






بـيـــان هـــام للمستـثـمــريــــن

يرجى قراءة مضمون النص التالي بتمعن من قبل جميع المستثمرين:

إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو تزويد المستثمرين بالمعلومات الجوهرية التي تساعدهم على اتخاذ 
أو  )»الشركة«  التحويل(  )قيد  ع  ع  م  ش  للطاقة  السوادي  شركة  أسهم  في  عدمه  من  االستثمار  حول  المناسب  القرار 

»السوادي للطاقة«( المطروحة لالكتتاب العام من خاللها )»األسهم المطروحة«(.

تشتمل هذه النشرة على جميع البيانات والمعلومات الجوهرية وال تحتوي على أي معلومات مضللة ولم تحذف منها أي 
معلومات جوهرية تؤثر سلبا أو إيجابا على قرار المستثمر بخصوص استثماره في األسهم المطروحة لإلكتتاب العام من 

عدمه.

يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة مجتمعين ومنفردين مسؤولية دقة وكفاية المعلومات الواردة في هذه 
النشرة ويؤكدون، حسب علمهم واعتقادهم، بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان أنه لم تحذف 

منها أي معلومات جوهرية يؤدي حذفها إلى جعل هذه النشرة مضللة.

يتعين على جميع المستثمرين قراءة نشرة اإلصدار هذه ودراستها بعناية ودقة ليقرروا فيما إذا كان من المناسب االستثمار 
في األسهم المطروحة، آخذين بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في سياقها الصحيح. ويتعين على المستثمرين أيضا أال 
يعتبروا هذه النشرة بمثابة توصية من شركة السوادي للطاقة بشراء األسهم المطروحة بموجبها، حيث يتحمل كل مستثمر 
مسؤولية الحصول على ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب وعن إجراء 
تقييم مستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة باستخدام التحليل والتوقعات التي يراها مناسبة 

في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في األسهم المطروحة من عدمه.

ومما تجدر اإلشارة إليه هنا، هو أنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية بيانات أو تقديم أية معلومات عن شركة السوادي 
أي  قيام  حالة  وفي  النشرة.  أسماؤهم في هذه  الواردة  األشخاص  بخالف  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  عن  وال  للطاقة 
شخص آخر باإلدالء بأية بيانات أو تقديم أية معلومات، فإنه يجب عدم االعتداد بها أو االستناد إليها على إنها صادرة من 

شخص مفوض من قبل شركة السوادي للطاقة أو من قبل المستشار المالي أو مدير اإلصدار.
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نقاط إضافية يجب أخذها في االعتبار
مرجعية الوثائق

الجدير بالذكر هو أن جميع الملخصات أو أحكام الوثائق الواردة في هذه النشرة قد ال توفر ملخصًا كاماًل عن محتويات هذه الوثائق وبالتالي يجب 
عدم االعتماد على البيانات ذات الصلة بهذه الوثائق الواردة في هذه النشرة من قبل المكتتبين المحتملين على أنها بيانات شاملة ومتكاملة 

عن البيانات الواردة بتلك الوثائق. 

نطاق المعلومات

المقصود من المعلومات الواردة في هذه النشرة هو تزويد المكتتبين المحتملين بمعلومات وافية تتعلق بهذه الفرصة االستثمارية، باإلضافة 
إلى معلومات أساسية عن هذاالطرح العام األولي. وقد بذلت األطراف المسؤولة عن إعداد النشرة العناية  الواجبة في أن تحتوي هذه النشرة 
على كل  المعلومات التي قد يعتبرها المكتتبون المحتملين معلومات جوهرية. ينبغي أن ال يتم تفسير المعلومات والبيانات الواردة في هذه 
النشرة على أنها استشارة قانونية أو ضريبية أو على أنها فرصة استثمارية وتجارية. وعليه، يجب على جميع المكتتبين المحتملين الحصول على 
االستشارة القانونية والمالية والضريبية الالزمة والمناسبة من مستشاريهم القانونيين والماليين فيما يتعلق باالكتتاب في األسهم المطروحة 

أو شرائها أو مقترح االكتتاب فيها أو شرائها.

العناية الواجبة من قبل المستثمر

قبل اتخاذ أي قرار بشأن االكتتاب في األسهم المطروحة، ينبغي على المكتتب المحتمل قراءة هذه النشرة بالكامل، وعند اتخاذه ألي قرار 
استثماري، يجب على مقدم الطلب االعتماد على تحليله الشخصي للشروط الواردة في هذه النشرة والمخاطر المرتبطة باالستثمار فيها.

المخاطر المرتبطة باألسهم

تنطوي جميع االستثمارات في أسواق األسهم على مخاطر بدرجات متفاوتة حيث أن قيمة الورقة المالية قد تهبط أو ترتفع وفقًا ألحوال 
وظروف السوق. ولذلك، ينبغي على المستثمرين المحتملين اإلطالع على فصل “عوامل المخاطرة”.

القيود المفروضة على تداول وتوزيع هذه النشرة

ربما يكون توزيع وتداول هذه النشرة المتعلقة باألسهم المطروحة مقيدا في مناطق اختصاص محددة بموجب القانون أو ربما يكون خاضعًا 
لموافقات مسبقة من السلطات التنظيمية. ال تعتبر هذه النشرة عرضًا للبيع أو دعوة من قبل شركة السوادي للطاقة لالكتتاب في أي من 
األسهم المطروحة في أي منطقة اختصاص خارج سلطنة عمان قد يكون فيها مثل هذا العرض أو مثل هذه الدعوة أمرًا مخالفًا للقانون. 
ال يجوز توزيع هذه النشرة في أي منطقة اختصاص يكون أو قد يكون فيها مثل هذا التوزيع تجاوزًا للقانون. وبناء عليه، فإن شركة السوادي 
للطاقة والمستشار المالي ومدير اإلصدار وبنوك التحصيل يطالبون األشخاص الذين يحصلون على هذه النشرة العلم بضرورة مراعاة جميع 
القيود الواردة فيها والتقيد بها. ال تتحمل شركة السوادي للطاقة وال المستشار المالي ومدير اإلصدار والبنوك التحصيل أي مسؤولية قانونية 
عن أي انتهاك ألي من هذه القيود المفروضة على بيع أو عرض بيع أو التماس االكتتاب في األسهم المطروحة من قبل أي شخص، سواء 
كان أو لم يكن من مقدمي الطلبات المحتملين في أي منطقة اختصاص خارج سلطنة عمان حيث ُيعتبر فيها مثل هذا البيع أو عرض البيع أو 

التماس االكتتاب أمرًا غير قانوني.

القيود المفروضة على استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة

ال يجوز نشر أو إصدار نسخة طبق األصل أو نسخ أو اإلفصاح جزئيا أو كليا عن أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة أو استخدامها ألي 
غرض آخر ال عالقة له بهذا الطرح دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة السوادي للطاقة والمستشار المالي ومدير اإلصدار.

إخالء المسؤولية من الضمانات الضمنية

ماعدا وباستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون واللوائح المعمول بها، لم ُتقدم شركة السوادي للطاقة أو المستشار المالي أو مدير اإلصدار 
أوبنوك التحصيل أو من يمثلها  من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المدراء أو المحاسبين أو المستشارين أو المحامين أو الموظفين أو أي 
شخص آخر أي ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بمدى كفاية محتويات وفحوى هذه النشرة أو التوقعات المختلفة الواردة فيها أو في 
أي من الوثائق والمستندات والمعلومات التي قدمت في أي وقت من األوقات والتي تكون متعلقة بالطرح أو بقاء أي من هذه الوثائق على 

حالها دون تغيير بعد انتهاء اإلصدار.
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القيود المفروضة على البيع خارج سلطنة عمان
مملكة البحرين

فيما يتعلق بالمستثمرين في مملكة البحرين، ال يجب تقديم األوراق المالية موضوع هذه النشرة ووثائق الطرح ذات الصلة إال في شكل 
مسجل ألصحاب الحسابات القائمة والمستثمرين المعتمدين على النحو المحدد من قبل بنك البحرين المركزي في مملكة البحرين حيث يجوز 
لهؤالء المستثمرين اإلستثمار بما ال يقل عن 100,000 دوالر أمريكي، أو ما يعادلها بأي عملة أخرى أو أي مبلغ آخر يحدده بنك البحرين المركزي.

ال يشكل هذا الطرح عرضًا لألوراق المالية في مملكة البحرين وفقا ألحكام المادة 81 من قانون البنك المركزي والمؤسسات المالية لسنة 
2006م )المرسوم رقم 64 لسنة 2006م( . لم ولن يتم تسجيل هذه النشرة والوثائق ذات الصلة كنشرة إصدار لدى بنك البحرين المركزي. 
وبالتالي، لن يتم عرض أو بيع أوراق مالية أو جعلها موضوع دعوة لالكتتاب أو الشراء كما ولن تستخدم هذه النشرة أو أي مستند أو أي مواد 
أخرى متعلقة بها في أي عرض أو بيع أو دعوة لالكتتاب أو شراء األوراق المالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ألي أشخاص في مملكة 

البحرين بخالف المستثمرين المعتمدين للحصول على عرض خارج البحرين.

لم يقم بنك البحرين المركزي بمراجعة أو اعتماد أو تسجيل هذه النشرة والوثائق ذات الصلة بها كما لم يقم بأي شكل من األشكال بالنظر في 
ميزات األوراق المالية المطروحة لالستثمار سواء داخل أو خارج مملكة البحرين. ولذلك، فإن بنك البحرين المركزي ال يتحمل أية مسؤولية عن 
دقة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذا المستند ويتنصل صراحة عن أي مسؤولية عن أي خسارة، أيا كانت، ناجمة عن االعتماد كليا 

أو جزئيا على كل أو أي جزء من محتويات هذا المستند.

دولة الكويت

لم تتم مراجعة هذه النشرة من قبل هيئة سوق المال في دولة الكويت ولم تصدر عن أي شخص ُمَرخص له من قبل هيئة سوق المال. وعليه، 
ال يجوز تداول هذه النشرة داخل دولة الكويت وال يجوز عرض أي من األسهم المطروحة لالكتتاب أو بيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وال يجوز 
توجيه أي دعوة أو عرض لالكتتاب في أي من األسهم المطروحة لألشخاص، بما في ذلك، تجنبا للشك، أي كيانات قانونية في دولة الكويت. 
يجب تجاهل هذه النشرة وأن ال يعتمد عليها في حال تم إرسالها ألي شخص في دولة الكويت. ال يجوز ألي شخص في دولة الكويت قبول أو 

االكتتاب في األسهم المطروحة أو التفسير على أنها دعوة للقبول أو االكتتاب في تلك األسهم.

دولة قطر

ال تشكل هذه النشرة وال تعتبر دعوة أو عرضا لألوراق المالية في دولة قطر ولم ولن يتم عرض هذه األسهم أو بيعها أو تسليمها في أي 
وقت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دولة قطر. لم يتم ولن يتم تقديم طلب قيد تلك األوراق أو تداولها في سوق قطر لألوراق المالية أو 
هيئة قطر للمال. لم ولن يتم النظر في هذه النشرة أو اعتمادها أو تسجيلها أو تقديمها إلى هيئة أسواق المال القطرية أو بنك قطر المركزي 
وال يجوز طرحها للتداول العام. إن هذه النشرة موجهة للمستلم األصلي فقط وال يجوز تقديمها ألي شخص أخر وهي ليست للتداول العام 

في دولة قطر وال يجوز نسخها أو استخدامها ألي غرض آخر.

المملكة العربية السعودية

ال يجوز توزيع نشرة اإلصدار هذه في المملكة العربية السعودية إال لألشخاص المصرح لهم بموجب الئحة طرح األوراق المالية الصادرة عن 
مجلس إدارة هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم 2-11-2004 المؤرخ 4 أكتوبر 2004م المعدل بموجب القرار رقم 

1-28-2008 بتاريخ 18 أغسطس 2008م)لوائح المملكة العربية السعودية(.

العربية  بالمملكة  المالية  األوراق  10 من الئحة طرح  المادة  بيانه في  جرى  ما  الخبرة حسب  ذوي  للمستثمرين  اإلصدار هذه موجهة  نشرة 
السعودية )“المستثمرين ذوي الخبرة”(، ألغراض اإلحاطة فقط. نشرة اإلصدار هذه غير معدة للتوزيع على، أو لالستخدام من قبل، أي شخص 
غير مصنف على أنه مستثمر ذي خبرة. وال يجوز ألي شخص غير مصنف على أنه مستثمر ذي خبرة التصرف بناًء على نشرة اإلصدار هذه أو 
محتوياتها. كما أن نشرة اإلصدار هذه غير معدة للتوزيع على، أو لالستخدام من قبل، أي شخص أو كيان في أي من مناطق االختصاص أو 

البالد التي يكون فيها هذا التوزيع مناقضًا للقانون أو النظام. 

ال تقدم هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية أي  بيان يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله ، وتتنصل صراحة وتخلي نفسها من 
أي مسؤولية أيًا كانت عن أي خسارة تنتج أو يجري تكبدها عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على أي جزء من هذه النشرة. وعليه، يجب على 
المستثمرين المحتملين الراغبين في شراء األوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند التحري بشكل خاص عن مدى صحة المعلومات 

المتعلقة باألوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر عليهم فهم محتويات هذا المستند ، يجب استشارة مستشار مالي مرخص.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة )باستثناء مركز دبي المالي العالمي(

هذه النشرة خاصة وسرية ويتم توزيعها على عدد محدود من المستثمرين ويجب أال تقدم ألي شخص آخر غير المستلم األصلي، وال يجوز 
استنساخها أو استخدامها ألي غرض آخر.

باستالم هذه النشرة، ينبغي على الشخص أو الجهة التي يتم تزويدها بها أن يفهم ويقر ويوافق على أنه لم تتم الموافقة على أي من األسهم 
أو نشرة اإلصدار من قبل بنك اإلمارات المركزي، أو وزارة االقتصاد والتخطيط في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو هيئة اإلمارات العربية 
المتحدة لألوراق المالية والسلع أو أي سلطات أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأن المستشار المالي ومدير اإلصدار لم يحصال على 
أي تفويض أو ترخيص من بنك اإلمارات المركزي، أو وزارة االقتصاد والتخطيط، أو هيئة اإلمارات العربية المتحدة لألوراق المالية والسلع أو 
أي سلطات أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتسويق أو بيع هذه األسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.لم ولن يتم تسويق أو 
طرح هذه األسهم داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة كما لن يتم االكتتاب في األسهم داخل اإلمارات العربية المتحدة، وال ينبغي أن يفترض 
أن أيا من المستشار المالي أو مدير اإلصدار هو وسيط أو تاجر أو مستشار استثمار مرخص بموجب القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، أو يقدمان النصح لألفراد المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة حول مدى مالءمة االستثمار في شراء أو بيع األوراق 
المالية أو غيرها من المنتجات المالية. ال يجوز طرح األسهم أو بيعها مباشرة أو بشكل غير مباشر للجمهور في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ال تشكل هذه النشرة عرضًا عامًا لألوراق المالية وفقا لقانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة - القانون االتحادي رقم 8 

لسنة 1984م)وتعديالته( أو غير ذلك.

ال تحتوي هذه النشرة على أي شيء يقصد منه أن يكون نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مهنية. أعدت هذه النشرة 
لتوفير المعلومات لك فقط، وال شيء فيها يقصد به الموافقة على أو التوصية للقيام بعمل بعينه وينبغي عليك طلب المشورة من المهني 

المناسب لتقديم النصيحة الخاصة بحالتك.

