى  باإلضافة  واالتصاالت،  المعلومات  وتقنية  الفضاء،  ذلك 
المتجددة  والطاقة  والتعدين،  والمعادن  الموصالت،  أشباه 
الممتلكات  من  متنوعة  مجموعة  إدارة  عن  فضاًل  والمرافق، 
مجال  في  العريقة  خبرتها  من  الشركة  وتستفيد  المالية. 
النفط والغاز في االستثمار في صناعات الهيدروكربون، كما 
خالل  من  التنمية  تحقيق  على  اإلمارات  قدرة  من  تعزز  أنها 
االستثمار في قطاعات الرعاية الصحية، والعقارات، والخدمات 

الدفاعية.

ويمنح منهج االستثمار الذي تتبعه الشركة األولوية للشراكة 
أعلى  بتحقيق  االلتزام  عن  فضاًل  المرموقة  المؤسسات  مع 

مستويات الحوكمة.

للمزيد من المعلومات عن شركة »مبادلة«، ُيرجى زيارة الموقع: 
www.mubadala.com

نبذة عن المساهمين الرئيسيين
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صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
ُأنشئ صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بالتزامن مع 
للمواطنين  الخدمة  نهاية  ومكافأة  المعاشات  قانون  إصدار 
عام  بداية  في  الحكومي  بالقطاع  العاملين  الُعمانيين 
القانون  أحكام  تنفيذ  مسؤولية  الصندوق  ويتولى   .1986
باإلضافة إلى إدارة واستثمار أموال المعاشات ومكافآت نهاية 
الخدمة. والصندوق عبارة عن وحدة حكومية مستقلة تتمتع 

بشخصية اعتبارية فضاًل عن استقاللها اإلداري والمالي.

صندوق تقاعد وزارة الدفاع
يوجد  عام  قانوني  كيان  هو  الدفاع  وزارة  تقاعد  صندوق 
للمرسوم  وفًقا  وتسجيله  تنظيمه  تم  ُعمان  سلطنة  في 
السلطاني رقم 93/87 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1993. يعتبر 
في  التقاعد  صناديق  أكبر  أحد  الدفاع  وزارة  تقاعد  صندوق 
ُعمان ومستثمر رئيسي في سوق المال المحلي في مجالي 
رأس المال والسندات. كما يعتبر الصندوق أحد المشاركين 
واالستثمارات  االستثمارية  المشروعات  في  الرئيسيين 
من  الكثير  إدارة  مجالس  في  ممثلين  وللصندوق  العقارية. 

الشركات البارزة داخل ُعمان.

الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال 
(قلهــات للغــاز الطبيعــي المســال ش.م.ع.م) 
الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م )»الُعمانية 
مشترك  مشروع  شركة  هي  المسال«(  الطبيعي  للغاز 
 .1994 عام  في  صدر  سلطاني  مرسوم  بموجب  تأسست 
تعمل الشركة وفًقا لقوانين سلطنة ُعمان ويتمثل نشاطها 

في إنتاج وبيع الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته، أي سوائل 
الغاز الطبيعي. وتقوم الشركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
الالزمة  بها  المرتبطة  واألنشطة  والعمليات  المشاريع  بكافة 
وتسويقه،  ونقله  وتخزينه  الُعماني  الطبيعي  الغاز  إلسالة 
فضاًل عن تصديره للعمالء. وتدير الشركة ثالث قاطرات إلسالة 
الغاز الطبيعي في موقعها بمدينة قلهات بالقرب من والية 
صور بطاقة إجمالية تبلغ 10.4 مليون طن متري سنوًيا. ومن 
أهداف  تحقيق  في  الشركة  تساهم  األنشطة،  هذه  خالل 
مصنع  ويقع  االقتصاد.  تنويع  إلى  الرامية  الُعمانية  الحكومة 
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على ساحل مدينة 
قلهات في والية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بينما يوجد 

المكتب الرئيسي في مسقط.

الشركة  اندمجت   ،2013 عام  من  سبتمبر  من  األول  وفي 
قلهات  شركة  مع  رسمًيا  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية 
اسم  تحت  متكاماًل  كيانًا  ليصبحا  المسال  الطبيعي  للغاز 

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
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 هيكلة قطاع الطاقة ونموذج أعمالنا

يقدم قانون القطاع - الصادر بموجب المرسوم السلطاني ٢٠٠٤/٧٨- اإلطار التنظيمي لقطاع الطاقة والمياه في ُعمان. وينص 
على إنشاء هيئة تنظيمية وهي هيئة تنظيم الكهرباء والشركة الكهرباء القابضة المملوكة لوزارة المالية والمالكة للشركة 
العمانية لشراء الطاقة والمياه والتي ُتعد المشتري الوحيد للطاقة والمياه الناتجة من جميع مشاريع إنتاج الطاقة المستقلة 

ومشاريع إنتاج الطاقة والمياه المستقلة في ُعمان. 

يستند النموذج التجاري لكال شركتي المشروع المملوكتين لشركة »إس إم إن باور القابضة ش.م.ع.ع«، وهما شركة »إس إم 
تعاقدي متين، مع شركاء ذوي سمعة طيبة  إطار عمل  إلى  للطاقة ش.م.ع.م«  »الرسيل  للطاقة ش.م.ع.م«، وشركة  بركاء  إن 
وموثوقية. وتعمل العقود المكملة لبعضها البعض على خفض المخاطر على المدى البعيد بشكل واضح. فتوريد المخرجات 
إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وإمدادات الغاز من وزارة النفط والغاز، وتشغيل وصيانة المحطات من جانب شركة 
سويز تراكتبل للعمليات والصيانة )ستومو(، وتمويل المشروع، وكلها مضمونة على مدار فترة طويلة تبلغ ١٧ عاًما بالنسبة 
لشركة »إس إم إن بركاء« و١5 عاًما لشركة »الرسيل«. وعلى مدار هذه الفترة ) التي تنتهي في مارس ٢٠٢٢ بالنسبة للرسيل، 
وفي مارس ٢٠٢٤ بالنسبة لـ »إس إم إن بركاء«(، ُتكافأ الشركات على حسب سعتها وتوافرها  للعمل.  وُتعد ربحيتها وقدرتها 
على توليد تدفقات نقدية، مستقلة عن اضطرابات السوق وأسعار السلع ومعدل الطلب في السوق، طوال مدة اتفاقية شراء 

الطاقة والمياه.

يتم تشغيل المحطات وصيانتها وفًقا لشروط اتفاقية التشغيل والصيانة المبرمة مع شركة »ستومو«. كما يتم تطبيق أعلى 
معايير الصحة والسالمة والتميز التشغيلي، لضمان أعلى مستويات التوافر والكفاءة. ويجري التخفيف من التقلب في أسعار 
الفائدة وتأثيرها على نفقات التمويل عن طريق سياسات التغطية المناسبة، وفًقا للمتطلبات التي تحددها الجهات الُمقرضة في 

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
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اتفاقيات التسهيالت. باإلضافة إلى ما سبق، تستفيد الشركة 
مؤسسوها  بها  يحظى  التي  المميزة  اإلنجازات  سجل  من 
األصليون، والتي تظهر في مستوى الخبرة المتميزة لمجلس 

اإلدارة، والذي بدوره يضيف قيمة مهمة لكال المشروعين.

شهد قطاع الطاقة بعض التطورات الهائلة في عام 2017:

الطاقة  إنتاج  لمشروع  العطاء  طرح  عملية  تأجيل  تم   -
المستقلة في المسفاة؛

إشعار  والمياه  الطاقة  لشراء  الُعمانية  الشركة  نشرت   -
الطاقة  للبدء في عملية شراء  العطاء  البدء في طرح 
لعام 2022 والتي ستتيح، من بين أمور أخرى، لشركات 
مثل  عقودها  صالحية  انتهت  التي  الطاقة  توليد 

الرسيل تقديم عطاء لتمديد العقد؛

أيًضا  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  واصلت   -
التعريف بالسوق الفورية بهدف إطالقها في نهاية عام 
اعتمدتها  التي  السوق  قواعد  وثيقة  إرسال  وتم   .2020
السوق  دليل  إلى  باإلضافة  الكهرباء،  تنظيم  هيئة 
المولدة  الشركات  جميع  إلى  االلتزامات،  ومصفوفة 

للطاقة.

التوجيهية  المبادئ  من  عدد  ر  ُنشَّ المتجددة:  الطاقة   -
الشمسية  الكهروضوئية  الطاقة  أنظمة  بشأن 
الطاقة  بمشاريع  العطاء  إجراءات  في  البدء  وتم 

الكهروضوئية الشمسية الجديدة؛

وتدل هذه التغييرات في قطاع الطاقة على الفرص الممكنة 
القوي  التشغيلي  األداء  سجل  خالل  ومن  للشركة.  المتاحة 
باور  إن  إم  إس  تعمل  تميزها،  التي  الفريدة  والخصائص 
مستقبل  إلعداد  بجد  حالًيا  لها  التابعة  والشركات  القابضة 
الكهرباء  تنظيم  هيئة  مع  الوثيق  بالتعاون  المحطتين  كال 
الُعمانية  والشركة  والمياه  الطاقة  العمانية لشراء  والشركة 
والصيانة  للعمليات  تراكتبل  سويز  وشركة  الكهرباء  لنقل 

وغيرهم من أصحاب المصلحة.

المناقشات بشأن األداء التشغيلي

الصحة والسالمة والبيئة
والشركات  القابضة  باور  إن  إم  إس  ابقت   ،2017 العام  خالل 
التابعة لها معايير الصحة والسالمة والبيئة كهدف الرئيسي 
الصحة  بمعايير  الشركة  التزام  على  وللتأكيد  للشركة. 
لسياسة  شامل  وتنقيح  مراجعة  ُأجريت  والبيئة،  والسالمة 

الشركة ولدليل الصحة والسالمة والبيئة.

صفر  )»مستوى  إصابات  أي  وقوع  منع  على  شركاتنا  ركزت 
أو أي حوادث  أو حوادث مهدرة للوقت،  العمل«(،  من إصابات 

الطبي  العالج  أو  األولية  اإلسعافات  استخدام  تستدعي 
المتعلقة  المالحظات  مثل  الوقائية  التدابير  باستخدام 
والتعرف  الجديدة،  والمالحظات  والبيئة،  والسالمة  بالصحة 

على الظروف غير اآلمنة. 

والسالمة  الصحة  لمعايير  األسبوعية  المراجعات  إجراء  آدى 
والتشغيل«(  الصيانة  )»مقاول  »ستومو«  شركة  مع  والبيئة 
والسالمة  الصحة  ثقافة  في  مهمة  تطورات  حدوث  إلى 
أن  الموظفين  لجميع  مجدًدا  يؤكد  ما  بالمحطات،  والبيئة 
معايير الصحة والسالمة والبيئة في أعلى ُسلَّم األولويات في 

العمليات التي نباشرها. 

والبيئة على مدار  الكلي للصحة والسالمة  األداء  اتسم  كما 
عام 2017 بأنه أداء ممتاز، إذ لم تقع أي حوادث مهدرة للوقت.  
بركاء  إن  إم  أكملت محطتي إس   ،2017 31 ديسمبر  بتاريخ   و 
و الرسيل 3٫714 و3٫237 يوًما من العمل على التوالي من دون 
وقوع أي حوادث مهدرة للوقت. وبفضل اإلجراءات االستباقية 
الكثيرة التي اتخذتها شركة »:ستومو« في كلتا المحطتين، 

تحقق هذا اإلنجاز الممتاز الذي يتلخص في اآلتي: 

هدف الوصول إلى صفر من الحوادث.  -

مثل  السلوك  على  تعتمد  التي  البرامج  على  التركيز   -
وإجراءات  السالمة،  بشأن  واالجتماعات  الجديدة،  الروئ 
معايير  لمعاينة  المؤسسة  داخل  المنتظمة  المرور 
وبرامج  الطوارئ،  لحاالت  التأهب  وبرامج  السالمة، 
وبرامج  السالمة،  بشأن  اللجان  واجتماعات  التدريب، 
والبيئة  والسالمة  الصحة  بمعايير  االلتزام  تدقيق 

)التدقيق الداخلي والخارجي(.

والسالمة  الصحة  بشأن  والحوادث  المالحظات  تتبع   -
متكامل  معلومات  نظام  باستخدام  والبيئة 

)»إنتليكس«(.

تدقيق االلتزام بمعيار األيزو 14001 وأوساس 18001.  -

كلتيهما  بركاء  إن  إم  وإس  الرسيل  محطتي  حصول   -
على شهادات أوساس 18001. 

نالت محطتا إس إم إن بركاء والرسيل تقدير الجمعية   -
لتي   )RoSPA( الحوادث  لمنع  البريطانية  الملكية 
والجائزة  الثانية  بركاء  لمحطة  الفضية  الجائزة  منحت 

الذهبية لمحطة كهرباء »الرسيل«.
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السعة: 
الكهربائية  الطاقة  إجمالي  بأنها  المحطة  سعة  ف  ُتعرَّ
)بالميغا واط( والمياه )بالمتر المكعب في اليوم( التي يمكن 

أن تنتجها المحطة في الظروف المرجعية المحيطة. 

اتفاقية  بموجب  بركاء  إن  إم  إس  لمحطة  التعاقدية  السعة 
من  واط  ميغا   674 بلغت   2017 لعام  والمياه  الطاقة  شراء 
األداء  اختبار  وأثبت  المياه.  من  م3/اليوم  و120٫000  الطاقة 
للطاقة  التعاقدية  الشروط  استوفت  المحطة  أن  السنوي 

والمياه على حٍد سواء.

الطاقة  من  الرسيل  محطة  إلنتاج  التعاقدية  السعة  وبلغت 
بموجب اتفاقية شراء الطاقة 665 ميغا واط. وفي اختبار األداء 
السنوي، أثبتت المحطة قدرتها على استيفاء شروط السعة 

التعاقدية. 

توليد الطاقة
كهربائية  طاقة  الرسيل  طاقة  محطة  صدرَّت  العام،  خالل 
بمقدار 1٫918 غيغا واط في الساعة، في حين بلغ إجمالي إنتاج 
الطاقة لمحطة إس إم إن بركاء 2٫224 غيغا واط في الساعة 

وبلغ إنتاجها من المياه 41٫072 ألف متر مكعب.

المطالبات بشأن القوة القاهرة:
لتكاثر  البحر نظًرا  في عام 2017، تدهور مستوى جودة مياه 
 .2017 وديسمبر  وأبريل  فبراير  شهر  في  البحرية  الطحالب 
وقدمت إس إم إن بركاء إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة 
السعة  السترداد  القاهرة  القوة  بشأن  مطالبات  والمياه 

واعتمدت  المياه.  جودة  لتدهور  نظًرا  المياه  من  المفقودة 
بشأن  المطالبات  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة 

القوة القاهرة لشهري فبراير وأبريل 2017.
من المقرر تمديد فترة اتفاقية شراء الطاقة والمياه بإجمالي 
20.14 يوًما لمحطة التناضح العكسي، والتي تشمل المطالبات 
بشأن القوة القاهرة المعتمدة التي أرسلت في وقت سابق. 

الموثوقية: 

السعة  إنتاج  على  قدرتها  في  المحطة  موثوقية  تتمثل 
المعلنة وفًقا للعقد.

وفي عام 2017، بلغت نسبة موثوقية محطة إس إم إن بركاء 
التوالي  على  و89.8 ٪   ٪ 99.4 والمياه  الطاقة  إلنتاج   بالنسبة 
)87.7 ٪ و99.2 ٪ في 2016(، ما يدل على مستوى الموثوقية العالي 
بنسبة  ممتازة  موثوقية  الرسيل  محطة  وأظهرت   للمحطة. 

99.8 ٪ )93.0 ٪ في 2016(.

كفاءة المحطة (معدل الحرارة):
الطاقة  مقدار  حيث  من  الطاقة  محطة  كفاءة  ُتقاس 
الكهربائية.  الطاقة  من  واحدة  وحدة  إلنتاج  المستهلكة 
إس  لمحطة  األصلي  األداء  اختبار  في  الُمثبتة  الكفاءة  كانت 
إم إن بركاء أفضل من الشروط التعاقدية الموضوعة بموجب 
اتفاقية شراء الطاقة والمياه. والجدير بالذكر أن معدل الحرارة 
الكلي لمحطتي إس إم إن بركاء والرسيل تأثر سلًبا بنظام 

التوزيع الجديد.

إحصائيات الصحة والسالمة في بركاء٢

٠
حوادث
مهلكة

٠
حوادث
مهلكة

٠
حوادث

مهدرة للوقت

٠
حوادث

مهدرة للوقت

٠
حوادث تستدعي استخدام

ا�سعافات ا�ولية أو العالج الطبي

١
حوادث تستدعي استخدام

ا�سعافات ا�ولية أو العالج الطبي

٤
حوادث كادت أن تقع

٣
حوادث كادت أن تقع

٢٥٣
مالحظات جديدة

٧٦٨
مالحظات جديدة

١٢٨٦
المالحظات المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة

١٦٣٢
المالحظات المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة

إحصائيات الرسيل للصحة والسالمة
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الصيانة والتحسينات:

إس إم إن بركاء:   •

تــم االنتهــاء مــن المعاينــات الرئيســية لتوربينــي   -
علــى  والرابــع  األول  الربعيــن  خــالل  و٣   ٢ الغــاز 

لــي. التوا

لتوربينــي  الســنوية  المعاينــة  مــن  االنتهــاء  تــم   -
و٢.   ١ البخــار 

اســتمر برنامــج إصــالح مضخــات الضغــط العالــي   -
 )9( تســع  إصــالح  عمليــات  مــن  االنتهــاء  وتــم 

عــاِل.  ضغــط  مضخــات 

الرسيل:    •

ــا  ــة المقــررة لتوربينــات الغــاز وفًق تــم إجــراء الصيان  -
الصيانــة.  لخطــة 

تــم إجــراء معاينــة اإلشــتعال لتوربينــات الغــاز 5 و٧   -
و٨. تــم إجــراء معاينــة لممــر الغــاز الســاخن لتوربين 

الغــاز رقــم 5.

العضــو  لــف  إعــادة  مــن  بنجــاح  االنتهــاء  تــم   -
 .٣ رقــم  الغــاز  بتوربيــن  الخــاص  للمولــد   الــدوار 

ــل  ــاء - التعدي ــراء واإلنش ــة والش ــد الهندس عق
ــع:  الراب

واإلنشاء  والشراء  الهندسة  لعقد  الرابع  التعديل  إجراء  تم 
في أغسطس 2017 للتعامل مع مشكالت الضمان المتبقية 
الخاصة بمضختي الضغط العالي لمحطة التناضح العكسي. 
األموال  سند  قيمة  من  التقليل  تم  االتفاقية،  لبنود  ووفًقا 
حتى  تمديده  وتم  أمريكي  دوالر  مليون   2 لتبلغ  المحتجزة 

سبتمبر 2018. 

مشروع توسعة محطة التناضح العكسي: 
ًحا إلى  في ديسمبر 2016، قدمت إس إم إن بركاء مقترًحا ُمنقَّ
المياه  سعة  لزيادة  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة 
التناضح  توسعة محطة  من خالل مشروع  )30٫000 م3/اليوم( 
الشركة  ت  أكدَّ الثانية.  بركاء  محطة  سياج  داخل  العكسي 
العمانية لشراء الطاقة والمياه أنه ال توجد حالًيا ضرورة لزيادة 

سعة المياه. 

مشروع تمديد اتفاقية شراء طاقة الرسيل
وفًقا للمذكور أعاله، أصدرت الشركة العمانية لشراء الطاقة 
شراء  عملية  يلخص  الذي  العطاء  طرح  بدء  إشعار  والمياه 
لإلثبات  شاماًل  ملًفا  الرسيل  وقدمت   .»2022 »طاقة  الطاقة 
المسبق لألهلية وهي الحين تنتظر طلب »الشركة العمانية 

لشراء الطاقة والمياه« لألهلية. 
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تحليل الربح والخسارة 

•  اإليــرادات اإلجماليــة فــي ٢٠١٧ بلغــت 9٣٫٣ مليــون 

ــال  ــادة مقدارهــا 5٫٣ مليــون ري ــال ُعمانــي، مــا يمثــل زي ري
ُعمانــي مقارنــًة بعــام ٢٠١6. وتشــتمل اإليــرادات اإلجماليــة 
علــى اإليــرادات المتغيــرة )رســوم الوقــود، باإلضافــة إلــى 
إلــى  باإلضافــة  المتغيــرة(  والصيانــة  التشــغيل  رســوم 

اإليــرادات الثابتــة )رســوم الســعة الثابتــة(. 

ُتعــزى الزيــادة فــي اإليــرادات المتغيــرة مــن العــام الماضي   -
)+٣٫9 مليــون ريــال ُعمانــي( إلــى الزيــادة الشــاملة إلنتــاج 
المحطتيــن مــن قبــل الســلطات المعنيــة. وبلــغ إجمالــي 
إنتــاج الطاقــة ٤٫١٤٢ غيغــا وات فــي الســاعة فــي عــام ٢٠١٧ 
)بزيــادة قدرهــا ٤٨9 غيغــا وات فــي الســاعة عــن عــام 
ألــف  إنتــاج الميــاه الصالحــة للشــرب ٤١٫٠٧٢  ٢٠١6(، وبلــغ 
متــر مكعــب فــي عــام ٢٠١٧ )بزيــادة قدرهــا ٢٫٢٠9 ألــف متــر 
مكعــب عــن عــام ٢٠١6(. وال يؤثــر ارتفاع/انخفــاض اإليــرادات 
المتغّيــرة علــى الربحيــة التــي تنتــج فــي معظمهــا عــن 
فــي  االنخفــاض  فــإن  وعملًيــا،  الثابتــة.  الســعة  رســوم 
مــن  معظمــه  فــي  تعويضــه  يتــم  المتغّيــرة  اإليــرادات 
خــالل االنخفــاض فــي التكاليــف المتغيــرة بمبلــغ معــادل 

لــه.

ــادة فــي رســوم الســعة الثابتــة )+٧٫٢ مليــون  ُتعــزى الزي  -
ريــال ُعمانــي( إلــى ارتفــاع نســبة التوافــر التجــاري للمحطــة 
فــي عــام ٢٠١٧ مقارنــًة بالعــام الماضــي. فــي عــام ٢٠١6، 
تأثــرت كلتــا المحطتيــن بمســتوى عالــي مــن انقطــاع 
األعمــال. وقــد ُأجريــت اإلصالحــات الرئيســية فــي عــام ٢٠١6 
محطــة  فــي  الغازيــة  التوربينــات  مولــد  عطــل  بســبب 
بــركاء الثانيــة إلــى جانــب اثنيــن مــن مولــدات توربينــات 
اآلثــار  تخفيــف  تــم  قــد  و  الرســيل.  محطــة  فــي  الغــاز 
الماليــة لهــذه األحــداث جزئيــا فــي عــام ٢٠١6 مــن خــالل 

التأميــن. عائــدات 

تحّســن صافــي الناتــج الموّحــد مــن العمليــات   •

قليــاًل مقارنــًة بعــام ٢٠١6 )بزيــادة ٠٫٣٪(، ويعــزى ذلــك فــي 
األســاس إلــى التحســن فــي التوافــر التجــاري للمحطــة، 

الوقــود. اســتهالك  زيــادة  جزئًيــا  قابلهــا  والتــي 

انخفضــت الرســوم الماليــة بمقــدار ٠٫6 مليــون ريــال   •

مــن  االنتهــاء  بعــد  وذلــك   ،٢٠١6 بعــام  مقارنــًة  ُعمانــي 
المقــررة للقــروض ذات أجــل الخاصــة  عمليــات الســداد 

المشــروع. بشــركتي 

ر بـــ ٢٫6 مليــون  وحققــت الشــركة فــي عــام ٢٠١6 أرباًحــا ُتقــدَّ  •

ريــال ُعمانــي بعــد إعــادة تقييــم التــزام تفكيــك 

المناقشات بشأن األداء المالي

أبرز النقاط المالية

 الفرق20172016األرباح والخسارة (ألف ريال ُعماني)
+ 93٫32087٫9955٫325مجموع اإليرادات

+ 20٫05119٫98467األرباح من العمليات
+ 618)9٫296()8٫678(الرسوم المالية

-2٫6342٫634-الربح على إعادة تقييم التزام استعادة الموقع
-11٫3٧313٫3221٫٩٤٩الربح قبل احتساب الضريبة

-3٫066)1٫564()٤٫6٣٠(الضرائب
-6٫74311٫7585٫015صافي الربح

 الفرق20172016الميزانية العمومية (ألف ريال ُعماني)
-223٫506236٫47812٫972مجموع األصول

+36٫80636٫650155مجموع أموال المساهمين
+3٫59٧)11٫068()7٫47١(العجز التحفظي

 الفرق20172016معلومات أخرى
-6.2٪ 13.4٪ 7.2٪صافي الربح إلى اإليرادات

٣٣ بيسة/السهمربح السهم المدفوع 
)القيمة األسمية 
٠٫١٠٠ ريال ُعماني/

سهم(

٣١٫٠ بيسة/السهم
)القيمة األسمية 
٠٫١٠٠ ريال ُعماني/

سهم(

+٢ بيسة/السهم
)القيمة األسمية 
٠٫١٠٠ ريال ُعماني/

سهم(
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إلــى  أدى  ممــا  المحطتيــن،  لكلتــا  بالنســبة  األصــول 
الموقــع.  الســتعادة  الــالزم  المخصــص  فــي  انخفــاض 

قبــل  الموّحــد  الناتــج  انخفــض  لذلــك،  ونتيجــًة   •
ل فــي عــام ٢٠١٧ بمقــدار ٢ مليــون  الضريبــة والُمســجَّ

.٢٠١6 بعــام  مقارنــًة  ُعمانــي  ريــال 

ملحوًظــا  تأثيــًرا  الشــركة  تأثــرت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة   •
إلــى   ٪١٢ مــن  الشــركات  ضرائــب  معــدل  فــي  بالتغيــر 
١5٪ والــذي صــدر بموجــب المرســوم الســلطاني 9/٢٠١٧ 
الجريــدة  فــي  والمنشــور   ٢٠١٧ فبرايــر   ١9 فــي  الصــادر 
التقييــم  إعــادة  وآدت   .٢٠١٧ فبرايــر   ٢6 فــي  الرســمية 
اللتــزام الضريبــة المؤجلــة إلــى تكاليــف ضريبــة 
.٢٠١٧ فــي  ُســجلت  ُعمانــي  ريــال  مليــون   ٣٫١ قيمتهــا  أعلــى 

ــد بمقــدار 5٫٠  ــج الموّح ــي النات بإيجــاز، انخفــض صاف  •

مليــون ريــال ُعمانــي فــي عــام ٢٠١٧ مقارنــًة بعــام ٢٠١6 
بالرغــم مــن األداء العــام الجيــد فــي عمليــات المحطــة. 
فــي المنتهيــة  للفتــرة  الموّحــد  الناتــج  صافــي   ويبلــغ 

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مبلًغا وقدره 6٫٧ مليون ريال ُعماني.

توزيع أرباح األسهم خالل العام
انعقــد  الــذي  العموميــة  للجمعيــة  الســنوي  االجتمــاع  خــالل 
بتاريــخ ٢٨ مــارس ٢٠١٧، وافــق المســاهمون علــى إعــالن توزيــع 
األربــاح النقديــة النهائيــة لألســهم بنســبة ١6٫٠٪ أو ١6 بيســة 
لــكل ســهم علــى جميــع المســاهمين الذيــن كانــوا مســجلين 
للمقاصــاة  مســقط  شــركة  مــع  المســاهمين  ســجل  فــي 
واإليــداع ش.م.ع.م بتاريــخ ١ مايــو ٢٠١٧. وُدِفعــت األربــاح النهائيــة 

لألســهم فــي بدايــة مايــو ٢٠١٧.

 ١٧ أو   ٪١٧٫٠ بنســبة  مؤقتــة  أســهم  أربــاح  الشــركة  ودفعــت 
بيســة لكل ســهم من الحســابات الموّحدة المدققة للشــركة 
يونيــو ٢٠١٧ لجميــع   ٣٠ فــي  المنتهيــة  أشــهر  الســتة  لفتــرة 
المســاهمين الذيــن كانــوا مســجلين فــي ســجل المســاهمين 
مــع شــركة مســقط للمقاصــاة واإليــداع ش.م.ع.م كمــا بتاريــخ 
٢5 نوفمبــر ٢٠١٧. وُدِفعــت األربــاح النهائيــة لألســهم فــي بدايــة 

نوفمبــر ٢٠١٧.