مركز دبي المالي العالمي

ال تشكل هذه النشرة وال يقصد منها أن تشكل ترويجا ماليا أو عرض أو تسليم ألسهم أو أوراق مالية وفقا لقوانين السوق الصادرة عن مركز 
دبي المالي العالمي رقم 12 لعام 2004م وتعديالته أو القانون التنظيمي رقم 1 لعام 2004م وتعديالته الصادر عن سلطة دبي للخدمات 
المالية أو غير ذلك. ليس الهدف أن يتم طرح هذه األسهم أو توزيعها، أو بيعها أو ترويجها للجمهور أو اإلعالن عنها بشكل مباشر أو غير مباشر 
لحساب أو صالح أي شخص في مركز دبي المالي العالمي. إن هذه النشرة غير مخصصة للتوزيع ألي شخص في مركز دبي المالي العالمي 
وينبغي على أي شخص يستلم نسخة من هذه النشرة أال يتصرف بناء على هذه النشرة وعليه أن يتجاهلها. لم تقم سلطة دبي للخدمات 
المالية باعتماد عرض األسهم أو هذه النشرة ولم تتخذ أي خطوات تجاه التحقق من المعلومات الواردة فيها وال تتحمل إي مسئولية تجاهها.

الواليات المتحدة األمريكية

يجوز  األمريكي( وال  المالية  األوراق  )قانون  وتعديالته  1933م  لعام  المالية  األوراق  قانون  بموجب  المطروحة  األسهم  يتم تسجيل  ولن  لم 
طرحها أو بيعها داخل الواليات المتحدة أو لحساب أو صالح أشخاص أمريكيين )وفقا للتعريف الوارد في البند رقم 902 من قانون األوراق 
المالية األمريكي.  المالية األمريكي )الشخص األمريكي( باستثناء بعض المعامالت المعفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون األوراق 

المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة لها نفس المعاني التي أعطيت لها في الئحة قانون األوراق المالية األمريكي.

وافق كل من المستشار المالي ومدير اإلصدار على عدم طرح أو بيع األسهم المطروحة )1( كجزء من توزيعها في أي وقت أو )2( بخالف ذلك 
بعد مرور 40 يوما بعد بدء الطرح وإغالق الطرح، داخل الواليات المتحدة لحساب أو صالح أي شخص أمريكي على أن يكون قد تم إرسال إشعار 
أو إعالن ألي متعامل يتم بيع األسهم له خالل فترة االلتزام الخاصة بالتوزيع توضح فيه القيود المفروضة على الطرح وبيع األسهم داخل 
الواليات المتحدة لحساب أو صالح أي شخص أمريكي. المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة لها نفس المعاني التي أعطيت لها في الئحة 

قانون األوراق المالية األمريكي.

يجري طرح أسهم الطرح وبيعها خارج الواليات المتحدة ألشخاص غير أمريكان استنادا إلى اللوائح. 

المملكة المتحدة

يعتبر االستثمار في شركة السوادي للطاقة استثمارا تحت السيطرة ألغراض قيود الترويج المالي وفقًا للفصل 21 من قانون سلطة الخدمات 
المالية واألسواق لعام 2000م.

لم يتم اعتماد هذه النشرة من قبل أي شخص مفوض في سلطة الخدمات المالية واألسواق وهذا البيان معفى من القيود العامة الواردة 
في الفصل 21 من قانون سلطة الخدمات المالية واألسواق الخاصة بتوصيل الدعوات أو التحفيز على االنخراط في أي نشاط استثماري على 

أساس أنه مصمم فقط أو موجه فقط لألشخاص المذكورين أدناه )األشخاص المعنيين(:
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“خبراء االستثمار” بالمعنى المقصود في المادة 19 من قانون سلطة الخدمات المالية واألسواق لعام 2000م )نظام الترويج المالي( لعام   )1(
2005م، أو

الترويج  49 من نظام  المادة  العالية والهيئات غير المسجلة وما إلى ذلك في إطار المعنى المحدد في  المالية  “الشركات ذات المالءة   )2(
المالي.

أو أي شخص آخر يكون إرسال هذه النشرة له قانونيًا.

للطاقة  السوادي  شركة  البيانات.  هذه  على  يعتمدوا  أو  يتصرفوا  ال  أن  المعنيين،  األشخاص  من  ليسوا  هم  الذين  األشخاص،  على  يجب 
أوالمستشار المالي ومدير اإلصدار سيتعاملون في االستثمارات المذكورة في هذه النشرة فقط مع األشخاص المعنيين.

“خبير االستثمار” ألغراض المادة 19 من نظام الترويج المالي هو شخص لديه خبرة مهنية في األمور المتعلقة “باالستثمارات”. 

الشركات ذات “المالءة المالية العالية” والهيئات غير المسجلة وما إلى ذلك ألغراض المادة 49 من نظام الترويج المالي هي )1( شخصية 
5 مليون جنيه  اعتبارية لديها عضوية أو أنها عضو في نفس المجموعة كشركة تابعة لديها رأسمال مستدعى أو صافي أصول ال يقل عن 
إسترليني )أو يكون لدى الشخصية االعتبارية أكثر من 20 عضوا أو شركة تابعة للشركة األم التي لديها أكثر من 20 عضوا، أو 500,000 جنيه 
إسترليني(، )2( هيئة غير مسجلة أو شراكة لديها صافي أصول ال يقل عن 5 مليون جنيه إسترليني، )3( أمين لعهدة عالية القيمة لديها أو كان 
لديها في فترة الـ 12 شهرا قبل تاريخ هذا اإلعالن مبلغ إجمالي ال يقل عن 10 مليون جنيه إسترليني، أو )4( أي شخص )“أ”( يعمل بوصفه 
عضو مجلس إدارة، أو موظف لدى شخص )“ب”( ضمن أي من مسئوليات “أ” أعاله وحينما يعمل بتلك الصفة تجعله ضالعا في أنشطة 

“ب” االستثمارية.

المنطقة االقتصادية األوربية

فيما يتعلق بكل دولة من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية التي نفذت التوجيه 71/2003/إي سي )بصيغته المعدلة( )في 
“تعليمات نشرة اإلصدار”( فإن أي دولة عضو معنية ال يجوز لها طرح عرض عام للجمهور في تلك الدولة المعنية إال أن تلك الدولة العضو 
المعنية يجوز لها أن تطرح عرضا للجمهور في أي وقت بموجب اإلعفاءات الواردة في تعليمات نشرة اإلصدار إذا تم تنفيذها في الدولة المعنية 

العضو في المنطقة على النحو التالي:

ألي كيان قانوني باعتباره مستثمر مؤهل وفقا للتعريف الوارد في تعليمات نشرة االصدار.   )1(

ألقل من 150 شخص طبيعي أو كيان قانوني )بخالف المستثمرين المؤهلين( وفقًا للتعريف الوارد في تعليمات نشرة اإلصدار، شريطة   )2(
الحصول على الموافقة المسبقة من المستشار المالي ومدير اإلصدار.

في أي ظروف أخرى ال تتطلب قيام شركة السوادي للطاقة بإصدار نشرة إصدار في إطار المعنى بتعليمات نشرة االصدار،  )3(

شريطة أن ال يتطلب طرح أسهم االكتتاب إصدار نشرة إصدار من قبل شركة السوادي للطاقة أو أي متعهد تغطية آخر وفقًا للمادة 3 من 
تعليمات نشرة اإلصدار أو أي إجراء يعمل على تنفيذ تعليمات  نشرة اإلصدار في أي دولة معنية من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية 

األوربية.

ألغراض هذا الشرط، فإن عبارة “عرض للجمهور” فيما يتعلق بطرح أسهم في أي دولة من الدول األعضاء ذات الصلة تعني توفير المعلومات 
اتخاذ قرار لشراء أي أسهم  الكافية بأي شكل وبأي وسيلة فيما يختص بشروط الطرح وأي أسهم تطرح لالكتتاب بهدف تمكين المستثمر 

معروضة حيث أن ذلك قد يكون مختلفا في تلك الدولة من حيث تنفيذ تعليمات نشرة اإلصدار.
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البيانات المتعلقة  بالتطلعات المستقبلية
تتضمن نشرة اإلصدار هذه بعض البيانات المتعلقة بالتطلعات المستقبلية للشركة، ويمكن تحديدها بشكل عام بكلمات أو عبارات مثل “ 
ر”، “ ننوي”، “ هدف”، “نعتزم”، “ خطة”، “مشروع”، “ توٌقع”،” سوف”، “ ينبغي”، “ سوف  نهدف”، “نتنبأ “، “ نعتقد”، “ نتوقع”، “ نقدِّ
يستمر”، “سوف نتابع” أو بكلمات أخرى أو عبارات من هذا القبيل. وبالمثل، فان البيانات التي تصف استراتيجيات وأهداف وخطط وغايات 
وتكهنات  لمخاطر  عرضة  المستقبلية  النظرة  ذات  البيانات  تكون جميع  نظرة مستقبلية.  ذات  تصريحات  أيضا  للطاقة هي  السوادي  شركة 

وافتراضات قد تجعل النتائج الفعلية مختلفة اختالفًا جوهريًا عما هو مقصود أو وارد بالتصريح المتعلق بالتطلعات المستقبلية.

تشتمل العوامل المهمة، من بين عوامل أخرى، التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية اختالفا جوهريًا عن توقعات شركة السوادي للطاقة 
على ما يلي:

عدم القدرة على تقدير األداء المستقبلي.  ·

عدم قدرة شركة السوادي للطاقة على الوفاء بالتزاماتها تجاه خدمة الدين وفقًا لوثائق التمويل.  ·

عدم قدرة شركة السوادي للطاقة على تحقيق توقعات الدخل بعد انتهاء فترة االلتزامات المحددة في وثائق المشروع.  ·

عدم قدرة شركة السوادي للطاقة على الوفاء بالتزامات السداد على النحو المحدد في وثائق المشروع.  ·

عدم توفر الوقود للمحطة بعد استحقاق وثائق المشروع.  ·

بعض المخاطر التمويلية والتشغيلية والصيانة المرتبطة بالمشروع.   ·

الحصول على التغطية التأمينية الكافية لجميع الخسائر المحتملة.  ·

التغير في السياسات النقدية وسياسات الفائدة في سلطنة ُعمان والتضخم المحلي والدولي وأسعار الفائدة المحلية والدولية.   ·

التذبذب في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم أو أي أسعار أخرى.  ·

أداء األسواق المالية في سلطنة ُعمان.  ·

الظروف االقتصادية العامة وظروف سوق األعمال في سلطنة ُعمان التي ستؤثر على أعمال وأنشطة شركة السوادي للطاقة.  ·

التغييرات في اللوائح والقوانين التي تنطبق على زبائن وموردي شركة السوادي للطاقة بعد استحقاق اتفاقية شراء الطاقة أو قطاع توليد   ·
الطاقة في سلطنة عمان. 

إحتدام المنافسة وظروف عمالء وموردي شركة السوادي للطاقة وقطاع توليد الطاقة بعد استحقاق وثائق المشروع.  ·

وبحكم طبيعة هذه العوامل، فإن اإلفصاح عن بعض مخاطر السوق ما هي إال تقديرات فقط، ويمكن أن تختلف اختالفًا جوهريًا عما يحدث 
فعاًل في المستقبل. وكنتيجة لذلك يمكن أن تكون األرباح أو الخسائر الفعلية في المستقبل مختلفة اختالفًا جوهريًا عن األرباح والخسائر 
المقدرة في هذه النشرة. ال تتحمل شركة السوادي للطاقة أو المستشار المالي ومدير اإلصدار أو أي من الشركات ذات العالقة التابعة لها 
أي التزام لتحديث أو مراجعة أي بيانات واردة في هذه النشرة لتعكس الظروف التي تنشأ بعد تاريخ اعتماد النشرة أو لكي تعكس وقوع أحداث 

أساسية حتى ولو كانت االفتراضات التي تقوم عليها ال تؤتي ثمارها أو تختلف عن الواقع.

ال تمثل القائمة أعاله جميع العوامل وللمزيد من النقاش حول العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن التقديرات، يرجى االطالع 
على فصل “عوامل المخاطرة”. سوف تلتزم شركة السوادي للطاقة بعد إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية بقواعد وشروط اإلفصاح 
السوادي  الخاصة بشركة  التشغيل  نتائج  المحددة عن  المواعيد  المال والتي تستوجب اإلفصاح في  العامة لسوق  الهيئة  الصادرة من قبل 
للطاقة. وتود شركة السوادي للطاقة هنا أن توجه عناية المستثمرين المحتملين والمساهمين إلى متابعة أية معلومات أو إعالنات تصدرها 

.www.msm.gov.om :بعد إدراجها عبر الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية
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عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق
البيانات المالية:

ما لم يرد خالفًا لذلك، فان البيانات المالية الواردة في هذه النشرة مأخوذة من البيانات المالية المدققة لشركة السوادي للطاقة أو البيانات 
2011 و2012  البيانات المالية المدققة لألعوام  التقارير المالية الدولية.  المالية الفصلية غير المدققة والمعدة في كل حالة طبقا لمعايير 
31 مارس2014م موضحة في فصل “البيانات  المنتهية في  الثالثة  المدققة لفترة األشهر  المالية الفصلية غير  البيانات  و2013 وملخص 
المالية” من هذه النشرة. تبدأ السنة المالية لشركة السوادي للطاقة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من 
شهر ديسمبر من كل عام. يجب األخذ في االعتبار أن أية فروقات بين المجاميع اإلجمالية وإجمالي المبالغ المدرجة في هذه النشرة هي بسبب 

اعتماد مبدأ التقريب. 

العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية

في هذه النشرة، جميع اإلشارات الخاصة “بالريـال العماني” أو “ر.ع” تعني الريـال العماني وهي العملة القانونية لسلطنة عمان في الوقت 
الحاضر كما أن جميع اإلشارات إلى الدوالر األمريكي تعني العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية في الوقت الحاضر. تحويل المبالغ 
المدرجة بالريـال العماني إلى الدوالر األمريكي في هذه النشرة هي فقط من أجل راحة القارئ. لقد تم ربط الريـال العماني بالدوالر األمريكي 
منذ العام 1986م. ما لم ُيَنص على خالف ذلك بالنسبة لكل الفترات الواردة في فصل “وصف عن شركة السوادي للطاقة ونظرة عامة على 
األعمال” و فصل “تكلفة المشروع والتمويل” وفصل “البيانات المالية المتوقعة” من هذه النشرة، فقد تم تحويل المبالغ المدرجة بالريـال 

العماني إلى الدوالر األمريكي على أساس أن سعر الصرف لكل 1 دوالر أمريكي = 0.3845 ريـال عماني.

استخدم النموذج المالي سعر صرف على أساس أن 1.00 دوالر أمريكي = 0.3845 ريال عماني، وبالتالي فقد تم تحويل المبالغ بالريال العماني 
إلى الدوالر األمريكي على أساس سعر الصرف هذا لجميع الفترات المالية الواردة في هذه النشرة. 

بيانات القطاع والسوق

ما لم ُيَنص على خالف ذلك، فقد تم الحصول على بيانات القطاع وبيانات السوق المستخدمة في هذه النشرة من اإلصدارات المتخصصة 
في القطاع و/ أو المواقع اإللكترونية، فعلى سبيل المثال ال الحصر، الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وعلى الرغم من االعتقاد بأن بيانات 
القطاع المستخدمة في هذه النشرة بيانات موثوق فيها، لم يتم التحقق منها بشكل مستقل وبالتالي فإن دقتها وكفايتها غير مضمونة وال 
يمكن التأكيد على مدى اإلعتماد عليها والوثوق بها. وبالمثل، فان التقارير الداخلية للشركة، على الرغم من االعتقاد بأنها موثوق فيها، لم يتم 
التحقق منها من قبل أية جهة مستقلة. هذا، ويعتمد مدى كفاية بيانات القطاع وبيانات السوق الواردة في هذه النشرة على مدى دراية القارئ 

وفهمه لألساليب المستخدمة في جمع هذه البيانات.

تحتوي هذه النشرة على إشارات للسعة اإلنتاجية لمشاريع الطاقة والمياه المستقلة التي تم استقاؤها من الشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه. ما لم ينص على خالف ذلك، فإن السعة اإلنتاجية المذكورة تشير إلى السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها لمثل هذه المشاريع في تاريخ 
التشغيل التجاري الكامل. تعاني محطات الطاقة من تراجع في قدرتها على إنتاج الطاقة الكهربائية مع مرور الوقت، وخصوصا خالل السنوات 
األولى من التشغيل، وعلى هذا النحو، فان السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها للمشروع، وفقًا إلتفاقية شراء الطاقة، سوف تتراجع بشكل طفيف 

مع مرور الوقت.

عرض بيانات توليد الطاقة 

تحتوي هذه النشرة على إشارات لقدرة المحطة على إنتاج الطاقة الكهربائية بالميغاواط. وألغراض هذه النشرة، جميع اإلشارات إلى الميغاواط 
تعني ميغاواط من الطاقة الكهربائية فيما تعني اإلشارات الى الغيغاواط غيغاواط من الطاقة الكهربائية أما الكيلوواط فتعني كيلوواط من 
الطاقة الكهربائية.  أما جميع اإلشارات إلى'' معدل الحرارة'' أو'' استهالك الغاز'' فتشير إلى مقدار الكفاءة الحرارية للمحطة في تحويل الغاز 

الطبيعي إلى طاقة كهربائية. جميع اإلشارات إلى''إحتياطي الوقود'' تشير إلى وقود الديزل. 
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الفصل األول 

مصطلحات وتعريفات

هيئة تنظيم الكهرباء في سلطنة عمان الهيئة التنظيمية

شركة الباطنة للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( الباطنة للطاقة

شركة السوادي للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( شركة السوادي للطاقة / الشركة

أي شخص أو شركة يتقدم بطلب لشراء األسهم المطروحة بموجب الشروط الواردة في نشرة 
اإلصدار هذه.

مقدم الطلب

المطروحة لالكتتاب وفقًا  الطلب لشراء األسهم  يتقدم بموجبه مقدم  الذي  االكتتاب  طلب 
للشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه.

الطلب

المبلغ الذي سيدفعه مقدم الطلب عند تقديم طلب إكتتابه / إكتتابها في األسهم المطروحة 
على النحو المحدد في فصل “شروط وإجراءات اإلكتتاب” من نشرة اإلصدار هذه.

مبلغ اإلكتتاب

النظام األساسي لشركة السوادي للطاقة المسجل لدى وزارة التجارة والصناعة. النظام األساسي

رأس المال المصرح به لشركة السوادي للطاقة

بيسة عمانية )1,000 بيسة = 1 ريال عماني(

رأس المال المصرح به

بيسة

اإلكتتاب على  للمتقدمين بطلبات  المطروحة  يتم بموجبه تخصيص األسهم  الذي  األساس 
النحو المحدد في فصل “شروط وإجراءات اإلكتتاب” من نشرة اإلصدار هذه.

أساس التخصيص

بلو هورايزون بركاء باور بي في شركة بلو هورايزون بركاء باور بي في

مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة المنتخب وفقًا للنظام األساسي للشركة وقانون الشركات 
التجارية.

المجلس / مجلس اإلدارة

نظام البناء والتملك والتشغيل نظام البو

نظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل نظام البوت

قانون سوق رأس المال في سلطنة عمان الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 80/98 
وتعديالته.

قانون سوق رأس المال

األفراد العمانيونن وغير العمانيين واألشخاص االعتباريون  الذين يتقدمون بطلبات لإلكتتاب 
بحد  100 سهم  بمضاعفات  ثم  ومن  أدنى  كحد  المطروحة  األسهم  من  1,000 سهم  بعدد 

أقصى 600,000 سهم.

المستثمرون ـ الفئة )1(

لإلكتتاب  بطلبات  يتقدمون  الذين  اإلعتباريون  العمانيين واألشخاص  العمانيون وغير  األفراد 
بعدد 600,100 سهم من األسهم المطروحة كحد أدنى ومن ثم بمضاعفات 100 سهم بحد 

أقصى 25,004,200 سهم أو 10 بالمئة من األسهم المطروحة.

المستثمرون ـ الفئة )2(

البنك المركزي العماني البنك المركزي العماني

قانون الشركات التجارية وتعديالته في سلطنة عمان الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 
.4/74

قانون الشركات التجارية
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دورة توربينة الغاز المشتركة دورة توربينة الغاز المشتركة

رئيس مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي لشركة السوادي للطاقة الرئيس التنفيذي

معدل الفائدة التجارية المرجعي معدل الفائدة التجارية المرجعي

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان الهيئة العامة لسوق المال

تاريخ التشغيل التجاري للمحطة المحدد في يوم 4 أبريل 2013م تاريخ التشغيل التجاري

المال  العامة لسوق  الهيئة  الصادر من قبل  العامة  المساهمة  وإدارة شركات  تنظيم  ميثاق 
بموجب التعميم رقم 11/2002م وتعديالته.

الميثاق

بنك مسقط ش م ع ع، وبنك ظفار ش م ع ع، والبنك الوطني العماني ش م ع ع، وبنك عمان 
العربي ش م ع م وبنك صحار ش.م.ع.ع والبنك االهلي ش.م.ع.ع

بنوك التحصيل

اتفاقية التسهيالت المؤرخة في 16 سبتمبر 2010م المبرمة بين شركة السوادي للطاقة، وكي 
أف دبليو، آي بي إي أكس بنك جي أم بي أتش، وكريديت آكريكول كوربوريت آند إنفيستمينت 
ليمتد،  بي سي   وأتش أس   ، وبايريشالندبنك  وناتيكيسي،  تشارترد،  وبنك ستاندرد   ،، بنك 

والبنك العربي األوروبي بي ال سي، وكريديت آند ستيريال آند كوميرشيال – س آي سي.

اتفاقية التسهيالت التجارية

السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المنشأ بموجب المرسوم السلطاني رقم 3/1974م. السجل التجاري

تاريخ اإلكمال المحدد وفقا التفاقية الشروط العامة في يوم 8 أكتوبر2013م.

مؤشر سعر المستهلك.

تاريخ اإلكمال

مؤشر سعر المستهلك

اتفاقية الشروط العامة المؤرخة 16 سبتمبر 2010م المبرمة بين شركة السوادي للطاقة، وكي 
أف دبليو آي بي إيأكس بنك جي أم بي أتش، وكريديت آكريكول كوربوريت آند إنفيستمينت 
بنك ،  وناتيكيسي، وبايريشالندبنك ، وذي  هونغ كونغ آند شانغهاي بانكنغ، والبنك العربي 
وبنك ستاندرد  آي سي،   – س  كوميرشيال  آند  آندستيريال  وكريديت  ال سي،  بي  األوروبي 
كوريا  أوف  بنك  –امبورت  اكسبورت  المفوضين( ذي  الرئيسين  المنظمين  تشارترد)بصفتهم 
آند  كوربوريت  آكريكول  كريديت  و  محددة(  مالية  و)مؤسسات  كيكسيم،  المثال  سبيل  على 
إنفيستمينت بنك)كوكيل تسهيالت عالمي ومؤتمن الضمان الخارجي وبنك الحساب الخارجي، 
)كوكيل  ع  ع  م  ش  مسقط  وبنك  التجارية(،  التسهيالت  ووكيل  كيكسيم  تسهيالت  ووكيل 
ضمان محلي وبنك الحساب المحلي والبنك المصدر لضمان حسن األداء ووكيل ضمان حسن 

االداء و كي أف دبليو آي بي إي أكس بنك جي أم بي أتش )كوكيل تسهيالت هيمرز(.

اتفاقية الشروط العامة

منهجية التدفقات النقدية المخصومة منهجية التدفقات النقدية المخصومة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة نائب رئيس المجلس

شركة ظفار لتوليد الطاقة ش.م.ع.م شركة ظفار لتوليد الطاقة ش.م.ع.م

شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م

معدل تغطية خدمة الدين معدل تغطية خدمة الدين

حساب إحتياطي خدمة الدين حساب إحتياطي خدمة الدين

المكاسب قبل الفائدة والضرائب واإلستهالك واإلهالك إي بي أية تي دي أيه
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قروض تجسير حقوق المساهمين المقدمة لصالح شركة السوادي للطاقة من قبل كي أف 
دبليو، آي بي إي أكس بنك جي أم بي أتش، ميزوهو كوربوريت بنك ليمتدوبنك اتش أس بي 

سي الشرق األوسط ليمتد وفقًا إلتفاقية اإلكتتاب في األسهم واإلحتفاظ بها. 

قروض تجسير حقوق المساهمين

لنقل  العمانية  الشركة  بين  المبرمة  2011م  ديسمبر   28 المؤرخة  الكهرباء  توصيل  اتفاقية 
الكهرباء وشركة السوادي للطاقة.

اتفاقية توصيل الكهرباء

تاريخ النفاذ المحدد بموجب إتفاقية شراء الطاقة وهو 20 سبتمبر 2010م. تاريخ النفاذ

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة السوادي للطاقة.

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة الكهرباء القابضة

خيار شركة الكهرباء القابضة لتملك 35 بالمئة من األسهم وفقا التفاقية مؤسسي المشروع. خيار شركة الكهرباء القابضة

التزامات فعلية أو طارئة إضافية  التاريخ الذي ال تكون فيه على شركة السوادي للطاقة أي 
لسداد أي مبالغ ألي طرف من أطراف التمويل بموجب أو وفقًا لشروط أي وثيقة من وثائق 
التمويل وال تكون على أي طرف من أطراف التمويل أي التزامات فعلية أو طارئة أو مسؤوليات 
التزامات فعلية أو طارئة على  بموجب أو وفقًا ألي وثيقة من وثائق التمويل تنشأ عنها أي 

شركة السوادي للطاقة.

تاريخ اإلنتهاء 

عقد الهندسة والشراء والبناء تسليم مفتاح المؤرخ في 15 سبتمبر 2010م المبرم بين شركة 
بموجب  إضافته  تمت  لما  وفقًا  والبناء  والشراء  الهندسة  عقد  ومقاول  للطاقة  السوادي 

اإلتفاقية المؤرخة 1 يونيو 2012م.

عقد الهندسة والشراء والبناء

سيمنز أيه جي و جي أس إي سي سي مقاول / عقد الهندسة والشراء والبناء

تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة هو 18 أغسطس 2012م. تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة

المخاطر  وإدارة  وتقييم  لتحديد  المالي  القطاع  “معيار  المعنونة  بالورقة  الواردة  المبادئ 
مؤسسة  وضعتها  التي  2006م  يوليو  المؤرخة  المشروع”  تمويل   في  والبيئية  اإلجتماعية 

التمويل الدولية.

مبادئ إدارة مخاطر اإلئتمان

اتفاقية اإلكتتاب في األسهم واإلحتفاظ بها المؤرخة 16 سبتمبر 2010م المبرمة بين شركة 
السوادي للطاقة و جي دي أف سويز أس أيه بصفته الراعي ومؤسسي المشروع و كريديت 
آكريكول كوربوريت آند إنفيستمينت بنك )بصفته وكيل التسهيالت ومؤتمن الضمان الخارخي( 
و كي أف دبليو ـ آي بي إي أكس بنك جي أم بي أتش بصفته  وكيل تجسير تسهيالت األسهم 
لجي دي أف سويز و ميزوهو كوربوريت بنك ليمتد كوكيل تجسير تسهيالت األسهم لسوجيتز 

ويوندن.

اتفاقية اإلكتتاب في األسهم 

واإلحتفاظ بها

وثائق التمويل المحددة في اتفاقية الشروط العامة. وثائق التمويل

أطراف اتفاقية التمويل المحددين في اتفاقية الشروط العامة. أطراف اتفاقية التمويل

بنك مسقط ش م ع ع المستشار المالي ومدير اإلصدار 

30 نوفمبر 2010م تاريخ قفل البيانات المالية

فترة 12 شهرًا التي تبدأ في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من 
شهر ديسمبر من تلك السنة المحددة.

السنة المالية
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مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يضم سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت.

مجلس التعاون الخليجي

جي دي أف سويز أس أيه جي دي أف سويز

إجمالي الناتج المحلي إجمالي الناتج المحلي

مفتاح عزل الغاز مفتاح عزل الغاز

لشركة  الكهرباء  تنظيم  هيئة  أصدرته  الذي  2012م  يناير   1 المؤرخ  الكهرباء  توليد  ترخيص 
السوادي للطاقة.

ترخيص التوليد

حكومة سلطنة عمان الحكومة

قانون الشبكة الصادر بموجب قانون القطاع. قانون الشبكة

جي اس انجنيرينغ  آند كونستركشن كوربوريشن جي اس انجنيرينغ  آند كونستركشن 
كوربوريشن

توربينة الغاز توربينة الغاز

جيغا واط في الساعة جيغا واط في الساعة

اتفاقية التسهيالت المؤرخة 16 سبتمبر 2010م المبرمة بين شركة السوادي للطاقة و كي أف 
دبليو آي بي إي أكس بنك جي أم بي أتش.

اتفاقية هيرمز للتسهيل ثابت األجل المغطى 

اتفاقية التسهيالت المؤرخة 16 سبتمبر 2010م المبرمة بين شركة السوادي للطاقة و كريديت 
آكريكول كوربوريت آند إنفيستمينت بنك  وكريديت اندستيريال آند كوميرشيال و أتش أس بي 
سي ليمتد والبنك العربي األوروبي  بي ال سي و ناتيكسيس وبيارييشالندبنك وبنك ستاندرد 

تشارترد.

اتفاقية هيرمز لتسهيل متغير األجل  المغطى 

مولد البخار إلسترداد الحرارة مولد البخار إلسترداد الحرارة

الصحة والسالمة واألمن والبيئة الصحة والسالمة واألمن والبيئة

معايير المراجعة المالية الدولية معايير المراجعة المالية الدولية

عضو مجلس اإلدارة المستقل على النحو المحدد في القانون. العضو المستقل

يملكون  الذين  للمستثمرين  واإليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  تصدره  الذي  المستثمر  رقم 
حسابات مستثمرين لديها.

رقم المستثمر

نشاطها من خالل  تمارس  والتي  تراكتبل(  )ممثلة في سويز  أيه  أس  باور  انترناشوتال  شركة 
فرعها في دبي.

شركةانترناشوتال باور

رأس المال المصدر والمدفوع لشركة السوادي للطاقة. رأس المال المصدر والمدفوع

يتعلق  فيما  المستقل  السوق  ليمتد بصفتها مستشار  ايكونميسك  ووتر  انيرجي  ايه  بي  آي 
بالطرح 

آي بي أيه

الطرح العام األولي لألسهم المطروحة بموجب هذا الطرح الطرح العام 

مشروع طاقة مستقل مشروع طاقة مستقل
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معدل العائد الداخلي معدل العائد الداخلي

مشروع المياه والطاقة المستقل مشروع المياه والطاقة المستقل

كهربل أف زد إي كهربل

ككسيم ذي أكسبورت – امبورت بنك أوف كوريا

اتفاقية التسهيالت المؤرخة في 16 سبتمبر 2010م المبرمة بين شركة السوادي للطاقة وكي 
أف دبليو آي بي إي اكس بنكجي أم بي أتش و كريديت آكريكول كوربوريت آند إنفيستمينت 
بنكو كريديت آندستيريال آند كوميرشيال ـ سي آي سي و أتشأس بي سي ليمتد والبنك العربي 

األوروبي بي ال سي و ناتيكسيس وبياريبشالند بنك

اتفاقية ككسيم للتسهيالت المغطاة

للطاقة  السوادي  شركة  بين  المبرمة  2010م  سبتمبر   16 في  المؤرخة  التسهيالت  اتفاقية 
وككسيم.