ومنــذ إدراج الشــركة فــي ٢٣ أكتوبــر ٢٠١١، ُوزِّع مبلــغ إجمالــي 
األســمية  القيمــة  أســاس  )علــى  بيسة/ســهم   ٢٧٠ وقــدره 
٠٫١٠٠ ريــال ُعمانــي لــكل ســهم بعــد تقســيم األســهم( علــى 
األســهم خــالل  فــي  اكتتبــوا  الذيــن  بالشــركة  المســاهمين 
ح فــي أكتوبــر ٢٠١١ وال يزالــون  الطــرح العــام األولــي الــذي ُطــرِّ
تجــاوز   .٢٠١٧ نوفمبــر   ٢5 بحلــول  األســهم  هــذه  يمتلكــون 
مســتوى أربــاح األســهم المدفوعــة تقديــر الطــرح العــام األولــي 
القيمــة  أســاس  )علــى  ســهم  لــكل  بيســة   ٢٤6 ر  ُقــدِّ الــذي 
بعــد  ســهم  لــكل  ُعمانــي  ريــال   ١٠٠ بـــ  ر  ُتقــدِّ التــي  األســمية 

األســهم(  تقســيم 

تحليل الميزانية العمومية
ريــال  مليــون   ٢٢٣٫5 إلــى  الموحــدة  األصــول  إجمالــي  يصــل 

.٢٠١٧ ديســمبر   ٣١ فــي  كمــا  ُعمانــي 

 أمــا أهــم حــركات الميزانيــة العموميــة الرئيســة األخــرى فكانــت 
نتيجــة اســتهالك المحطــة )األصــول الثابتــة(، واســتالم اإليجــار 
التمويلــي، إعــادة تقييــم مخصــص اســتعادة الموقــع وســداد 

قســط الديــن الممتــاز والفوائــد علــى النحــو المجــدول. 

المؤجلــة  الضريبــة  خصــم  بعــد  التغطيــة  احتياطــي  وكان 
عــام ٢٠١٧.  بنهايــة  ُعمانــي  ريــال  بقيمــة -٧٫5 مليــون  ســالبًا 
ريــال ُعمانــي( فــي مــا  التبايــن اإليجابــي )+٣٫6 مليــون  وكان 
ــال ُعمانــي(  يتعلــق برصيــد الســنة المنصرمــة )-١١٫١ مليــون ري
ينتــج مــن الســداد المجــدول للدفعــات المســتحقة خــالل العام 
ــي  ــا للمعيــار الدول ــدة اآلجلــة. وطبًق ــادة فــي أســعار الفائ والزي
ــة لــألدوات  للمحاســبة رقــم ٣9، ينبغــي حســاب القيمــة العادل
ــا  ــخ كل ميزانيــة.  ويمثــل هــذا العجــز انعداًم الماليــة فــي تاري
للفرصــة فــي المســتقبل، فيمــا لــو لــم تقــم الشــركة بالتحــوط 
عنــد بدايــة المشــروع وتعرضــت لتقلــب فــي أســعار الفائــدة. 
التســهيالت،  اتفاقيــات  فــي  الــوارد  لاللتــزام  ونظــًرا  ولكــن، 
ال ُيســمح للشــركة بالتعــرض الكامــل لتقلبــات الســوق.  وال 
يؤثــر هــذا العجــز علــى ربحيــة الشــركة المســتقبلية وال علــى 

قدرتهــا علــى توزيــع حصــص األربــاح علــى المســاهمين.

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

قــد وّفــت بــكل التزاماتهــا طبًقــا لتعهداتهــا المصرفيــة.

التعمين
لقــد أصــدرت وزارة القــوى العاملــة القرار الــوزاري رقم )٢٠١٤/٢٤٨( 
 )»القــرار الــوزاري«( والــذي نشــر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ
اليــوم  فــي  التنفيــذ  يدخــل حيــز  أن  علــى   ،٢٠١٤ ١٤ ســبتمبر 
التالــي لنشــره، حيــث قامــت الــوزارة مــن خــالل القــرار المذكــور 
بتعديــل نســبة التعميــن التــي يجــب تحقيقهــا فــي شــركات 

القطــاع الخــاص العاملــة فــي قطاعــات الكهربــاء والميــاه. 

ــر بالذكــر أن الشــركة قــد أولــت االهتمــام الكافــي  ومــن الجدي
بمبــدأ التعميــن وتعمــل علــى تطبيقــه منــذ تأسيســها. كمــا 
أن القــرار الــوزاري لــم يؤثــر ســلبًا علــى هــذا المنهــج المتبــع 
ــالت  فــي الشــركة وإنمــا اســتدعى فقــط إجــراء بعــض التعدي
علــى اســتراتيجية التعميــن المقــررة. حيــث أن االســتراتيجية 
الجديــدة ســتكون، مــن ضمــن أمــور أخــرى، مبنيــة علــى خطــة 
موســع،  داخلــي  تدريــب  وبرنامــج  منقحــة،  وظيفــي  تعاقــب 
إضافــة إلــى إتاحــة الفــرص للموظفيــن الُعمانييــن ألداء مهــام 
خــارج ســلطنة ُعمــان، بالتزامــن مــع الحفــاظ علــى فــرص نقــل 

التجــارب والخبــرات بيــن كافــة الموظفيــن. 
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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 
البــركاء 2 وشــركة جنــرال إليكتريــك فــي الرســيل(. وللحــد 
مــن هــذه المخاطــر، تضمــن الشــركة وترصــد تشــغيل شــركة 
ألفضــل  وفًقــا  وصيانتهمــا  المحطتيــن  لكلتــا  »ســتومو« 
لجــدول  ووفًقــا  الصناعــة  هــذه  فــي  المتبعــة  الممارســات 
عــة للمعــدات األصليــة  الصيانــة الــذي حددتــه الشــركات الُمصنِّ

 .)OEMs(

األضرار العرضية

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

الناشــئ عــن األضــرار العرضيــة. 

النــزاع القائــم مــع دائــرة الضرائــب بالنســبة لشــركة 
الُرســيل

اعترضــت الشــركة علــى موقــف دائــرة الضرائــب بشــأن تجاهــل 
تطبيــق مبــدأ التأجيــر التمويلــي ألغــراض ضريبيــة. بالنســبة 
ت لجنــة الضرائــب مرتيــن )فــي  للســنة الضريبيــة ٢٠٠٧، أكــدَّ
الــذي  التمويلــي  التأجيــر  لمبــدأ  قبولهــا  و٢٠١6(   ٢٠١5 عامــي 

تطبقــه الشــركة.

دائــرة  قامــت  و٢٠٠9،   ٢٠٠٨ الضريبيتيــن  للســنتين  بالنســبة 
األصــول  »نمــوذج  علــى  بنــاًء  الشــركة  بتقييــم  الضرائــب 
الثابتــة«، بــدالً مــن مبــدأ التأجيــر التمويلــي. قدمــت الشــركة 
و٢٠٠9   ٢٠٠٨ الســنتين  بشــأن  الضرائــب  لجنــة  إلــى  طعًنــا 
تماشــًيا مــع موقفهــا للســنة الضريبيــة ٢٠٠٧. وعرضت الشــركة 
ومستشــارها الضريبــي )»شــركة كيــه بــي إم جــي«( قضيتهــا 
علــى لجنــة الضرائــب خــالل جلســات االســتماع الثــالث مدعومــة 

بُحجــج تقنيــة قويــة للغايــة، وذلــك فــي عــام ٢٠١٧.

وفــي قرارهــا النهائــي الصــادر فــي ٢٨ ديســمبر ٢٠١٧، حكمــت 
بالبشــأن الســنتين  لجنــة الضرائــب لصالــح دائــرة الضرائــب 
الضريبيتيــن ٢٠٠٨ و٢٠٠9، بمــا يتناقــض مــع حكمهــا الســابق 

ــي.  ــذي وافقــت فيــه علــى نمــوذج اإليجــار المال ال

عــن  للدفــاع  القانونيــة  إجراءتهــا  الشــركة  إدارة  تباشــر 
. قفهــا مو

الخالف مع مقاول الهندسة والتوريد واإلنشاء

بــاور« أن تاريــخ التشــغيل   أعلنــت شــركة »إس إم إن بــركاء 
الموعــد  مــن  بــدالً   ،٢٠٠9 نوفمبــر   ١5 هــو  للمشــروع  التجــاري 
وقــد تســببت  أبريــل ٢٠٠9.    ١ فــي  مقــررًا  الــذي كان  األصلــي 
ــر بيــن اس ام  أمــور التشــغيل والمواعيــد بحــدوث خــالف كبي
ان بــركاء، وبيــن مقــاول الهندســة والشــراء واإلنشــاء »دوســان 

واإلنشــاءات«.  الثقيلــة  للصناعــات  المحــدودة 

الهندســة  مقــاول  مــع  وديــة  تســوية  بعمليــة  البــدء  وتــم 
للصناعــات  المحــدودة  دوســان  شــركة  واإلنشــاء،  والتوريــد 
الثقيلــة واإلنشــاءات، فــي مــارس ٢٠١٠ وفــي مايــو ٢٠١٢، وعــن 
طريــق االتفاقيــة النهائيــة تــم فــض جميــع النزاعــات العالقــة 
بمــا فــي ذلــك بعــض التصحيحــات والضمانــات اإلضافيــة التــي 
قدمهــا مقــاول الهندســة والتوريــد واإلنشــاء. وبحلــول نهايــة 
عــام ٢٠١٣، كانــت شــركة »دوســان« قــد أوفــت بجميــع الشــروط 
المحــددة فــي اتفاقيــة التســوية باســتثناء تصليــح التســرب 
الطفاليــة.  الشــقوق  وتــآكل  العالــي  الضغــط  فــي مضخــات 
ونتيجــة لذلــك، تــم التوصــل التفاقيــة تســوية ثانيــة مــع مقــاول 
الهندســة والتوريــد واإلنشــاء فــي أكتوبــر ٢٠١٣ وتــم بموجبهــا 
تحديــد خطــة التصليــح وتمديــد مــدة الضمــان لتلــك المعــدات 
وتمديــد مــدة الكفالــة البالــغ قيمتهــا ٤ مالييــن دوالر أمريكــي 

حتــى شــهر يونيــو ٢٠١٧.

جاريــة  تــزال  ال  كانــت  واالســتبدال  اإلصــالح  عمليــة  أن  حيــث 
فــي عــام ٢٠١٧، ومــن المرجــح إنجازهــا فــي عــام ٢٠١٨ ، وبالتالــي 
اتفقــت الشــركة مــع شــركة دوســان علــى تمديــد مــدة الضمــان 
إلــى ســبتمبر ٢٠١٨ بقيمــة منخفضــة مقدارهــا ٢ مليــون دوالر، 
طبًقــا لتكاليــف إصــالح األعمــال المتبقيــة. وتراقــب الشــركة 

عــن كثــب مــدى تقــدم برنامــج اإلصــالح واالســتبدال.

أنظمة الرقابة الداخلية 
تؤمــن اإلدارة بأهميــة وجــود نظــام رقابــة داخليــة قــوي. وخــالل 
عــام ٢٠١٧، 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 

الخارجــي. الخبيــر  فــي الشــركة وبيــن 
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النظرة المستقبلية لعام 2018
لعــام  بالنســبة  الثقــة  تمــام  واثقــة  الشــركة  إدارة  تبقــى 
 ٢٠١٨، وذلــك بفضــل قــوة قطــاع الطاقــة فــي ســلطنة ُعمــان 
و النمــوذج التجــاري للشــركة، القائــم علــى العقــود طويلــة 
الشــركة  ســتعمل  و  البعــض.  لبعضهــا  والمكملــة  األجــل 
عــن كثــب مــع المقــاول المســؤول عــن التشــغيل والصيانــة 
للتمّكــن مــن المحافظــة علــى الموثوقيــة العاليــة للمحطتيــن. 

مســتقبل  بتأميــن  الشــركة  ســتقوم  ذلــك،  الــى  باإلضافــة 
الفــرص  باســتخدام  بــركاء،  إن  إم  وإس  الرســيل  محطتــي 

أعــاله: المذكــورة 

عمليــة  فــي  الشــركة  ستشــارك  للرســيل،  بالنســبة   -
الشــراء )الطاقــة ٢٠٢٢( علــى النحــو الــوارد تلخيصــه فــي 
إشــعار إنشــاء الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. 
شــراء  اتفاقيــة  لتمديــد  جاهــدًة  الشــركة  وستســعى 
ــدرة الوحــدات  ــات ق ــة لمــا بعــد ٢٠٢٢ مــن خــالل إثب الطاق
علــى العمــل بكفــاءة وعــرض أســعار تنافســية للشــركة 

العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

بالنســبة لشــركة إس إم إن بــركاء، فإنهــا ســتعمل عــن   -
ــاء والشــركة العمانيــة  كثــب مــع هيئــة تنظيــم الكهرب
المصلحــة  أصحــاب  وجميــع  والميــاه  الطاقــة  لشــراء 
المعنييــن بقطــاع الطاقــة فــي إعــداد وتنفيــذ الســوق 

الفوريــة.

باآلثــار  المســاهمين  تذكيــر  أيًضــا  الشــركة  تــود  وأخيــًرا، 
المترتبــة علــى آليــة الدفــع النقــدي علــى تقديــرات األربــاح فــي 
المســتقبل. والتزاًمــا بترتيبــات التمويــل الــواردة فــي الطــرح 
العــام األولــي، ســيبدأ الدفــع النقــدي اإللزامــي المســبق فــي 
إجــراء مماثــل  فــي  بــركاء،  إن  إم  ســبتمبر ٢٠١٨ لشــركة إس 
لآلليــة التــي يتــم تنفيذهــا لــدى محطــة الرســيل منــذ ســبتمبر 
٢٠١6. ونتيجــًة لذلــك، ســُيدفع الفائــض النقــدي الــذي ســتحققه 
ضــة ولــن يتدفــق  الشــركة بعــد ســبتمبر ٢٠١٨ للجهــات الُمقرِّ
إلــى المســاهمين إلــى أن يتــم ســداد القــرض كامــال فــي عــام 
٢٠٢٢ بالنســبة لشــركة الرســيل و عــام ٢٠٢6 بالنســبة لشــركة 

أس أم أن بــركاء.
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شركة  تكون  أن  في  القابضة  باور  إن  إم  إس  شركة  ترغب 
محلية مسؤولة.

على  لدينا  للشركة  االجتماعية  المسؤولية  سياسة  تركز 
واالقتصاد  والبيئة،  المجتمع،  مجاالت  في  المحلية  المبادرات 

التي يكون أساسها مبدأ االستدامة.

الجمعية  اجتماع  خالل  المساهمين،  حضرات  اعتمد  وقد 
مبلًغا   ،2017 مارس   28 في  انعقد  الذي  السنوي  العمومية 
بالمسؤولية  المتعلقة  لألنشطة  عماني  ريال   20.000 وقدره 
االجتماعية للشركة خالل عام 2017. وقد حرصت الشركة على 

دعم المبادرات التالية كجزء من التزامها نحو المجتمع: 

المبلغ (الريال وصف المشروع
الُعماني)

رعاية ملتقى الهندسة 1
الكيميائية بجامعة السلطان 

قابوس

1٫000

تنظيم حملة توعية بإعادة تدوير 2
المخلفات في مدرسة األوائل

2٫000

تركيب مظالت شمسية في 3
ملعب مدرسة األمل للبنات

2٫000

تنفيذ مشروع توليد الطاقة 4
المتجددة بالخاليا الشمسية 

الكهروضوئية في مدرسة هند 
بنت ُأسيد

15٫000

رعاية ملتقى الهندسة الكيميائية بجامعة 
السلطان قابوس

في  قابوس  السلطان  جامعة  في  األول  المشروع  تنفيذ  تم 
الهندسة  ملتقى  برعاية  الشركة  قامت  حيث  فبراير  شهر 
الكيميائية الثاني عشر )ضمن موضوع »الهندسة الكيميائية 
الخضراء«( والذي شارك فيه 200 طالب ونحو 3٫000 ضيف. وقد 
الفرصة  الجماعة  ألعضاء  والمنصات  األنشطة  هذه  أتاحت 
العلمية،  وإبداعاتهم  ومشروعاتهم،  أفكارهم،  لعرض 
أمام  والمتعددة  المختلفة  ومهاراتهم  أبحاثهم،  عن  فضاًل 
البيئة  حماية  حول  الرئيسية  الموضوعات  وتمحورت  العامة. 
 وصحة اإلنسان من خالل تعديل إدارة العمليات والتصميمات 
وتقليل  التلوث  من  الحد  على  يساعد  بشكل  المنتجات  و 

المخاطر البيئية. 

 

تنظيم حملة توعية بإعادة تدوير المخلفات في 
مدرسة األوائل

تم إطالق المشروع الثاني بالتعاون مع بالسبين )مشاريع ابن 
سرحان المتحدة ش.م.م( حيث اشترت الشركة حاويات إعادة 
تدوير المخلفات لمدرسة األوائل في الوقت الذي أطلقت فيه 
سعة إلعادة تدوير المخلفات لما يزيد عن 300  حملة توعية موَّ

طالب.

تقرير المسؤولية االجتماعية للشركة
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تركيب مظالت شمسية في ملعب مدرسة األمل 
للبنات

تم تنفيذ المشروع الثالث في شهر نوفمبر في مدرسة األمل 
بركاء  والية  في  طالبة  ألف  حوالي  بها  تدرس  التي  للبنات 
حيث اشترت الشركة مظالت شمسية لملعب المدرسة حرًصا 

منها على راحة الطالبات أثناء أوقات الراحة. 

بالتعاون   2017 لعام  والرئيسي  الرابع  المشروع  تنفيذ  تم 
للطاقة، وشركة  السوادي  تابعة؛ وهي شركة  مع 3 شركات 
الباطنة للطاقة، وشركة الكامل للطاقة. ومن خالل التعاون 
الشمسية  الخاليا  مشروع  بتنفيذ  قمنا  الشركات،  هذه  مع 
ُأسيد  بنت  هند  مدرسة  مبنى  سطح  فوق  الكهروضوئية 
سوف  المشروع  هذا  أن  بالذكر  وجدير  الُرميس.  بمنطقة 
عام  في  التجريبي  التشغيل  مرحلة  في  للمدرسة،  ينتج 
و سوف  النظيفة.  المتجددة  الطاقة  من  وات  كيلو   82  ،2018
يساعد هذا المشروع أيًضا على زيادة الوعي بأهمية الطاقة 
أنه سيساعد المشروعات الصغيرة  النظيفة في ٌعمان، كما 
الطاقة  سوق  في  النمو  تحقيق  على  المحلية  والمتوسطة 
المتجددة. وكان سعادة/مصطفى علي عبد اللطيف، وكيل 
ع على  وزارة التربية و التعليم للشؤون اإلدارية والمالية، قد وقَّ
حضور  في  والتعليم  التربية  وزارة  عن  نيابًة  الرعاية  اتفاقية 
عام المديرية  مدير  حارب الحبسي،  بن  سعود  المهندس/ 

العامة للمشاريع والصيانة.

تنفيذ مشروع توليد الطاقة المتجددة بالخاليا الشمسية الكهروضوئية في مدرسة هند بنت ُأسيد
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ش.م.ع.ع  القابضة  باور  إن  إم  إس  شركة  إدارة  مجلس  يسر 
إليها فيما بعد باسم »إس إم إن باور« أو »الشركة«(  )ويشار 
وإدارتها أن تقدم تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017م، وفًقا لميثاق حوكمة الشركات المساهمة 
العامة )»الميثاق«( الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال في 

شهر يوليو 2015 وتعديالته في ديسمبر 2016م. 

فلسفة الشركة
عناصر  ثالثة  على  للشركة  الخاصة  الحوكمة  فلسفة  تقوم 

رئيسية: 

أصحاب  تجاه  والشفافية  المساهمين  قيمة  تعزيز   -
المصلحة الداخليين والخارجيين. 

التقيد الصارم بالقوانين والتصاريح واللوائح.  -

تسيير  في  األخالقية  المعايير  ألعلى  االمتثال  إظهار   -
أعمالها.

الذي  استقالله  لضمان  اإلدارة  مجلس  تشكيل  تم وضع 
تتكون  وبالمثل،  لمسؤولياته،  الفعال  األداء  بدوره،  يضمن، 
مستوى  على  تنفيذيين  غير  مدراء  ثالثة  من  التدقيق  لجنة 

عاٍل من الخبرة في المسائل المالية.

الشركة  لهياكل  المستمرة  اإلدارة  تدقيق  ويضمن 
المعايير وتنفيذها بما  والسياسات والعمليات اعتماد أعلى 
يتفق مع متطلبات ومبادئ الحوكمة المحلية والدولية. وقد 
أولت الشركة في العامين الماضيين اهتماًما خاًصا بتطبيق 
الميثاق الجديد لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة 
لسوق المال بتاريخ 22 يوليو 2015م والذي دخل حيز التنفيذ 

اعتباًرا من 21 يوليو 2016م. 

الصادرة  والممارسات  القواعد  باعتماد  الشركة  قامت  وقد 
بموجب الميثاق الجديد، والذي من خالله يضمن مجلس إدارة 
الشركة  عالقة  في  والشفافية  والعدالة  المساءلة  الشركة 
واإلدارة  )المساهمون  بأنشطتها  المعنية  الجهات  كافة  مع 

والموظفون والمقرضون والعمالء والموردون والمجتمع(.

الشركة بتطوير سياسات جديدة في عام 2017م  كما قامت 
الجديد  بالميثاق  تمسكها  ولتعزيز  بعملياتها  لالرتقاء 

لحوكمة الشركات بما يشمل ما يلي:

المهنية  والسالمة  المهني  السلوك  قواعد  مدونة   -
ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

الوصف الوظيفي لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس   -
اإلدارة.

واإلدارة  اإلدارة  لمجلس  الوظيفي  التعاقب  تخطيط   -
التنفيذية.

سياسة وإجراءات تقييم مجلس اإلدارة.  -

ميثاق التدقيق الداخلي.  -

تم مراجعة وتحديث السياسات األخرى بما يتفق مع فلسفة 
التحسين المستمر التي تتبناها الشركة ومن ذلك:

ميثاق األخالق.  -

خطة استمرارية األعمال.  -

الصالحيات وسلطة التفويض.  -

دليل الموارد البشرية.  -

خطة إدارة المخاطر.   -

أجرت شركة »كينوت سيرفيسيز ش.م.ع.ع.« والمستشارين 
المستقلين الذين ُعينوا في الجمعية العامة السنوية التي 
عقدت في 28 مارس 2017م تقييم أداء مجلس إدارة الشركة 
إلى  ككل  للمجلس  التقييم  إجراء  وتم  2017م.  عام  خالل 
جانب تقييم شخصي لكل عضو من أعضاء المجلس. وأجري 
التقييم وفق المعايير التي اعتمدها اجتماع الجمعية العامة 
العادية. وقد وافق مجلس إدارة الشركة على سياسة التقييم 
وإجراءاته في اجتماعه المنعقد في 27 يوليو 2017م. واستلم 
إلى  التقييم  اإلدارة تقرير االستشاري. وخلص  رئيس مجلس 
أن أداء المجلس كان مرضيا للغاية خالل عام 2017م وأنه كان 

فعاًلا في تحقيق أهدافه.

مجلس  وينفذ  التحسينات  بعض  بتنفيذ  التقييم  وأوصي 
اإلدارة حاليا بعض اإلجراءات ذات الصلة. يرجى مراجعة تقرير 
هذا  في  الوارد  األداء  تقييم  بشأن  المستقل  المستشار 

التقرير السنوي.

تقرير حوكمة الشركات
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مجلس اإلدارة

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين. وقد 
انتخب المساهمون مجلس إدارة جديد خالل اجتماع الجمعية 
بمسقط.  2017م  مارس   28 في  ُعقد  الذي  السنوية  العامة 

ويتكون مجلس اإلدارة من األعضاء التاليين: 

الدكتور/ عبد اهلل اليحيائي.  -

الفاضل/ حمد المغدري.  -

الفاضل/ عمران شيخ.  -

الفاضل/ حمد الحمادي.  -

الفاضل/ أحمد الشامسي.  -

الفاضل/ أحمد الزكواني.  -

الفاضل/ جمعة الخميسي.  -

انتخب  السنوي،  العمومية  الجمعية  اجتماع  بقرارات  وإلحاًقا 
لمجلس  رئيًسا  اليحيائي  اهلل  عبد  الدكتور/  اإلدارة  مجلس 

اإلدارة والفاضل/ حمد المغدري نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة. 

وفيما يلي تفاصيل تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة وحضورهم 
الجتماعات المجلس خالل عام 2017م:

 2٧فئات المدراءأسماء المدراء
فبراير

2٧ 
أبريل

 2٧
يوليو

 26
أكتوبر

اجتماع المجموع
الجمعية 

العمومية 
السنوي 

الدكتور/ عبد اهلل اليحيائي )**(
)رئيس مجلس اإلدارة(

غير تنفيذي وغير 
üüüü4üمستقل

الفاضل/حمد المغدري )**(
غير تنفيذي وغير 

üüüü4üمستقل

-üüüü4غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ عمران شيخ )**(

الفاضل/ أحمد سعود سعيد 
الزكواني )**(

غير تنفيذي ومستقل
üüüü4ü

الفاضل/ حمد الحمادي )**(
غير تنفيذي وغير 

مستقل
-üüü3-

الفاضل/ أحمد الشامسي )**(
غير تنفيذي وغير 

مستقل
-üüü3-

-üüü3-غير تنفيذي ومستقلالفاضل/ جمعة الخميسي )**(

الفاضلة/ فاطمة فهيمي)*(
غير تنفيذي وغير 

-ü---1مستقل

الفاضل/ أنطونيوس تشاتزي 
جورجيو )*(

غير تنفيذي وغير 
ü---1üمستقل

الفاضل/ جان راب )*(
غير تنفيذي وغير 

-ü---1مستقل

)*( لم يتقدم إلعادة انتخابه         )**( تم تعينه خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 28 مارس 2017م.
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وضمت عضوية مجلس اإلدارة / العضوية في الشركات العامة األخرى (ش.م.ع.ع) في سلطنة عمان خالل السنة ما يلي:

اسم الشركةالمنصب الذي يشغلهأسماء المدراء

الدكتور/ عبد اهلل اليحيائي )**(
ال يشغل أي منصب

-

-ال يشغل أي منصبالفاضل/حمد المغدري )**(

-ال يشغل أي منصبالفاضل/ عمران شيخ )**(

-ال يشغل أي منصبالفاضل/ أحمد سعود سعيد الزكواني )**(

-ال يشغل أي منصبالفاضل/ حمد الحمادي )**(

-ال يشغل أي منصبالفاضل/ أحمد الشامسي )**(

شــركة شــل الُعمانية للتســويق ش.م.ع.ع. وشــركة عضو مجلس إدارةالفاضل/ جمعة الخميسي )**(
المطاحــن الُعمانية ش.م.ع.ع 

-ال يشغل أي منصبالفاضلة/ فاطمة فهيمي)*(

-ال يشغل أي منصبالفاضل/ أنطونيوس تشاتزي جورجيو )*(

-ال يشغل أي منصبالفاضل/ جان راب )*(

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

لجنة التدقيق
أن تكون  التدقيق  لجنة  الرئيسي من تشكيل  الغرض  يعد 
إعداد  عملية  لمراقبة  وموضوعي  مستقل  طرف  بمثابة 
عن  فضال  الداخلية  الرقابة  ونظام  للشركة  المالية  التقارير 
المراجعون  بها  يقوم  التي  التدقيق  جهود  استعراض 

القانونيون للشركة وتقييمها للمجلس.

وتضم لجنة التدقيق 3 مدراء معينين من المجلس وتجتمع 
4 مرات سنوًيا على األقل، وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.

عقب إعادة انتخاب المساهمين لمجلس اإلدارة بالكامل في 
28 مارس 2017م، فقد عين مجلس اإلدارة األعضاء التاليين في 
لجنة التدقيق: الفاضل/ عمران شيخ والفاضل/ حمد الحمادي 
والفاضل/ أحمد الزكواني. وُعين الفاضل/ عمران شيخ رئيًسا 

للجنة التدقيق.

تنفيذيين  غير  أعضاء  التدقيق  لجنة  أعضاء  جميع  ويعتبر 
وأغلبيتهم من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. 

وتتمثل الواجبات والمسؤوليات األساسية للجنة التدقيق في 
مساعدة المجلس في مراقبة ما يلي:

نزاهة القوائم المالية الموحدة للشركة.  -

نزاهة عمليات إعداد تقارير التدقيق والمحاسبة والتقارير   -
المالية للشركة.

التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.  -

واتساًقا مع المسؤوليات المذكورة أعاله، تشجع لجنة التدقيق 
لسياسات  المتواصل  التحسين  في  المشاركة  على  اإلدارة 
المستويات  جميع  على  وممارساتها  وإجراءاتها  الشركة 
بين  مفتوحة  اتصال  قناة  اللجنة  وتوفر  بها.  االلتزام  وتعزيز 
المراجعين الخارجيين واإلدارة المالية واإلدارة العليا ومجلس 

اإلدارة.