اتفاقية ككسيم للتسهيالت المباشرة

كيلو وحدات الطاقة كيلو وحدات الطاقة

كيلو متر كيلو متر

كيلو متر مربع كيلو متر مربع

كيلو فولت كيلو فولت

كيلو واط كيلو واط

كيلو واط في الساعة كيلو واط في الساعة

تعويض الخسائر المتفق عليها تعويض الخسائر المتفق عليها

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم . المستشار القانوني

موت ماكدونالد ليمتد المهندس المستقل للمقرضين

القيمة المنخفضة للتسخين القيمة المنخفضة للتسخين

سعر الفائدة بين البنوك في لندن اليبور

متر مكعب متر مكعب

فريق اإلدارة العليا لشركة السوادي للطاقة. اإلدارة

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م شركة مسقط للمقاصة واإليداع

وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان وزارة البيئة والشؤون المناخية

وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه في سلطنة عمان وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه

وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان وزارة التجارة والصناعة

وزارة المالية في سلطنة عمان وزارة المالية

وزارة اإلسكان في سلطنة عمان المعروفة سابقًا باسم وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه وزارة اإلسكان
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رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  ألغيت  التي  عمان  سلطنة  في  الوطني  اإلقتصاد  وزارة 
38/2011م.

وزارة اإلقتصاد الوطني

وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان. وزارة القوى العاملة

وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان. وزارة النفط والغاز

منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

مليون جالون امبراطوري في اليوم مليون جالون امبراطوري في اليوم

نظام الربط البيني الرئيسي بعمان نظام الربط البيني الرئيسي بعمان

مليون وحده حرارية بريطانية مليون وحده حرارية بريطانية

المراحل المتعددة لضبط التحلية المراحل المتعددة لضبط التحلية

سوق مسقط لألوراق المالية السوق 

مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية مؤشر السوق

التقنيات المتعددة ش.م.م التقنيات المتعددةش.م.م

ميغا واطات ميغا واطات

المركز الوطني لالحصاء والمعلومات بعمان المركز الوطنـي لالحصاء والمعلومات بعمان

السوادي  بين شركة  المبرمة  2010م  أغسطس   31 المؤرخة في  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقية 
للطاقة ووزارة النفط والغاز.

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي مباشرةالمؤرخة في19 أكتوبر 2010م المبرمة بين شركة السوادي 
للطاقة ووزارة النفط والغاز وكريديت آكريكول كوربوريت آند إنفيستمينت بنك وبنك مسقط.

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي مباشرة

العضو غير التنفيذي، على النحو المعرف في القانون، هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يعمل 
بدوام كامل )عضو موظف( بشركة السوادي للطاقة وال يحصل على أي راتب ثابت شهري أو 

سنوي من شركة السوادي للطاقة.

العضو غير التنفيذي

السوادي  شركة  بين  المبرمة  2010م  سبتمبر   24 في  المؤرخة  والصيانة  التشغيل  اتفاقية 
للطاقة وشركة استومو .

اتفاقية التشغيل والصيانة

24 في   المؤرخة  والصيانة  التشغيل  باتفاقية  المتعلقة  المباشرة  والصيانة  التشغيل  اتفاقية 
سبتمبر 2010م المبرمة بين كل من شركة استومو ، وجي دي أف سويز سي سي أس سي آر 

أل وشركة السوادي للطاقة و كريديت آكريكول كوربوريت آند إنفيستمينت بنك.

اتفاقية التشغيل والصيانة المباشرة

غرفة تجارة وصناعة عمان في سلطنة عمان غرفة تجارة وصناعة عمان

توربينة الغاز ذات الدورة المفتوحة توربينة الغاز ذات الدورة المفتوحة

الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش م ع م  الشركة العمانية لنقل الكهرباء

وأربعون  واثنان  )مئتان وخمسون مليون  للبيع  250,042,219 سهم  المتعلق بعرض  الطرح 
وفقًا  البائعين  المساهمين  قبل  من  القائمة  األسهم  من  سهم(  عشر  وتسعة  ومئتان  ألف 

لإلجراءات والشروط المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.

الطرح
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تاريخ قفل باب اإلكتتاب في األسهم المطروحة على النحو المبين في فصل “شروط وإجراءات 
اإلكتتاب” من نشرة اإلصدار هذه.

تاريخ قفل باب اإلكتتاب

المصروفات التي سيتم تحصيلها من كل مكتتب في األسهم المطروحة لإلكتتاب على النحو 
المحدد في فصل “ ملخص مصروفات الطرح” من نشرة اإلصدار هذه.

مصروفات الطرح

تاريخ فتح باب االكتتاب في األسهم المطروحة على النحو المحدد في فصل “شروط وإجراءات 
اإلكتتاب” من نشرة اإلصدار هذه.

تاريخ فتح باب االكتتاب

فيها  اإلكتتاب  باب  وتاريخ قفل  المطروحة  األسهم  اإلكتتاب في  باب  فتح  تاريخ  بين  الفترة 
بما في ذلك اليومين األول واألخير وهي الفترة التي يقوم فيها مقدم الطلب بتسليم طلب 

اإلكتتاب الخاص به.

فترة الطرح

130 بيسة للسهم الواحد. سعر الطرح

حصيلة الطرح التي ستكون متاحة للمساهمين البائعين. حصيلة الطرح 

أسهم الطرح. األسهم المطروحة

شركة الغاز العمانية ش.م.ع.م شركة الغاز العمانية

اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية

سلطنة عمان عمان

الريال العماني، العملة القانونية لسلطنة عمان ريال عماني / ر. ع

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

السعر مقابل اإليرادات السعر مقابل اإليرادات

الهيئة العامة للكهرباء والمياه في سلطنة عمان الهيئة العامة للكهرباء والمياه

رأس المال المدفوع لشركة السوادي للطاقة. رأس المال المدفوع

الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية في سلطنة عمان الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية

شركة تنمية نفط عمان ش م م بي دي أو

المشروع  المبرمة بين مؤسسي  2010م  10 أغسطس  المؤرخة  المشروع  اتفاقية مؤسسي 
وشركة الكهرباء القابضة وفقًا لتعديالتها  الالحقه من وقت آلخر.

اتفاقية مؤسسي المشروع

محطة بركاءـ  3 المستقلة للطاقة بسعة انتاجية متعاقد عليها 744 ميغاواط في تاريخ التشغيل 
التجاري والتي تقع على بعد 80 كليومتر شمال غرب مدينة مسقط في سلطنة عمان.

المحطة

للطاقة  السوادي  شركة  بين  المبرمة  2010م  أغسطس   10 المؤرخة  الطاقة  شراء  اتفاقية 
6 سبتمبر  والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على النحو المبين في اإلتفاقية المؤرخة 

2011م.

اتفاقية شراء الطاقة

مؤشر سعر المنتج مؤشر سعر المنتج

تطوير وتملك وتمويل وتصميم وتشييد وصيانة وتشغيل المحطة. المشروع
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وثائق المشروع المبينة في اتفاقية الشروط العامة )بما في ذلك، ولكن ال تقتصر فقط على، 
اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية بيع الغاز الطبيعي واتفاقية توصيل الكهرباء واتفاقيات حق اإلنتفاع 
والشراءوالبناءواتفاقية  الهندسة  وعقد  المساهمين  واتفاقية  المشروع  مؤسسي  واتفاقية 

التشغيل والصيانة(.

وثائق المشروع

سويز تراكتبيل و التقنيات المتعددةوسوجتز ويوندن والهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية. مؤسسو المشروع / المؤسسون / األعضاء 
المؤسسون

العامة  والهيئة  ويوندن  القابضة ش م م وسوجتز  بهوان  باور ومجموعة سهيل  انترناشونال 
للتأمينات اإلجتماعية.

رعاة المشروع

شركة كهرباء المناطق الريفية ش م ع م في سلطنة عمان شركة كهرباء المناطق الريفية

كي بي أم جي المحاسبون والمدققون

على النحو المبين في اتفاقية الشروط العامة. تاريخ السداد

الرطوبة النسبية الرطوبة النسبية

شرطة عمان السلطانية شرطة عمان السلطانية

شبكةكهرباء منطقة صاللة في سلطنة عمان شبكةكهرباء صاللة 

شركة مساهمة عمانية مغلقة ش م ع م 

شركة مساهمة عمانية عامة ش م ع ع

تاريخ التشغيل التجاري للمحطة المقرر بموجب إتفاقية شراء الطاقة، وهو 1 أبريل 2013م تاريخ التشغيل التجاري المقرر

المرسوم  بموجب  الصادر  به   المرتبطة  والمياه  الكهرباء  قطاع  وتخصيص  تنظيم  قانون 
السلطاني رقم 78/2004م بتاريخ 1 أغسطس 2004م وتعديالته.

قانون القطاع

وثائق الضمان على النحو المحدد في اتفاقية الشروط العامة. وثائق الضمان

كهربل التقنيات المتعددةوبي أتش بي بي و أس إي بي آي والهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية. المساهمون البائعون

أس إي بي انترناشونال، هولندا بي في أس إي بي آي

السوادي للطاقة ومقاول  المبرمة بين شركة  2013م  28 سبتمبر  المؤرخة  التسوية  اتفاقية 
الهندسة والشراءوالبناء.

اتفاقية التسوية

اتفاقية المساهمين المؤرخة في 29 نوفمبر 2010م المبرمة بين كهربل والتقنيات المتعددة 
وسوجتز ويوندن والهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية على النحو الموضح باتفاقيتي اإلنضمام 

المؤرختين 3 مايو 2011م و 9 يناير 2012م وتعديالتهما الالحقة من وقت آلخر.

اتفاقية المساهمين

سهم عادي في شركة السوادي للطاقة سهم

أسهم رأسمال شركة السوادي للطاقة أسهم رأس المال

مساهم في شركة السوادي للطاقة مساهم

السوادي  شركة  لصالح  اإلجتماعية  للتأمينات  العامة  الهيئة  قدمتها  التي  الثانوية  القروض 
للطاقة بموجب شروط اتفاقية اإلكتتاب في األسهم واإلحتفاظ بها.

قروض المساهمين

سيمنس أكتينجيزلشافت سيمنس أيه جي 
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إتفاقية قرض المساهم إتفاقية قرض المساهم

الموقع الذي تبلغ مساحته 115,892.7 متر مربع والمحدد على أنها “مساحة محطة بركاء 3 - 
مشروع الطاقة المستقل” بالخريطة التي تشكل جزءًا من الكروكي رقم 298-01-012-04-3.

الموقع

سوجيتز كوربوريشن سوجيتز

توربينة البخار توربينة البخار

سويز – تراكتبيل أس أيه )المعروفة سابقًا بانترناشونال باور( سويز – تراكتبيل

سويز - تراكتبيل للتشغيل والصيانة عمان ش م م  استومو  / المشغل

المنطقة   / أنها “الموضع  تبلغ مساحتها 50,764.5 متر مربع والمحددة على  التي  المناطق 
المؤقتة لمحطة بركاء 3 - مشروع الطاقة المستقل” بالخريطة التي تشكل جزءا من الكروكي 

رقم 298-01-012-04-3.  

المناطق المؤقتة

النظام المحدد والمنفذ والمعدل من قبل وزارة اإلقتصاد الوطني وفقًا ألحكام قانون القطاع 
للكيانات  والمياه  والكهرباء  اإلسكان  بوزارة  الصلة  ذات  واإللتزامات  األصول  نقل  ألغراض 

المساعدة / الخلف بموجب قانون القطاع.

نظام النقل

الخطوط والمنشآت الكهربائية للشركة العمانية لنقل الكهرباء بطاقة تساوي 132 كيلوفولت 
إلى  التوليد  مرافق  من  أو  الفرعية  المحطات  إلى  التوليد  منشآت  من  الكهرباء  لنقل  أكبر  أو 
مرافق التوليد األخرى أو من المحطات الفرعية إلى المحطات الفرعية األخرى أو إلى أو من 
أو أي محطة كهربائية مستخدمة ألغراض  النقل  المباني أو شبكة  أو  البينية  التوصيل  نقاط 

النقل.

شبكة النقل

تيراوط- ساعة تيراواط- ساعة

دولة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات العربية المتحدة

الدوالر / الدوالر األمريكي وهو العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر / الدوالر األمريكي

إتفاقية حق اإلنتفاع ذات الصلة بالموقع المؤرخة 15 أغسطس 2010م المبرمة بين شركة 
السوادي للطاقة ووزارة اإلسكان.

اتفاقية حق اإلنتفاع ذات الصلة بالموقع

اتفاقية حق اإلنتفاع ذات الصلة بالمناطق المؤقتة المؤرخة 15 أغسطس 2010م المبرمة بين 
شركة السوادي للطاقة ووزارة اإلسكان.

اتفاقية حق اإلنتفاع ذات الصلة بالمناطق 
المؤقتة

تعني إتفاقيتي حق اإلنتفاع ذات الصلة بالموقع والمناطق المؤقتة اتفاقيات حق اإلنتفاع ذات الصلة بالموقع 
والمناطق المؤقتة

وبنك  للطاقة  السوادي  شركة  بين  المبرمة  2012م  يونيو   5 المؤرخة  التسهيالت  اتفاقية 
مسقط ش م ع ع وتعديالتها.

اتفاقية تسيهالت رأس المال العامل

شركة شيكوكو  إلكتريك باور كمبوني  إنك  يوندن
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الفصل الثاني

معلومات موجزة عن شركة السوادي للطاقة

يسلط هذا الموجز الضوء على المعلومات الواردة في هذه النشرة إال انه ال يحتوي على جميع المعلومات التي ينبغي على المكتتبين المحتملين 
أخذها بعين اإلعتبار قبل االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب. يتعين على جميع المكتتبين المحتملين قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل 
وبعناية تامة، بما في ذلك البيانات المالية لشركة السوادي للطاقةالواردة في فصل “البيانات المالية” من نشرة اإلصدار هذه. عالوة على 
ما تقدم، يجب على المكتتبين المحتملين اإلطالع على فصل “عوامل المخاطرة”من هذه النشرة لالطالع على المزيد من المعلومات حول 

العوامل الهامة التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل شراء األسهم المطروحة لالكتتاب.

نظرة عامة على شركة السوادي للطاقة

تتمثل األنشطة الرئيسة لشركة السوادي للطاقة في تملك وتشغيل محطة بركاء ـ 3 لتوليد الطاقة الكهربائيةكمحطة تعمل بالغاز بنظام الدورة 
المركبة لتوليد الطاقة بسعة انتاجية متعاقد عليها قدرها 744 ميغاواط1  وهي تقع على بعد 80 كليومتر تقريبًا شمال غرب مدينة مسقط في 
سلطنة عمان بالقرب من محطتي براكاء ـ 1 وبركاء ـ 2 كمشاريع مستقلة للمياه والطاقة. بدأت المحطة التشغيل التجاري بشكل كامل منذ 
4 أبريل 2013 موقد بلغت قيمتها 336 مليون ريال عماني )في حدود الموازنة التقديرية المقررة(. تعمل شركة السوادي للطاقة حاليًا على 
تحقيق إيراداتها لفترة 15 سنة في إطار اتفاقية شراء الطاقة المبرمة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش م ع م وهي شركة مملوكة 
بالكامل بشكل غير مباشر للحكومة. لقد تم التعاقد على السعة االنتاجية والطاقة المنتجة من المحطة بالكامل مع الشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه إلستغاللها في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء من الشبكة الرئيسة بالمنطقة خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة وما بعد ذلك. 
وبوصفها أكبر محطة إلنتاج الكهرباء في موقع واحد في سلطنة عمان )على قدم المساواة مع محطة صحار ـ 2 للطاقة التي تملكها شركة 
الباطنة للطاقة(، فقد تم التعاقد على السعة اإلنتاجية للمحطة البالغة 744 ميغاواط والتي تمثل 13.3 بالمئة من إجمالي السعة المتعاقد 
عليها للشبكة الرئيسية البالغة 5589 ميغاواط2. ووفقًا للبيان الصادر من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش م ع م لفترة 7 سنوات )من 
2013م الى 2019م(، من المتوقع أن تشهد المحطة تحسنًا كبيرًا في الكفاءة العامة في استخدام الغاز اعتمادًا على استخدام تقنيات وقود 

جديدة أكثر كفاءة من التقنيات التي تستخدمها المحطات في الوقت الحالي. 

تقنية الدورة المركبة إلنتاج الطاقة التي تستخدمها المحطة هي تقنية مجربة ومستخدمة في العديد من المشاريع على الصعيد العالمي. تتكون 
المحطة بشكل أساسي من عدد 2 توربينة غاز وعدد 1 توربينة بخار من إنتاج شركة سيمنز أي جي. تستخدم المحطة حاليًا آخر وأحدث تكنولوجيا 

. SGT5-4000F توربينات الغاز المعروفة باسم: سيمنز

تفرض اتفاقية شراء الطاقة التزاما على شركة السوادي للطاقة لتشغيل وصيانة المحطة على مستوى متفق عليه من الجاهزية فيما يتعلق 
بالطاقة الكهربائية المتعاقد عليها. اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري، تكون شركة السوادي للطاقة ملزمة بتوفير 744 ميغاواط من الطاقة 
كهربائية وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة حصريًا للشركة العمانية لشراء المياه والطاقة ش م ع م. في المقابل، سوف تحصل شركة السوادي 
للطاقة على تعريفة تغطي رسوم السعة اإلنتاجية ورسوم الطاقة الكهربائية ورسوم الوقود من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش م ع 
م. يتم سداد رسوم السعة اإلنتاجية عن كل ساعة تكون المحطة جاهزة خاللها وتكون الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش م ع م ملزمة 
بدفع رسوم السعة اإلنتاجية، بغض النظر عن إرسال أو عدم إرسال تلك الطاقة المنتجة. تخضع رسوم الطاقة اإلنتاجية لتخفيضات بسبب 
اإلنقطاع القسري والمقرر للتيار. تتم مقايسة رسوم الطاقة اإلنتاجية بحيث تشمل، من بين جملة أمور، خدمة الدين والتكاليف الثابتة للتشغيل 
والصيانة والضرائب وتكاليف التأمين والعائد على رأس المال. باإلضافة إلى دفع رسوم السعة اإلنتاجية، سوف تحصل شركة السوادي للطاقة 
أيضا على رسوم الطاقة الكهربائية عن الطاقة الكهربائية المرسلة بموجب اتفاقية شراء الطاقة لتغطية التكاليف المتغيرة. يتم احتساب رسوم 
الوقود على أساس استهالك الغاز الطبيعي المحتسب على أساس قدرة المحطة على إرسال الطاقة الكهربائية،وفي الواقع،بناءا على عامل 
التكلفة اإلفتراضية للمرور شريطة تحقيق المعدل الحراري المضمون )أو اإلستهالك المضمون للغاز(. يتم بيع السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها 
للمحطة حصريا للشركة العمانية لشراء المياه والطاقة وفقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة. يعتبر الغاز الطبيعي الذي توفره وزارة النفط والغاز 
الوقود األساسي مع زيت الوقود )الديزل ( كوقود احتياطي. أبرمت شركة السوادي للطاقة اتفاق طويل األجل مع وزارة النفط والغاز لضمان 
إمدادات الوقود خالل الفترة المتعاقد عليها بموجب اتفاقية شراء الطاقة. يتم إرسال الطاقة الكهربائية من خالل المحطة الفرعية سعة 220 

كيلو فولت التابعة للشركة العمانية لنقل الكهرباء.

1 ينطبق على السنة األولى

2 لسنة 2013
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شركة استومو  هي الشركة المشغلة للمحطة )وفقًا التفاق لمدة 15 عاما( وهي شركة مملوكة بشكل غير مباشر لشركة جي دي أف سويز. 
تدار الشركة المشغلة التي تعتبر الشركة األكثر خبرة في مشاريع الطاقة في سلطنة عمان محليًا.

تم تأسيس المحطة على نظام البناء والتملك والتشغيل وهو نظام يمكنها من التشغيل إلى ما بعد انتهاء فترة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 
15 عاما، إما من خالل تمديد اتفاقية شراء الطاقة )يخضع لموافقة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش م ع م(، أو عن طريق بيع الطاقة 

لمجموعةكهربائية قد تتم اقامتهافي ذلك الوقت و / أو لعمالء مؤهلين.

كما في تاريخ اعتماد هذه النشرة، يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة السوادي للطاقة 71,440,634 ريال عماني. المساهمون البائعون 
لشركة السوادي للطاقة هي شركة كهربل التي تملك 46 في المائة وشركة التقنيات المتعددة التي تملك 22 في المائة وشركة بي اتش بي 
بي التي تملك 11 في المائة وشركة أس إي بي آي التي تملك 11 في المائة والهئية العامة للتأمينات اإلجتماعية التي تملك 10 في المائة. 

لمزيد من المعلومات عن المساهمين البائعين، يرجى اإلطالع على فصل “تفاصيل المساهمين في الشركة” من نشرة اإلصدار هذه.

نقاط القوة التنافسية للشركة

تشتمل نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها شركة السوادي للطاقة على ما يلي:

إطار تعاقدي راسخ مسنود باتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة لضمان حماية التدفقات النقدية من أي أحداث ذات آثار عكسية، على سبيل   •
المثال المخاطر المرتبطة بالمشتري والقوى القاهرة.  

تدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ وقادرة على إمتصاص الصدمات المحتملة مثل تذبذب أسعار الغاز والطلب على الطاقة حتى العام   •
2028م.

محطة تعمل بالوقود تستخدم آخر وأحدث التكنولوجيا.  •

أكبر محطة إلنتاج الطاقة الكهربائية في موقع واحد في سلطنة عمان.  •

مساهمون بائعون يتمتعون بالخبرة وسجل تاريخي على المستوى الدولي وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي سلطنة   •
عمان.

مشروع يعمل بشكل كامل يتولى تشغيله مشغل يتمتع بأطول خبرات في مجال التشغيل والصيانة في سلطنة عمان وقد حقق تاريخ   •
التشغيل التجاري دون أي تأخير.

ال توجد على الشركة إجراءات قضائية أو تنظيمية أو دعاوي عالقة لم يتم الفصل فيها  •

طلب قوي ومستمر على الطاقة الكهربائية األمر الذي يضمن الفرص بعد إنتهاء عقد تعهدات الشراء الحالية.  •

توفر الغاز الطبيعي على المدى الطويل.  •

فريق إداري يتمتع بالخبرة الالزمة.  •

التنافسية لشركة السوادي للطاقة، يرجى االطالع على فصل “وصف عن شركة السوادي  لمزيد من المعلومات ذات الصلة بنقاط القوة 
للطاقة” وفصل “نظرة عامة على األعمال” وفصل “ نقاط القوة التنافسية”.
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الفصل الثالث

معلومات عامة عن الطرح والشركة
شركة السوادي للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( اسم الشركة

1092781 رقم السجل التجاري

2 أغسطس 2010م تاريخ التسجيل

العنوان المسجل ص ب: رقم 39، روي، بريق الشاطئ، الرمز البريدي 103 ، سلطنة عمان

 ص ب: رقم 39، بريق الشاطئ 103، الجناح رقم 501 و 512 

مركز األعمال، بناية رقم 326، طريق رقم 3307، الخوير، سلطنة عمان

هاتف رقم: 3300 2439 968 + ، فاكس رقم: 3366 2439 968 +

عنوان المقر الرئيسي للشركة

غير محددة مدة الشركة

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين 
من شهر ديسمبر من كل عام.

السنة المالية للشركة

بقيمة  714,406,340سهم  على  مقسم  ر.ع   71,440,634 للشركة  به  المصرح  المال  رأس 
اسمية 100 بيسة للسهم الواحد.

رأس المال المصرح به للشركة

رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 71,440,634 ريال عماني متمثلة   في 714,406,340 
سهم بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم الواحد.

رأس المال المصدر والمدفوع للشركة

إجمالي  بالمئة من   35 تمثل  250,042,219 سهم،  العام  لإلكتتاب  المطروحة  األسهم  عدد 
رأس المال المصدر والمدفوع لشركة السوادي للطاقة.

عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب )األسهم 
المطروحة(

جميع األسهم المصدرة لشركة السوادي للطاقة وجميع أسهم رأسمال الشركة أسهم عادية. 
يتمتع كل سهم بالشركة بحق التصويت بصوت واحد في الجمعيات العامة للشركة، بما في 

ذلك اجتماعات الجمعيات العامة العادية والجمعيات العامة غير العادية. 

نوع األسهم المطروحة لإلكتتاب

يبلغ سعر الطرح للسهم الواحد 130 بيسة، )بما في ذلك القيمة اإلسمية وقدرها 100 بيسة 
وعالوة إصدار قدرها 28 بيسة ومصروفات إصدار قدرها 2 بيسة للسهم الواحد( 

سعر الطرح للسهم

والمدفوع  المصدر  المال  رأس  أسهم  إجمالي  من  المطروحة  لألسهم  المئوية  النسبة  تبلغ 
للشركة 35 بالمئة.

النسبة المئوية لألسهم المطروحة من 
إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع 

للشركة

كهربل: 115,019,418 سهم، تمثل 46 بالمئة من إجمالي األسهم المطروحة.  •

التقنيات المتعددة: 55,009,290 سهم، تمثل 22 بالمئة من إجمالي األسهم المطروحة.  •

بي أتش بي بي: 27,504,645 سهم، تمثل 11 بالمئة من إجمالي األسهم المطروحة.  •

أس إي بي آي: 27,504,645 سهم، تمثل 11 بالمئة من إجمالي األسهم المطروحة.  •

إجمالي  من  بالمئة   10 تمثل  25,004,200سهم،  اإلجتماعية:  للتأمينات  العامة  الهيئة   •
األسهم المطروحة.

أسماء المساهمين البائعين وعدد األسهم 
المعروضة للبيع من قبلهم

تقوم شركة السوادي للطاقة بتنفيذ الطرح العام األولي مراعاة لإللتزامات المنصوص عليها 
في اتفاقية مؤسسي المشروع. 

الغرض من الطرح العام 

والشخصيات  العمانيين  وغير  العمانيين  لألفراد  مفتوح  المطروحة  األسهم  في  اإلكتتاب 
اإلعتبارية.

األشخاص المؤهلين لإلكتتاب في األسهم 
المطروحة
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غير مسموح لألشخاص المذكورين أدناه اإلكتتاب في األسهم المطروحة:

باسمه  االكتتاب  الفردية  المؤسسة  صاحب  على  يتعين  حيث  الفردية،  المؤسسات   •
الشخصي فقط.

حسابات العهدة: يتعين على العمالء المسجلين تحت حسابات العهدة أن يقدموا طلباتهم   •
بأسمائهم الشخصية.

الطلبات المتكررة: ال يجوز للمكتتب تقديم أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه )أي الطلبات   •
المقدمة بأسماء أكثر من فرد واحد(، بما في ذلك الطلبات المقدمة باإلنابة عن الورثة 

الشرعيين.

أكثر من  تمثل  باسماء مشتركة  التقدم بطلبات  للمكتتبين  يجوز  المشتركة: ال  الطلبات   •
شخص في طلب واحد )ويشمل ذلك الطلبات التي تقدم إنابة عن الورثة الشرعيين(.

االتصال  دون  أعاله  المذكورين  األشخاص  قبل  من  المقدمة  الطلبات  جميع  رفض  سيتم 
بمقدم الطلب.

األشخاص المحظور عليهم   االكتتاب في 
األسهم المطروحة:

.

في حال تجاوز عدد األسهم المكتتب بها  عدد األسهم المطروحة وألغراض تخصيص األسهم 
النحو  المطروحة على  المؤهلين،سيتم تخصيص األسهم  المستثمرين  بين فئات  المطروحة 

التالي:

المستثمرون الفئة )أ(:162,527,442  سهم، أي تمثل 65 بالمئة من األسهم المطروحة   •
على أساس النسبة والتناسب.

المستثمرون الفئة )ب(: 87,514,777 سهم، أي تمثل 35 بالمئة من األسهم المطروحة   •
على أساس النسبة والتناسب.

األسهم  من  أدنى  حد  توزيع  يجوز  التجارية،  الشركات  قانون  من   65 المادة  ألحكام  ووفقًا 
وتوزيع  المكتتبين،  اإلعتبار صغار  بعين  األخذ  المكتتبين مع  بالتساوي على جميع  المطروحة 

األسهم المتبقية على أساس النسبة والتناسب. 

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم المطروحة ألي فئة من مجموعتي المستثمرين، سيتم 
الموضح في فصل”إجراءات وشروط  النحو  على  األخرى  الفئة  إلى  المتبقية  األسهم  تحويل 

االكتتاب” من نشرة اإلصدار هذه.

طريقة التخصيص المقترحة

المستثمرون الفئة )أ(: 1,000 سهم، ومن ثم مضاعفات 100 سهم.  •

المستثمرون الفئة )ب(: 600,100 سهم، ومن ثم مضاعفات 100 سهم.  •

الحد األدنى لإلكتتاب في األسهم المطروحة 
من قبل كل مكتتب

المستثمرون الفئة )أ(: 600,000 سهم.  •

األسهم  من  بالمئة   10 يعادل  ما  أي  سهم،   25,004,200 )ب(:  الفئة  المستثمرون   •
المطروحة.

الحد األقصى لإلكتتاب في األسهم 
المطروحة من قبل كل مكتتب

11 مايو 2014م تاريخ بداية اإلكتتاب في األسهم المطروحة

9 يونيو 2014م تاريخ إنتهاء اإلكتتاب في األسهم المطروحة

100 بيسة للسهم الواحد القيمة اإلسمية لألسهم المطروحة

2 بيسة للسهم الواحد مصروفات إصدار السهم

31 مارس 2014م تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية 
على الطرح العام األولي 
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بنك مسقط ش م ع ع
 ص ب: رقم 134، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 8888 2476 968 +، فاكس رقم: 8220 2479 968 +
www.bankmuscat.com :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات

المستشار المالي ومدير اإلصدار

بنك مسقط ش م ع ع 
 ص ب: رقم 134، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 8215 2476 968 +، فاكس رقم: 7764 2478 968 +
www.bankmuscat.com :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات

بنك ظفار ش م ع ع 
 ص ب: رقم 1507، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 0466 2479 968 + محول: 423، فاكس رقم: 4428 2478 968 +
www.bankdhofar.com :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات

البنك الوطني العماني ش م ع ع 
 ص ب: رقم 751، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 8757 2477 968 +، فاكس رقم: 8993 2477 968 +
www.nbo.co.om :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات

بنك عمان العربي ش م ع م 
 ص ب: رقم 2010، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 7304 2482 968 +، فاكس رقم: 7367 2482 968 +
www.oman-arabbank.com :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات

بنك صحار ش م ع ع
ص.ب 44 ،الرمز البريدي 114، حي الميناء، سلطنة عمان

هاتف رقم: 1938 2476 +968، فاكس رقم: 1741 2476 +968 
www.banksohar.net :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات

البنك األهلي ش م ع ع
ص.ب 545،الرمز البريدي 116، ميناء الفحل، سلطنة عمان

هاتف: 7082 2457 968 +، فاكس رقم :8741 2456 968 +
www.ahlibank.om :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات

بنوك التحصيل

كي بي أم جي 
الطابق الرابع، بناية بنك أتش أس بي سي، المنطقة التجارية المركزية

صندوق بريد رقم 641، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان
هاتف رقم: 9181 2470 968 +، فاكس رقم: 08392470 968 +

www.kpmg.com :الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات

المحاسبون والمدققون لشركة السوادي 
للطاقة

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم 
محامون ومستشارون قانونيون

 ص ب: رقم 686، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان
هاتف رقم: 24814466 968 +، فاكس رقم: 24812256 968 +
www.amjoman.com :الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات

المستشار القانوني لشركة السوادي للطاقة
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أو أتش آي ليو برنيت
 ص ب: رقم 889، الرمز البريدي 100مسقط، سلطنة عمان

هاتف رقم: 24636673 968 +، فاكس رقم:  24482746 968 +
www.ohileoburnett.com :الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات

مستشار اإلتصال لشركة السوادي للطاقة

آي بي أيه انيرجي آند ووتر ايكونميكس ليمتد
34 ملفيل ستريت، أدنبره، إي أتش 3 أتش أيه، استكتلندا 

هاتف رقم: 9888 7659 20 +44، فاكس رقم: 1321 7962 20 44 +
www.ipaeconomics.com  :الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات

مستشار السوق المستقل لشركة السوادي 
للطاقة
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الفصل الرابع

ملخص مصروفات الطرح

تقدر مصروفات الطرح التي ستتكبدها شركة السوادي للطاقة بمبلغ 823,600 ريال عماني كحد أقصى أي ما يعادل 

2.53  بالمئة من إجمالي حصيلة الطرح في حال تم اإلكتتاب بجميع األسهم المطروحة لالكتتاب البالغة 250,042,219 سهمًا. الجدول أدناه 
يوضح تفاصيل مصروفات الطرح المقدرة التي ستتكبدها شركة السوادي للطاقة.