تحدد لجنة التدقيق خطة عملها للعام المقبل، على أساس 
عرض  ويتم  أكتوبر.  شهر  في  تقريًبا  ذلك  ويحدث  سنوي، 
عليها.  للموافقة  الشركة  إدارة  مجلس  على  العمل  خطة 
وقد وافق مجلس اإلدارة على خطة عمل لجنة التدقيق لعام 
2017م بجلسته المنعقدة يوم 5 نوفمبر 2016م. وعقدت لجنة 
التدقيق اجتماًعا في 26 أكتوبر 2017م وافقت فيه على خّطة 

التدقيق للعام 2018م.
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وفيما يلي بيان تشكيل لجنة التدقيق ومن حضروا اجتماعاتها:

االجتماعات التي عقدت خالل عام 201٧م والحاضرين فيهاالمنصبأسماء أعضاء اللجنة

 2٧
فبراير

2٧ 
أبريل

 2٧
يوليو

 26
أكتوبر

إجمالي عدد 
االجتماعات التي 

حضرها العضو
üüüü4رئيس اللجنةالفاضل/ عمران شيخ )**(

ü---1رئيسة اللجنةالفاضلة/ فاطمة فهيمي )*(

üüü3-نائب رئيس اللجنة الفاضل/ حمد الحمادي )**(

üüü3-عضوالفاضل/ أحمد الزكواني )**(

ü---1عضوالفاضل/ حمد المغدري )*(

)*( لم يتم تجديد عضويته بعد إعادة االنتخاب الكامل لمجلس اإلدارة.     )**( تم تعينه خالل السنة

لجنة الترشيحات والمكافآت
إن الغرض الرئيسي من لجنة الترشيحات والمكافآت هو مساعدة الجمعية العمومية في ترشيح المدراء ذوي الكفاءة والمؤهالت 
العالية، وإعداد الوصف الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة، بما في ذلك رئيس المجلس، ووضع خطة التعاقب الوظيفي للمجلس، 
أو على األقل رئيس المجلس واإلدارة التنفيذية، وأيًضا القتراح السياسة المناسبة للمكافآت والحوافز لجذب أفراد اإلدارة التنفيذية 

ذوي الكفاءة.

وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء في مجلس اإلدارة يتم تعيينهم من قبل المجلس، وتجتمع مرتين على 
األقل سنويا، وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.

وجميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم أعضاء غير تنفيذيين.

المجموع1٩ أكتوبر2٧ مارس22 فبرايرالمنصبأسماء أعضاء اللجنة

üüü3رئيس اللجنةالفاضل/ أحمد الزكواني

üüü3عضود. عبد اهلل اليحيائي

üü2-عضوالفاضل/ حمد المغدري

ü--1عضوالفاضل/ عمران شيخ )*(
)**( تم تعينه خالل السنة )*( لم يتم تجديد عضويته بعد إعادة االنتخاب الكامل لمجلس اإلدارة  

وقد ركز أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت على األنشطة التالية خالل عام 2017م:

ــخ 28  مراجعــة اســتمارات ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة قبــل انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي المنعقــد بتاري  -
مــارس 2017م حيــث تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد.

ــم ألداء مجلــس اإلدارة ومراجعــة  ــث إلجــراء تقيي ــر استشــاري مــن طــرف ثال اســتعراض المقترحــات المتعلقــة بتعييــن خبي  -
المعاييــر والسياســات لتنفيــذ هــذا التقييــم.

استعراض المعايير القائمة على األداء لإلدارة التنفيذية والتوصية بمعايير لموافقة المجلس عليها.  -

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

مراجعة واعتماد السياسة المنقحة المتعلقة بتوصيف الوظائف لرئيس و أعضاء مجلس اإلدارة.  -
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عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة
األساسي  للنظام  طبًقا  اإلدارة  مجلس  أعضاء  اختيار  يتم 
وتتطلب  السنوي.  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  للشركة 
تقديم  مسجلين  أو  أفراد  مساهمين  أي  من  العملية 
على  اإلدارة  مجلس  عضوية  منصب  لشغل  ترشيحاتهم 
النموذج الذي تحدده وتنص عليه الهيئة العامة لسوق المال. 
عليه  المنصوص  النحو  على  الترشيح  ملفات  فحص  ويتم 
قبل  المال  لسوق  العامة  للهيئة  التوجيهية  المبادئ  في 
قبولها. وتجري االنتخابات بنظام االقتراع في اجتماع الجمعية 

العمومية السنوي.
رقم  التجارية  الشركات  قانون  من   95 المادة  ألحكام  وطبًقا 
4/1974، وفقا لترجمتها في البند رقم 25 من النظام األساسي 
لشركة إس إم إن باور، تكون مدة والية أعضاء مجلس اإلدارة 
ثالث )3( سنوات قابلة إلعادة االنتخاب، وُيقصد بالسنة لهذه 
عامين،  سنويين  اجتماعين  انعقاد  بين  ما  الفترة  األغراض 
وإذا تم تعيين عضو في مجلس اإلدارة في غير أثناء اجتماع 
تعينه  بين  ما  الفترة  تحتسب  السنوي،  العمومية  الجمعية 
واجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي. وكما ُذكر سالًفا، 
تم تنظيم إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة بالكامل لمدة 
والية جديدة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد 

في 28 مارس 2017م.

المسائل المتعلقة بالمكافآت

أ( أعضاء مجلس اإلدارة - بدل المكافآت / الحضور
والقرار  للشركة  األساسي  النظام  من   42 رقم  للمادة  طبًقا 
المال،  لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادر   11/2005 رقم  اإلداري 
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  مكافآت  دفع  الشركة  على  يتعين 
بما  وذلك  الفرعية،  اللجنة  اجتماع  وبدالت  اجتماع  وبدالت 

يعادل 5٪ من صافي األرباح المحتسبة. 
في عقد  الذي  السنوي   العمومية  الجمعية  اجتماع   وخالل 

بدالت  تكون  أن  على  المساهمون  وافق  2017م،  مارس   28
ريال  و200  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  عماني  ريال   400 االجتماع 
لجنة  ُعماني ألعضاء  ريال  و200  التدقيق  لجنة  عماني ألعضاء 
الدفع  واجبة  االجتماع  بدالت  وتكون  والمكافآت.  الترشيحات 
حضور  نظير  التدقيق،  لجنة  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  ألعضاء 
إما  الترتيب  على  التدقيق  لجنة  واجتماع  المجلس  اجتماع 

شخصًيا أو عبر الهاتف /المؤتمر المرئي.
دفعها  تم  والتي  2017م  العام  عن  االجتماع  بدالت  وتقدر 
اإلدارة  مجلس  اجتماعات  حضروا  الذين  المجلس  ألعضاء 
وقدره  بمبلغ  والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  التدقيق  ولجنة 

15٫400 ريال عماني.
 لم يتم دفع مكافآت إضافية ألعضاء مجلس اإلدارة.

ب( كبار موظفي الشركة
موافقة  تمت  الذين  فقط  كبار  موظفين   3 الشركة  تضم 
التأسيسية للشركة(  الوثائق  اإلدارة عليهم )حسب  مجلس 
العام  واألمين  المالي  الرئيس  و  التنفيذي  الرئيس  وهم 

للشركة. 
وتم دفع مبلغ إجمالي قدره 251٫713 ريال عماني لكبار موظفي 
الشركة شامًلا الرسوم اإلدارية والرواتب والمكافآت التقديرية 
متناسبة  المدفوعة  المكافآت  وتعتبر  باألداء.  المرتبطة 
ومسؤوليتهم  ودورهم  التنفيذيين  المدراء  مؤهالت  مع 

وأدائهم خالل عام 2017م.

تفاصيل عدم التزام الشركة
من  الشركة  على  مفروضة  قيود  أو  عقوبات  هناك  تكن  لم 
الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط لألوراق المالية أو 
أي سلطة قانونية أخرى بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق رأس 

المال خالل السنوات الثالث الماضية.

وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين
تنشر الشركة نتائجها المالية ومعلوماتها الجوهرية من خالل 
وتلتزم  المالية.  لألوراق  مسقط  سوق  موقع  على  تحميلها 
الشركة بنشر نتائجها المالية الفصلية الغير المدققة ونتائج 
اإلنجليزية  باللغة  أحداهما  المدققة في صحيفتين  السنوية 
السنوية  الحسابات  إرسال  يتم  العربية، كما  باللغة  األخرى  و 
عبر  المساهمين  جميع  إلى  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وتقرير 
البريد كما يقتضي القانون، فضال عن إتاحتها أيًضا في المقر 
الرئيسي للشركة. وتفصح الشركة عن النتائج المالية األولية 
والنتائج المالية الغير المدققة من خالل تحميلها على موقع 
سوق مسقط لألوراق المالية. وتعرب الشركة عن استعدادها 
الضرورة  دعت  كلما  تحليالتهم  وتلقي  مساهميها  لمقابلة 

إلى ذلك.
إلـكـتـرونـًيا مــوقــًعا  باور  إن  إم  إس  شــركــة   وتـمـتــلـك 
www.smnpower.com ويتم نشر النتائج المالية عليه عند 

الطلب.
التقرير  الملحق بهذا  اإلدارة  تقرير مناقشات وتحليل  يضمن 

العرض العادل لشؤون الشركة.
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بيانات سعر السوق
أدرجت الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية اعتباًرا من 23 أكتوبر 2011م.

نوضح فيما يلي األسعار الشهرية المرتفعة/ المنخفضة ألسهم الشركة على مدار عام 2017م.

مؤشر سوق مسقط المتوسطأدنى سعرأعلى سعرالشهر
لألوراق المالية (30)

٠٫٧٠٤0.6960.6965٫776.17يناير ٢٠١٧
٠٫6960.6960.6965٫780.03فبراير ٢٠١٧
٠٫٧٠٠0.6960.7005٫550.60مارس ٢٠١٧
5٫513.52 0.700 ٠٫٧٠٠0.700أبريل ٢٠١٧
٠٫6960.6960.6965٫421.95مايو ٢٠١٧

٠٫6960.6960.6965٫118.31يونيو ٢٠١٧
٠٫69٢0.6920.6925٫024.24يوليو ٢٠١٧

٠٫69٢0.6920.6925٫052.55أغسطس ٢٠١٧
٠٫6٧٢0.6720.6725٫137.35سبتمبر ٢٠١٧

٠٫6٧٢0.6720.6725٫010.66أكتوبر ٢٠١٧
٠٫6٧٢0.6720.6725٫109.62نوفمبر ٢٠١٧

٠٫66٠0.6600.6605٫099.28ديسمبر ٢٠١٧

وفي أثناء االجتماع العام السنوي الذي عقد في 28 مارس 2017م، وافق المساهمون على اإلعالن عن توزيع حصص األرباح النقدية 
النهائية بقيمة 16.0 ٪ أو 16 بيسة / سهم لكافة المساهمين المسجلين في سجل المساهمين في الشركة لدى شركة مسقط 

للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م كما في 1 مايو 2017م. وتم دفع حصص األرباح النهائية في مطلع مايو 2017م. 

دفعت الشركة حصة أرباح مؤقتة بلغت 17.0  ٪ أو 17 بيسة/سهم من الحسابات المدققة الموحدة للشركة لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمين في الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة 

واإليداع ش.م.ع.م كما في 25 نوفمبر 2017م. تم دفع حصص األرباح المرحلية في مطلع نوفمبر 2017م.

سهم  بيسة/   270 بقيمة  إجمالي  مبلغ  توزيع  تم  2011م،  أكتوبر   23 في  المالية  لألوراق  مسقط  سوق  في  الشركة  إدراج  ومنذ 
)استناًدا إلى قيمة اسمية تقدر بمبلغ 0.100 ريال عماني لكل سهم بعد تجزئة األسهم( على كل المساهمين في الشركة الذين 
اكتتبوا في األسهم أثناء الطرح العام األولي في أكتوبر 2011م، وكانوا ما زالوا يحملون تلك األسهم حتى 25 نوفمبر 2017م. وقد 
تجاوز هذا المستوى من األرباح المدفوعة توقعات االكتتاب العام األولي البالغة 246 بيسة للسهم الواحد )على أساس القيمة 

االسمية 100 بيسة/سهم بعد تجزئة السهم(.

توزيع ملكية األسهم 
وفيما يلي عملية توزيع ملكية أسهم شركة إس إم إن باور القابضة ش.م.ع.ع. كما في 31 ديسمبر 2017م:

عدد األسهم عدد المساهمينالفئة
المملوكة

 النسبة 
من رأس المال  

١٨٫١٨٪٢٢٨٣6٫٢9٢٫١6١أقل من ٪5
٢٠٫٠٧٪5٣٤٠٫٠6٨٫٤59٪ إلى ١٠٪

6١٫٧5٪١٠٢١٢٣٫٢٧٤٫9٨٠٪  فما فوق
١٠٠٫٠٠٪٢٣٣١99٫6٣5٫6٠٠المجموع
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الملف المهني للمراجع القانوني
عبارة عن شبكة  كوبرز« هي  ووترهاوس  »برايس  إن شركة 
عالمية من الشركات العاملة في أكثر من 158 دولة ويعمل 
معايير  بأعلى  ملتزمين  موظف   236.000 من  اكثر  فيها 
التأمين والضرائب والخدمات  الجودة في ما يتعلق بخدمات 
كوبرز  ووترهاوس  برايس  شركة  توفر  كما  االستشارية. 
خدمات تدريب الشركات والمؤهالت المهنية المالية من خالل 

أكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز.

بدأت شركة برايس ووترهاوس كوبرز نشاطها في منطقة 
لديها  يوجد  حيث  عاما،   40 من  أكثر  منذ  األوسط  الشرق 
شركات في كل من البحرين ومصر والعراق وألردن والكويت 
ولبنان وليبيا وُعمان واألراضي الفلسطينية وقطر والمملكة 
ويعمل  المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية 

.)www.pwc.com/me( .فيها حوالي 4200 موظف

ُعمان  في  كوبرز  ووترهاوس  برايس  شركة  تأسيس  وتم 
منذ أكثر من 40 عاما مع 4 شركاء، أحدهم ُعماني الجنسية، 
وأكثر من 130 من المختصين. ولدينا خبراء في مجال التأمين 
المهارات  بين   يجمعون  واالستشارية  الضريبية  والخدمات 
مع  دوليا  المكتسبة  المتخصصة  واالستشارية  التقنية 

الخبرات المحلية ذات الصلة.

برايس  إلى شبكة  كوبرز«  ووترهاوس  »برايس  اسم  ويشير 
األعضاء  الشركات  من  أكثر  أو  واحد  و/أو  كوبرز  ووترهاوس 
فيها، حيث أن كل واحدة منها كيان قانوني منفصل. يرجى 
من  لمزيد   www.pwc.com/structure موقع:  على  االطالع 

التفاصيل بهذا الشأن.

إقرار مجلس اإلدارة
تماشيا مع قانون الشركات التجارية رقم 4/1974 والقرار اإلداري 
يؤكد   5/2007 رقم  المال  لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادر 
بإعداد  المتعلقة  مسؤوليتهم  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
المالية  التقارير  المالية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد  القوائم 
المركز  عادلة  بصورة  لتعكس  الدولية  المحاسبة  ومعايير 
المالي للشركة وأدائها أثناء الفترة المالية ذات الصلة. ويؤكد 
المجلس أنه راجع أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة للتحقق 
من كفاءتها وفعاليتها. وبعد التدقيق، ويسر مجلس اإلدارة 
بعد المراجعة التي أجراها أن يبلغ المساهمين بوجود أنظمة 
القواعد واللوائح  رقابة داخلية كافية ومالئمة، ومتوافقة مع 

ذات الصلة.

أيًضا على عدم وجود مسائل جوهرية  اإلدارة  يؤكد مجلس 
مواصلة  على  وقدرتها  الشركة  استمرارية  على  تؤثر  قد 

عملياتها في السنة المالية التالية.
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نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة

االسم
د. عبد اهلل اليحيائي

)انتخب رئيًسا لمجلس اإلدارة في ٢٠١٧م(

٢٠١١ سنة االنضمام إلى الشركة
بكالوريوس العلوم في الجيولوجيا من جامعة قطر.المؤهالت العلمية

 ماجستير العلوم في الموارد المعدنية - جامعة ويلز، كارديف، المملكة المتحدة، 
 ماجستير العلوم في تطور األحواض ودينامياتها - جامعة لندن، المملكة المتحدة، 

دكتوراه في سياسة الطاقة - جامعة دوندي، المملكة المتحدة. 
يشــغل د. عبــد اهلل اليحيائــي منصــب الرئيــس الُقطــري للمكتــب التمثيلــي لشــركة مبادلــة الخبرات العملية

للتنميــة فــي ُعمــان. وظــل يشــغل هــذا المنصــب منــذ انضمامــه للشــركة فــي ســبتمبر ٢٠٠٧م 
ومنــذ تعيينــه حقــق إنجــازات عظيمــة فــي تأســيس المكتــب التمثيلــي لمبادلــة بعمــان، وإدارة 
حصــص شــركة مبادلــة فــي مشــروع االســتخالص المعــزز للنفــط فــي حقــل مخيزنــة ومشــروع 
ــد مــن  ــر المســاهمة فــي العدي ــك عب ــة، وكذل ــاز حبيب التنقيــب عــن الغــاز فــي منطقــة االمتي
فــرص تطويــر أعمــال جديــدة لشــركة مبادلــة للتنميــة. وظــل فــي الفتــرة مــن ١9٨٨م إلــى ٢٠٠٧م 
يترقــى فــي مناصــب قياديــة عديــدة فــي وزارة البتــرول والمعــادن ووزارة النفــط والغــاز فــي 
الســلطنة. ويتولــى منــذ العــام ٢٠١٤م إلــى ٢٠١6م مســؤوليات الرئيــس الفرعــي لشــركة مبادلــة 
للبتــرول فــي كل مــن كازاخســتان وروســيا علــى التوالــي، وجــرى ترشــيحه لمنصــب رئيــس 
لجنــة المناقصــات لشــركة مبادلــة للبتــرول منــذ ٢٠١5م ورئيــس مجلــس إدارة شــركة تبريــد 

عمــان ش.م.ع.م منــذ ســبتمبر ٢٠١6م.

الفاضل/ حمد المغدرياالسم
انتخب نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة في ٢٠١٧م

٢٠١٧مسنة االنضمام إلى الشركة
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية وااللكترونيات من جامعة السلطان قابوس.المؤهالت العلمية

ماجستير في رفع القيود عن القطاع العام )مرافق الطاقة الرئيسية( 
ماجســتير فــي إدارة الطاقــة )مراقبــة األســعار وهيــكل التعرفــة، جامعــة »أبيرتــاي دنــدي« فــي 

اســكتلندا، المملكــة المتحــدة.
أطروحــة دكتــوراه حــول التســعير وإعــادة هيكلــة القطــاع العــام مــن جامعــة دندي، اســكتلندا، 

المملكــة المتحدة.
شهادة تنمية القيادة الدولية من كلية إدارة األعمال “آي إم دي” في لوزان بسويسرا.

اإلداريــة فــي الخبرات العملية الخبــرة  أكثــر مــن ٢٣ عامــا مــن  المغــدري فــي جعبتــه  الفاضــل/ حمــد  يملــك 
مختلــف القطاعــات، ومنهــا الطاقــة والميــاه، وأنظمــة االتصــاالت والخدمــات. وهــو اآلن مديــر 
فــرع مجموعــة “إنجــي” فــي ُعمــان حيــث يتولــى المســؤولية عــن جميــع أنشــطة المجموعــة 
فــي الســلطنة. وتولــى ســابقا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة 
ش.م.ع.م. وقــد جمــع خبــرة واســعة فــي مجــال إعــادة هيكلــة القطــاع العــام، وشــارك فــي تحريــر 
ــق اإلدارة فــي شــركة إنجــي للطاقــة  ــه أيضــا عضــو فــي فري ــة فــي ُعمــان. كمــا أن قطــاع الطاق
والميــاه فــي الشــرق األوســط فــي دبــي، فضــًلا عــن عضويتــه فــي مختلــف الجمعيــات واللجــان 

المعنيــة بالبحــث والتطويــر.

الفاضل/ حمد الحمادياالسم

٢٠١٧مسنة االنضمام إلى الشركة
بكالوريوس في المحاسبة واإلدارة المالية عام ٢٠٠6م.المؤهالت العلمية

يعمــل الفاضــل/ حمــد الحمــادي منــذ عــام ٢٠٠6 فــي شــركة مبادلــة لالســتثمار، وهــو حاليــا نائــب الخبرات العملية
رئيــس الشــركة حيــث يركــز علــى تطويــر األعمــال وإدارة أصــول محفظــة المؤسســات المرافــق 

االستثمارية.
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الفاضل/ أحمد الشامسياالسم

٢٠١٧مسنة االنضمام إلى الشركة
ماجســتير مــن جامعــة مانشســتر )٢٠١٤م( فــي التنميــة الدوليــة والسياســة العامــة واإلدارة.  المؤهالت العلمية

درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة مانشســتر )٢٠٠9م( فــي االقتصــاد والدراســات االجتماعيــة.
يعمــل الفاضــل/ أحمــد الشامســي منــذ عــام ٢٠٠9م فــي تطويــر األعمــال وإدارة األصــول لشــركة الخبرات العملية

مبادلــة لالســتثمار فــي أبوظبــي.

الفاضل/ عمران شيخاالسم

٢٠١5مسنة االنضمام إلى الشركة
يحمــل الفاضــل/ عمــران شــيخ درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة مانشســتر إلدارة المؤهالت العلمية

األعمــال فــي المملكــة المتحــدة، وهــو محاســب مرّخــص وعضــو زميــل فــي المعهــد القانونــي 
للمحاســبين المعتمديــن البريطانــي )CIMA( وجمعيــة المحاســبين القانونييــن البريطانيــة 
ــات  ــن بالوالي ــي معتمــد مــن معهــد المحلليــن المالييــن المعتمدي )ACCA( وهــو محلــل مال

المتحــدة األمريكيــة. 
شــغل الفاضــل/ عمــران شــيخ منصــب المديــر المالــي منــذ ينايــر ٢٠١٢م فــي شــركة الطاقــة الخبرات العملية

الدوليــة  المجموعــة  فــي  ١996م  عــام  المهنيــة  مســيرته  بــدأ  وقــد  قطــر.  بدولــة  القطريــة 
للطاقــة فــي شــركة “هــوب أو أنــد أم” فــي باكســتان. وانتقــل فــي ديســمبر ٢٠٠٢م إلــى شــركة 
الطاقــة  إلــى شــركة  عــاد  ثــم  أبوظبــي  فــي  بــاور”  أنترناشــيونال  أم أس  “الشــويهات ســي 
القطريــة  فــي ينايــر ٢٠٠6م كمديــر لألعمــال حيــث يشــغل اليــوم منصــب الرئيــس المالــي.

الفاضل/ أحمد الزكوانياالسم

٢٠١٤مسنة االنضمام إلى الشركة
الفاضــل/ أحمــد الزكوانــي هــو محاســب قانونــي زميــل )محاســب قانونــي زميــل معتمــد( - المؤهالت العلمية

المملكــة المتحــدة وحاصــل علــى شــهادة التعليــم التنفيــذي مــن كليــة األعمــال بلنــدن.
يشــغل الفاضــل/ أحمــد الزكوانــي حالًيــا منصــب الرئيــس المالــي للشــركة العمانيــة للغــاز الخبرات العملية

الطبيعــي المســال، وقــد بــدأ حياتــه المهنيــة فــي وزارة الدفــاع فــي ســلطنة ُعمــان حيــث انضــم 
كمراجــع حســابات قبــل أن يصبــح كبيــر مراجعــي الحســابات الداخليــة. وفــي عــام ٢٠٠6م، 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 فــي فبرايــر ٢٠١6م. ويمتلــك الفاضــل/ أحمــد الزكوانــي خبــرة تزيــد عــن ٢5 عاًمــا 
ــة  ــة ويتمتــع بمهــارات قيادي تشــمل التدقيــق والماليــة وحوكمــة الشــركات وإطــار عمــل الرقاب
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 الطبيعــي المســال وقلهــات للغــاز الطبيعــي المســال فــي عــام ٢٠١٣م، ليبــدأ بذلــك 
عصــًرا جديــًدا بالنســبة لقطــاع الغــاز الطبيعــي المســال بالســلطنة. وفــي عــام ٢٠١٤م حــاز علــى 
جائــزة “أفضــل مديــر تنفيــذي مالــي لعــام ٢٠١٤م” مــن منتــدى اســتراتيجيات الرؤســاء المالييــن 
للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وهــو حالًيــا يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة بشــركة إس 

إم إن بــاور القابضــة ممثــًلا الســتثمار شــركة قلهــات للغــاز الطبيعــي المســال فــي الشــركة.

الفاضل/ جمعة الخميسياالسم

٢٠١٧مسنة االنضمام إلى الشركة
محاســب عــام معتمــد مــن جامعــة جورجيــا للمحاســبة، الواليــات المتحــدة، منــذ عــام ٢٠١٠م. المؤهالت العلمية

وحاصــل علــى الماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة بــاري، واليــة فلوريــدا بالواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، عــام ٢٠٠9م وحاصــل علــى بكالوريــوس التجــارة واالقتصــاد مــن جامعــة الســلطان 

ــوس عــام ١99٨م. قاب
يشــغل الفاضــل/ جمعــة الخميســي حالًيــا منصــب رئيــس الشــؤون الماليــة لصنــدوق التقاعــد الخبرات العملية

وزارة الدفــاع وهــو يعمــل فــي وزارة الدفــاع لمــا يزيــد علــى ١9 عاًمــا. 
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نبذة مختصرة عن فرق اإلدارة
إن بركاء للطاقة وشركة  إم  إدارة شركة إس  الذين يتولون  المختصين  إدارة يضم عدًدا من  باور فريق  إن  إم  يقود شركة إس 

الرسيل للطاقة.

التابعة، فإنه يوجد فريق مكون من الموظفين  إلى جانب وجود الفريق األساسي في إس إم إن باور وعلى مستوى الشركات 
والمؤهلين ومن ذوي الخبرة داخل شركة سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان-إلدارة عمليات التشغيل والصيانة في كلتا 

المحطتين.

وقد تم تفويض فريق اإلدارة العليا من قبل مجلس إدارة الشركة بتسيير العمليات اليومية للشركة والشركات التابعة. ويستفيد 
الفريق من الدعم المحلي والدولي من المساهمين.

يورغن دي فيتاالسم

الرئيس التنفيذي للشركة اعتباًرا من ١ يناير ٢٠١٧م.سنة االنضمام إلى الشركة
حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال )اإلدارة التنفيذيــة( مــن كليــة “فليريــك لوفين المؤهالت العلمية

غنــت” لــإلدارة وعلــى درجــة الماجســتير فــي الهندســة الكهربائية.
قبــل انضمامــه إلــى شــركة إس إم إن بــاور، كان الفاضــل/ دي فيــت هــو الرئيــس التنفيــذي الخبرات العملية

لشــركة الباطنــة للطاقــة ش.م.ع.ع منــذ ينايــر عــام ٢٠١٤م. ولديــه أكثــر مــن ٢6 عامــا مــن الخبــرة 
فــي إدارة المشــاريع الدوليــة الكبــرى فــي قطاعــات الصناعــة والبنيــة التحتيــة والطاقــة. ومنــذ 
انضمامــه إلــى مجموعــة “إنجــي” فــي عــام ١99١م، كان مســؤوال عــن عــدد مــن الفــرق متعــددة 
الثقافــات، والتــي كانــت مســؤولة عــن تنفيــذ المشــاريع فــي أوروبــا وشــمال أفريقيــا. وبيــن 
ــر مشــروع تحديــث “ســوناطراك جــازودوك”  عامــي ٢٠٠٣م و٢٠٠6م، كان الفاضــل/ دي فيــت مدي
فــي الجزائــر. وبيــن عامــي ٢٠٠٧ إلــى ٢٠٠٨، كان مســؤوال عــن تطويــر األعمــال لمشــاريع الطاقــة 
المتجــددة فــي بلجيــكا. واعتبــارا مــن عــام ٢٠٠٨م حتــى عــام ٢٠١٣م، عمــل الفاضــل/ دي فيــت 
علــى مشــروع محطــة جديــدة لتوليــد الطاقــة باســتطاعة ٨٠٠ ميجــاواط فــي شــمال ألمانيــا، 

حيــث كان مســؤوًلا عــن األمــور التنظيميــة والفنيــة.

أوليفير تابوناالسم

يناير ٢٠١5م-الرئيس الماليسنة االنضمام إلى الشركة
حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة والمحاسبة من كلية تولوز لألعمال، فرنسا.المؤهالت العلمية

الماليــة. فقــد الخبرات العملية اإلدارة  فــي  الخبــرة  مــن  عاًمــا  مــن ١9  أكثــر  تابــون  أوليفيــه  الفاضــل/  يمتلــك 
بــدأ حياتــه المهنيــة فــي عــام ١99٨م حيــث عمــل لصالــح شــركة فوريســيا أوتوموتيــف فــي 
ــي لبرامــج  ــك فــي باريــس كمراقــب مال ــع وبعــد ذل ــي للمصان ألمانيــا كمســاعد المراقــب المال
مشــاريعها المشــتركة الدوليــة. وبيــن عامــي ٢٠٠٢م و٢٠٠٨م عمــل لصالــح شــركة ميســير-

دوتــي )شــركة فرعيــة لســافران( بمقرهــا الرئيــس فــي باريــس كمديــر مالــي لبرامجهــا التابعــة 
لجميــع  مالــي  المتحــدة كمديــر  المملكــة  فــي  أعمالهــا  فــي  ذلــك  وبعــد  إيربــاص،  لشــركة 
أنشــطة التخطيــط وإعــداد التقاريــر. وانضــم فــي وقــت الحــق لشــركة جــي كــي إن إيروســباس 
GKN Aerospace )شــركة تابعــة لشــركة جــي كيــه إن بــي إل ســي GKN PLC( كمديــر 

مالــي ألعمالهــا الرئيســة فــي جزيــرة وايــت )المملكــة المتحــدة( حيــث كان مســؤوًلا عــن جميــع 
األنشــطة الماليــة. وانضــم الــى شــركة مبادلــة للتنميــة فــي عــام ٢٠١٠م كنائــب الرئيــس المالــي 
المســؤول عــن التخطيــط المالــي وأداء األعمــال لوحــدة الفضــاء. كمــا ســاهم بــدور رئيــس فــي 
العديــد مــن نشــاطات تطويــر األعمــال وإعــادة الهيكلــة، بمــا فــي ذلــك صفقــة بيــع التــي تحتــوي 
علــى الدمــج واالســتحواذ مــن شــركة أبوظبــي لتقنيــات الطائــرات )ADAT( إلــى شــركة االتحــاد 

للطيــران.
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أنوبام كونواراالسم

يونيو ٢٠١6م - الرئيس الفنيسنة االنضمام إلى الشركة
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة، مــن معهــد “موالنــا أزاد” الوطني المؤهالت العلمية

للتكنولوجيــا فــي بوبــال بالهنــد، وعلــى المســتوى الثالــث مــن  شــهادة إدارة الصــف األول مــن 
كليــة “ آي إل إم” بالمملكــة المتحــدة.

ــوار إلــى شــركة اس ام إن القابضــة والشــركات التابعــة لهــا فــي الخبرات العملية ــام كون انضــم الفاضــل/ أنوب
يونيــو ٢٠١6م، وقــد عمــل ضمــن مجموعــة إنجــي للشــركات منــذ عــام ٢٠٠٧م. كمــا عمــل مــع 
شــركة “إنجــي  ســتومو” مــن عــام ٢٠٠٧م وحتــى مايــو ٢٠١6م فــي منصــب مديــر الصيانــة لمحطــة 
توليــد كهربــاء الرســيل ثــم محطــة بــركاء ٢ للطاقــة وتحليــة الميــاه. ســابقا، كان يعمــل لصالــح 
ــا للمــواد الكيميائيــة فــي الهنــد. ويملــك الفاضــل/  ــرون كوربوريشــن” وشــركة تات شــركة “ان
أنوبــام أكثــر مــن ٢5 عامــا مــن الخبــرة المهنيــة فــي مجــال التشــغيل والصيانــة، والبنــاء 

ــاء وتحليــة الميــاه فــي الهنــد والشــرق األوســط. والتأهيــل لمحطــات توليــد الكهرب

زهير كاراتشيواالاالسم

٢٠٠٧م-أمين عام الشركةسنة االنضمام إلى الشركة
بكالوريوس تجارة، محاسب قانونيالمؤهالت العلمية

يشــغل الفاضــل/ زهيــر كاراتشــيواال منصــب أميــن عــام الشــركة. وأيًضــا الرئيــس التنفيــذي الخبرات العملية
للشــركة المتحــدة للطاقــة ش.م.ع.ع وأميــن عــام لشــركة صحــار للطاقــة. ولديــه ٤٠  عاًمــا مــن 
الخبــرة فــي مجــال التدقيــق القانونــي والمحاســبة والماليــة. وكان أيضــا شــريكا فــي  كيــه 
بــي إم جــي للتدقيــق فــي باكســتان قبــل انضمامــه إلــى الشــركة المتحــدة للطاقــة فــي عــام 
١995م. 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 المجمعة
كما في 31 ديسمبر 201٧

20172016
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالفإيضاحات

األصول
أصول غير جارية

514٫40318٫807ذمم إيجار تمويلي مدينة
8171٫230179٫037ممتلكات ومنشآت ومعدات

7451557مدفوعات مقدمًا طويلة األجل
615٫73915٫739الشهرة

201٫823214٫140
أصول جارية

92٫9112٫845مخزون
108٫3358٫195ذمم مدينة تجارية وأخرى

54٫4044٫140الجزء الجاري من ذمم إيجار تمويلي مدينة
113٫0854٫738 )أ(ودائع نقدية ألجل ثابت

112٫9482٫420 )ب(النقد وما في حكم النقد
21٫68322٫338

223٫506236٫478إجمالي األصول
حقوق المساهمين واالحتياطيات وااللتزامات

حقوق المساهمين واالحتياطيات
1219٫96419٫964 )أ(رأس المال

126٫3385٫659 )ب(احتياطي نظامي
10٫50311٫027أرباح محتجزة

36٫80536٫650أموال المساهمين
)11٫064((7٫471)13احتياطي تغطية

29٫33425٫586صافي حقوق المساهمين
االلتزامات

التزامات غير جارية
14143٫334161٫508قروض طويلة األجل

136٫2389٫780احتياطي تغطية
104110مخصص مكافآت نهاية الخدمة

162٫1962٫061مخصص تجديد الموقع
1514٫87510٫224 )ج(التزام الضريبة المؤجلة

166٫747183٫683
التزامات جارية

1415٫98015٫221الجزء الجاري من قروض طويلة األجل
132٫5502٫792الجزء الجاري من احتياطي التغطية

178٫5808٫984ذمم دائنة تجارية وأخرى
315212ضريبة جارية مستحقة الدفع

27٫42527٫209
194٫172210٫892إجمالي االلتزامات

223٫506236٫478إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات
260.1840.184صافي األصول للسهم الواحد (ريال ُعماني)

اعتمد أعضاء مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية المجمعة بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٨ ووقعها نيابة عنهم كل من:

..………..........……  .…........……………

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة 

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 5١ إلى 99 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.
تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات ٤١-٤6.
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شركة اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧

20172016

إيضاحات
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف

1893٫32087٫995اإليرادات
)66٫994((72٫205)19تكاليف التشغيل

21٫11521٫001إجمالي الربح
)1٫017((1٫064)20مصروفات عمومية وإدارية

20٫05119٫984الربح من التشغيل
)6٫820((8٫761)21مصروفات تمويل

83158ربح استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
11٫37313٫322الربح قبل الضريبة 

)1٫564((4٫630)15ضريبة الدخل
6٫74311٫758صافي ربح العام

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي يمكن أن ُيعاد تصنيفها الحقًا إلى ربح أو خسارة:

133٫5934٫025التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفق النقدي - بالصافي
10٫33615٫783إجمالي الدخل الشامل للعام

270.0340.059ربحية السهم الواحد األساسية (ريال عماني)

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 5١ إلى 99 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.
تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات ٤١-٤6.
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شركة اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧

 رأس 
المال

احتياطي 
نظامي

أرباح
 محتجزة

عجز 
المجموعتغطية

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني
 باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

17٫190)15٫089(19٫9644٫9247٫391في ١ يناير ٢٠١6
11٫758-11٫758--صافي ربح العام

الدخل الشامل اآلخر
تعديالت القيمة العادلة لتغطية التدفق 

9٫8549٫854---النقدي - باإلجمالي
إعادة تصنيف إلى الربح

)5٫278()5٫278(---أو الخسارة - باإلجمالي )إيضاح ٢١(
)551()551(---التزام الضريبة المؤجلة
11٫7584٫02515٫783--إجمالي الدخل الشامل

معامالت مع المالكين مدرجة مباشرًة في 
حقوق المساهمين

)7٫387(-)7٫387(-- توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح ١٢ )ج((
--)735(735-محول إلى االحتياطي القانوني

25٫586)11٫064(19٫9645٫65911٫027في ٣١ ديسمبر ٢٠١6

25٫586(11٫064)19٫9645٫65911٫027في 1 يناير 201٧
6٫743-6٫743--صافي ربح  العام

الدخل الشامل اآلخر
تعديالت القيمة العادلة لتغطية التدفق 

8٫0068٫006---النقدي - باإلجمالي
إعادة تصنيف إلى الربح

(4٫221)(4٫221)---أو الخسارة - باإلجمالي )إيضاح ٢١(
 التزام ضريبة مؤجلة - األثر على التزام

 الضريبة المؤجلة االفتتاحية بسبب التغير
377377---في معدل الضريبة

(568)(568)---التزام ضريبة مؤجلة - التغير للفترة الحالية
6٫7433٫59310٫336--إجمالي الدخل الشامل

معامالت مع المالكين مدرجة مباشرًة في 
حقوق المساهمين

(6٫588)-(6٫588)--توزيعات أرباح مدفوعة ]إيضاح ١٢ )ج([
--)679(679-محول إلى االحتياطي القانوني

29٫334(7٫471)19٫9646٫33810٫503في 31 ديسمبر 201٧

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 5١ إلى 99 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.
تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات ٤١-٤6.
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شركة اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
أنشطة التشغيل

11٫37313٫322الربح قبل الضريبة
تسويات لـ:

8٫1258٫096استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
135338تراكم مصروفات مخصص تجديد الموقع

106106إهالك مدفوعات مقدمًا طويلة األجل
308336إهالك تكلفة تمويل مؤجلة

)2٫634(-ربح من إعادة تقييم مخصص تجديد الموقع
830صافي التحويل إلى مخصصات مكافآت نهاية الخدمة

)158((85)ربح استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
8٫3188٫780مصروفات تمويل

28٫288 28٫216
التغيرات في رأس المال العامل في:

 )46( (66)المخزون
 1٫418(140)ذمم مدينة تجارية وأخرى
 )65(18ذمم دائنة تجارية وأخرى

28٫10029٫523النقد الناتج من التشغيل
-(14)مكافآت مدفوعة

)290((67)ضريبة دخل مدفوعة
28٫01929٫233صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
)1٫488((334)شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات

101464متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
)163(1٫653ودائع نقدية ألجل ثابت )فترة استحقاق ٣ إلى 6 أشهر(

4٫1403٫904مقبوضات مقابل إيجار تمويلي مسترد
5٫5602٫717صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)7٫387((6٫588)توزيعات أرباح مدفوعة

)8٫663((8٫740)تكاليف تمويل مدفوعة
)14٫521((17٫723)قروض ألجل مسددة

)30٫571((33٫051)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

5281٫379صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
2٫4201٫041النقد وما في حكم النقد في بداية العام
2٫9482٫420النقد وما في حكم النقد في نهاية العام

تسوية االلتزامات الناتجة من أنشطة التمويل )إيضاح ١١-١( 

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 5١ إلى 99 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.
تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات ٤١-٤6.
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إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
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1.        الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
ــو ٢٠١١  ــم تأسيســها فــي ٧ ماي ــة عامــة ت ــاور القابضــة ش.م.ع.ع )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة ُعماني شــركة اس ام ان ب  

ُعمــان. ســلطنة  فــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  بموجــب 

تملــك الشــركة 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«(، وهمــا عبــارة عــن شــركتين 

مســاهمتين مقفلتيــن تأسســتا فــي ســلطنة ُعمــان.  

تمــارس الشــركة وشــركاتها التابعــة )»المجموعــة«( نشــاط  توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه واألعمــال األخــرى المرتبطــة بهــا،   
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 وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا وغيرهــا مــن الشــركات.

اتفاقيات هامة  .2

الشركة )أ( 
اتفاقيــة إعــارة الخدمــات التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ ١ مايــو ٢٠١٧ بيــن كل مــن شــركة كهرابيــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان   )1(

والشــركة. )كومــو(  ش.م.م 

اتفاقيــة إعــارة الخدمــات التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ ١ مايــو ٢٠١٢ بيــن كل مــن شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة وشــركة الرســيل   )٢(
للطاقــة وشــركة مبادلــة للتنميــة والشــركة.

اتفاقيــة تقاســم التكاليــف التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ ١ أغســطس ٢٠١٧ بيــن كل مــن شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة وشــركة   )٣(
الرســيل للطاقــة والشــركة.

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة )ب( 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة )»اتفاقيــة الشــراء«( التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ ١ مايــو ٢٠٠5 )وجــرى تعديلهــا بتاريــخ 6 ديســمبر ٢٠٠6   )١( 
و١9 أبريــل ٢٠١٢( مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م المتعلقــة بالتــزام )١( الشــركة ببيــع طاقتهــا اإلنتاجيــة 
والكهربائيــة المتوفــرة لفائــدة الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، و)٢( الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

بشــراء هــذه الطاقــة اإلنتاجيــة والكهربائيــة المتوفــرة المســّلمة حتــى شــهر مــارس مــن ســنة ٢٠٢٢.

اتفاقيــة بيــع الغــاز الطبيعــي )»اتفاقيــة بيــع الغــاز«( المؤرخــة فــي ١ مايــو ٢٠٠5 واتفاقيــة بيــع الغــاز المعدلــة بتاريــخ 6 ديســمبر   )٢(
٢٠٠6 المبرمتــان مــع وزارة النفــط والغــاز المتعلقــة بشــراء الغــاز الطبيعــي.

اتفاقية حق االنتفاع المبرمة في ١ مايو ٢٠٠5 مع الحكومة لمنح حقوق انتفاع بموقع المحطة لفترة ٢5 سنة.  )٣(

اتفاقيات التمويل مع بنوك دولية ومحلية واتفاقيات التغطية كما جرى اإلفصاح عنها في اإليضاحين ١٣ و١٤.  )٤(

اتفاقيــة مبرمــة مــع بنــك مســقط ش.م.ع.م حــول تســهيالت رأس المــال العامــل بتاريــخ ١5 فبرايــر ٢٠٠٧ وآخــر التعديــالت عليهــا   )5(
فــي ٣١ مايــو ٢٠١5.

اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة المبرمــة مــع شــركة ســويس تراكتيبــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان ش.م.م )»ســتومو«( بتاريــخ   )6(
١ فبرايــر ٢٠٠٧ لمــدة ١5 عامــًا تنتهــي فــي مــارس ٢٠٢٢.

اتفاقيــة تقاســم التكاليــف التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ ١ أغســطس ٢٠١٧ بيــن كل مــن شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة وشــركة   )٧(
الرســيل للطاقــة والشــركة.
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الشركة التابعة - إس إم إن بركاء للطاقة )ج( 
)١(       اتفاقّيــة شــراء المــاء والطاقــة المبرمــة فــي 6 ديســمبر ٢٠٠6، وجــرى تعديلهــا بتاريــخ ٢٧ ينايــر ٢٠١٠ مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء 

الطاقــة والميــاه لمــدة ١5 عامــًا اعتبــارًا مــن تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري المقــرر. 

اتفاقّيــة بيــع الغــاز الطبيعــي المبرمــة بتاريــخ 6 ديســمبر ٢٠٠6 مــع وزارة النفــط والغــاز المتعلقــة بشــراء الغــاز الطبيعــي لمــدة   )٢(
١5 عامــًا اعتبــارًا مــن تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري المقــرر.

اتفاقيــة حــق االنتفــاع المتعلقــة بموقــع بــركاء والمبرمــة بتاريــخ 6 ديســمبر ٢٠٠6 وتعديالتهــا بتاريــخ ٣ ديســمبر ٢٠٠٧ مــع   )٣(
انتفــاع بموقــع المحطــة لفتــرة ٢5 ســنة. الحكومــة بخصــوص منــح حقــوق 

بتاريــخ ١٤ ديســمبر ٢٠٠6  المبــرم  الكامــل  اإلنجــاز  أســاس  الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات علــى  أعمــال  عقــد مقاولــة   )٤(
والتعديــالت الالحقــة بتاريــخ ١٤ إبريــل ٢٠٠٨، و٢٢ مايــو ٢٠١٢، و٢6 نوفمبــر ٢٠١٣، و١٧ أغســطس ٢٠١٧ مــع شــركة دوســان لتنفيــذ 

أعمــال الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات الخاصــة بالمرافــق المشــتركة والمحطــة.

اتفاقية التسوية مع دوسان بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٢ إلنهاء المنازعات المتعلقة بالتأخير في إنشاء المحطة.  )5(

اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة المبرمــة مــع شــركة ســويس تراكتيبــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان ش.م.م )»ســتومو«( بتاريــخ   )6(
١٠ فبرايــر ٢٠٠٧ والتعديــالت المدرجــة علــى اتفاقّيــة التشــغيل والصيانــة بتاريــخ ٣١ أكتوبــر ٢٠٠٧ و١٧ ديســمبر٢٠٠٧ لمــدة ١5 عامــًا 

اعتبــارًا مــن تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري المقــرر.

اتفاقيات التمويل مع بنوك دولية ومحلية واتفاقيات التغطية كما جرى اإلفصاح عنها في اإليضاحين ١٣ و١٤.  )٧(

اتفاقيــة قــرض مســاهمة حقــوق المســاهمين المؤرخــة فــي ٢٠ فبرايــر ٢٠٠٧ مــع شــركة إس إم إن للطاقــة القابضــة المحــدودة   )٨(
والتــي تــم تحويلهــا الحقــًا إلــى إس إم إن بــاور القابضــة ش.م.ع.ع بموجــب عقــد اإلحــالل المــؤرخ فــي 9 أغســطس ٢٠١١ والمبــرم 
فــي مــا بيــن كل مــن )١( شــركة إس إم إن بــركاء، )٢( وشــركة الرســيل للطاقــة، )٣( وشــركة إس إم إن للطاقــة القابضــة 
المحــدودة، )٤( والشــركة األم، )5( وشــركة كهرابيــل أف زد إي، )6( وشــركة مبادلــة للطاقــة القابضــة المحــدودة، )٧( والشــركة 

الوطنيــة للتجــارة ش.م.م، )٨( وشــركة إم دي ســي الصناعيــة القابضــة ش.م.م.

اتفاقيــة مبرمــة مــع بنــك مســقط ش.م.ع.م حــول تســهيالت رأس المــال العامــل بتاريــخ 9 ســبتمبر ٢٠١٠ وآخــر التعديــالت عليهــا   )9(
فــي ٣١ مايــو ٢٠١5.

اتفاقيــة المســاهمين المبرمــة بتاريــخ ٢٠ فبرايــر ٢٠٠٧ مــع شــركة أيــه إي اس بــركاء ش.م.ع.ع فــي مــا يتعلــق بتأســيس شــركة   )١٠(
ــركاء لمرافــق ميــاه البحــر ش.م.ع.م. ب

اتفاقيــة تقاســم التكاليــف التــي تــم إبرامهــا بتاريــخ ١ أغســطس ٢٠١٧ بيــن كل مــن شــركة أس أم إن بــركاء للطاقــة وشــركة   )١١(
ــة والشــركة. الرســيل للطاق
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أساس اإلعداد  1-3

بيان االلتزام )أ( 
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )»معاييــر التقاريــر الماليــة«( الصــادرة عــن   
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، وقواعــد وتوجيهــات اإلفصــاح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة 

ُعمــان والمتطلبــات الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة ١9٧٤ وتعديالتــه. 

أساس القياس )ب( 
ــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء األدوات الماليــة المشــتقة التــي يتــم قياســها  تــم إعــداد هــذه القوائ  

العادلــة. للقيمــة  وفقــًا 

العملة الوظيفية وعملة العرض )ج( 
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 الصــرف الــذي يبلــغ ٠٫٣٨٤5 ريـــال ُعمانــي للــدوالر األمريكــي الواحــد.

استخدام التقديرات واألحكام )د( 
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة طبقــًا لـ«معاييــر التقاريــر الماليــة« أن تقــوم اإلدارة بوضــع أحكام وتقديــرات وافتراضات   

ــر.     ــغ األصــول وااللتزامــات والدخــل والمصروفــات المضمنــة فــي التقري ــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية ومبال تؤث

وتســتند التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا علــى الخبــرة التاريخيــة وعلــى العديــد مــن العوامــل األخــرى التــي مــن   
المفتــرض أن تكــون معقولــة حســب الظــروف، وتشــكل نتائجهــا أساســًا إلجــراء تقديــرات عــن القيــم الدفتريــة لألصــول 
وااللتزامــات التــي ال تكــون واضحــة بســهولة مــن مصــادر أخــرى. وتجــري المجموعــة تقديــرات وافتراضــات تخــص المســتقبل. 
وينــدر أن تكــون التقديــرات المحاســبية الناتجــة مســاوية للنتائــج الفعليــة ذات العالقــة. وقــد تــم اإلفصــاح أدنــاه عــن المجــاالت 
ــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضاحــات  ــم الماليــة، كمــا ت ــة للقوائ ــرات المحاســبية جوهري التــي تكــون فيهــا االفتراضــات والتقدي

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

وبصفــة خاصــة فــإن التقديــرات التــي تحتــوي علــي بعــض الشــكوك واالجتهــادات التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر هــام علــى   
القوائــم الماليــة تتضمــن مخصــص تكلفــة تجديــد الموقــع، وتصنيــف اإليجــار، والذمــم المدينــة مــن الشــركة الُعمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، والترتيبــات المشــتركة، وانخفــاض قيمــة الشــهرة، واألعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات والمنشــآت 

والمعــدات، وفعاليــة التحــوط. 
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االجتهادات  2-3
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، 

اإليجار التمويلي )أ( 
  أبرمــت كل مــن شــركة الرســيل للطاقــة ش.م.ع.م والشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م اتفاقيــة شــراء 
الطاقــة )اتفاقيــة شــراء الطاقــة( التــي تضمنــت فــي محتواهــا بنــد »اســتلم أو ادفــع« لصالــح شــركة الرســيل للطاقــة. وقــد 
قامــت اإلدارة بتطبيــق التوجيهــات المنصــوص عليهــا فــي تفســير لجنــة معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٤ »تحديــد ما 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 ٤، وقــد ُصنفــت كإيجــار تمويلــي 
وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ١٧، 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 حيــاة المحطــة وأن القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار تعــادل القيمــة العادلــة للمحطــة فــي 

بدايــة اإليجــار.

اإليجار التشغيلي )ب( 
  أبرمــت كل مــن شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م والشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م اتفاقيــة 
شــراء الطاقــة والميــاه )اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه( التــي تضمنــت فــي محتواهــا بنــد »اســتلم أو ادفــع« لصالــح شــركة إس 
إم إن بــركاء للطاقــة. وقــد قامــت اإلدارة بتطبيــق التوجيهــات المنصــوص عليهــا فــي تفســير لجنــة معاييــر التقاريــر الماليــة 
الدوليــة رقــم ٤ »تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى إيجــار«. وبنــاًء علــى تقييــم اإلدارة، فــإن اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة 
مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تعتبــر إيجــارًا فــي ســياق تفســير معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٤، وقــد 
ُصنفــت كإيجــار تشــغيلي وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ١٧، حيــث أن المخاطــر والعوائــد الجوهريــة المرتبطــة بملكيــة 
المحطــة تقــع علــى عاتــق شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة، وليــس الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. وقــد ُبنــي هــذا 
االســتنتاج أساســًا علــى حقيقــة أن مــدة اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه هــي ١5 عامــًا بينمــا يقــدر العمــر االقتصــادي لمصنــع 
الطاقــة بثالثيــن عامــًا. القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه ال تســترد جوهريــًا 
قيمــة المحطــة فــي بدايــة اإليجــار، كمــا أن شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة هــي مــن تتحمــل المخاطــر الكامنــة، وليســت 

الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

الترتيبات المشتركة  )هـ( 
قيمــت اإلدارة اتفاقيــة المســاهمين المبرمــة بتاريــخ ٢٠ فبرايــر ٢٠٠٧ 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 5٠ - 5٠ بيــن 
المســاهمين، وخلصــت إلــى أن هــذه االتفاقيــة تقــع ضمــن نطــاق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي ١١ »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.
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مستحق القبض من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م )د( 
أبرمــت شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م وشــركة الرســيل للطاقــة اتفاقيــة شــراء المياه/اتفاقيــة الشــراء مــع الشــركة   
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه التــي تضمنــت فــي محتواهــا بنــدًا يتعلــق بحــدث مخاطــر المشــتري والــذي يتضمــن حــدوث 
أي تغييــر فــي القانــون. ونتيجــة للتعديــالت التــي أدخلــت علــى قانــون الضرائــب والتــي أصبحــت ســارية المفعــول فــي عــام 
ــى مقرضيــن  ــد إل ــة المســتقطعة علــى مدفوعــات الفوائ ــق بالضريب ــة تتعل ٢٠١٧، تكبــدت شــركتا المشــروع تكاليــف إضافي
أجانــب ومصــروف الضريبــة اإلضافــي فيمــا يتعلــق بالضريبــة الحاليــة. وقــد مارســت اإلدارة تقديرهــا فــي ضــوء المراســالت مــع 
الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م فيمــا يتعلــق بهــذا األمــر، وقــررت إدراج المديونيــات مــن الشــركة الُعمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، حيــث قامــت الشــركة مــن خــالل خطابهــا المــؤرخ ٢٠ ديســمبر ٢٠١٧ بإقــرار حــدث مخاطــر 
المشــتري ونصــت علــى إجــراءات تعويــض أي تكاليــف إضافيــة تتكبدهــا شــركتا المشــروع نتيجــة حــدث مخاطــر المشــتري.

ــرى المجموعــة أن آليــة التعويــض التــي أوصــت بهــا الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م فــي خطاباتهــا ال  ت  
تحــدد شــروطا جوهريــة يمكــن أن تــؤدي إلــى شــكوك فــي عمليــة التعويــض أو شــروط لهــا. عــالوة علــى ذلــك، تــرى المجموعــة 
أن الخطــوات المبينــة فــي خطــاب الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م هــي مجــرد مســائل إجرائيــة وليســت 
شــروطا جوهريــة. وبنــاء علــى ذلــك، تــرى المجموعــة أن خطابــات الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م تقــدم 

دليــاًل كافيــًا للتيقــن مــن التعويــض.

التقديرات واالفتراضات  3-3
إن االفتراضــات الرئيســية حــول األحــداث المســتقبلية والمصــادر الرئيســية األخــرى المســتخدمة فــي تقديــر األمور غيــر المؤكدة   
ــة لألصــول وااللتزامــات خــالل  ــة للقيــم الدفتري ــة قــد ينشــأ عنهــا تعديــالت جوهري ــر، التــي لهــا مخاطــر جوهري ــخ التقري بتاري

ــاه: الســنوات الماليــة الالحقــة، مبينــة أدن

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 المســتخدمة لوحــدات توليــد النقــد التــي تــم تخصيــص الشــهرة لهــا. إن تقديــر القيمــة المســتخدمة يتطلــب مــن 
المجموعــة إجــراء تقديــر للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن وحــدة توليــد النقــد وأيضــًا اختيــار معــدل الخصــم 
المناســب مــن أجــل احتســاب القيمــة الحاليــة لهــذه التدفقــات النقديــة. تســتخدم هــذه الحســابات التدفقــات النقديــة 
الفعليــة للســنة الحاليــة والتدفقــات النقديــة التعاقديــة التفاقيــة شــراء المياه/اتفاقيــة الشــراء والتوقعــات المبنيــة علــى 
أســاس أفضــل تقديــرات اإلدارة، بحيــث توضــع تطلعــات الســوق المســتقبلية فــي االعتبــار. صافــي القيمــة الدفتريــة للشــهرة 

فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧ بلــغ ١5٫٧ مليــون ريــال ُعمانــي )٢٠١6 - ١5٫٧ مليــون ريــال ُعمانــي(.

فعالية عالقة التغطية )ب( 
فــي بدايــة التغطيــة، تقــوم اإلدارة بتوثيــق اســتراتيجية التغطيــة وتجــري اختبــارًا لتقييــم مــدى فعاليــة التغطيــة. ويتــم هــذا   
ــة بصفــة مســتمرة خــالل فتــرة أداة التغطيــة.  ــر لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه التغطيــة ســتكون فعال اإلجــراء بتاريــخ كل تقري
كانــت القيمــة العادلــة المتراكمــة لمقايضــات معــدل الفائــدة بتاريــخ التقريــر ٨٫٨ مليــون ريــال ُعمانــي )٢٠١6 - ١٢٫6 مليــون ريــال 

ُعمانــي(.
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األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت 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 لعــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة 

والتــآكل والتلــف الطبيعييــن وذلــك باســتخدام أفضــل التقديــرات.