ريال عماني المصروفات المقدرة

338,100 أتعاب المستشار المالي ومدير اإلصدار

131,000 أتعاب بنوك التحصيل

40,000 رسوم الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م

20,000 أتعاب مستشار أحوال السوق

83,500 أتعاب المستشار القانوني واستشارات الضرائب واالستشارات المحاسبية ورسوم الترجمة

31,000 التأمين

90,000 نفقات اإلتصاالت واإلعالنات والدعاية

40,000 مصروفات أخرى

823,600 إجمالي مصروفات الطرح 

500,084 مصروفات الطرح المحصلة بواقع 2 بيسة عن كل سهم

323,516 الفرق بين إجمالي المصروفات المقدرة ومصروفات الطرح المحصلة بواقع 2 بيسة عن كل سهم

المصروفات المذكورة أعاله هي أرقام تقديرية فقط. يتضمن سعر الطرح مبلغ قدره 2 بيسة عبارة عن مصروفات إصدار للسهم الواحد وستتم 
اإلستفادة منها في سداد جزء من المصروفات التي ستتكبدها شركة السوادي للطاقة كمصروفات طرح األسهم فيما ستتحمل الشركة أية 
مصروفات إضافية تزيد عن ذلك. إذا تم اإلكتتاب بجميع األسهم المطروحة البالغة 250,042,219 سهمًا، فإن مصروفات الطرح البالغة 2 
بيسة التي سيتم تحصيلها عن كل سهم سوف تبلغ 500,084 ريال عماني. إن مصاريف اإلصدار التي تم تكبدها بما يزيد عن مصروفات الطرح 

البالغة 2 بيسة عن كل سهم تم مراعاتها عند  إعداد البيانات المالية المتوقعة. 

لإلطالع على ملخص البيانات المالية المتوقعة للشركة، يرجى اإلطالع على فصل “البيانات المالية المتوقعة” من نشرة اإلصدار هذه.
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الفصل الخامس

الغرض من الطرح وإستخدام حصيلته

الغرض من الطرح

يعتزم المساهمون البائعون تنفيذ الطرح العام األولي للوفاء بإلتزاماتهم المنصوص عليها في إتفاقية مؤسسي المشروع التي تقضي من 
جملة أمور أخرى بضرورة أن يقوم المساهمون البائعون بطرح 35 بالمئة من األسهم المتاحة لإلكتتاب العام ومن ثم إدراجها للتداول في سوق 

مسقط لألوراق المالية. 

ارتأت  التحتية في سلطنة عمان.  البنى  المشاركة في مشاريع  الدوليين من  المستثمرين  لتمكين  برنامجًا طموحًا  السلطنة  أطلقت حكومة 
الحكومة أيضًا ضرورة اتاحة الفرصة للمستثمرين العمانيين للمشاركة في هذه المشاريع ذات الطبيعية االستراتيجية. وكجزء من عملية طرح 
هذا المشروع، أبرم المؤسسون إتفاقية مؤسسي المشروع مع شركة الكهرباء القابضة بتاريخ 10 أغسطس 2010م قضت بضرورة أن يوفر 
المؤسسون ضمانات وتعهدات محددة لشركة الكهرباء القابضة تتعلق بشركة السوادي للطاقة بإعتبارها شركة المشروع التي أسسها مؤسسو 

المشروع بغرض إبرام اتفاقية مؤسسي المشروع والشروع في تطوير وتملك وتشغيل المشروع.

نصت اتفاقية مؤسسي المشروع على ضرورة أن يقوم المؤسسون خالل مدة أربع سنوات من تاريخ تأسيس شركة السوادي للطاقة بطرح 35 
بالمئة من أسهم الشركة إلكتتاب عام. ووفقًا لذلك، يعتزم المساهمون البائعون طرح 250,042,219 سهم أي ما يعادل 35 بالمئة من أسهم 
رأس المال المصدر والمدفوع لشركة السوادي للطاقة لإلكتتاب العام. وفي إطار الوفاء بهذا اإللتزام، حصلت الشركة على الموافقات الالزمة 
لطرح 35 بالمئة من أسهم رأسمالها المصدر والمدفوع إلكتتاب عام، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للكهرباء والمياه وفقًا ألحكام المادة 
13 من قانون القطاع. حصلت شركة السوادي للطاقة أيضًا على موافقة هيئة تنظيم الكهرباء للسير قدمًا لبيع 35 بالمئة من أسهم رأسمالها 

المصدر والمدفوع من خالل عملية طرح عام لألسهم.

استخدام حصيلة الطرح

ال تمثل األسهم المطروحة لالكتتاب العام إصدار أسهم جديدة من قبل الشركة وإنما هي عبارة عن بيع جزء من األسهم الحالية التي يملكها 
األسهم  بنسبة  البائعين  للمساهمين  اإلصدار( ستؤول  ذلك عالوة  )بما في  األسهم  بيع هذه  فإن حصيلة  ولذلك،  البائعون.  المساهمون 
المطروحة من قبلهم. سوف يتم استخدام مبلغ 2 بيسة التي سيتم تحصيلها عن كل سهم كمصاريف إصدار في سداد جزء من المصروفات 

المتكبدة ذات الصلة بالطرح العام األولي.  
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الفصل السادس

أهداف الشركة والموافقات الصادرة بشأنها

نظرة عامة

تأسست شركة السوادي للطاقة وتم تسجيلها كشركة مساهمة عمانية مغلقة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة في يوم 
2 أغسطس 2010م. في يوم 31 مارس 2014م،أصدرت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قرارًا قضى بتحويل شركة السوادي للطاقة 

من شركة مساهمة عمانية مغلقة إلى شركة مساهمة عمانية عامة.

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة السوادي للطاقة في تملك وصيانة وتشغيل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية والمحطات ذات الصلة بتوليد 
البنيات التحتية ذات العالقة. شركة السوادي للطاقة هي شركة مملوكة بالكامل من قبل المساهمين  الطاقة باستخدام الغاز وغيرها من 
البائعين وبعد اإلنتهاء من إجراءات الطرح العام األولي وفي حال تم اإلكتتاب بجميع األسهم المطروحة، سوف يمتلك الجمهور 35 بالمئة من 

أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.

في  الشركة  أساسية إلستمرار  تعتبر  والتي  أدناه  المذكورة  والتصاريح  الموافقات  على  الحالي  الوقت  في  للطاقة  السوادي  شركة  حصلت 
ممارسة أعمالها.

وزارة التجارة والصناعة: شهادة التسجيل التجاري
رقم شهادة السجل التجاري: 1092781

تاريخ التسجيل: 2 أغسطس 2010م
تاريخ إنتهاء الصالحية: 1 أغسطس 2015م

غرفة تجارة وصناعة عمان: شهادة النتساب للغرفة
رقم التسجيل: 2719

تاريخ اإلصدار: 31 يوليو 2013م
تاريخ إنتهاء الصالحية: 2 أغسطس 2014م

هيئة تنظيم الكهرباء: ترخيص توليد الطاقة الكهربائية
تاريخ إصدار الترخيص: 1 يناير 2012م

تاريخ إنتهاء صالحية الترخيص: 25 سنة إعتبارًا من تاريخ اإلصدار، أي في 31 ديسمبر 2037م

وزارة البيئة والشؤون المناخية: ترخيص بيئي
موافقة بيئية أولية – تجديد ثالث
تاريخ اإلصدار: 16 ابريل 2014م

تاريخ اإلنتهاء: 18 سبتمبر 2014م

عقد التأسيس والنظام األساسي

للشركة، في تطوير وتمويل وتصميم وتشييد  والنظام األساسي  التأسيس  لعقد  للطاقة، وفقًا  السوادي  الرئيسة لشركة  األهداف  تتمثل 
وتشغيل وصيانة وضمان وتملك محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومرافق توليد الطاقة باستخدام الغاز وغيرها من البنى التحتية ذات الصلة. 

يمكن اإلطالع على عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة السوادي للطاقة في المكتب الرئيسي المسجل للشركة خالل ساعات الدوام 
الرسمية.

القرارات التي أصدرتها الشركة

اتخذ المساهمون بالشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2014م القرارات التالية باإلجماع:

تحويل شركة السوادي للطاقة من شركة مساهمة عمانية مغلقة إلى شركة مساهمة عمانية عامة، على أن يقوم المساهمون البائعون   )1(
في هذا الصدد بطرح أسهم للبيع من خالل اكتتاب عام وفقًا لإلجراءات الواردة في الفقرة )ج( أدناه.
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الموافقة على إدخال التعديالت المقترحة على النظام األساسي للشركة وفقا للمتطلبات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق   )2(
المال ووفقًا ألحكام قوانين سلطنة عمان فيما يتعلق بالنظام األساسي للشركات المساهمة العامة من حيث الشكل والمضمون.

أن يقوم المساهمون البائعون بطرح 35 بالمئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة السوادي للطاقة لإلكتتاب من قبل    )3(
الجمهور على النحو التالي:

عدد األسهم 
المملوكة بعد الطرح

عدد األسهم المطروحة عدد األسهم
 المملوكة قبل الطرح

اسم المساهم

213,607,492 115,019,418 328,626,910 كهربل 

102,160,110 55,009,290 157,169,400 التقنيات المتعددة 

51,080,055 27,504,645 78,584,700 بي اتش بي بي 

51,080,055 27,504,645 78,584,700 أس إي بي آي 

46,436,409 25,004,221 71,440,630 الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

464,364,121 250,042,219 714,406,340 المجموع 

الموافقة على سعر طرح السهم في إطار عملية الطرح العام األولي.  )4(

تفويض عضوين من أعضاء مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة للعمل معًا لتنفيذ اإلجراءات التالية:  )5(

التفاوض نيابة عن شركة السوادي للطاقة فيما يتعلق بجميع اإلتفاقيات التي ستبرمها الشركة والتوصل إلتفاق بشأنها والتوقيع   •
عليها مع مستشاري األطراف األخرى ومزودي الخدمات ذات الصلة بالطرح العام األولي وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة المتعلقة 

بهذا الطرح.

الموافقة والتوقيع نيابة عن أعضاء مجلس إدارة وشركة السوادي للطاقة على نشرة اإلصدار وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالطرح   •
العام األولي.

القيام بكل األعمال األخرى والتوقيع على جميع الوثائق وتقديم الطلبات وتسجيل أي وثائق لدى السلطات المختصة والحصول على   •
التصاريح والموافقات نيابة عن شركة السوادي للطاقة والمساهمين البائعين التي قد تعتبر مناسبة أو ضرورية إلجراءات الطرح العام 

األولي بما في ذلك إدراج أسهم شركة السوادي للطاقة للتداول في سوق مسقط لألوراق المالية.

تعيين بنك مسقط ش م ع ع كمستشار مالي ومدير إصدار للطرح  العام األولي.  )6(

تعيين مكتب البوسيعدي، منصور جمال وشركاه كمستشار قانوني للطرح العام األولي.  )7(

تعيين شركة أو أتش آي ليو برنيت كمستشار إتصاالت للطرح العام األولي.  )8(

تعيين شركة آي بي أيه انيرجي ووتر ايكنوميكس ليمتد كمستشار مستقل للسوق للطرح العام األولي.  )9(

تعيين مكتب كيه بي أم جي كمحاسب ومدقق للطرح العام األولي.  )10(

تعيين بنوك التحصيل للطرح العام األولي.  )11(

الموافقة على المصروفات التي ستتكبدها شركة السوادي للطاقة فيما يتعلق بالطرح العام األولي والتي سيتم سدادها من مصروفات   )12(
الطرح التي يدفعها مقدمو الطلبات بواقع 2 بيسة للسهم الواحد، على أن تتحمل شركة السوادي للطاقة أي مصروفات تتكبدها الشركة 

فيما يتعلق بالطرح العام األولي والتي تتجاوز المصروفات التي يتم تحصيلها بواقع 2 بيسة للسهم الواحد.

المصادقة على كافة التعامالت التي يقوم بها مجلس اإلدارة أو من يفوضه فيما يتعلق بالطرح العام األولي قبل تاريخ إجتماع الجمعية   )13(
العامة غير العادية.

إستمرارية االلتزامات القائمة

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية وتعديالته، فإن جميع التزامات شركة السوادي للطاقة القائمة قبل تحولها إلى شركة مساهمة عامة 
ستستمر وتبقى إلتزامات على الشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة عمانية عامة.
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الفصل السابع

تفاصيل المساهمين في الشركة

هيكل ملكية أسهم رأس مال شركة السوادي للطاقة عند التأسيس

تأسست شركة السوادي للطاقة برأسمال أولي مصرح به قدره 2,000,000 ريال عماني مقسم إلى 2,000,000 سهم عادي وبرأسمال مصدر 
ومدفوع قدره 500,000 ريال عماني مقسم إلى 500,000 سهم عادي. الجدول أدناه يوضح تفاصيل ملكية أسهم شركة السوادي للطاقة في 

تاريخ تأسيسها.

إجمالي القيمة اإلسمية 
لألسهم المملوكة )ر.ع(

النسبة المئوية 
من اإلجمالي

عدد األسهم 
المملوكة

اسم المساهم

230,000.000 46.00% 230,000 كهربل 

110,000.000 22.00% 110,000 التقنيات المتعددة 

55,000.000 11.00% 55,000 سوجتز 

55,000.000 11.00% 55,000 يوندن 

50,000.000 10.00% 50,000 الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

500,000.000 100.00% 500,000 المجموع 

تحويل أسهم مملوكة لعضوين مؤسسين إلى مجموعة الكيانات الخاصة بهما

للتأمينات  العامة  والهيئة  ويوندن  المتعددة  والتقنيات  وكهربل  بي  وسوجتز  بي  اتش  بي  من  كل  بين  أبرم  الذي  اإلنضمام  عقد  على  بناءا 
التي تملكها في شركة السوادي للطاقة  2011م، قامت سوجتز بتحويل جميع األسهم  3 مايو  بتاريخ  اإلجتماعية وشركة السوادي للطاقة 

البالغة 55,000 سهم إلى بي اتش بي بي وفقًا للشروط المنصوص عليها في إتفاقية المساهمين.

بناءا على عقد اإلنضمام الذي أبرم بين كل من أس إي بي آي ويوندن وكهربل والتقنيات المتعددة وبي اتش بي بي والهيئة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية وشركة السوادي للطاقة بتاريخ 9 يناير 2012م، قامت يوندن بتحويل جميع األسهم التي تملكها في شركة السوادي للطاقة البالغة 

55,000 سهم إلى أس إي بي آي وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في إتفاقية المساهمين.