تكاليف صيانة 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 6٫١٪ فــي شــركة الرســيل للطاقــة و٧٫6٪ فــي شــركة إس إم إن بــركاء 

ــة. للطاق

السياسات المحاسبية الجوهرية  ٤-3
ــم تطبيــق السياســات المحاســبية المعتمــدة مــن قبــل المجموعــة بشــكل متوافــق مــع تلــك السياســات المطبقــة فــي  ت  

الســابقة. الســنوات 

أساس التجميع )أ( 
يتــم إدراج نتائــج الشــركات التابعــة التــي يتــم االســتحواذ عليهــا أو التصــرف فيهــا خــالل الســنة فــي قائمــة األربــاح والخســائر   
اعتبــارًا مــن تاريــخ ســريان االســتحواذ أو حتــى تاريــخ ســريان التصــرف، حســبما يكــون مالئمــًا. يتــم اســتبعاد جميــع المعامــالت 

ــرادات والمصروفــات داخــل المجموعــة بالكامــل عنــد التوحيــد. الهامــة واألرصــدة واإلي
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للطاقة 

99.99 ٪99.99 ٪سلطنة عمانش.م.ع.م

أنشطة توليد الكهرباء 
بموجب ترخيص تصدره 

هيئة تنظيم الكهرباء في 
1 فبراير 2007سلطنة ُعمان.

شركة إس إم 
إن بركاء للطاقة 

99.99 ٪99.99 ٪سلطنة عمانش.م.ع.م

أنشطة توليد الكهرباء 
وتحلية المياه بموجب 

ترخيص تصدره هيئة تنظيم 
26 نوفمبر 2006الكهرباء في سلطنة ُعمان.
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السياسات المحاسبية الجوهرية  ٤-3
أساس التجميع )تابع( )أ( 

الشــركات التابعــة هــي كيانــات تســيطر عليهــا المجموعــة. وتتفعــل الســيطرة عندمــا تكــون للمجموعــة صالحيــة التحكــم   
فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة بهــدف تحقيــق منافــع مــن أنشــطتها. ولتقييــم الســيطرة، تؤخــذ حقــوق 
التصويــت المحتملــة والتــي تعتبــر قابلــة للممارســة فــي االعتبــار. وقــد قامــت اإلدارة بتقييــم اســتثماراتها كمــا هــو مطلــوب 
ــر الماليــة رقــم ١٠ وتوصلــت إلــى أنهــا تملــك ســيطرة علــى تلــك الشــركات التابعــة. وبالتالــي،  وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاري
تــم االســتمرار فــي االعتــراف باالســتثمارات علــى أســاس شــركات تابعــة. ويتــم إدراج القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة فــي 
ــل السياســات  ــم تعدي ــي لهــا. وت ــخ االنتهــاء الفعل ــدء الســيطرة وحتــى تاري ــخ ب ــارًا مــن تاري ــة المجمعــة اعتب ــم المالي القوائ

المحاســبية للشــركات التابعــة عنــد الضــرورة حتــى تتماشــى مــع السياســات التــي تتبناهــا المجموعــة.

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

اتفــاق مشــترك يملــك األطــراف بموجبــه حقوقــًا فــي صافــي األصــول موضــوع االتفــاق.

تتولــى المجموعــة دمــج حصتهــا مــن كل مــن األصــول وااللتزامــات والدخــل ومصروفــات العمليــات المشــتركة مــع العناصــر   
ــم الماليــة للعمليــات المشــتركة فــي نفــس  ــة، فــي قوائمهــا الماليــة الموحــدة. ويتــم إعــداد القوائ ــة، بصفــة متوازي المماثل
تاريــخ التقريــر بمــا أن المجموعــة تســتخدم سياســات محاســبية ثابتــة. ويتــم احتســاب اســتثمارات المجموعــة فــي عملياتهــا 

المشــتركة بموجــب طريقــة التناســب فــي المحاســبة.

ووفقــا لطريقــة التناســب، يتــم دمــج حصــة المجموعــة بــكل مــن األصــول وااللتزامــات والدخل والمصروفــات الخاصــة بالعمليات   
ــة.  ــم الماليــة للمجموعــة بصفــة متوازي المشــتركة مــع العناصــر المماثلــة ضمــن القوائ

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

ويتــم توحيــد العمليــات المشــتركة بشــكل تناســبي حتــى تاريــخ توقــف المجموعــة عــن ممارســة الســيطرة المشــتركة   
 . عليهــا

الشهرة )ب( 
يتــم قيــاس الشــهرة المكتســبة ضمــن مزيــج مــن األعمــال فــي البدايــة بســعر التكلفــة المتمثلــة فــي الفائــض فــي تكلفــة   

مزيــج األعمــال مقســومًا علــى حصــة المجموعــة مــن صافــي القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات المســتحوذ عليهــا والقابلــة 
للتحديــد بصفــة منفصلــة. وبعــد عمليــة االعتــراف المبدئيــة، يتــم قيــاس الشــهرة بســعر التكلفــة مطروحــًا منــه أي خســائر 
فــي انخفــاض القيمــة المتراكمــة. ويتــم مراجعــة قيمــة الشــهرة، فــي مــا يتعلــق بانخفــاض القيمــة، مــرة واحــدة أو أكثــر فــي 

ــة.  ــة علــى الظــروف إلــى إمكانيــة انخفــاض القيمــة الدفتري الســنة، إذا أشــارت األحــداث أو التغيــرات الطارئ

ــكل وحــدة مــن وحــدات  ــج مــن األعمــال ل ــار انخفــاض القيمــة، يتــم تخصيــص الشــهرة المكتســبة ضمــن مزي وبغــرض اختب  
المجموعــة المولّــدة للنقــد والمتوقعــة ربحيتهــا مــن تجميــع األعمــال، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت األصــول وااللتزامــات األخــرى 
للمجموعــة مخصصــة لهــذه الوحــدات أو مجموعــات الوحــدات. وتمثــل كل وحــدة أو مجموعــة وحــدات تخصــص لهــا قيمــة 
ــة داخليــة. الشــهرة بهــذا الشــكل، أقــل المســتويات انخفاضــًا ضمــن المجموعــة التــي يتــم فيهــا مراقبــة الشــهرة ألغــراض إداري
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الشهرة )تابع( )ب( 

ويتــم تحديــد االنخفــاض فــي القيمــة مــن خــالل تقييــم المبلــغ القابــل لالســترداد للوحــدة المولـّـدة للنقــد )مجموعــة الوحــدات   
ــدة للنقــد )مجموعــة  ــل لالســترداد للوحــدة المول ــغ القاب ــا يكــون المبل ــق بهــا الشــهرة. وعندم ــدة للنقــد( التــي تتعل المولّ
الوحــدات المولـّـدة للنقــد( أقــل مــن المبلــغ الدفتــري، يتــم االعتــراف باالنخفــاض فــي القيمــة. أمــا عندمــا تشــكل الشــهرة جــزءًا 
ــدة للنقــد( ويتــم التصــّرف فــي جــزء مــن العمليــة التــي تتــم  ــدة للنقــد للنقــد )مجموعــة الوحــدات المولّ مــن الوحــدة المولّ
ــدة للنقــد، يتــم تضميــن الشــهرة المتصلــة بالعمليــة التــي يتــم التصــّرف فيهــا فــي المبلــغ الدفتــري  داخــل الوحــدة المولّ
للعمليــة عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة عنــد التصــّرف فــي العمليــة. ويتــم قيــاس الشــهرة التــي يتــم التصــرف فيهــا فــي 
هــذه الحالــة، اســتنادًا إلــى القيــم النســبية للعمليــة التــي يتــم التصــّرف فيهــا والحصــة المحتفــظ بهــا مــن الوحــدة المولّــدة 

للنقــد.

يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد اســتنادًا إلــى القيمــة المســتخدمة 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 )ج( 

ــم  يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات بســعر التكلفــة مطروحــًا منــه االســتهالك المتراكــم وأي خســائر ت  
القيمــة. فــي  لالنخفــاض  تحديدهــا 

المصروفات الالحقة  )١(

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

يتــم إلغــاء إدراج أحــد 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 إدراج األصــل 
)التــي تحتســب علــى أنهــا الفــرق بيــن صافــي متحصــالت االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل( وتــدَرج فــي قائمــة الربــح أو 

الخســارة فــي الفتــرة التــي ُألغــي فيهــا إدراج األصــل.

االستهالك  )٢(

يتــم احتســاب االســتهالك بغــرض تخصيــص تكلفــة الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات )بخــالف األعمــال الرأســمالية قيــد   
التنفيــذ( علــى أســاس القســط الثابــت علــى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لألصــل المعنــي. األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة لهــذا 

الغــرض هــي:
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ممتلكات ومنشآت ومعدات )تابع( )ج( 

                          السنوات

منشآت ومعدات ......................................................................................................................................  ٣٠

أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية .........................................................................................................  5 إلى ٧
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يتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير. 

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  )٣(

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

تجديد الموقع  )٤(

يتــم االعتــراف بالتــزام تجديــد المســتقبلي للموقــع عندمــا تجهــز 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 القيمة )د(  

األصول المالية  )١

ــى  ــرًا ســلبيًا عل ــف تأثي ــر خّل ــًا أو أكث ــي أن حدث ــة تشــير إل ــة موضوعي ــي منخفــض القيمــة إذا ظهــرت أدل ــر األصــل المال يعتب  
التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة لذلــك األصــل. ويتــم احتســاب خســائر انخفــاض القيمــة بالنســبة لألصــل المالــي 
الــذي ُيقــاس بســعر التكلفــة المســتهلكة علــى أنهــا الفــارق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي والقيمــة الحاليــة للتدفقــات 

ــه األصلــي. ــدة المعمــول ب ــة المقتطعــة بســعر الفائ ــة المســتقبلية التقديري النقدي

  يتــم اختبــار انخفــاض القيمــة لألصــول الماليــة التــي تكتســب كل منهــا علــى حــدة أهميــة علــى أســاس فــردى. ويتــم تقييــم 
مــا تبقــى مــن أصــول ماليــة مجتمعــة ضمــن مجموعــات تتمتــع بخصائــص مخاطــر ائتمــان متشــابهة. ويتــم االعتــراف بجميــع 
خســائر انخفــاض القيمــة فــي الربــح أو الخســارة. ويتــم إلغــاء الخســارة الناجمــة عــن انخفــاض القيمــة إذا كان مــن الممكــن أن 
تتعّلــق عمليــة اإللغــاء مــن الناحيــة الموضوعيــة بحــدث واقــع بعــد االعتــراف بتلــك الخســارة. وفــي حالــة األصــول الماليــة التــي 

تقــاس بســعر التكلفــة المســتهلكة يتــم االعتــراف بعمليــة اإللغــاء فــي األربــاح أو الخســائر.
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انخفاض القيمة )تابع(  )د( 

األصول غير المالية   )٢(

يتــم مراجعــة المبالــغ الدفتريــة لألصــول غيــر الماليــة للمجموعــة فــي كل تاريــخ تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــي   
انخفــاض قيمتهــا. إذا وجــد مــا يشــير إلــى انخفــاض القيمــة فيتــم تقديــر مبلــغ اســترداد األصــل. ويتــم االعتــراف بخســارة 
ــه عــن المبلــغ القابــل لالســترداد لهــذا  ــدة للنقــد التابعــة ل انخفــاض القيمــة إذا زاد المبلــغ الدفتــري لألصــل أو الوحــدة المول
األصــل. ويمثــل المبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد القيمــة األعلــى المتداولــة والقيمــة العادلــة ناقــص 

تكلفــة البيــع.

عنــد تقييــم القيمــة المســتخدمة، يتــم تخفيــض التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة إلــى ســعرها الحالــي باســتخدام   
ــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة باألصــل.  ــب يعبــر عــن تقدي معــّدل خصــم مــا قبــل الضرائ
ويتــم االعتــراف بالخســائر الناتجــة عــن انخفــاض القيمــة فــى فتــرات ســابقة فــي تاريــخ كل تقريــر كلمــا تمــت اإلشــارة إلــى أن 
الخســارة قــد تناقصــت أو زالــت كليــًا. ويتــم إلغــاء الخســائر الناتجــة عــن انخفــاض فــى القيمــة إذا حــدث تغييــر فــى التقديــرات 
ــد المبلــغ القابــل لالســترداد. وال يتــم إلغــاء الخســارة الناتجــة عــن االنخفــاض فــى القيمــة إال فــي  التــى اســتعملت فــى تحدي
ــًا مــن أي اســتهالك أو  ــده، صافي ــذي كان مــن الممكــن تحدي ــري ال ــغ الدفت ــرّي لألصــل المبل ــغ الدفت حــدود عــدم تجــاوز المبل

انخفــاض فــي القيمــة، إذا لــم يتــم االعتــراف بــأي خســارة ناجمــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة.

)هـ(  اإليجارات  

تصنــف اإليجــارات علــى أنهــا إيجــارات تمويليــة كلمــا تحيــل شــروط اإليجــار، بدرجــة كبيــرة، كل مخاطــر ومزايــا الملكيــة. ويتــم   
تصنيــف كل أنــواع اإليجــار األخــرى علــى أنهــا إيجــارات تشــغيلية. 

ويتــم االعتــراف بالمبالــغ المســتحقة بموجــب اإليجــار التشــغيلي، بالنســبة للمؤجــر، كإيــراد إيجــار علــى أســاس القســط الثابــت   
علــى مــدى فتــرة اإليجــار مــا لــم يكــن هنــاك أســاس تصنيفــي آخــر أكثــر تمثيــاًل لنمــط الوقــت الــذي يقلــل مــن اســتخدام أصــل 
ــرادات الناجمــة عــن الخدمــات  ــار اإلي ــة، ال يتــم اعتب ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــات معايي ــه. ووفقــًا لمتطلب اإليجــار المســتفاد من

)األساســية( المتعلقــة بأصــول اإليجــار علــى أنهــا إيــرادات إيجــار ويتــم احتســابها علــى حــدة.

ــد الخدمــات أو عقــود شــراء أو بيــع ملزمــة بالقبــول أو الدفــع  ــر الماليــة الدوليــة رقــم ٤ بتحدي ــق تفســير معاييــر التقري يتعّل  
ــا أو مجموعــة مــن  ــن الحــق فــي اســتخدام أصــل م ــح العمالء/الموردي ــي لعقــد اإليجــار ولكنهــا تمن ال تتخــذ الشــكل القانون
األصــول مقابــل دفعــة ماليــة أو مجموعــة مــن الدفعــات الثابتــة. ويتعيــن تحديــد العقــود التــي تســتوفي هــذه المعاييــر لتأخــذ 
صيغــة اإليجــارات التشــغيلية أو صيغــة اإليجــارات التمويليــة. وتنطبــق هــذه التفســيرات علــى اتفاقيــة شــراء المــاء والطاقــة 

للمجموعــة.

دفعات مقدمة طويلة األجل )و( 

يتــم قيــاس الدفعــات المقدمــة طويلــة األجــل بالتكلفــة مطروحــًا منهــا اإلهــالك المتراكــم بنــاًء علــى عــدد الســنوات التــي يتــم   
خاللهــا االســتفادة مــن الدفعــات المقدمــة.
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المخزون )ز( 

ُيــدرج المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. وتتمّثــل التكاليــف بالمصروفــات المتكبــدة جعــل   
كل منتــج علــى مــا هــو عليــه اآلن مــن حيــث الموقــع والحالــة. وتعتمــد تكلفــة المــواد الخــام والمــواد المســتهلكة والبضائــع 
قيــد البيــع علــى طريقــة المتوســط المرجــح وتتمثــل بالتكاليــف المباشــرة للمــواد والمصروفــات العموميــة ذات العالقــة.

صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي ســعر البيــع المقــدر فــي ســياق النشــاط االعتيــادي مخصومــًا منهــا مصروفــات البيــع   
ــك  ــة الحركــة، إن ُوجــدت، وذل ــص للبنــود الراكــدة والتالفــة وبطيئ ــن مخصَّ المتنوعــة المطبقــة. وعنــد الضــرورة، يتــم تكوي

اســتنادًا إلــى تقييــم اإلدارة.

األدوات المالية )ح( 

)١(       األدوات المالية غير المشتقة

تتكــّون األدوات المالّيــة غيــر المشــتّقة مــن ذمــم مدينــة تجارّيــة وذمــم مدينــة أخــرى والنقــد لــدى البنــوك والقــروض والســلفات   
ــة األخــرى.  ــة والذمــم الدائن ــة التجارّي والذمــم الدائن

يشــمل النقــد لــدى البنــوك الّرصيــد البنكــي. ولغــرض قائمــة التدفقــات النقدّيــة فــإّن المجموعــة تراعــي كّل النقديــة المتوفــرة   
بالصنــدوق واألرصــدة البنكّيــة ذات االســتحقاق األصلــي البالــغ أقــل مــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إيداعهــا لتصبــح نقــدًا أو مــا فــي 

حكــم النقــد.

ويتــم قيــاس األدوات المالّيــة غيــر المشــتقة األخــرى بســعر التكلفــة المســتهلكة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة ناقــص   
أّي خســائر مرتبطــة بانخفــاض القيمــة.

األدوات المالية المشتقة  )٢(

تســتخدم المجموعــة األدوات الماليــة المشــتقة لتغطيــة تعرضهــا لمقــدار معيــن مــن مخاطــر معــدل الفائــدة التــي تنشــأ مــن   
أنشــطة التمويــل. ووفقــًا لسياســتها، ال تحمــل المجموعــة أو تصــدر أدوات ماليــة مشــتقة ألغــراض المتاجــرة. وعلــى الرغــم مــن 

ذلــك، يتــم احتســاب المشــتقات غيــر المؤهلــة لمحاســبة التغطيــة كأدوات متاجــرة.

تــدرج األدوات الماليــة المشــتقة بالقيمــة العادلــة. وبعــد اإلدراج المبدئــي، تــدرج بقيمهــا العادلــة. يعتمــد إدراج أي أربــاح أو   
خســائر ناتجــة اعتمــادًا علــى طبيعــة البنــد المغطــى. وتعــادل القيمــة العادلــة لــألداة الماليــة المشــتقة الربــح غيــر المحقــق أو 
الخســارة غيــر المتكبــدة مــن التقييــم طبقــا للقيمــة الســوقية لتســويق األداة المشــتقة باســتخدام أســعار الســوق الســائدة 
أو نمــاذج التســعير الداخلّيــة. ويتــم إدراج المشــتقات ذات القيــم الســوقية اإليجابيــة )األربــاح غيــر المحققــة( ضمــن األصــول غيــر 
المتداولــة وجزئهــا الجــاري فــي األصــول المتداولــة، وتــدرج المشــتقات ذات القيــم الســوقية الســلبية )الخســائر غيــر المتكبــدة( 

ضمــن االلتزامــات غيــر المتداولــة وجزئهــا الجــاري فــي قائمــة المركــز المالــي.

عندمــا يتــم تصنيــف أداة ماليــة مشــتقة كأداة تغطيــة للتغيــر فــي التدفقــات النقديــة عــن التــزام مــدرج، يــدرج أي جــزء مــن   
أربــاح أو خســائر تلــك األداة والمؤهــل كغطــاء فعــال مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين صافيــًا مــن الضرائــب. ويــدرج الجــزء غيــر 

الفعــال مــن األربــاح أو الخســائر فــي قائمــة الربــح أو الخســارة فــورًا.
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األدوات المالية )تابع( )ح( 

  فــي بدايــة معاملــة التغطيــة، يتــم توثيــق العالقــة بيــن أدوات التغطيــة والبنــود التــي تمــت تغطيتهــا والغــرض مــن إدارة 
ــة عمليــة  المخاطــر واالســتراتيجية المتبعــة فــي معامــالت التغطيــة. كمــا تقــوم المنشــأة أيضــًا بتوثيــق التقييــم، فــي بداي
التغطيــة وبشــكل مســتمر، حــول مــا إذا كانــت المشــتقات التــي تســتخدم فــي معامــالت التغطيــة فعالــة بشــكل كبيــر فــي 

ــك. ــة للبنــود المغطــاة ومــا إذا كانــت ستســتمر كذل ــة أو التدفقــات النقدي مقاصــة التغيــرات فــي القيــم العادل

ــر الالحقــة. ويتــم االعتــراف بالتغييــرات فــي  ــة فــي تواريــخ التقاري ــة المشــتقة بالقيمــة العادل يتــّم إعــادة قيــاس األدوات المالّي  
القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة والتــي تكــون معّينــة وفّعالــة بمثابــة تغطيــة للتدفــق المالــي مباشــرة فــي الدخــل 
الشــامل اآلخــر ويتــم إدراجهــا فــي احتياطــي التغطيــة فــي حقــوق الملكيــة. ويتــم االعتــراف بــكل حصــة غيــر فعالــة، مباشــرة 
فــي األربــاح والخســائر. ويتــم االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة غيــر المؤهلــة لمحاســبة التغطيــة 

ــاح والخســائر عندمــا تنشــأ. المحاســبية ضمــن األرب

مخصصات )ط( 

يتــم االعتــراف بالمخصــص فــي قائمــة المركــز المالــي إذا كان لــدى المجموعــة إلتــزام قانونــي أو تقديــري نتيجــة لحــدث ســابق،   
ومــن المحتمــل أن يتطلــب األمــر تدفــق الفوائــد اإلقتصاديــة لتســوية ذلــك اإللتــزام. إن كان األثــر جوهريــًا يتحــّدد المخصــص 
مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية بســعر قبــل الضريبــة تعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة 

للنقــود والمخاطــر المتعلقــة بذلــك اإللتــزام.

القروض ذات الفوائد )ي( 

يتــم االعتــراف بالقــروض ذات الفوائــد مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة ناقــص التكاليــف المنســوبة مثــل رســوم ترتيبــات القــروض.   
وبعــد عمليــة االعتــراف المبدئيــة، يتــم إدراج القــروض ذات الفوائــد بســعر التكلفــة المهلكــة مــع االعتــراف بــأي فــرق بيــن 

التكلفــة والقيمــة االســتردادية فــي األربــاح والخســائر طيلــة مــدة القــرض وعلــى أســاس ســعر الفائــدة الســائد.

الضرائب )ك( 

تشــتمل ضريبــة الدخــل علــى ضريبــة حاليــة وضريبــة مؤجلــة. ويتــم االعتــراف بضريبــة الدخــل فــي األربــاح والخســائر باســتثناء   
بقــدر مــا تتعلــق بعناصــر معتــرف بهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة، ففــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بهــا فــي حقــوق الملكيــة.   

وتمثــل الضريبــة الحاليــة الضريبــة مســتحقة الدفــع المتوقعــة علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للمــدة المعنيــة، باســتخدام   
المعــدالت الضريبيــة المطبقــة أو تلــك التــي ســيتم تطبيقهــا علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر وأي تعديــالت علــى الضريبــة 

مســتحقة الدفــع فــي مــا يتعلــق بالفتــرات الســابقة.

يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة التــزام الميزانيــة العموميــة التــي تكــّون مخصصــًا لجميــع الفــروق   
المؤقتــة بيــن المبالــغ الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات لغــرض إعــداد التقريــر المالــي والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة. 
ويتــم قيــاس الضريبــة المؤجلــة وفقــًا للمعــدالت الضريبيــة التــي يتوقــع أن تطبــق علــى الفــارق المؤقــت عنــد إلغائهــا، اســتنادا 

ــر. ــخ التقري ــول تاري ــى القوانيــن المطبقــة أو التــي ســتطبق علــى نحــو واســع بحل إل
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الضرائب )تابع( )ك( 

ــاح خاضعــة للضريبــة مســتقباًل والتــي يمكــن اســتغالل  ــر معــه أرب ــذي تتوف ــة إال بالقــدر ال ــة المؤجل ال ُيعتــرف بأصــل الضريب  
الفــروق المؤقتــة فــي مقابلهــا. ويتــم مراجعــة أصــول الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر ويتــم تخفيضهــا بالقــدر الــذي 

يصبــح مــن غيــر المحتمــل معــه تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

تتــم مقاصــة أصــول والتزامــات الضريبــة المؤجلــة إذا نشــأ حــق قانونــي واجــب النفــاذ بمقاصــة أصــول والتزامــات الضريبــة   
الجاريــة وكانــت تتعلــق بضرائــب الدخــل التــي تفرضهــا نفــس الســلطة الضريبيــة علــى نفــس الكيــان الخاضــع للضريبــة، أو 
علــى كيانــات مختلفــة خاضعــة للضريبــة، ولكنهــا تنــوي تســوية أصــول والتزامــات الضريبــة الجاريــة علــى أســاس الصافــي أو 

ــة الخاصــة بهــا فــي ذات الوقــت. يتــم تحقــق األصــول وااللتزامــات الضريبّي

ولتحديــد مبالــغ الضريبــة الجاريــة والمؤجلــة، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار أثــر المراكــز الضريبيــة غيــر المؤكــدة ومــدى   
اســتحقاق أي ضرائــب إضافيــة أو فوائــد. ويعتمــد تقييــم كفايــة التــزام الضريبــة للســنة الضريبيــة المفتوحــة علــى تقديــرات 
وافتراضــات وقــد ينطــوي علــى العديــد مــن األحــكام حــول األحــداث المســتقبلية. وقــد تتوفــر معلومــات جديــدة تــؤدي إلــى 
تغييــر موقــف المجموعــة المتعلــق بكفايــة االلتزامــات الضريبيــة الراهنــة؛ ويؤثــر مثــل هــذا التغيــر علــى مصــروف الضريبــة 

للفتــرة التــي يتخــذ فيــه مثــل هــذا القــرار.

العملة األجنبية )ل( 

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة يتــم تســجيل المعامــالت بعمــالت غيــر العملــة الوظيفيــة المعتمــدة لــدى عنصــر المجموعــة   
المعامــالت. تواريــخ  فــي  الســائدة  الصــرف  أســعار  بحســب 

تــدرج أربــاح وخســائر صــرف العملــة األجنبيــة الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــالت وعــن التحويــل وفقــًا لمعــدالت الصــرف   
الدخــل.   بقائمــة  أجنبيــة  بعمــالت  المنفــذة  النقديــة  وااللتزامــات  لألصــول  الفتــرة  بنهايــة 

ــاح أو الخســائر فــي الفتــرة التــي تنشــأ  ــة فــي األرب ــاح وخســائر صــرف العملــة المتعلقــة بالعناصــر النقدي ويتــم االعتــراف بأرب  
ــة التــي تؤهــل ألن تصبــح أدوات تغطيــة ضمــن تغطيــة التدفــق النقــدي  فيهــا، باســتثناء تلــك المتعلقــة بالعناصــر النقدي

والمعتــرف بهــا مبدئيــًا ضمــن دخــل شــامل آخــر إلــى الحــد الــذي تعتبــر فيــه التغطيــة فّعالــة. 

منافع الموظفين )م( 

يتــم االعتــراف بااللتزامــات المتعلقــة باالشــتراكات المدفوعــة فــي إطــار برنامــج تقاعــد باشــتراكات محــّددة بالنســبة للعامليــن   
ــاح والخســائر عنــد  الُعمانييــن وفقــًا لخطــة التأمينــات االجتماعيــة المعمــول بهــا فــي ســلطنة ُعمــان كمصروفــات فــي األرب

تكبدهــا.

ويتمثــل التــزام المجموعــة فــي مــا يتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة للعامليــن غير الُعمانيين فــي مبلغ المكافأة المســتقبلية   
التــي يجنيهــا هــؤالء العاملــون مقابــل خدماتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة، مــع مراعــاة عقــد الموظــف وقانــون العمــل 

الُعمانــي لعــام ٢٠٠٣ وتعديالتــه.



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

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

64 | التقرير السنوي ٢٠١٧ 

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  .3

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  ٤-3

منافع الموظفين )تابع( )م( 

فيــن«، تقــوم اإلدارة بإجــراء تقييــم القيمــة الحالّيــة اللتزامــات المجموعــة  وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ١9 »منافــع الموظَّ  
فيــن مســتحقة الدفــع  كمــا فــي تاريــخ التقريــر، باســتخدام األســاليب االكتواريــة، بالنســبة لمكافــآت نهايــة خدمــة الموظَّ
بموجــب أحــكام قانــون العمــل الُعمانــي الســابق ذكــره. ووفقــًا لهــذه الطريقــة، تــم تقييــم عمــر الخدمــة المتوقــع لــكل موظــف 

لــدى المجموعــة والراتــب األساســي المتوقــع بتاريــخ نهايــة الخدمــة.

اإليرادات )ن( 

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

إيرادات من اتفاقية شراء الطاقة والمياه/اتفاقية شراء الطاقة:  

نفقة الطاقة اإلنتاجية التي تغطي نفقة االستثمار ونفقة الصيانة والتشغيل الثابتة.  -

نفقة الطاقة التي تغطي نفقة الوقود ونفقة الصيانة والتشغيل المتغيرة.  -

ــل المســتلم أو مســتحق القبــض بالصافــي مــن  ــة للمقاب ــاه بالقيمــة العادل ــاء والمي ــع الكهرب ــرادات مــن بي يتــم قيــاس اإلي  
المرتجعــات والمخصصــات والخصومــات التجاريــة والحســومات الكميــة. يتــم إدراج اإليــرادات عنــد تســليم الكهربــاء والميــاه، 
ــى  ــة إل ــة ذات الصل ــع الملكي ــة التــي يقبــل فيهــا العميــل التســليم ويتــم فيهــا نقــل مخاطــر ومناف ــة الزمني وهــي المرحل
العميــل. تتــم معاملــة رســوم الطاقــة 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.