التغييرات في هيكل ملكية األسهم بعد التأسيس وتفاصيل ملكية األسهم بشركة السوادي للطاقة قبل الطرح العام األولي

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2013م على زيادة رأس المال المصرح به لشركة السوادي 
للطاقة إلى 71,440,634 ريال عماني وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة إلى 71,440,634 ريال عماني مقسم إلى 71,440,634 

سهم من خالل إجراء عمليات التحويل التالية )باإلضافة إلى رأس المال األولي المدفوع البالغ 500,000 ريال عماني(.

أ(كهربل، مبلغ  الشركة من كل من  عليه  الذي حصلت  ريال عماني   63,846,571 البالغ  المساهمين  تحويل مبلغ قرض تجسير حقوق   )1(
32,632,691 ريال عماني بموجب قرض تجسير أسهم جي دي أف سويز و ب(التقنيات المتعددة، مبلغ 15,606,940 بموجب قرض 
تجسير أسهم التقنيات المتعددة و ج(بي اتش بي بي ، مبلغ 7,803,470 ريال عماني بموجب قرض تجسير أسهم سوجتز و د(أس إي بي 
آي، مبلغ 7،803,470 ريال عماني بموجب قرض تجسير أسهم يوندن )يشار إليهم مجتمعين بمساهمي إي بي أل( وثانوية لمساهمي 
قروض تجسيرحقوق المساهمين كمساهمة إضافية في رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وذلك بهدف تمويل تكاليف المشروع 

وإطفاء وتسوية إلتزامات الشركة تجاه مساهمي قروض تجسير حقوق المساهمين.

تحويل القرض الثانوي للمساهمين البالغ 7,094,063 ريال عماني المقدم للشركة من قبل الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية كمساهمة   )2(
للتأمينات  العامة  الهيئة  تجاه  الشركة  إلتزامات  وتسوية  وإطفاء  المشروع  تكاليف  لتمويل  والمدفوع  المصدر  المال  رأس  في  إضافية 

اإلجتماعية.
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وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 18فبراير2014م على تجزئة القيمة اإلسمية للسهم من ريال   
عماني واحد )1 ر. ع( إلى 100 بيسة وذلك من خالل إدخال التعديالت الالزمة على النظام األساسي للشركة.

الجدول أدناه يوضح ملكية أسهم الشركة بعد تنفيذ تحويالت قروض تجسير حقوق المساهمين وقروض المساهمين إلى أسهم رأس   
مال الشركة وتجزئة القيمة اإلسمية للسهم. 

لإلسهم المملوكة )ر.ع( نسبة مئوية من المجموع عدد األسهم المملوكة اسم المساهم

32,862,691.000 46.00% 328,626,910 كهربل 

15,716,940.000 22.00% 157,169,400 التقنيات المتعددة 

7,858,470.000 11.00% 78,584,700 بي أتش بي بي 

7,858,470.000 11.00% 78,584,700 أس إي بي آي 

7,144,063.000 100.00% 71,440,630
الهيئة العامة للتأمينات 

اإلجتماعية 

71,440,634.000 100.00% 714,406,340 المجموع 

الرسم البياني أدناه يوضح هيكل ملكية أسهم شركة السوادي للطاقة قبل اكتمال إجراءات الطرح العام األولي مباشرة.

* مملوكة بشكل غير مباشر من خالل الشركات التابعة.
< مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من خالل شركات مملوكة بالكامل. 
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ملكية األسهم في رأس مال الشركة بعد الطرح العام األولي

أنه قد تم االكتتاب في جميع  العام األولي بافتراض  أدناه يوضح ملكية أسهم شركة السوادي للطاقة بعد إكتمال إجراءات الطرح  الجدول 
األسهم المطروحة لإلكتتاب العام حيث سيظل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عند 71,440,634 ريال عماني. 

مجموع القيمة السوقية 
لإلسهم المملوكة )ر.ع(

نسبة مئوية 
من المجموع

عدد األسهم 
المملوكة

اسم المساهم

21,360,749.200 % 29.90 213,607,492 كهربل 

10,216,011.000 % 14.30 102,160,110 التقنيات المتعددة 

5,108,005.500 % 7.15 51,080,055 بي أتش بي بي 

5,108,005.500 % 7.15 51,080,055 أس إي بي آي 

4,643,640.900 % 6.50 46,436,409 الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

25,004,221.900 35.00% 250,042,219 الجمهور 

71,440,634.000 100.00% 714,406,340 المجموع 

الرسم البياني أدناه يوضح هيكل ملكية أسهم شركة السوادي للطاقة بعد اكتمال إجراءات الطرح العام األولي.

* مملوكة بشكل غير مباشر من خالل الشركات التابعة.
< مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من خالل شركات مملوكة بالكامل 

كهربل  •

تتولى شركة كهربل إدارة وتطوير وتشييد وتشغيل أنشطة محطة إلنتاج الكهرباء والمياه لشركة جي دي أف سويز انترناشونال باور في   
منطقة الشرق األوسط.

كهربل شركة مملوكة بالكامل وبشكل مباشر لشركة انترناشونال باور التي تعتبر في حد ذاتها مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة   
ليميتيد. تعمل  باور  انترناشونال  أخرى مملوكة لمجموعة شركات جي دي أف سويز  أقلية  ليميتيد من خالل حصص  باور  انترناشونال 
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الشركة انترناشونال باور ليميتيد تحت عالمة تجارية باسم جي دي أف سويز انترناشونال باور وهي الشركة المسؤولة عن أنشطة وأعمال 
توليد الطاقة لمجموعة جي دي أف سويز انترناشونال باور في 32 بلدا في خمس مناطق موزعة حول العالم. وباإلضافة إلى أنشطة 
وأعمال توليد الطاقة وتحلية المياه، تعمل شركة جي دي أف سويز انترناشونال باور بنشاط وارتباط وثيق باألنشطة التجارية بما في ذلك 
مشروعات الغاز الطبيعي المسال وتوزيع الغاز وتجارة التجزئة. للشركة أيضًا حضور قوي في األسواق بسعة إنتاجية تشغيلية إجمالية 72.9 
غيغاواط وصافية 37.4 غيغاواط وسعة إنتاجية إجمالية 8.4 غيغاواط وصافية 4.4 غيغاواط لمشاريع قيد اإلنشاء كما في 31 ديسمبر 
2013م. شركة جي دي أف سويز انترناشونال باور شركة معروفة تعمل في مجال تطوير وتشغيل محطات الطاقة وتتمتع بسجل حافل 
في منطقة الشرق األوسط وعلى الصعيد الدولي ولديها خبرات واسعة مع توربينات سيمنز أيه جي SGT5-4000F  المستخدمة في 

المحطة.

انترناشونال باور ليمتد مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة جي دي أف سويز انترناشونال باور من خالل حصص أقلية أخرى مملوكة   
لمجموعة جي دي أف سويز وهي واحدة من شركات الطاقة الرائدة في العالم والتي تعتبر معيارا في مجاالت الغاز والكهرباء وخدمات 
الطاقة والبيئة. تعمل المجموعة بشكل نشط كسلسلة متكاملة للطاقة ذات قيمة في المشروعات الضخمة والصغيرة في مجال الكهرباء 
والغاز الطبيعي. يعمل حاليا بالشركة حوالي 150،000 موظف وعامل حول العالم وقد استطاعت أن تحقق إيرادات بلغت 81.3 مليون 
يورو في العام 2013م. شركة جي دي أف سويز انترناشونال باور مدرجة للتداول في بورصات بروكسل ولوكسمبورغ وباريس، عالوة على 
أنها ممثلة في المؤشرات الدولية الرئيسية مثل كاك 40، وبل 20، ودي جيه يورو ستوكس 50، ويورونكست 100، وتي اس أي يوروتوب 

100، وأم أس سي آي يوروب، ويورونكست فيغو )العالم 120، ومنطقة اليورو 120، ويوروب 120 وفرنسا 120(.

في دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل شركة كهربل في مجال تطوير األصول وبيع الكهرباء والمياه التي تنتج بصورة مباشرة أو من   
خالل وسائل ذات أغراض محددة لشركات التوزيع العامة بموجب اتفاقيات طويلة األمد لشراء الطاقة والمياه. تعتبر كهربل الشركة الرائدة 
في مجال تطوير محطات الطاقة بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بسعة إنتاجية إجمالية 27،000 ميغاواط بما في ذلك 
سعة إنتاجية لمشروعات قيد اإلنشاء وسعة إنتاجية قدرها 5.3 مليون متر مكعب تقريبًا من المياه يوميا )كما في يناير 2014م(. تمتلك 
الشركة أصواًل موزعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة 
الكويت. توفر شركة كهربل خدمات التشغيل والصيانة للمشاريع التي قامت بتطويرها وتشييدها من خالل شركات التشغيل والصيانة 
التي أسستها عموما في الدول التي تمتلك فيها أصواًل ذات صلة. في سلطنة عمان، تمتلك شركة كهربل بشكل مباشر أو غير مباشر 
حصصًا في ستة من جملة أحد عشر مشروعا تعاقدت عليها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في شبكات النقل الداخلية الرئيسية. 
استطاعت شركة كهربل من خالل خبراتها بناء عالقة قوية مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه واكتساب معرفة متعمقة في البالد، 

بما في ذلك األنظمة واألعراف التي هي مفيدة للغاية إلدارة هذه المشاريع.

للمعلومات: الدولية  الشبكة  على  المجموعة  موقع  زيارة  يرجى  سويز،  أف  دي  جي  مجموعة  عن  المعلومات  من  لمزيد    
www.gdfsuez.com

التقنيات المتعددة ش م م  •

التقنيات المتعددة هي إحدى شركات مجموعة سهيل بهوان التي تعتبر إحدى مجموعات األعمال التجارية الرائدة في سلطنة عمان.  

الطاقة والمياه في  برنامج خصخصة مشاريع  الذراع االستثماري لمجموعة سهيل بهوان للمشاركة في  المتعددة هي  التقنيات  شركة   
سلطنة عمان. تعتبر التقنيات المتعددة مساهم مؤسس في الشركات التالية:

شركة  اكوا للطاقة بركاء ش م ع ع )محطة بركاء 1 – مشروع مستقل للمياه والطاقة(  )1(
شركة السوادي للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( )بركاء – 3 مشروع مستقل للطاقة(  )2(
شركة الباطنة للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( )صحار – 2 مشروع مستقل للطاقة(.  )3(

شركة العنقاء للطاقة ش م ع م )صور – مشروع مستقل للطاقة(  )4(

تشارك التقنيات المتعددة أيضا في تجارة منتجات اللحام والمنتجات الكهربائية ومعالجة المياه والمواد الكيميائية لحقول النفط والرافعات. 
تدار الشؤون اليومية للتقنيات المتعددة من قبل شركة بهوان الهندسية ش م م التي تعتبر الشركة الرائدة ضمن مجموعة سهيل بهوان.

بي أتش بي بي  •

بي أتش بي بي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة سوجيتز لالستثمار في محطة بركاء- 3 باعتبارها مشروع مستقل لتوليد الطاقة. 
سوجيتز )سوجتيو كابوشيكي-جيشا، سوجيتز( هي شركة تعمل في مجال االستثمار والتجارة مقرها في طوكيو باليابان وهي شركة مدرجة  في 

بورصة طوكيو لألوراق المالية. 
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يعمل بشركة سوجيتز 16,273 موظف وعامل حول العالم وقد استطاعت أن تحقق عائدات بلغت 18.6 مليار دوالر في السنة المالية   
المنتهية في مارس 2013م.

تم إنشاء شركة سوجيتز من خالل اندماج شركة نيكيمن )أنشئت في عام1892م( وموسسة نسشو إيواي )تأسست عام 1896م( في   
عام 2004م. تمارس سوجيتز عملياتها في حوالي 50 بلدا من خالل أكثر من 400 شركة تابعة وفرعية موحدة في اليابان ومختلف أنحاء 
العالم. تشتمل األنشطة التجارية لشركة سوجيتز أنشطة وأعمال واسعة ومتنوعة في مجال اآلالت والطاقة والمعادن والمواد الكيميائية 
والمواد االستهالكية واألعمال المرتبطة بنمط الحياة. قوة سوجيتز ال تكمن فقط في تطوير المشاريع المالية ولكن أيضا في إجراء تحليل 
دقيق لألسواق من خالل شبكاتها في الخارج وتحديد الجدوى التجارية لألعمال التجارية باستخدام الخبرات المتراكمة التي تتمتع بها في 
مختلف المجاالت. استفادت سوجيتز من هذه المهارات في البحث عن فرص في المشروعات المستقلة إلنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية 
كمطور ومستثمر وتخطيط توفير التمويل و/ أو تنسيق المشاريع. شاركت شركة سوجيتز في المشاريع المستقلة لتوليد وإنتاج الطاقة 
الكهربائية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وفيتنام والواليات المتحدة والمكسيك والفلبين 
وتوليد  إلنتاج  المستقلة  المشاريع  وأنشطة  أعمال  واليابان.تعتبر  وسريالنكا  التشيك  وجمهورية  وتوباغو  وترينيداد  والصين  وباكستان 
الطاقة الكهربائية أحد مجاالت األعمال التجارية التي تركز عليها شركة سوجيتز والمذكورة صراحة في “الخطة اإلدارية المتوسطة المدى 
للشركة لعام 2004م”. عالوة على ذلك تعتزم شركة سوجيتز ترسيخ وتعزيز مكانتها كمنتج مستقل للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق 

األوسط من خالل توسيع وتنويع محفظتها من األصول ذات النوعية العالية في مجال توليد الطاقة .

شركة سوجيتز هي الشركة األم لشركة بي أتش بي بي وهي شركة نشطة في مجال االستثمار والتجارة العالمية في تطوير مشاريع الطاقة   
وفي قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم عمومًا. تمتلك شركة سوجيتز سعة إنتاجية إجمالية تصل لنحو 6،000 ميغاواط وتحلية 13.2 
مليون جالون يوميا من مياه البحر قيد اإلنشاء كما في نهاية عام 2013م. وتحديدا في منطقة الخليج، ترتبط شركة سوجيتز منذ فترة 
طويلة في مشاريع الطاقة والمياه بما في ذلك عقود الهندسة والشراء والبناء في مشاريع تحلية المياه مثل مشروع الغبرة المرحلة 1، 2، 
3، 4 و 5، ومحوت والمشروعات المستقلة إلنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية مثل مشروعPP11 المستقل إلنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية 

)1729 ميجاواط( في المملكة العربية السعودية ومحطة صحار 2 )744 ميغاواط، دورة توربينات الغاز المزدوجة( في سلطنة عمان.

http://www.sojitz.com/en/ :لمزيد من المعلومات عن شركة سوجيتز، يرجى زيارة موقعها على الشبكة الدولية للمعلومات  

أس إي بي آي  •

شركة أس إي بي آي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة يوندن لالستثمار وإدارة المشاريع المستقلة للطاقة والمشاريع المستقلة   
إلنتاج المياه والطاقة خارج اليابان. تمتلك الشركة أسهما في محطة بركاء3- كمشروع مستقل إلنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية )744 
ميغاواط، دورة توربينات الغاز المزدوجة( في سلطنة عمان ومحطة صحار 2 )744 ميغاواط، دورة توربينات الغاز المزدوجة( في سلطنة 

عمان، وراسلفان سي كمشروع مستقل إلنتاج المياه والطاقة )2,730 ميغاواط، و 63 مليون جالون يوميا( في دولة قطر. 

يعتبر مشروع راسلفان سي المستقل إلنتاج المياه والطاقة أحد أكبر وأحدث مشاريع المياه والطاقة المستقلة في العالم والذي استطاع   
أن يحقق، من خالل التعاون الوثيق مع مساهمين آخرين، تاريخ التشغيل التجاري في الوقت المناسب وظل يعمل بثبات منذ ذلك الحين.