إيرادات من اتفاقية شراء الطاقة:   

تعــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة فــي شــركة الرســيل للطاقــة ش.م.ع.م عقــد إيجــار تمويلــي، كمــا تعــد إيــرادات فوائــد اإليجــار المدرجة   
فــي قائمــة الدخــل الشــامل جــزءًا مــن الحــد األدنــى مــن دفعــات اإليجــار. وتتمثــل المبالــغ المســتلمة والمتعلقــة برســوم الطاقــة 

اإلنتاجيــة )التــي تغطــي نفقــة الوقــود ونفقــة الصيانــة والتشــغيل  المتغيــرة(  بمقبوضــات اإليجــارات العرضيــة.

وتعتبــر رســوم الطاقــة اإلنتاجيــة التــي تغطــي نفقــة االســتثمار المقبوضــة وفقــًا التفاقيــة شــراء الطاقــة دفعــات إيجــار تمويلــي   
)اإليضاحــان 5 و١٨(.

تكاليف االقتراض )س( 

ُتضــاف تكاليــف االقتراضــات 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 القتراضــات محــددة تتوقــف 
ــدرج كافــة تكاليــف االقتراضــات األخــرى كمصــروف  مصروفاتهــا علــى أصــول مؤهلــة فتخصــم مــن تكاليــف تلــك األصــول. وُت

فــي الســنة التــي تتكبــد فيهــا.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )ع( 

يتــم احتســاب مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــًا للمــادة ١٠١ مــن قانــون الشــركات التجاريــة لعــام ١9٧٤، حســب متطلبــات   
الهيئــة العامــة لســوق المــال ويتــم االعتــراف بهــا كمصاريــف فــي قائمــة األربــاح والخســائر.

توزيعات أرباح )ف( 

يأخــذ مجلــس اإلدارة فــي االعتبــار معاييــر مناســبة متضمنــة متطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة عنــد التوصيــة بتوزيــع   
األربــاح. 

تــدرج التوزيعــات النقديــة لمســاهمي الشــركة األم كالتــزام فــي القوائــم الماليــة للمجموعــة والشــركة األم فــي الفتــرة التــي   
تعتمــد فيهــا توزيعــات األربــاح.

)ص(  األرباح وصافي األصول للسهم الواحد

  تقــّدم 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 
ــد صافــي األصــول للغــرض كمجمــوع حقــوق المســاهمين  ــة مســتحقة الدفــع خــالل العــام. يتــم تحدي عــدد األســهم العادي

ناقصــًا عجــز/ فائــض التغطيــة.

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد )ق( 

تدخــل مجموعــًة مــن المعاييــر الجديــدة والتعديــالت علــى المعاييــر حيــز التطبيــق بالنســبة للفتــرات الســنوّية التــي تبــدأ   
بعــد ١ ينايــر ٢٠١٨ وُيســمح بالتطبيــق المبكــر؛ ومــع ذلــك لــم تقــم المجموعــة بالتطبيــق المبكــر للمعاييــر الجديــدة أو المعدلــة 

التاليــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة.
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)ق(  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد )تابع(

 المعايير الجديدة 
أو المعدلة

ــى  ملخص المتطلبات ــل عل ــر المحتم  التأث
ــة ــم المالي القوائ

 معيار التقارير المالية 
الدولي رقم 9  األدوات 

المالية

 يحــل معيــار التقاريــر المالّيــة الدولــّي رقــم 9 المنشــور فــي 
١ يوليــو ٢٠١٤ محــل التوجيهــات الحاليــة فــي معيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم ٣9 »األدوات الماليــة: اإلدراج والقيــاس«. يتضمــن 
معيــار التقاريــر المالّيــة الدولــّي رقــم 9 التوجيهــات المعدلــة 
جديــد  ونمــوذج  الماليــة،  األدوات  وقيــاس  تصنيــف  حــول 
للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن أجــل حســاب انخفــاض 
القيمــة علــى األصــول الماليــة ومتطلبــات محاســبة التغطيــة 
العامــة الجديــدة. كمــا يرحــل المعيــار التوجيهــات الخاصــة 
المحاســبة  الماليــة مــن معيــار  بــإدراج وإلغــاء إدراج األدوات 

الدولــي رقــم ٣9.

 يدخــل معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 حيــز التنفيــذ 
لفتــرات ســنوية اعتبــارًا مــن أو بعــد ١ ينايــر ٢٠١٨، مــع الســماح 

بتطبيقــه بشــكل أبكــر مــن ذلــك.

 ال تتوقــع المجموعــة أي تأثيــر 
ــم الماليــة  كبيــر علــى القوائ

المجمعــة للمجموعــة.

معيار التقارير المالية 
الدولي رقم ١5  

اإليرادات من العقود 
مع العمالء

 يضــع معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ١5 إطــاًرا شــاماًل 
ــار  ــرادات. ويحــل هــذا المعي ــد مقــدار وموعــد إدراج اإلي لتحدي
ذلــك  فــي  بمــا  اإليــرادات،  إلدراج  الحاليــة  التوجيهــات  محــل 
ومعيــار  »اإليــرادات«   ١٨ رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم ١١ »عقــود اإلنشــاء« وتفســير لجنــة 
تفســير معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١٣ »برنامــج والء 

العمــالء«.

 يدخــل معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ١5 حيــز التنفيــذ 
لفتــرات ســنوية اعتبــارًا مــن أو بعــد ١ ينايــر ٢٠١٨، مــع الســماح 

بتطبيقــه بشــكل أبكــر مــن ذلــك.

 ال تتوقــع المجموعــة أي تأثيــر 
ــم الماليــة  كبيــر علــى القوائ

المجمعــة للمجموعــة.
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 المعايير الجديدة 
أو المعدلة

ــى  ملخص المتطلبات ــل عل ــر المحتم  التأث
ــة ــم المالي القوائ

معيار التقارير المالية 
الدولي رقم ١6 اإليجارات

ــي رقــم ١6 مبــادئ اإلدراج  ــر الماليــة الدول يحــدد معيــار التقاري
والقيــاس والعــرض واإلفصــاح لإليجــارات.

 يحــل المعيــار محــل التوجيهــات الحاليــة إلدراج اإليجــار، بمــا 
»اإليجــارات«   ١٧ رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  ذلــك  فــي 
وتفســير لجنــة تفســير معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 
٤ »تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى إيجــار« وتفســير 
اإليجــارات   -  ١5 رقــم  الدائمــة  المعاييــر  تفســيرات  لجنــة 
التشــغيلية - الحوافــر وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر 
الدائمــة رقــم ٢٧ - تقييــم مضمــون المعامــالت التــي تنطــوي 

علــى الشــكل القانونــي للتأجيــر.

يســري معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ١6 علــى الفتــرات 
ويســمح   .٢٠١9 ينايــر   ١ بعــد  أو  فــي  تبــدأ  التــي  الســنوية 
بالتطبيــق المبكــر للمنشــآت التــي تطبــق معيــار التقاريــر 
الماليــة الدولــي رقــم ١5 “اإليــرادات مــن العقــود مــن العمــالء” 
فــي أو قبــل تاريــخ التطبيــق المبدئــي لمعيــار التقاريــر الماليــة 

الدولــي رقــم ١6.

ال تتوقــع المجموعــة أي تأثير 
كبيــر علــى القوائــم الماليــة 

المجمعــة للمجموعة.

 معيار التقارير المالية 
الدولي رقم 17 عقود 

التأمين

تــم إصــدار المعيــار النهائــي بتاريــخ 18 مايــو 2017، وســوف 
يدخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ 1 ينايــر 2021، وهــو ســاري المفعول 
علــى كافــة عقــود التأميــن الصــادرة عــن أي كيــان، باإلضافــة 
المشــاركة  بميــزات  تتمتــع  التــي  االســتثمار  عقــود  إلــى 

االختياريــة والصــادرة عــن شــركات التأميــن.

ال تتوقــع المجموعــة أي تأثير 
كبيــر علــى القوائــم الماليــة 

المجمعــة للمجموعة.

تفسير لجنة تفسير 
معايير التقارير المالية 

الدولية رقم 22 
المعامالت بالعمالت 

األجنبية

والمقابل المقدم

ُيعالــج هــذا التفســير كيفيــة تحديــد تاريــخ المعاملــة عنــد 
ــان  ــا يدفــع الكي ــي 21، عندم ــار المحاســبة الدول تطبيــق معي
أو يتلقــى أي مقابــل مقدمــًا لقــاء أي عقــود بعمــالت أجنبيــة. 

ــر 2018. ــارًا مــن 1 يناي ويســري مفعــول هــذا التفســير اعتب

ال تتوقــع المجموعــة أي تأثير 
كبيــر علــى القوائــم الماليــة 

المجمعــة للمجموعة.
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)ق(  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد )تابع(

 المعايير الجديدة أو 
المعدلة

ــى  ملخص المتطلبات ــل عل ــر المحتم  التأث
القوائــم الماليــة

 تفسير لجنة تفسير 
معايير التقارير المالية 

الدولية رقم 23

عدم التيقن حول

معالجات ضريبة

الدخل

غيــر  الضريبــة  بمعالجــات  تتعلــق  توضيحــات  يتضمــن 
المؤكــدة. يســري مفعــول هــذا التفســير فــي 1 ينايــر 2019.

 تقــوم المجموعــة بتقييــم 
علــى  المحتمــل  التأثيــر 
المجمعــة  الماليــة  القوائــم 
تفســير  تطبيــق  نتيجــة 
معاييــر  تفســير   لجنــة 
الدوليــة  الماليــة  التقاريــر 

.23 رقــم 

 التحسينات السنوية على 
دورة معايير التقارير المالية 
الدولية 2017-2015 - معايير 

متعددة

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 12

توضــح التعديــالت أنــه يجــب علــى المنشــأة المحاســبة عــن 
بالطريقــة  األربــاح  لتوزيعــات  الدخــل  ضريبــة  نتائــج  جميــع 
نفســها، بصــرف النظــر عــن كيفيــة حــدوث الضريبــة. يســري 

مفعــول هــذا التفســير فــي 1 ينايــر 2019.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 23

مؤهــل  أصــل  يكــون  عندمــا  أنــه  التعديــالت  هــذه  توضــح 
جاهــزا لالســتخدام المقصــود أو البيــع، تعامــل المنشــأة أي 
يتــم تحديــده خصيصــا للحصــول علــى هــذا  قــرض قائــم 
األصــل المؤهــل كجــزء مــن األمــوال التــي اقترضتهــا بشــكل 

عــام. يســري مفعــول هــذا التفســير فــي 1 ينايــر 2019.

 تقــوم المجموعــة بتقييــم 
علــى  المحتمــل  التأثيــر 
المجمعــة  الماليــة  القوائــم 
التعديــالت  نتيجــة تطبيــق 
المحاســبة  معيــاري  علــى 

و23.  12 رقمــي  الدولييــن 

ليس من المتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية أي تأثير كبير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.   
تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ٧ حول التغيرات في االلتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل.  •   

تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٢ حول االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة.  •   

تعديل على معيار التقارير المالية الدولي رقم ٢ حول تصنيف وقياس معامالت الدفعات القائمة على األسهم.  •   

تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ٤٠ حول نقل عقار استثماري.  •   

التحسينات السنوية على دورة معايير التقارير المالية الدولية ٢٠١٤-٢٠١6 - معايير متعددة  •   
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التقرير القطاعي )ش( 

ــر الداخلــي المقــدم لمســؤول اتخــاذ القــرارات التشــغيلية.  ــر عــن قطاعــات األعمــال بطريقــة متوافقــة مــع التقري يتــم التقري  
مســؤول اتخــاذ القــرارات التشــغيلية، وهــو المســؤول عــن تخصيــص المصــادر وتقييــم أداء قطاعــات األعمــال، حــدد علــى أنــه 
الرئيــس التنفيــذي الــذي يديــر الشــركة بشــكل يومــي وفقــًا لتوجيهــات مجلــس اإلدارة الــذي يتخــذ القــرارات االســتراتيجية.

تحديد القيم العادلة  .٤

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

ذمم مدينة تجارية وأخرى )أ( 

تقــارب القيمــة العادلــة للذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى بمــا فــي ذلــك األرصــدة النقديــة والبنكيــة قيمتهــا   
األجــل. اســتحقاقها قصيــر  الدفترّيــة بســبب 

المشتقات  )ب( 

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

االلتزامات المالية غير المشتقة )ج( 

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

ذمم إيجار تمويلي مدينة   .5

  ترتيبات التأجير

شركة الرسيل للطاقة   

خلصــت اإلدارة الــى أن اتفاقيــة شــراء الطاقــة وتعديالتهــا اعتبــارًا مــن ١ ديســمبر ٢٠٠6 تخــول العميــل )الشــركة الُعمانيــة   
لشــراء الطاقــة والميــاه( الحــق فــي اســتخدام محطــة الكهربــاء، طبقــًا لتفســير معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٤: »تحديــد 
مــا إذا كانــت اتفاقيــة مــا تتضمــن إيجــارًا«. يعتبــر اإليجــار علــى أنــه إيجــار تمويلــي بموجــب »معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
١٧ - عقــود 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. ووفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، فــإن اإليــرادات الناتجــة مــن خدمــات التشــغيل والصيانــة 

ــرادات إيجــار. الرئيســية ال تعتبــر إي



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

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

)تشّكل جزءًا من القوائم المالّية المجمعة(

70 | التقرير السنوي ٢٠١٧ 

ذمم إيجار تمويلي مدينة (تابع)  .5
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 في 31 ديسمبر  201٧ 
الحد األدنى لمقبوضات 

اإليجار
القيمة الحالية للحد 

األدني لمقبوضات اإليجار
ريال عماني باآلالفريال عماني باآلالف

المبالغ مستحقة القبض بموجب عقود التأجير التمويلي
5٫4474٫404خالل سنة واحدة

15٫78014٫403من سنتين إلى خمس سنوات )مشمولة(
21٫22718٫807

-(2٫420)ناقصًا: دخل التمويل غير المكتسب
18٫80718٫807القيمة الحالية للحد األدني لمقبوضات اإليجار
المتضمنة في قائمة المركز المالي كالتالي:

4٫404الذمم المدينة الجارية لإليجار التمويلي
14٫403الذمم المدينة غير الجارية لإليجار التمويلي

مبالغ تم إصدار فواتير بها إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة 
18٫807والمياه ش.م.ع.م

في ٣١ ديسمبر  ٢٠١6 
الحد األدنى  لمقبوضات

 اإليجار
القيمة الحالية للحد  األدني 

لمقبوضات  اإليجار
ريال عماني  باآلالفريال عماني  باآلالف

المبالغ مستحقة القبض بموجب عقود التأجير التمويلي
5٫4474٫140خالل سنة واحدة

20٫90718٫491من سنتين إلى خمس سنوات )مشمولة(
321316بعـد خمس سنوات

26٫67522٫947
- )3٫728(ناقصًا: دخل التمويل غير المكتسب

22٫94722٫947القيمة الحالية للحد األدني لمقبوضات اإليجار
المتضمنة في قائمة المركز المالي كالتالي:

4٫140الذمم المدينة الجارية لإليجار التمويلي
18٫807الذمم المدينة غير الجارية لإليجار التمويلي

مبالغ تم إصدار فواتير بها إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة 
22٫947والمياه ش.م.ع.م

إن معدل الفائدة المضمن في التأجير يبلغ 6٫٢٪ سنويًا. 

أرض مستأجرة )أ( 
لقــد تــم تأجيــر قطعــة األرض التــي يتــم عليهــا بنــاء المحطــة مــن قبــل حكومــة ســلطنة ُعمــان لشــركة الرســيل للطاقــة لمــدة   
٢5 ســنة تنتهــي بتاريــخ ١ مايــو ٢٠٣٠ بموجــب الشــروط الــواردة فــي اتفاقيــة االنتفــاع، مــع وجــود خيــار تمديــد فتــرة التأجيــر لمــدة 

٢5 ســنة أخــرى إن اقتضــى األمــر. ]إيضــاح ٢٣ )أ([.
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إيجارات عرضية )ب( 
إيرادات اإليجار المتعلقة باإليجار التمويلي تتضمن اإليجارات التالية:  

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
27٫89726٫569رسوم الطاقة الكهربائية )إيضاح ١٨(

الشهرة  .6

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف

15٫73915٫739

تمثــل الشــهرة زيــادة تكلفــة اقتنــاء أســهم فــي شــركة تابعــة علــى القيمــة العادلــة المجمعــة لصافــي األصــول المقتنــاة  )أ( 
والحقــوق فــي بنــاء وتشــغيل محطــة طاقــة جديــدة.

القيمة الدفترية للشهرة كما في نهاية سنة التقرير التي تم تخصيصها لكل وحدة من وحدات توليد النقد: )ب( 
20172016

ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

 14٫952  14٫952شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م
  787787شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م

15٫73915٫739

القيمــة القابلــة لالســترداد لــكل وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد يتــم تحديدهــا علــى أســاس حســاب القيمــة فــي االســتخدام،  )ج( 
المياه/اتفاقيــة  شــراء  التفاقيــة  التعاقديــة  النقديــة  والتدفقــات  الحالــي  للعــام  الفعليــة  النقديــة  التدفقــات  باســتخدام 
الشــراء والتوقعــات المبنيــة علــى أســاس أفضــل تقديــرات اإلدارة، بحيــث توضــع تطلعــات الســوق المســتقبلية فــي االعتبــار. 
االفتراضــات الرئيســية فــي حســاب القيمــة فــي االســتخدام هــي تلــك المتعلقــة بمعــدالت الخصــم ومعــدالت النمــو والتغيــرات 
المتوقعــة ألســعار البيــع والتكاليــف المباشــرة خــالل الســنة. تقــوم اإلدارة بتقديــر معــدالت الخصــم التــي تعكــس تقديــرات 
الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــد والمخاطــر المحــددة لــكل 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 فــي االســتخدام لوحــدات توليــد النقــد، تعتقــد اإلدارة بأنــه ال يوجــد تغيــر محتمــل معقــول فــي أي مــن   

ــًا. ــة لالســترداد جوهري ــة للوحــدة لقيمتهــا القابل االفتراضــات الرئيســية ممــا سيتســبب فــي تجــاوز القيمــة الدفتري
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الشهرة (تابع)  .6
راجعــت اإلدارة النتائــج الرئيســية والمركــز المالــي للوحــدات المولــدة للنقــد ذات الصلــة والتــي ترتبــط بهــا الشــهرة، كمــا قــررت  )هـ( 

بأنــه ال يشــترط وجــود مخصــص النخفــاض قيمــة الشــهرة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧.

مدفوعات مقدمًا طويلة األجل  .٧

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
التكلفة

1٫6091٫609في ١ يناير و٣١ ديسمبر

اإلهالك المتراكم
1٫052946في ١ يناير

106106اإلهالك للعام )إيضاح ١9(
1٫1581٫052كما في ٣١ ديسمبر

451557صافي القيمة الدفترية في ٣١ ديسمبر

ممتلكات ومنشآت ومعدات  .8

منشآت 
ومعدات

أثاث
سياراتوتركيبات

معدات
مكتبية

تحسينات 
على عقارات 

اإلجماليمستأجرة
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
التكلفة

 236٫28491641501٫621238٫210في ١ يناير ٢٠١٧
102112530166334إضافات

(39)--(19)-(20)استبعادات
663٫632102701801٫787238٫505في 31 ديسمبر 201٧

االستهالك المتراكم
 58٫24984613373759٫173في 1 يناير 201٧

محمل للعام )إيضاح ١9 
7٫8892013111928٫125وإيضاح ٢٠(

   (23)--(18)-(5)استبعادات
66٫133284114492967٫275في 31 ديسمبر 201٧

القيمة الدفترية
170٫233742936858171٫230في 31 ديسمبر 201٧
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ممتلكات ومنشآت ومعدات (تابع)  .8

 التكلفة

 237٫50722701481٫230238٫977 في ١ يناير ٢٠١6

 985872053911٫488 إضافات
 )2٫255(-)3()26()18()2٫208( استبعادات

 236٫28491641501٫621238٫210 في ٣١ ديسمبر ٢٠١6
 االستهالك المتراكم

 50٫841215912359051٫634 في ١ يناير ٢٠١6
 محمل للعام )إيضاح ١9 

 7٫918513131478٫096وإيضاح ٢٠(
 )557(-)3()26()18()510( استبعادات

 58٫24984613373759٫173 في ٣١ ديسمبر ٢٠١6
 القيمة الدفترية

178٫035831817884179٫037 في ٣١ ديسمبر ٢٠١6

أرض مستأجرة  )أ( 

األرض التــي شــيدت عليهــا المحطــة أجرتهــا حكومــة ســلطنة ُعمــان لصالــح شــركة »إس إم إن بــركاء« لفتــرة ٢5 ســنة تنتهــي   
بتاريــخ 5 ديســمبر ٢٠٣١ بموجــب اتفاقيــة االنتفــاع ويمكــن تمديدهــا إلــى فتــرة ٢5 ســنة إضافيــة. تــم ســداد مبلــغ اإليجــار بقيمــة 

١٫٠٠٠ ريـــال ُعمانــي ســنويًا ]إيضــاح ٢٣ )ب([.

الضمان )ب( 
الممتلكات والمنشآت والمعدات لدى المجموعة مرهونة كضمان مقابل اقتراضات ألجل )إيضاح ١٤(.  

المخزون  .٩

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
2٫9112٫845 زيت الوقود )الديزل(

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

ذمم مدينة تجارّية وذمم مدينة أخرى  .10

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف

7٫6536٫526ذمم مدينة تجارية
16584مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح ٢٢(

356235مدفوعات مقدمًا
1٫350 161ذمم مدينة أخرى

8٫3358٫195
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تمتلــك المجموعــة عميــاًل واحــدًا فقــط )الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه( والــذي يمثــل غالبيــة أرصــدة الذمــم المدينــة   
التجاريــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧ )معظــم الرصيــد كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١6(.

وردت أعمار الذمم المدينة التجارية في تاريخ التقرير كالتالي:  

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
7٫6536٫526من ١ إلى ٣٠ يومًا

11.  نقد وبنك

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

الودائع النقدية ألجل ثابت )أ ( 
تمثــل الودائــع النقديــة ثابتــة األجــل المبالــغ المحتفــظ بهــا لــدى بنــك محلــي لفتــرة مــن ٣ إلــى 6 أشــهر بمعــدل فائــدة ثابــت.   

وتــراوح معــدل الفائــدة علــى هــذه الودائــع مــا بيــن ١٫١٤٪ إلــى ٠٫٢٠٪ )٢٠١6- ٠٫٠5٪ إلــى ٠٫٢٠٪(.

النقد وما في حكم النقد )ب ( 
20172016

ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

2٫9462٫418نقد لدى البنك
22نقد في الصندوق

2٫9482٫420النقد وما في حكم النقد

تسوية االلتزامات الناتجة من أنشطة التمويل   1-11 

2016
التدفقات 

النقدية
بنود غير 

2017نقدّية
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
308159٫314(17٫723)176٫729قروض طويلة األجل )اإليضاحان ١٤ و٢١(

 فائدة مستحقة على احتياطي التغطية والقروض 
8٫1802٫133(8٫159)2٫112طويلة األجل )اإليضاحان ١٧ و٢١(

1352٫196-2٫061مخصص تجديد الموقع )اإليضاحان ١6 و٢١(
8٫623163٫643(25٫882)180٫902التزامات ناشئة من أنشطة التمويل

ــل أخــرى متكبــدة ومدفوعــة خــالل العــام بقيمــة ٠٫١٣٨  ــات تموي ــل مصروف ــة مــن أنشــطة التموي تتضمــن التدفقــات النقدي  
مليــون ريــال عمانــي )٢٠١6: ٢٫5٣٤ مليــون ريــال عمانــي( والتــي ليــس لهــا أي التــزام مقابــل فــي قائمــة المركــز المالــي فــي تاريــخ 

ــر. التقري
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12.  رأس المال واالحتياطيات

رأس المال )أ( 
كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧، يتكــون رأس مــال الشــركة المصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن ١99٫6٣5٫6٠٠ ســهم قيمــة الســهم   

كالتالــي: المســاهمين  تفاصيــل  وتــرد  بيســة   ١٠٠ الواحــد 

31 ديسمبر 2017

الجنسية

عدد األسهم 

المملوكة 
والبالغ قيمة 
كل منها 100 

بيسة

النسبة 
من 

اإلجمالي

إجمالي 
القيمة 

االسمية 
لألسهم 

المملوكة 
(ألف ريـال 

ُعماني)

30.8756٫164 ٪61٫637٫490اإلمارات العربية المتحدةكهرابيل إف زد إي
شركة مبادلة للطاقة القابضة 

30.8756٫164 ٪61٫637٫490اإلمارات العربية المتحدةالمحدودة
صندوق تقاعد موظفي الخدمة 

7.5931٫516 ٪15٫158٫016سلطنة عمانالمدنية
7.4691٫491 ٪14٫910٫443سلطنة عمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

شركة قلهات للغاز الطبيعي 
5.0091٫000 ٪10٫000٫000سلطنة عمانالمسال ش.م.ع.م

18.1793٫629 ٪36٫292٫161عامة
199٫635٫600٪ 10019٫964

31 ديسمبر 2016

الجنسية

عدد األسهم
 المملوكة 

والبالغ قيمة كل 
منها ١٠٠ بيسة

النسبة من 
اإلجمالي

إجمالي 
القيمة 

االسمية 
لألسهم 

المملوكة 
)ألف ريـال 

ُعماني(
30.8756٫164 ٪61٫637٫490اإلمارات العربية المتحدةكهرابيل إف زد إي

30.8756٫164 ٪61٫637٫490اإلمارات العربية المتحدةشركة مبادلة للطاقة القابضة المحدودة
7.4691٫491 ٪14٫910٫443سلطنة عمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال 
5.0091٫000 ٪10٫000٫000سلطنة عمانش.م.ع.م

25.7725٫145 ٪51٫450٫177عامة
199٫635٫600٪ 10019٫964
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احتياطي نظامي )ب( 
وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة لعــام ١9٧٤ وتعديالتــه المطبــق علــى الشــركات المســجلة فــي ســلطنة ُعمــان، يتــم تحويــل   
١٠٪ مــن األربــاح الصافيــة لشــركة مــا بعــد اقتطــاع الضرائــب إلــى احتياطــي نظامــي غيــر قابــل للتوزيــع فــي كل ســنة حتــى 
يســاوى االحتياطــي النظامــي علــى األقــل ثلــث رأس المــال المصــدر لتلــك الشــركة، وال يكــون هــذا االحتياطــي متاحــًا للتوزيــع 

ــاح. علــى المســاهمين كأرب

توزيعات نقدية مدفوعة )ج( 
خــالل الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــدة بتاريــخ ٣١ مــارس ٢٠١6، اعتمــدت الشــركة دفــع توزيعــات أربــاح نهائيــة بقيمــة    
٤٫٣9١٫9٨٣ ريــال عمانــي مــن أرباحهــا المحتجــزة المجمعــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١5 بنســبة ٢٢٪ )٢٢ بيسة/ســهم( علــى 
أســاس قيمــة اســمية قدرهــا ١٠٠ بيســة إلــى المســاهمين فــي الشــركة المدرجيــن علــى قائمــة المســاهمين المســجلة لــدى 

شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م كمــا فــي ١ مايــو ٢٠١6.

خــالل اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ ٢٣ أكتوبــر ٢٠١6 وبموجــب قــرار المســاهمين بتاريــخ ٣١ مــارس ٢٠١6، اعتمــد   
المجلــس دفــع توزيعــات أربــاح مؤقتــة بقيمــة ٢٫99٤٫5٣٤ ريــال عمانــي مــن أربــاح الشــركة المحتجــزة المجمعــة كمــا فــي ٣٠ 
يونيــو ٢٠١6 بنســبة ١5٪ )١5 بيسة/ســهم( علــى أســاس قيمــة اســمية قدرهــا ١٠٠ بيســة إلــى المســاهمين فــي الشــركة 
لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م كمــا فــي ١5 نوفمبــر ٢٠١6. المســجلة  المســاهمين  المدرجيــن علــى قائمــة 

خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد بتاريــخ ٢٨ مــارس ٢٠١6، اعتمــدت الشــركة دفــع توزيعــات أربــاح نهائيــة   
بقيمــة ٣٫١9٤٫١٧٠ ريــال عمانــي مــن أرباحهــا المحتجــزة المجمعــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١6 بنســبة ١6٪ )١6 بيسة/ســهم( علــى 
أســاس قيمــة اســمية قدرهــا ١٠٠ بيســة إلــى المســاهمين فــي الشــركة المدرجيــن علــى قائمــة المســاهمين المســجلة لــدى 

ــو ٢٠١٧. ــداع ش.م.ع.م كمــا فــي ١ ماي شــركة مســقط للمقاصــة واإلي

خــالل اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ ٢6 أكتوبــر ٢٠١٧ بموجــب قــرار المســاهمين بتاريــخ ٢٨ مــارس ٢٠١٧، اعتمــد   
المجلــس دفــع توزيعــات أربــاح مؤقتــة بقيمــة ٣٫٣9٣٫٨٠5 ريــال عمانــي مــن أربــاح الشــركة المحتجــزة المجمعــة كمــا فــي ٣٠ يونيو 
٢٠١٧ بنســبة ١٧٪ )١٧ بيسة/ســهم( علــى أســاس قيمــة اســمية قدرهــا ١٠٠ بيســة إلــى المســاهمين فــي الشــركة المدرجيــن 

علــى قائمــة المســاهمين المســجلة لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م كمــا فــي ٢5 نوفمبــر ٢٠١٧.

توزيعات األرباح غير المدفوعة )د( 
خــالل الســنة الماضيــة تــم تحويــل مبلــغ بقيمــة ٣٫5٨٢ ريــال عمانــي متعلــق بســنة ٢٠١5 ومبلــغ بقيمــة ٣٫6٠٤ ريــال عمانــي   
متعلــق بســنة ٢٠١6 إلــى صنــدوق أمانــات المســتثمرين لــدى الهيئــة العامــة لســوق المــال. وخــالل ٢٠١٧، تــم تحويــل مبلــغ 

إلــى نفــس الصنــدوق. بقيمــة 9٢٧ ريــال عمانــي و9٨9 ريــال عمانــي متعلــق بســنة ٢٠١6 و٢٠١٧ 
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الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة )أ( 

20172016
ريال عمانيريال عماني

مقايضات معدل الفائدة:
)987((564)كريدي أجريكول

)987((564)أداة التغطية في نهاية السنة
84118أصل ضريبة مؤجلة )إيضاح ١5(

)869((480)احتياطي التغطية في نهاية السنة )بالصافي من الضريبة(
)1٫409((869)ناقصًا: احتياطي التغطية في بداية السنة

389540الجزء الفعال للتغير في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية للسنة.
تصنيف أداة التغطية

351677الجزء غير الجاري من أداة التغطية
213310الجزء الجاري من أداة التغطية

564987

ــدة مــع كاليــون متعّلقــة بتســهيل قــرض  ــر ٢٠٠٧ اتفاقيــة مقايضــة معــدل فائ أبرمــت شــركة الرســيل للطاقــة فــي ٢٠ فبراي  
ســنويًا.  ٪٤٫٨٨ نســبته  فائــدة  بســعر  أساســّي  ألجــل 

فــي ٢٤ مايــو ٢٠١٢، دخلــت الرســيل للطاقــة فــي اتفاقيــة تغطيــة جديــدة مــع »بنــك كريــدي أجريكــول - كوربوريــت إنفســتمنت«   
ــل ٢٠١٣ حتــى ســبتمبر ٢٠١6 وفقــًا للنســب التاليــة: ــى ١٠٠٪ للفتــرة مــن أبري لترتفــع نســبة التغطيــة إل

النسبة الثابتةالفترة
0.7500 ٪أبريل ٢٠١٣ إلى سبتمبر ٢٠١٤ 

1.5000 ٪سبتمبر ٢٠١٤ إلى سبتمبر ٢٠١5 
1.6625 ٪سبتمبر ٢٠١5 إلى سبتمبر ٢٠١6 

بلغــت القيمــة االســمية للتغطيــة كمــا فــي تاريــخ إعــداد التقريــر ١١٫٠9 مليــون ريــال عمانــي )٢٠١6: ١٣٫6٤ مليــون ريــال عمانــي(. كمــا   
ــر، بلغــت نســبة التغطيــة 6٣٪ )٢٠١6: 6٠٪( مــن مبلــغ القــرض.  ــخ التقري فــي تاري
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الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة )ب( 

2017 2016
ريال عمانيريال عماني

مقايضات معدل الفائدة:
)4٫641((3٫184)بنك إتش إس بي سي )بي إل سي(

)3٫495((2٫521)ميزوهو
)3٫449((2٫519)كريدي أجريكول

)11٫585((8٫224)أداة التغطية في نهاية السنة
1٫2331٫390أصل ضريبة مؤجلة )إيضاح ١5(

)10٫195((6٫991)احتياطي التغطية في نهاية السنة )بالصافي من الضريبة(
)13٫680((10٫195)ناقصًا: احتياطي التغطية في بداية السنة

3٫2043٫485الجزء الفعال للتغير في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية للسنة.
تصنيف أداة التغطية

5٫8879٫103الجزء غير الجاري من أداة التغطية
2٫3372٫482الجزء الجاري من أداة التغطية

8٫22411٫585

لقــد أبرمــت إس إم إن بــركاء للطاقــة فــي ٢٠ فبرايــر ٢٠٠٧ ثــالث اتفاقيــات مقايضــة معــدل فائــدة متعّلقــة بتســهيل قــرض ألجــل   
ــي ســي، ميزوهــو، كاليــون( بمعــّدالت ثابتــة قدرهــا ٤٫٨6٧5٪، و٤٫٨٨٨5٪، و٤٫٨5٧٠٪  أساســّي مــع بنــوك دوليــة )اتــش اس ب

ســنويًا علــى التوالــي.

كمــا أبرمــت شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م بتاريــخ ٢6 أبريــل ٢٠١٢ اتفاقّيــة تغطيــة جديــدة مــع بنــك اتــش اس بــي   
ســي لترتفــع نســبة التغطيــة إلــى ١٠٠٪ للفتــرة مــن أبريــل ٢٠١٣ إلــى ســبتمبر ٢٠١٨ بالمعــدالت التاليــة:

النسبة الثابتةالفترة
0.7500 ٪أبريل ٢٠١٣ إلى سبتمبر ٢٠١٤ 
1.5000 ٪سبتمبر ٢٠١٤ إلى مارس ٢٠١6 
2.0000 ٪مارس ٢٠١6 إلى سبتمبر ٢٠١٧ 

3.4400 ٪سبتمبر ٢٠١٧ إلى سبتمبر ٢٠١٨

بلغت القيمة االسمية للتغطية كما في تاريخ إعداد التقرير ١٤٣٫٠5 مليون ريال ُعماني )٢٠١6 - ١5٤٫99 مليون ريال عماني(.  

القيمة العادلة للمقايضات  

تســتند القيمــة العادلــة الســالبة للمقايضــات المبينــة أعــاله والبالغــة ٨٫٧9 مليــون ريـــال ُعمانــي )٢٠١6: ١٢٫5٧ مليــون ريـــال   
التقريــر. إعــداد  تاريــخ  فــي  المماثلــة  لــألدوات  الســوقية  القيــم  إلــى  ُعمانــي( 

تعــد جميــع مقايضــات معــّدل الفائــدة هــذه مخصصــة وفعالــة كتغطيــات للتدفــق النقــدي والقيمــة العادلــة، وبالتالــي فقــد   
تــّم إدراج القيمــة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر وتــم عرضهــا فــي صافــي حقــوق الملكّيــة بعــد الضريبــة المؤّجلــة 

ذات الصلــة.
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القيمة العادلة للمقايضات (تابع)  

تنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة للمجموعــة بشــكل رئيســي مــن االقتراضــات طويلــة األجــل بمعــدالت متغيــرة، والتــي تعــرض   
المجموعــة 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 العــام الحالــي، كانــت 

اقتراضــات المجموعــة بمعــدالت متغيــرة منفــذة 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.

القروض ألجل  .1٤

20172016
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

160٫630178٫353قروض ألجل
 )1٫624((1٫316)ناقصا: تكاليف تمويل غير مهلكة

159٫314176٫729
)15٫221((15٫980)ناقصًا: الجزء الجاري

143٫334161٫508قروض ألجل - الجزء غير الجاري

14٫00719٫947)1(شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م
129٫327141٫561)2(شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م

143٫334161٫508

يتــم ضمــان القــروض األجــل المشــتركة لشــركة الرســيل للطاقــة بموجــب األصــول الحاليــة والمســتقبلية للشــركة التابعــة،   )١(
وتحمــل هــذه القــروض فائــدة متغيــرة حســب معــدل الفائــدة المتعــارف عليــه بيــن البنــوك بلنــدن )الليبــور( زائــدًا الهوامــش 
المطبقــة، وتســتحق الســداد علــى أقســاط نصــف ســنوية اعتبــارًا مــن تاريــخ ٣٠ ســبتمبر ٢٠٠9 لغايــة ٣١ مــارس ٢٠٢٢. يوجــد 

هنــاك أيضــًا ســداد إلزامــي للقــرض مــن خــالل فائــض النقــد، وهــو يبــدأ مــن ٣٠ ســبتمبر ٢٠١6.

يتــم ضمــان القــروض األجــل المشــتركة لشــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة بموجــب األصــول الحاليــة والمســتقبلية للشــركة   ١٢(
التابعــة، وتحمــل هــذه القــروض فائــدة متغيــرة حســب معــدل الفائــدة المتعــارف عليــه بيــن البنــوك بلنــدن )الليبــور( زائــدًا 
الهوامــش المطبقــة. يتــم إهــالك القــروض مــن خــالل دفعــات ســداد نصــف ســنوية بنســب محــددة ســلفًا تبلــغ ٨٧٫5٪ مــن 
المبلــغ األساســي القائــم المســتحق مــن ٣٠ ســبتمبر ٢٠٠9 لغايــة ٣١ مــارس ٢٠٠٤، بحيــث يتــم ســداد النســبة المتبقيــة البالغــة 
١٢٫5٪ بعــد ســريان اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه علــى أربعــة أقســاط متســاوية بــدءًا مــن ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٤ ولغايــة ٣١ مــارس 

٢٠٢6. يوجــد هنــاك أيضــًا ســداد إلزامــي للقــرض مــن خــالل فائــض النقــد، وهــو يبــدأ مــن ٣٠ ســبتمبر ٢٠١٨.
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فترة السداد  
إن جدول فترة السداد هو كما يلي:  

20172016
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني

باآلالف
 15٫221 15٫980 مستحق السداد خالل سنة واحدة

 16٫86415٫980 مستحق السداد ما بين سنة إلــى سنتيـن
 50٫67250٫799 مستحق السداد ما بيـن سنتين إلـى خمس سنوات

 77٫11496٫353 مستحق السداد بعـد خمس سنوات
160٫630178٫353

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   -   
والذمم المدينة(؛  

رهن اسهم الشركات التابعة؛  -  

رهن األسهم في االستثمار في ترتيبات مشتركة )انظر اإليضاح ٢٣ )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 للشركة والتنازل عن حقوق الشركة بموجب ذلك.  -  

التعهدات المالية  

يتطلــب مــن المجموعــة بموجــب شــروط تســهيالت االقتــراض االمتثــال للحــد األدنــى مــن نســبة تغطيــة ســداد الديــن البالغــة   
١٫١:١٫٠. ال يوجــد هنــاك أي إخــالل بهــذه الشــروط خــالل ســنة التقريــر.

الضمانات المالية )حساب احتياطي خدمة الدين وتسهيالت خطابات االعتماد(  

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
8٫9978٫574شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م

1٫674 1٫663شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م
10٫66010٫248
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الشركة التابعة - أس أم إن بركاء للطاقة  

تحمل تسهيالت القروض فائدة متغيرة بمعدل الليبور في الواليات المتحدة األمريكية إضافة إلى الهوامش كما يلي:  

0.70 ٪ سنويًا خالل الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء التشغيل التجاري وحتى السنة الخامسة من ذلك التاريخ.  )1(  

0.90 ٪ ســنويًا خــالل الفتــرة التــي تبــدأ مــن الســنة الخامســة مــن تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري وحتــى الســنة التاســعة مــن  )2(   
ذلك التاريخ.  

1.10 ٪ ســنويًا خــالل الفتــرة التــي تبــدأ مــن الســنة التاســعة مــن تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري وحتــى الســنة الثالثــة عشــرة   )3(   
من ذلك التاريخ.  

1.25 ٪ ســنويًا خــالل الفتــرة التــي تبــدأ مــن الســنة الثالثــة عشــرة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري وحتــى الســنة الخامســة   )4(   
عشرة من ذلك التاريخ.  

1.60 ٪ لكل سنة الحقة.  )5(  

الشركة التابعة -  شركة الرسيل للطاقة  

تحمل تسهيالت القروض فائدة متغيرة بمعدل الليبور في الواليات المتحدة األمريكية إضافة إلى الهوامش كما يلي:  

0.70 ٪ سنويًا خالل الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء التشغيل التجاري وحتى السنة الخامسة من ذلك التاريخ.  )1(

0.90 ٪ ســنويًا خــالل الفتــرة التــي تبــدأ مــن الســنة الخامســة مــن تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري وحتــى الســنة التاســعة   )2(
مــن ذلــك التاريــخ.

بعــد ذلــك، 1.10 ٪ ســنويًا خــالل الفتــرة التــي تبــدأ مــن الســنة التاســعة مــن تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري وحتــى الســنة   )3(
الثالثــة عشــر مــن ذلــك التاريــخ.

لغــرض تعديــل هامــش ســعر الفائــدة وفقــًا التفاقيــات التســهيالت، تقــرر أن يكــون تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري هــو   
١5 نوفمبر ٢٠٠9 )لكل من الرسيل للطاقة وإس إم إن بركاء للطاقة(.

تسهيالت رأس المال العامل  

يتــم ضمــان تســهيالت رأس المــال العامــل لشــركة الرســيل للطاقــة وشــركة اس ام ان بــركاء للطاقــة بموجــب الشــروط   
المبينــة أدنــاه وتحمــل فائــدة طبقــًا لســعر الســوق المعمــول بــه كمــا فــي تاريــخ طلــب اســتخدام التمويــل وبمعــدل فائــدة 

أقصــاه ٣٫5٪ ســنويا.

يتم ضمان تسهيالت 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 والذمــم المدينــة   -
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.  -
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ُمعترف بها في الربح و الخسارة (أ) 

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف

170179ضريبة جارية
لة للعام 4٫4601٫385الضريبة المؤجَّ

4٫6301٫564مصروفات الضريبة للعام

عــّدل المرســوم الســلطاني رقــم ٢٠١٧/9 الصــادر فــي ١9 فبرايــر ٢٠١٧ والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ ٢6 فبرايــر ٢٠١٧   
بعــض األحــكام لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم ٢٠٠9/٢٨ بمــا يشــمل زيــادة فــي معــدل ضريبــة الدخــل للشــركات مــن ١٢٪ إلــى ١5٪. 

تــم إدراج تأثيــر الزيــادة فــي معــدل الضريبــة فــي هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة بتاريــخ التقريــر.

التسوية (ب) 

فيما يلي تسوية لضريبة الدخل مع مصروف ضريبة الدخل حسب معدل الضريبة المعمول به:  

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
11٫37313٫322الربح قبل الضريبة

1٫7061٫595ضريبة الدخل
-2٫933أثر الضريبة المؤجلة بسبب التغير في معدل الضريبة

)31((9)أخرى  
4٫6301٫564مصروفات الضريبة للعام

التزام الضريبة المؤجلة - بالصافي ( أ) 

2017 2016
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفباآلالف

14٫75110٫158التزام الضريبة المؤجلة - شركة إس إم إن بركاء للطاقة
12466التزام الضريبة المؤجلة - شركة الرسيل للطاقة

14٫87510٫224
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التزام الضريبة المؤجلة - بالصافي  (ب) 

الشركة التابعة - أس أم إن بركاء للطاقة  

ُتنسب أصول والتزامات الضريبة المؤجلة المدرجة إلى البنود التالية:  

كما في
1 يناير

2017
ُمدَرج 

خالل العام

كما في
31 ديسمبر

2017
ريال عماني

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
التزام الضريبة المؤجلة المدرج في الربح أو الخسارة

(16٫462)(3٫627))12٫835(ممتلكات ومنشآت ومعدات
8527112مخصص تجديد الموقع

(183)(5) )178(تكاليف تمويل غير مهلكة
549(831)1٫380خسائر مرحلة

(15٫984)(4٫436))11٫548(صافي التزام الضريبة المؤجلة

أصل الضريبة المؤجلة المدرج مباشرة في حقوق المساهمين
1٫233(157)1٫390تعديل القيمة العادلة لمقايضات معدل الفائدة

(14٫751)(4٫593))10٫158(التزام الضريبة المؤجلة

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة

التزامات الضريبة المؤجلة - بالصافي (ج) 

ُتنسب أصول والتزامات الضريبة المؤجلة المدرجة إلى البنود التالية:  

كما في
1 يناير

2017
ُمدَرج

خالل العام

كما في
31 ديسمبر

2017

 ريال عماني
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

التزام الضريبة المؤجلة المدرج في الربح أو الخسارة
(62)(2))60(مخصص تجديد الموقع

(17)2)19(تكاليف تمويل غير مهلكة
(129)(24))105(تحسينات على عقار مستأجر

(208)(24))184(صافي التزام الضريبة المؤجلة
أصل الضريبة المؤجلة المدرج مباشرة في حقوق المساهمين

84(34) 118تعديل القيمة العادلة لمقايضة معدل الفائدة
(124)(58))66(التزام الضريبة المؤجلة
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وضع اإلقرارات الضريبية عن السنوات السابقة  

الشركة التابعة - إس إم إن بركاء للطاقة  

تــم ربــط اإلقــرارات الضريبيــة لشــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م عــن الســنتين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ مــن قبــل األمانــة العامــة   
للضرائــب بــوزارة الماليــة فــي ديســمبر ٢٠١٤ ولــم ينتــج عنهــا أي ضرائــب إضافيــة مســتحقة.

  وتــم ربــط اإلقــرار الضريبــي لســنة ٢٠٠9 مــن قبــل األمانــة العامــة للضرائــب فــي مــارس ٢٠١6. ولــم تجــز مصلحــة الضرائــب فــي 
التقييــم التــي 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 لشــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م. وبعــد تقديــم اعتــراض 
ــل ٢٠١٧  ــم اســتئناف فــي أبري ــركاء للطاقــة ش.م.ع.م بتقدي ــم رفضــه، قامــت شــركة إس إم إن ب ــذي ت لمصلحــة الضرائــب وال
ــًا بنكيــًا  للجنــة الضرائــب. ولغايــة تقديــم االســتئناف وفقــًا للوائــح، أصــدرت شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م ضمان
بمبلــغ ١٫٤6 مليــون ريــال عمانــي )راجــع اإليضــاح ٢٣( لصالــح وزارة الماليــة لتغطيــة الضريبــة المتنــازع عليهــا المســتحقة وفائــدة 
لمــدة عــام واحــد. إن اإلدارة واثقــة مــن أن النتيجــة ســتكون لصالحهــا بعــد المشــاورات المناســبة مــع مستشــارها الضريبــي.

وتــم ربــط اإلقــرار الضريبــي لعامــي ٢٠١٠ و٢٠١١ مــن قبــل األمانــة العامــة للضرائــب فــي يوليــو ٢٠١٧. ولــم توافــق مصلحــة الضرائــب   
فــي التقييــم التــي توصلــت إليــه علــى بنــود مصاريــف معينــة تتضمــن دفعــات إلــى مصاريــف الفائــدة علــى القــرض المشــترك 
وتســويات مقايضــة معــدل الفائــدة. قدمــت شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م اعتراضــا لــدى مصلحــة الضرائــب فــي 
أغســطس ٢٠١٧ وتنتظــر القــرار بشــأنه. إن اإلدارة واثقــة مــن أن النتيجــة ســتكون لصالحهــا بعــد المشــاورات المناســبة مــع 

مستشــارها الضريبــي.

لــم تنتــه األمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة مــن الربــوط الضريبيــة للســنوات مــن ٢٠١٢ إلــى ٢٠١6. وتعتقــد اإلدارة أن مبالــغ   
الضريبــة اإلضافيــة، إن وجــدت، والمتعلقــة بالســنوات الضريبيــة المفتوحــة لــن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي 

ــر. ــخ التقري ــركاء للطاقــة ش.م.ع.م كمــا فــي تاري لشــركة إس إم إن ب

لــم يتــم تكويــن مخصــص للضريبــة الجاريــة فــي هــذه القوائــم الماليــة فــي ضــوء الخســارة الضريبيــة المتراكمــة والمتكبــدة   
مــن قبــل شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة ش.م.ع.م كمــا فــي ٣١ ديســمبر٢٠١٧. إن الخســائر الضريبيــة المتراكمــة حتــى ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٧ بمبلــغ ٣٫66 مليــون ريــال ُعمانــي )٣١ ديســمبر ٢٠١6 - ١١٫5 مليــون ريــال ُعمانــي( متوفــرًة للخصــم مقابــل األربــاح 
المســتقبلّية المكتســبة خــالل فتــرة خمــس ســنوات مــن الســنة التــي تــم تكبــد الخســارة فيهــا. وبالتالــي، تــم إدراج أصــول 
الضريبــة المؤجلــة علــى هــذه الخســائر الضريبيــة فــي هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة، حيــث تتوقــع شــركة إس إم إن بــركاء 
للطاقــة ش.م.ع.م أن يكــون لديهــا أربــاح ضريبيــة كافيــة فــي الســنوات المســتقبلية التــي فــي مقابلهــا تتــم تســوية تلــك 

الخســائر.

الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة  

ــت  ــب فــي شــهر ديســمبر ٢٠١٣. وقــد تجاهل ــة العامــة للضرائ ــرار الضريبــي للشــركة لعــام ٢٠٠٧ مــن قبــل األمان ــط اإلق ــم رب ت  
مصلحــة الضرائــب فــي النتائــج التــي توصلــت إليهــا نمــوذج التأجيــر التمويلــي المطبــق مــن قبــل شــركة الرســيل للطاقــة 
ــر الماليــة الدوليــة رقــم ٤ - انظــر اإليضــاح رقــم 6( وأتمــت الربــط الضريبــي علــى  )طبقــًا لمتطلبــات لتفســير معاييــر التقاري

أســاس نمــوذج »أصــول ثابتــة« بمــا يســمح باســتهالك أصــول الشــركة.
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الضرائب (تابع)  .15

وضع اإلقرارات الضريبية لألعوام السابقة )تابع(  

وبعــد تقديــم طلــب االعتــراض الــى مصلحــة الضرائــب الــذي تــم رفضــه، قامــت شــركة الرســيل للطاقــة بتقديــم اســتئناف فــي   
شــهر يونيــو ٢٠١٤ الــى لجنــة الضرائــب. فــي ١١ يونيــو ٢٠١5 أعلنــت لجنــة الضرائــب قرارهــا بقبــول موقــف شــركة الرســيل للطاقــة 
وتــم اعتبــار أن الترتيــب التعاقــدي لألصــول الرأســمالية علــى أنــه إيجــار تمويلــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قامــت مصلحــة 
الضرائــب بتاريــخ 9 أغســطس ٢٠١5 بتقديــم خطــاب إلــى لجنــة الضرائــب لتصحيــح القــرار. قامــت شــركة الرســيل للطاقــة 
بتقديــم ردهــا علــى الخطــاب إلــى مصلحــة الضرائــب موضحــة فيــه موقفهــا الفنــي القــوي. فــي ٢١ ينايــر ٢٠١6، رفضــت لجنــة 

ــي مؤكــدة علــى أن الترتيــب التعاقــدي كإيجــار تمويلــي. ــب وكــررت موقفهــا المبدئ ــب طلــب مصلحــة الضرائ الضرائ

كمــا تــم تقييــم اإلقــرارات الضريبيــة للســنتين ٢٠٠٨ و٢٠٠9 مــن قبــل األمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة علــى أســاس   
نمــوذج »أصــول ثابتــة« بمــا يســمح باســتهالك أصــول شــركة الرســيل للطاقــة. وقــد اعترضــت الشــركة رســميًا علــى تقييــم 
مصلحــة الضرائــب وقــد رفــض االعتــراض فــي ديســمبر ٢٠١٤. وتبعــًا لذلــك، قدمــت الشــركة فــي فبرايــر ٢٠١5 اســتئنافًا للجنــة 

الضرائــب للســنتين ٢٠٠٨ و٢٠٠9 وفقــًا لوضعهــا لســنة ٢٠٠٧.

فــي قرارهــا النهائــي فــي ٢٨ ديســمبر ٢٠١٧، حكمــت لجنــة الضرائــب لصالــح مصلحــة الضرائــب للســنتين الضريبيتيــن ٢٠٠٨   
و٢٠٠9 بمــا يخالــف حكمهــا الســابق الــذي اعتمــد نمــوذج اإليجــار التمويلــي. رفعــت شــركة الرســيل للطاقــة دعــوى فــي المحكمــة 
االبتدائيــة للطعــن فــي قــرار لجنــة الضرائــب للســنتين ٢٠٠٨ و٢٠٠9 حيــث أن شــركة الرســيل للطاقــة لديهــا وقائــع قويــة 

ــق مــن أن النتيجــة ســتكون لصالحهــم.  ــة واث ــإلدارة وشــركة الرســيل للطاق لتقديمهــا، كمــا أن المستشــار الضريبــي ل

كمــا تــم تقييــم اإلقــرار الضريبــي لســنة ٢٠١٠ مــن قبــل األمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة فــي ديســمبر ٢٠١6علــى أســاس   
نمــوذج »األصــول الثابتــة« بمــا يســمح باســتهالك أصــول شــركة الرســيل للطاقــة. وقــد اعترضــت شــركة الرســيل للطاقــة 
رســميًا علــى تقييــم مصلحــة الضرائــب وقــد رفــض االعتــراض فــي أبريــل ٢٠١٧. والحقــا، قدمــت الشــركة فــي مايــو ٢٠١٧ اســتئنافًا 

للجنــة الضرائــب عــن ســنة ٢٠١٠ مماثلــة للســنوات الســابقة. 

ــوزارة الماليــة فــي ديســمبر ٢٠١٧ علــى أســاس  ــة العامــة للضرائــب ب وتــم تقييــم اإلقــرار الضريبــي لســنة ٢٠١١ مــن قبــل األمان  
نمــوذج »األصــول الثابتــة« بمــا يســمح باســتهالك أصــول شــركة الرســيل للطاقــة. وقــد اعترضــت شــركة الرســيل للطاقــة 

رســميًا علــى تقييــم مصلحــة الضرائــب وتنتظــر الــرد الرســمي.

إن اإلدارة علــى ثقــة بــأن النتيجــة ســتكون لصالحهــا للســنوات مــن ٢٠٠٨ إلــى ٢٠١١. وتبعــًا لذلــك، يســتمر حســاب ضريبــة الدخــل   
والضريبــة المؤجلــة علــى أســاس نمــوذج التأجيــر التمويلــي.

لــم تنتــه األمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة مــن الربــوط الضريبيــة للســنوات مــن ٢٠١٢ إلــى ٢٠١5. وتعتقــد اإلدارة أن مبالــغ   
الضريبــة اإلضافيــة، إن وجــدت عــدا عــن تلــك المبينــة أعــاله، والمتعلقــة بالســنوات الضريبيــة المفتوحــة لــن يكــون لهــا تأثيــر 

جوهــري علــى المركــز المالــي لشــركة الرســيل للطاقــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر.
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مخصص تجديد الموقع  .16

2017 2016
ريال عماني

باآلالف
ريال عماني 

اآلالف
2٫0615٫743الرصيد في ١ يناير

)4٫020(-رد مخصص تجديد الموقع
135338إضافة محملة على العام )إيضاح ٢١(

2٫1962٫061الرصيد في ٣١ 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 6٫١٪ فــي شــركة الرســيل للطاقــة و٧٫6٪ فــي شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة.

خــالل ٢٠١6، قامــت كل مــن شــركة الرســيل للطاقــة وشــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة بتوظيــف خبيــر إلعــادة تقييــم مخصــص   
ــر التقييــم، انخفــض مخصــص شــركة الرســيل للطاقــة بواقــع ١٫9٨5٫٨5٨ ريــال عمانــي، وعليــه  تجديــد الموقــع. ووفقــًا لتقري
تــم إدراج هــذا االنخفــاض فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. بلــغ االنخفــاض فــي مخصــص شــركة إس إم إن بــركاء للطاقــة مبلــغ 
٢٫٠٣٣٫٤٢٣ ريــال عمانــي. تــم تســجيل التعديــل وفقــا لتوجيهــات تفســير لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 

١، وبالتالــي تــم االعتــراف بربــح بقيمــة 6٤٧٫6٣٧ ريــال عمانــي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة فــي الســنة الســابقة.

ذمم دائنة تجارية وأخرى  .1٧

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف

2٫8252٫226ذمم دائنة للموردين والمقاولين
2٫5222٫175مصروفات مستحقة أخرى

2٫1332٫112فائدة مستحقة على قروض طويلة األجل واحتياطي التغطية
1٫1002٫471مستحق ألطراف ذات عالقة )إيضاح ٢٢(

8٫5808٫984

اإليرادات  .18

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
شركة الرسيل للطاقة

التأجير التمويلي
5٫2155٫261رسوم التشغيل والصيانة الثابتة

1٫4481٫182إيرادات فوائد اإليجار
6٫6636٫443

27٫89726٫569رسوم الطاقة الكهربائية ]إيضاح 5 )ب([
34٫56033٫012
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اإليرادات  .18
20172016شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م

ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني
اآلالف

32٫51031٫970رسوم الطاقة اإلنتاجية للكهرباء والمياه
26٫25023٫013رسوم الطاقة للكهرباء والمياه

58٫76054٫983
93٫32087٫995

تكاليف التشغيل  .1٩

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

اآلالف
45٫422 50٫287استهالك غاز

8٫909 8٫898رسوم عقد ثابتة لتشغيل المنشأة
7٫8897٫918االستهالك )إيضاح ٨(

3٫2743٫040رسوم عقد متغيرة لتشغيل المنشأة 
600670تأمين

465370رسوم عقد اخرى لتشغيل المنشأة
192147إهالك التحسينات على العقار المستأجر )إيضاح ٨(

123 152رسوم جمركية
14415إصالحات وصيانة

135133زيت الوقود
106106إهالك الدفعات المقدمة طويلة األجل )إيضاح ٧(

5557حوافز عقد تشغيل المنشأة
121 8رسوم توليد وترخيص

)37(-عكس المخصص مقابل تأهيل المحوالت
72٫20566٫994

مصروفات عمومية وإدارية   .20

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

اآلالف
614592تكاليف الموظفين

286267أتعاب قانونية ومهنية
4431االستهالك )إيضاح ٨(

1226مصروفات تأمين
1611مكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة

9290مصروفات أخرى
1٫0641٫017
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نفقات التمويل   .21

2017 2016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
4٫2215٫278تسوية مقايضات أسعار الفائدة

3٫9593٫402فائدة على قرض ألجل
308336إهالك تكلفة تمويل مؤجلة

135338إضافة محملة على مخصص تجديد الموقع )إيضاح ١6(
10954خسارة صرف العملة

5247الفائدة على تسهيل خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين 
)2٫634(-ربح من إعادة تقييم مخصص تجديد الموقع

)1((23)إيرادات فائدة على الودائع ألجل ثابت
8٫7616٫820

األطراف ذات العالقة  .22
تمثــل 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 الســنة ويتــم ســدادها نقــدا.  

لــم يعتــرف بــأي مصروفــات خــالل العــام كديــون معدومــة أو مشــكوك فــي تحصيلهــا مــن المبالــغ المســتحقة مــن أطــراف ذات   
عالقــة )٢٠١6: ال شــيء(.

تعــد كل مــن شــركة ســويز تراكتيبــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان )ســتومو( وشــركة كهرابيــل للتشــغيل والصيانــة ُعمــان   
)كومــو( وديجريمونــت ميــدل إيســت )ديجريمونــت( وشــركة مبادلــة للتنميــة )مبادلــة(  وشــركة المرفــأ انترناشــيونال للمــاء 

والكهربــاء )المرفــأ( وانترناشــيونال بــاور إس إيــه أطرافــًا ذات عالقــة بنفــوذ جوهــري للمســاهمين.

  فيما يلي ملخص للمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل العام:

المصروفات:  
20172016

ريال عماني 
باآلالف

 ريال عماني
باآلالف

شركة سويز - تراكتيبل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م 
8٫8028٫885مصروفات التشغيل والصيانة - رسوم ثابتة

3٫2743٫040مصروفات التشغيل والصيانة  - رسوم متغيرة
465371مصروفات التشغيل والصيانة  - رسوم أخرى 

15260رسوم جمركّية
110366تكلفة اإلصالح )مصروفات رأسمالية(

5557حوافز عقد تشغيل المنشأة
3214تصليح وصيانة )مخاطر المالك(

12٫89012٫793
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المصروفات (تابع)  

20172016

كهرابيل إف زد إي
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

اآلالف
7274رسوم خدمات ثابتة

)32(4رسوم قانونية
7642

شركة مبادلة للتنمية
142133أتعاب إدارة

 شركة كهربايل للتشغيل والصيانة ُعمان
85 110 أتعاب إدارة

في اإلدارة العليا منافع موظَّ  
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

20172016

كهرابيل إف زد إي
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

اآلالف
252218منافع الموظفين

1611مكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة

مستحق من أطراف ذات عالقة:  

20172016

كهرابيل إف زد إي
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

اآلالف
11732ستومو

2721كومو
-1شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.م

56مبادلة
-1شركة السويدي للطاقة ش.م.ع.م

3-كهرابيل إف زد إي
6-إنترناشيونال باور إس إيه

1416شركة بركاء لمنشآت مياه البحر
16584

مستحق ألطراف ذات عالقة:

1٫0362٫426ستومو
2810شركة بركاء لمنشآت مياه البحر

2424مبادلة
97كومو

2 3إنترناشيونال باور إس إيه
2-كهرابيل إف زد إي

1٫1002٫471
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الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة )أ( 
الترخيض البيئي من وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة ُعمان (»وزارة البيئة«)  

عنــد االســتحواذ علــى الشــركة مــن قبــل شــركة اس ام ان فــي المنطقــة الحــرة فــي جبــل علــي عــام ٢٠٠٧، قامــت هيئــة تنظيــم   
الكهربــاء 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 الكهربــاء بموجــب التقريــر الســنوي الصــادر عــن الهيئــة عــام ٢٠٠٧.

وقــد حصلــت شــركة الرســيل للطاقــة علــى تصريــح بيئــي أولــي، انتهــت صالحيتــه بتاريــخ ١٢ مايــو ٢٠٠9. وبحســب المــادة ٨ مــن   
القــرار الــوزاري رقــم ٢٠٠١/١٨٧ )القانــون البيئــي واللوائــح التنفيذيــة التــي تنظــم عمليــة إصــدار الموافقــات البيئيــة والتصاريــح 
ــوزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة إغــالق أي منشــأة إذا تبيــن أنهــا تمــارس نشــاطها: )١( دون  ــه يحــق ل البيئيــة النهائيــة( فإن
الحصــول علــى الموافقــة البيئيــة الالزمــة )٢( دون الحصــول علــى التصريــح البيئــي النهائــي )٣( بعــد انتهــاء صالحيــة الموافقــة 

البيئيــة الخاصــة بالتصريــح البيئــي النهائــي )حســب الحالــة(.

  وقــد قامــت شــركة الرســيل للطاقــة بمراجعــة وزارة البيئــة بشــأن إصــدار التصريــح البيئــي النهائــي نظــرًا النتهــاء صالحيــة 
التصريــح البيئــي األولــي. أصــدرت وزارة البيئــة فــي مــارس ٢٠١٧ تصريحــًا بيئيــًا أوليــًا للشــركة. ومــع ذلــك، رفضــت الــوزارة إصــدار 
التصريــح البيئــي النهائــي طالبــة مــن شــركة الرســيل للطاقــة تطبيــق نظــام مراقبــة بيئــي بديــل )أي أنظمة الرصد المســتمر 

لالنبعاثــات(.

الترخيص البيئي من وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة ُعمان )»وزارة البيئة«( )تابع(  

ويــرى مجلــس اإلدارة أن أنظمــة المراقبــة التنبئيــة لالنبعاثــات كافيــة للوفــاء بمتطلبــات المراقبــة البيئيــة المنصــوص عليهــا   
فــي القانــون، وبالتالــي ال يوجــد هنــاك داٍع لتطبيــق أنظمــة الرصــد المســتمر لالنبعاثــات. وحيــث أن شــركة الرســيل للطاقــة 
ــح البيئيــة )فــي ظــل غيــاب التوجيهــات الواضحــة مــن قبــل وزارة  قــد اســتوفت جميــع المتطلبــات األخــرى المتعلقــة باللوائ
البيئــة فــي تاريــخ االســتحواذ(، فــإن الشــركة علــى يقيــن مــن أن وزارة البيئــة لــن تقــوم باتخــاذ أي إجــراءات بموجــب القــرار الــوزاري 

رقــم )٢٠٠١/١٨٧(.

وعــالوة علــى مــا ســبق، فــإن مجلــس اإلدارة علــى ثقــة مــن أن الشــركة ال ينبغــي أن تتحمــل اي تكاليــف إضافيــة فــي ســبيل   
تطبيــق نظــام الرصــد المســتمر لالنبعاثــات، او مــن أجــل إصــدار التراخيــص البيئيــة النهائيــة، كــون أعبــاء تلــك التكاليــف قابلــة 

لالســترداد مــن جهــة وزارة البيئــة و/أو أحــد النظــراء اآلخريــن.

التزام التشغيل والصيانة  

ــة، ســتقوم شــركة ســتومو بتشــغيل وصيانــة محطــة طاقــة الشــركة التابعــة بالرســيل  وفقــا التفاقيــة التشــغيل والصيان  
حتــى تاريــخ ٣١ مــارس ٢٠٢٢. 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.   
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الشركة التابعة - شركة الرسيل للطاقة )تابع( )أ( 

الحد األدنى للدفعات المستقبلية بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة )باستثناء المقايسة( كما يلي:  

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

اآلالف
2٫4272٫427سنة واحدة فأقل

8٫0889٫908مستحقة القبض من سنة إلي خمس سنوات
600-بعد خمس سنوات

10٫51512٫935

التزامات إيجار األرض  

الحد األدنى اللتزامات اإليجار التشغيلي المستقبلية طبقًا لعقد إيجار األرض من الباطن غير القابل لإللغاء كما يلي )اإليضاح 5(:  
11سنة واحدة فأقل

44سنة واحدة إلى خمس سنوات
78بعد خمس سنوات

1213

الشركة التابعة - إس إم إن بركاء للطاقة )ب( 

  التزام التشغيل والصيانة

  إشــارة إلــى اتفاقيــة المســاهمين بتاريــخ ٢٠ فبرايــر ٢٠٠٧، 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 5٠ / 5٠ بيــن 

أعــاله. المســاهمين 

ــال ُعمانــي فــي حســاب مصرفــي مقّيــد  وفــي 9 مــارس ٢٠٠9، أودعــت شــركة اس.ام.ان. بــركاء للطاقــة مــا مجموعــه ٢5٠٫٠٠٠ ريـ  
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 ١9 يوليــو ٢٠١٠، اســتكملت شــركة اس.ام.ان. ب  
األول.  اإلدارة  مجلــس  واجتمــاع  التأسيســي  االجتمــاع  بعقــد  وقامــت  المشــتركة  المنشــآت  شــركة 

وفــي ١ أكتوبــر ٢٠١٤، 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 المنشآت المشتركة  

وفقــا التفاقيــة التشــغيل والصيانــة ســتقوم شــركة ســتومو بتشــغيل وصيانــة محطــة اس ام ان بــركاء للطاقــة فــي بــركاء حتــى   
تاريــخ ٣١ مــارس ٢٠٢٤. 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.  
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الشركة التابعة - إس إم إن بركاء للطاقة )تابع( )ب( 

فــي مــا يلــي الحــد األدنــى مــن الدفعــات المســتقبلية بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة باعتبــار أن تاريــخ التشــغيل   
الفهرســة(: عمليــة  )باســتثناء   ٢٠٠9 نوفمبــر   ١5 فــي  التجــاري 

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
4٫0214٫021سنة واحدة فأقل

16٫41816٫418مستحقة القبض من سنة إلي خمس سنوات
5٫0719٫147بعد خمس سنوات

25٫51029٫586
التزامات إيجار األرض  

الحــد األدنــى اللتزامــات اإليجــار التشــغيلي المســتقبلية طبقــًا لعقــد إيجــار األرض مــن الباطــن غيــر القابــل لإللغــاء كمــا يلــي   
:)٨ )اإليضــاح 

11بعد سنة على أكبر تقدير
44سنة واحدة إلى خمس سنوات

910بعد خمس سنوات
1415

الضمانات المالية (حساب احتياطي خدمة الدين وتسهيالت خطابات االعتماد)  

20172016
 ريال عماني

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
8٫9978٫574شركة إس إم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م

1٫674 1٫663شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م
10٫66010٫248

دة من دوسان ضمانات بنكّية مسدَّ  

20172016
 ريال عماني

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
 ضمان استبقاء بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٠٧ مع آخر التعديالت المؤرخة في	 

٢٧7691٫538 سبتمبر ٢٠١٣ )صالح لغاية ٣٠ يونيو ٢٠١٧(.
ضمان بنكي مقدم لوزارة المالية	 
-1٫458)صالح لغاية 15 أبريل 2018( - إيضاح 15	 

عقــب اتفاقيــة التســوية مــع دوســان المبرمــة بتاريــخ ٢٢ مايــو ٢٠١٢ )إيضــاح ٢(، تــم تحريــر الضمــان النهائــي ألعمــال الهندســة   
والمشــتريات واإلنشــاء، كمــا تــم تخفيــض ضمــان االســتبقاء مــن ١٠٫٢ مليــون ريــال عمانــي إلــى ١٫9 مليــون ريــال عمانــي بتاريــخ 
٣ يونيــو ٢٠١٢. وطبقــًا ألحــكام التعديــل الثانــي التفاقيــة أعمــال الهندســة والمشــتريات واإلنشــاء، تــم تقليــص مبلــغ ضمــان 
االســتبقاء بشــكل أكبــر ليصــل إلــى ١٫6 مليــون ريــال عمانــي بتاريــخ ٢٧ ســبتمبر ٢٠١٣. إضافــة إلــى ذلــك، وطبقــًا ألحــكام 
التعديــل الثالــث التفاقيــة أعمــال الهندســة والمشــتريات واإلنشــاء، تــم تمديــد فتــرة ضمــان االســتبقاء لغايــة ٣٠ يونيــو ٢٠١٧. 
وطبقــًا ألحــكام التعديــل الرابــع التفاقيــة أعمــال الهندســة والمشــتريات واإلنشــاء، تــم تقليــص مبلــغ ضمــان االســتبقاء 

ــة ٣٠ ســبتمبر ٢٠١٨. ــح لغاي ــخ ١9 يونيــو ٢٠١٧ صال ــي بتاري ــال عمان ــى ٠٫٨ مليــون ري ــر ليصــل إل بشــكل أكب
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األدوات المالية  .2٤
يتــم تقييــم األصــول الماليــة بتاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمتهــا. وتنخفــض    
قيمــة األصــول المالّيــة إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يشــير إلــى أن حدثــًا واحــدًا أو أكثــر مــن حــدث ظهــر بعــد اإلدراج المبدئــي 

لألصــل المالــي لــه أثــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لالســتثمار.

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. 

ــة ألن اإلدارة تقــوم بشــكل منتظــم  ــة محــدودة بالقيمــة الدفتري ــغ الذمــم المدين ــق بمبال ــة فيمــا يتعل إن المخاطــر المحتمل  
التــي تكــون قابليــة تحصيلهــا محــل شــك. األرصــدة  تلــك  بفحــص 

  تمثــل القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة الحــد األعلــى مــن التعــّرض لمخاطــر االئتمــان. وبلــغ التعــرض لمخاطــر االئتمــان فــي 
تاريــخ التقريــر ٣٢٫٨ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١6: ٣٨٫١ مليــون ريــال عمانــي(.

  تمثــل القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة الحــد األعلــى مــن التعــّرض لمخاطــر االئتمــان. وكان التعــرض لمخاطــر االئتمــان فــي 
تاريــخ التقريــر علــى حســاب مــا يلــي:

20172016

مصنفة كقروض وذمم مدينة
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

اآلالف

7٫8147٫877ذمم مدينة تجارية وأخرى )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدمًا(
18٫80722٫947ذمم إيجار تمويلي مدينة

16584مستحق من أطراف ذات عالقة
6٫0317٫156نقد لدى البنك

32٫81738٫064

ــر مســتحقًا بشــكل كامــل مــن جانــب الشــركة  ــة المدينــة فــي تاريــخ التقري وكان التعــرض لمخاطــر االئتمــان للذمــم التجاري  
والميــاه. الطاقــة  لشــراء  الُعمانيــة 
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مخاطر االئتمان )تابع( )أ( 
ال يوجد انخفاض قيمة للذمم المدينة بتاريخ التقرير.  

ــم  ــا ل ــة لتســجيل خســائر انخفــاض القيمــة، م ــة المدين ــا يخــص الذمــم التجاري ويتــم اســتخدام حســاب المخصصــات فــي م  
تقتنــع المجموعــة بأنــه مــن غيــر الممكــن اســترداد المبلــغ المســتحق، وعندهــا يتــم شــطب المبالــغ التــي تعتبــر غيــر قابلــة 

لالســترداد مقابــل حســاب المخصصــات.

يبيــن الجــدول أدنــاه األرصــدة لــدى البنــوك المصنفــة حســب تصنيــف االئتمــان قصيــر األجــل الــذي نشــرته وكالــة موديــز   
التقريــر: تاريــخ  فــي  المســتثمرين  لخدمــات 

20172016

التصنيفالبنك
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
أرصدة لدى البنوك

P-29311٫717بنك مسقط ش.م.ع.ع
P-12٫015701بنك إتش إس بي سي )بي إل سي(

2٫9462٫418
 ودائع ألجل ثابتة

P-22204٫738 بنك مسقط ش.م.ع.ع
-P-12٫865 بنك إتش إس بي سي )بي إل سي(

3٫0854٫738

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 اإليضاحيــن ١٣ و١٤.
  وفيما يلي االستحقاقات غير المخصومة لاللتزامات المالية:

التدفقات القيمة
النقدية غير 

المخصومة

أكثر منسنة إلى 6 إلى 612 أشهر

سنتينسنتينشهرًاأو أقلالدفترية

 غير المشتقات 

ريال 
عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

ريال 
عماني 

باآلالف

ريال 
عماني 

باآلالف

ريال 
عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
31 ديسمبر  2017

(127٫786)(16٫864)(9٫454)(6٫526)(160٫630)159٫314 قروض ألجل
---(7٫480)(7٫480)7٫480 ذمم دائنة تجارية وأخرى

---(1٫100)(1٫100)1٫100 مستحق ألطراف ذات عالقة
167٫894(169٫210)(15٫106)(9٫454)(16٫864)(127٫786)

 المشتقات
(4٫222)(2٫015)(1٫634)(917)(8٫788)8٫788 مقايضة معدل الفائدة
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مخاطر السيولة )تابع( )ب( 

التدفقات النقديةالقيمة 
 غير المخصومة

أكثر منسنة إلى 6 إلى 612 أشهر
سنتينسنتينشهرًاأو أقلالدفترية

غير المشتقات 
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني

 باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
31 ديسمبر  2016

)147٫152( )15٫980( )9٫133()6٫088()178٫353(176٫729 قروض ألجل
---)6٫513()6٫513(6٫513ذمم دائنة تجارية وأخرى

---)2٫471()2٫471(2٫471مستحق ألطراف ذات عالقة
185٫713(187٫337)(15٫072)(9٫133) (15٫980) (147٫152)

المشتقات
)5٫894( )3٫885( )1٫515()1٫278()12٫572(12٫572مقايضة معدل 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 

التعــرض لمخاطــر الســوق فــي حــدود مقبولــة بينمــا يتــم زيــادة العائــد علــى المخاطــر.

وكمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧، ال تحتفــظ المجموعــة بمثــل هــذه األدوات الماليــة التــي يتخللهــا أي مــن مخاطــر التغيــر فــي   
المســاهمين. حقــوق  أدوات  فــي  لالســتثمار  نتيجــة  األســعار 

مخاطر العملة  

تنشــأ مخاطــر صــرف العملــة األجنبيــة عندمــا تكــون المعامــالت التجاريــة المســتقبلية أو األصــول أو االلتزامــات المدرجــة منفــذة   
ــة للمنشــأة. ــة الوظيفي ــر العمل ــة غي 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 معدل الفائدة  

لــدى المجموعــة قــروض تحمــل فائــدة وتتأثــر بالتغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. قامــت المجموعــة بتغطيــة مخاطــر   
أســعار الفائــدة مــن خــالل مقايضــات معــدل الفائــدة. وفيمــا يلــي نســبة رســوم الفائــدة المغطــاة:

أ(  لــدى شــركة الرســيل للطاقــة، ١٠٠٪ مــن أعبــاء الفائــدة كانــت مغطــاة للفتــرة مــن ١ أبريــل ٢٠١٣ إلــى ٣٠ ســبتمبر ٢٠١6 و٪6٠ 
-65٪ مــن ١ أكتوبــر ٢٠١6 فصاعــدًا.

ب(  لــدى إس إم إن بــركاء للطاقــة، ١٠٠٪ مــن أعبــاء الفائــدة مغطــاة للفتــرة مــن ١ أبريــل ٢٠١٣ إلــى ٣٠ ســبتمبر ٢٠١٨، و٪6٠-٪65 
مــن ١ أكتوبــر ٢٠١٨ فصاعــدًا.
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األدوات المالية (تابع)  .2٤

مخاطر السوق )تابع( )ج( 

مخاطر معدل الفائدة )تابع(  

لمحــة عــن ســجل معــدالت الفائــدة الخــاص بالمجموعــة عــن األدوات الماليــة ذات الفوائــد مفصــح عنهــا فــي اإليضاحيــن ١٣ و١٤   
مــن هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة.

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 األربــاح أو الخســائر.

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات المعدل المتغير  

لــن يكــون للتغيــر علــى أســاس ١٠٠ نقطــة فــي معــدالت الفائــدة تأثيــر كبيــر علــى حقــوق المســاهمين أو علــى األربــاح والخســائر   
ــر، وذلــك يعــزى بشــكل رئيســي إلــى مقايضــات معــدل الفائــدة )إيضــاح ١٣(. فــي تاريــخ التقري

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 ١ إلــى ٣ بنــاًء علــى درجــة مالحظــة القيمــة العادل

المســتوى ١: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( فــي أســواق نشــطة ألصــول أو   -
مماثلــة؛ التزامــات 

المســتوى ٢: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن المدخــالت عدا األســعار المدرجــة المضمنة في المســتوى ١ 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 ٣: قيــاس القيمــة العادل  -
إلــى بيانــات الســوق الملحوظــة )مدخــالت غيــر ملحوظــة(. تســتند 
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األدوات المالية (تابع)  .2٤

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  

20172016المستوى ٢
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني

باآلالف
التزامات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

8٫78812٫572مقايضة معدل الفائدة
التزامات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

159٫314176٫729قروض ألجل

أساليب تقييم االلتزامات المالية المذكورة مبينة في اإليضاح رقم ٤.  

ليــس هنــاك أي أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة بتاريــخ التقريــر، كمــا أنــه ليــس هنــاك أي تحويــالت بيــن المســتويات ١ و٢ و٣ خــالل   
العــام.

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 أســهمًا جديــدة أو تبيــع أصــوال لتخفيــض الديــون.

تماشــيًا مــع االخريــن ضمــن مجــال العمــل، تراقــب المجموعــة رأس المــال علــى أســاس نســبة المديونــة )الديــن الــى إجمالــي   
المســاهمين(. حقــوق 

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني 

باآلالف
159٫314176٫729ديون )قروض طويلة األجل(

36٫80536٫650حقوق المساهمين )أموال المساهمين(
4.334.82نسبة الدين إلى حقوق المساهمين )عدد المرات(
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25.  اتفاقية التأجير التشغيلي التي تتصرف فيها الشركة التابعة (اس ام ان بركاء للطاقة) بصفتها مؤجراً

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 ١٠٠ ٪ 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 تأجيــر )تفســير معاييــر التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ٤(، حيــث أن مثــل هــذه الترتيبــات تنقــل 
حــق اســتخدام األصــول. كمــا قــررت اإلدارة أن هــذه الترتيبــات فــي جوهرهــا تمثــل اتفاقيــة تأجيــر تشــغيلي بموجــب معيــار 

المحاســبة الدولــي رقــم ١٧ - اإليجــارات. وقــد بــدأ التأجيــر بتاريــخ ١5 نوفمبــر ٢٠٠9.

وفيمــا يلــي مجمــوع الحــد األدنــى لمقبوضــات اإليجــار المتوقــع أن يتــم اســتالمها بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه،   
الربــط: باســتثناء 

20172016
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفباآلالف
فترة االستحقاق:

25٫47425٫474سنة واحدة فأقل
101٫936101٫936أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

47٫51485٫819أكثر من خمس سنوات
174٫924 213٫229

صافي األصول للسهم الواحد   .26

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
36٫80536٫650صافي األصول - أموال المساهمين )ألف ريـال ُعماني(

199٫636199٫636عدد األسهم مستحقة السداد خالل العام )باآلالف(
0.184 0.184صافي األصول للسهم الواحد )ريال عماني(

الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد  .2٧

يتــم احتســاب الربحيــة األساســية والمعدلــة للســهم الواحــد بقســمة ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم   
العــام. القائمــة خــالل 

20172016
ريال عماني 

ريال عماني باآلالفباآلالف
6٫74311٫758ربح العام )ريال ُعماني باآلالف(

199٫636199٫636 المتوسط المرجح لعدد األسهم مستحقة السداد خالل العام )باآلالف(
0.059 0.034ربحية السهم الواحد - األساسية والمعدلة )ريال ُعماني(

حيث أن المجموعة ال تملك أدوات معدلة محتملة، فإن الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد هي نفسها.  
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التقارير القطاعية  .28 

يوجــد لــدى المجموعــة قطــاع واحــد فقــط وفقــًا لمعاييــر التجميــع الموضحــة فــي معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 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 الدولــي 
رقــم ٨، الفقــرة مــن ٣١ إلــى ٣٤ بشــأن اإلفصاحــات الواســعة للمنشــآت، فــي قائمــة المركــز المالــي المجمعــة وقائمــة الربــح 

والخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر المجمعــة، وكذلــك فــي اإليضاحــات ١ و٢ و١9 مــن هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات ٤١ - ٤6.
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اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي المنفصلة
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
األصول

أصول غير جارية
19٫30319٫303استثمارات في شركات تابعة

أصول جارية
8٫1028٫102قرض لشركة تابعة  

3 2مدفوعات مقدمًا
5268مستحق من أطراف ذات عالقة

-220ودائع ألجل ثابتة
26026النقد وما في حكم النقد

8٫6368٫199
27٫93927٫502إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
حقوق المساهمين

رأس المال واالحتياطيات
19٫96419٫964رأس المال

6٫1705٫491احتياطيات قانونية
1٫5572٫036أرباح محتجزة

27٫69127٫491أموال المساهمين وإجمالي حقوق الملكية

االلتزامات  
التزامات جارية
22711ذمم دائنة أخرى

-21مستحق ألطراف ذات عالقة
24811إجمالي االلتزامات

27٫93927٫502إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات
0.1390.138صافي األصول للسهم الواحد (ريال ُعماني)
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اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المنفصلة

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
6٫9897٫414إيرادات استثمار

)70((199)مصروفات عمومية وإدارية
6٫7907٫344ربح العام

-(2)ضريبة الدخل
6٫7887٫344صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

0.0340.037ربحية السهم الواحد األساسية )ريال ُعماني(
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اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المنفصلة

 للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

 
رأس

 المال
احتياطي

قانوني
أرباح

اإلجماليمحتجزة

 
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف
ريال عماني 

باآلالف

19٫9644٫7572٫81327٫534في ١ يناير ٢٠١6
7٫3447٫344--صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام
معامالت مع المالكين مدرجة مباشرًة في 

حقوق المساهمين
)7٫387()7٫387(- -توزيعات أرباح مدفوعة

-)734(734-محول إلى احتياطي قانوني
19٫9645٫4912٫03627٫491في ٣١ ديسمبر ٢٠١6

19٫9645٫4912٫03627٫491في 1 يناير 201٧
6٫7886٫788--صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام
معامالت مع المالكين مدرجة مباشرًة في 

حقوق المساهمين
(6٫588)(6٫588)- -توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
-(679)679-محول إلى احتياطي قانوني

19٫9646٫1701٫55727٫691في 31 ديسمبر 201٧
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اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المنفصلة

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

20172016
ريال عماني 

باآلالف
 ريال عماني

باآلالف
أنشطة التشغيل
6٫7907٫344الربح قبل الضريبة

تغيرات رأس المال العامل:
)44(17ذمم مدينة أخرى
)3(237ذمم دائنة أخرى

 7٫0447٫297النقد الناتج من أنشطة التشغيل
- (2)ضريبة دخل مدفوعة

7٫0427٫297صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة التمويل
)7٫387((6٫588)توزيعات أرباح مدفوعة

-(220)ودائع ثابتة
)7٫387((6٫808)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)90(234صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
26116النقد وما في حكم النقد في بداية العام

26026النقد وما في حكم النقد في نهاية  العام