عالوة على ذلك، الشركة األم،يوندن، التي تملكها بالكامل مدرجة في بورصة طوكيو لألوراق المالية، باعتبارها مرفق للطاقة الكهربائية   
يعمل على تنفيذ عملية متكاملة لتوليدونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية لعدد 4 ماليين شخص في منطقة شيكوكو في اليابان. يعمل 
بشركة يوندن أكثر من 4,700 شخص وقد استطاعت أن تحقق إيرادات تشغيلية موحدة بلغت 6 مليارات دوالر أمريكي من مبيعات كهرباء 
بلغت 28 مليار كيلوواط ساعة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013م. ومنذ إنشائها في العام 1951م، ساهمت شركة يوندن 
في التنمية اإلقليمية من خالل امدادات كهربائية مستقرة ذات جودة عالية بأسعار منخفضة من خالل إنشاء مزيج متوازن من مشروعات 
الطاقة تجمع بين الطاقة النووية والفحم والنفط والغاز والطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بلغت سعتها اإلنتاجية في 

مجملها حوالي 7,000 ميغاواط )صافي وإجمالي( في 65 محطة للطاقة.

في مجال الطاقة الحرارية على وجه الخصوص، يعمل بشركة يوندن أكثر من 400 مهندس في مجال الهندسة والبناء وتشغيل وصيانة   
محطات توليد الطاقة الحرارية تقدر سعتها بحوالي 3,800 ميغاواط، حيث يتمتع يوندن بتجارب شاملة ومهارات ودراية اكتسبتها خالل أكثر 
من 60 عاما من العمل في مجال التوليد. تمتلك يوندن وحدة انتاجية سعتها )296 ميغاواط( في محطة ساكيد لتوليد الطاقةوتقوم حاليًا 

ببناء وحدة انتاجية أخرى )289 ميغاواط( لتكون جاهزة للعمل في العام 2016م.
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الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية  •

الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية هي هيئة عامة أنشئت في سلطنة عمان وهي تتمتع باالستقالل اإلداري والمالي بموجب المرسوم   
السلطاني رقم 91/72 الصادر بتاريخ 2 يوليو 1991م. تقوم الهيئة بإدارة نظام محدد للتقاعد للمواطنين العمانيين العاملين في القطاع 
الخاص من خالل استراتيجيات استثمارية حكيمة ومثلى طويلة األجل. حاليا، يتجاوز عدد منسوبي نظام التقاعد الذي تديره الهيئة 180,000 
مشارك نشط. تستثمر الهيئة بشكل نشط في أسواق رأس المال المحلية والدولية. محليا، تعتبر الهيئة مؤسسة رائدة في المشاركة 
في مشروعات الطاقة وشركات الخدمات والمشاريع العقارية الكبرى. دوليا، تستثمر الهيئة في األصول سواء كانت أصواًل تقليدية )مثل 

السندات واألسهم( أو بديلة )مثل األسهم الخاصة والبنية التحتية والعقارات(.

للمعلومات: الدولية  الشبكة  على  التالي  الموقع  زيارة  يرجى  اإلجتماعية،  للتأمينات  العامة  الهيئة  عن  المعلومات  من  لمزيد    
http://www.taminat.com

القيود المفروضة على المساهمين البائعين

تنطبق القيود الواردة أدناه على المساهمين البائعين بموجب اتفاقية مؤسسو المشروع:

في واعتبارا من تاريخ التنفيذ، باستثناء التاريخ الذي يكمل فيه مؤسسو المشروع الطرح العام ، يجب على المؤسس الرائد بناءا على شروط   )1(
إتفاقية مؤسسي المشروع3 ، أن يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر 35 بالمئة على األقل من األسهم في شركة السوادي للطاقة، و

التشغيل  لتاريخ  الثالثة  الذكرى  العام األولي ولحين ذلك،  شاماًل،  الطرح  المشروع  ُيكمل فيه مؤسسو  الذي  التاريخ  )2(  في واعتبارا من 
التجاري، يتعين علي المؤسس الرائد بناءا على شروط إتفاقية مؤسسي المشروع أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر 22.75 بالمئة على 

األقل من األسهم في شركة السوادي للطاقة وأن يحتفظ بنسبة التملك هذه.

بعد ذلك، لن تكون هناك أي قيود على مؤسسي المشروع بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع، ويجوز لمؤسسي المشروع، وفقًا للقوانين 
السارية، بيع أي أسهم تزيد عن النسب المذكورة أعاله بموافقة شركة الكهرباء القابضة.

لمزيد من المعلومات عن أحكام وبنود اتفاقية مؤسسي المشروع، يرجى اإلطالع على فصل “اإلطار التعاقدي” من نشرة اإلصدار هذه.

وفقًا ألحكام وبنود اتفاقية اإلكتتاب في األسهم واإلحتفاظ بها، هنالك إلتزام على شركة السوادي للطاقة تضمن بموجبه النترناشونال باور 
اس ايه شراء واإلحتفاظ بحصة قانونية بشكل مباشر أو غير مباشرفي شركة السوادي للطاقة والتي تمثل في مجموعها: 

ما ال يقل عن 25 بالمئة من األسهم حتى التاريخ المقرر، أي بعد خمس سنوات من تاريخ التشغيل التجاري.  •

ما ال يقل عن 20 بالمئة من األسهم بعدالتاريخ المقرر، أي بعد خمس سنوات من تاريخ التشغيل التجاري وحتى التاريخ المقرر أي بعد عشر   •
سنوات من تاريخ التشغيل التجاري، و 

ما ال يقل عن 15 بالمئة من األسهم في أي وقت بعد التاريخ المقرر، أي بعد عشر سنوات من تاريخ التشغيل التجاري.   •

بشكل منفصل ووفقًا ألحكام اتفاقية المساهمين بعد الطرح العام األولي حتى الذكرى الثالثة لتاريخ التشغيل التجاري، ال يجوز أن تقل   
حصة شركة كهربل في األسهم التي تملكها في الشركة عن22.75 في المائة من إجمالي األسهم المصدرة.

3 المؤسس الرائد بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع في وقت التنفيذ هو سويز تراكتبل المعروف حاليًا بانترناشيونال باور 
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الفصل الثامن

نظرة عامة على اإلقتصاد العماني

الموقع

تحتل سلطنة عمان موقعًا استراتيجيًا بين آسيا وأوروبا، وقد اشتهرت عمان تاريخيا بأنها مركز للتجارة والتبادل التجاري.يبلغ عدد سكان السلطنة 
التي تعتبر دولة ذات نظم سياسية واقتصادية واجتماعية مستقرة نحو 3.9 مليون نسمة كما في شهر نوفمبر 2013م موزعين في مساحة 
قدرها 309,500 كيلومتر مربع. تنقسم سلطنة عمان إداريًا إلى 11 محافظة هي الداخلية والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي 
والوسطى وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وظفار ومسقط ومسندم. عاصمة سلطنة عمان هي مسقط بمحافظة مسقط وهي تقع على 

الساحل الشمالي الشرقي من البالد.

العالقات الدولية للسلطنة

تتمتع سلطنة عمان بعالقات متينة مع جيرانها ومع العديد من الدول الغربية وغيرها من الدول. يسود عمان االستقرار السياسي واالقتصادي 
ال سيما خالل فترة الـ 40 عاما الماضية وهي دولة عضو في العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة األمم المتحدة وصندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي إلعادة التعمير والتنمية ومنظمة التجارة العالمية.

على الصعيد اإلقليمي، سلطنة عمان هي عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته خمسة دول خليجية 
أخرى هي مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة. سلطنة ُعمان أيضًا دولة 
عضو في اللجنة الدائمة للتعاون في شؤون النفط المنوط بها إعداد استراتيجيات النفط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المدى 
الطويل مع مراعاة استدامة اإلهداف. تقوم هذه اللجنة برفع التوصيات الخاصة بإمدادات النفط من دول المجلس لألسواق العالمية وتشكل 

منتدى للدول األعضاء بالمجلس لتنسيق السياسات وتبادل األفكار والمقترحات.

المؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية

الجدول أدناه يوضح إحصائيات اقتصادية واجتماعية رئيسية مختارة عن سلطنة عمان للفترات المحددة:

2013 2012 2011 2010

*22.63 30.03 26.90 22.61 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )مليار ريـال عماني( 

3.91 3.62 3.30 2.77 عدد السكان )مليون نسمة( 

*8,300 8,231 9,700 7,997 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )ريال عماني(

52% 52% 53% 46% قطاع النفط والغاز كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 

3.3% 2.9% 4.0% 3.3% التضخم السنوي 

13.0 11.7 10.3 10.9 القيمة السوقية لسوق مسقط لألوراق المالية )مليار ريال عماني(

106 109.1 106.2 78.1 أسعار النفط الخام في دبي بالدوالر األمريكي للبرميل 

344 307 323 315 إنتاج النفط الخام - مليون برميل في اليوم 
المصادر: 

وزارة االقتصاد الوطني)سابقا(
المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

التقرير السنوي للبنك المركزي العماني
النشرة اإلحصائية السنوية لسوق مسقط لألوراق المالية لعام 2013م

أرقام صادر عن البنك الدولي
*بناءا على أرقام الربع الثالث للعام 2013م الصادرة عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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االقتصاد

يأتي التصنيف االئتماني لسلطنة عمان وفقا لستاندرد آند بورزضمن الفئة )أ( بينما يأتي ضمن الفئة )أ1( وفقا لتصنيف موودي إنفستور 
سيرفيزيس. الريـال العماني مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت: 1 دوالر أمريكي = 0.3845 ر.ع. ووفقا للمعلومات الصادرة عن المركز 
الوطني لإلحصاء والمعلومات، تشير التقديرات إلى حدوث نمو في االقتصاد العماني بنسبة 11.6 بالمئة في العام 2012م مدعوما باستقرار 

نسبي في أسعار النفط في األسواق العالمية.

تحتل سلطنة ًعمان المركز السادس والعشرين في قائمة الدول المنتجة للنفط وتأتي في المرتبة السابعة والعشرين ألكبر الدول المنتجة للغاز 
وفي المرتبة السادسة والعشرين من حيث احتياطي النفط المؤكد والتاسعة والعشرين من حيث احتياطي الغاز المؤكد وذلك وفقا لكتاب 
حقائق العالم الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية األميركية. ومن حيث أن اإلقتصاد العماني يعتمد على النفط، فإن ارتفاع أسعار النفط 
من نحو 56 دوالر أمريكي للبرميل إلى 106 دوالر أمريكي للبرميل في الفترة من 2009م إلى 2013م أدى إلى تطور كبير في البنية التحتية في 
سلطنة عمان، بما في ذلك نظم الرعاية الصحية وشبكات االتصاالت والنقل وتوسع شبكة التجارة على المستوى العالمي. تواصل الحكومة 
العمانية جهودها لتنويع االقتصاد من خالل التخلي تدريجيا عن االعتماد على عائدات النفط والهيدروكربونات التي تشكل حاليا 52 بالمئة من 

الناتج المحلي اإلجمالي في عمان والحكومة ملتزمة بمواصلة نمو الصناعات والقطاعات غير النفطية في المستقبل.

الرسم البياني أدناه يوضح اإلنتاج السنوي في سلطنة عمان والمتوسط السنوي ألسعار النفط الخام خالل الفترة من 2009م إلى 2013م.

)المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي للعام 2013م والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات(

التمويل العام

تستند البيانات الواردة في هذا الفصل إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من منشورات المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، والبنك 
المركزي العماني وغير ذلك من المصادر.

لفترة األحد عشر شهرًا المنتهية في 30 نوفمبر 2013م، بلغت اإليرادات الحكومية 12.7 مليار ريال عماني منها 11.0 مليار ريال عماني ايرادات 
من قطاع النفط والغاز، أي ما يعادل 86 بالمئة من إجمالي اإليرادات. بلغ متوسط سعر نفط عمان 109.6 دوالر أمريكي للبرميل. بالنسبة 
لموازنة العام 2014م، بلغت اإليرادات العامة بالموازنة الحكومية 11.7 مليار ريال عماني على أساس سعر تقديري لبرميل النفط قدره 85 دوالر 
أمريكي للبرميل، أي أقل من األسعار السائدة حاليا. ُيقدر إجمالي اإلنفاق الحكومي للعام 2014م بمبلغ 13.5 مليار ريال عماني أي أكثر بنسبة 

11 بالمئة مما كان عليه في الموازنة الفعلية للعام 2013م.
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الرسم البياني الوارد أدناه يوضح بيانات الميزان التجاري في الفترة من 2005م إلى 2012م.

)المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي للعام 2013م والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات(

خطط التنمية

تغطي الخطة الحكومية الخمسية الثامنة للتنمية للفترة )-2011 2015( مجاالت واسعة. يبلغ حجم اإلنفاق العام المقدر خاللها 12 مليار ريال 
عماني مع التركيز على قطاع البنيات التحتية كالمطارات والطرق والموانئ البحرية والمياه حيث من المتوقع أن تؤدي هذه االستثمارات إلى 
تعزيز الطلب المحلي وتنويع االقتصاد العماني بشكل أكثر.تتوقع الحكومة عائدات تراكمية قدرها 37.5 مليار ريال عماني خالل فترة الخطة 
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي اإلنفاق العام 42.7 مليار يال عماني خالل فترة الخطة الخمسية. تهدف الخطة أيضا لتوفير فرص عمل لما بين 

200,000 – 275,000 مواطن عماني.
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الفصل التاسع

اإلطار التنظيمي ونظرة عامة على القطاع

تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا الفصل من الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات والبيانات 
المالية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للفترة من )2013 – 2019( والمنشورة على موقع الشركة في شهر أبريل 2013م ومصادر عامة 

أخرى.

نظرة عامة على القطاع

ظل قطاع الكهرباء وأنشطة المياه المرتبطة به يدار حصريًا من قبل حكومة سلطنة عمان حتى عام 1999م عبر وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه. 
وفي شهر ديسمبر 1999م أجاز مجلس الوزراء إدخال سياسة حكومية جديدة ُصممت إلعادة هيكلة القطاع والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة 
في قطاع الكهرباء وأنشطة المياه المرتبطة به في السلطنة. بدأت الحكومة عملية إعداد قانون جديد لتسهيل إعادة الهيكلة وتنظيم قطاع 
الكهرباء وأنشطة المياه المرتبطة به. ونتيجة لذلك تم اعتماد قانون جديد”قانون القطاع” وبدأ العمل به في 1 أغسطس 2004م. يوفر قانون 
العام لنقل أصول  القانون أيضًا اإلطار  المرتبطة به في عمان. يوفر  المياه  الكهرباء وأنشطة  التنظيمي لهيكلة قطاع  الجديد اإلطار  القطاع 
والتزامات ومسؤوليات وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه )التي قسمت الحقا إلى  وزارة اإلسكان والهيئة العامة للكهرباء والمياه( إلى عدد من 

الشركات الخلف )“خطة اإلحالة والنقل”(.

تشمل عملية توزيع جميع أصول قطاع الكهرباء وأنشطة المياه المرتبطة به، وفقًا لخطة اإلحالة والنقل، إنشاء الشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه وشركة الكهرباء القابضة، عالوة على إحالة ونقل:

أصول التوليد لشركة الرسيل للطاقة وشركة كهرباء وادي الجزي )ش م ع م(.  •

أصول التوليد وتحلية المياه لمحطة الغبرة للطاقة وتحلية المياه )ش م ع م(.    •

أصول النقل للشركة العمانية لنقل الكهرباء.  •

الكهرباء  لتوزيع  مسقط  وشركة  م(  ع  م  )ش  مزون  كهرباء  وشركة  م(  ع  م  )ش  مجان  كهرباء  لشركة  واإلمداد  التوزيع  أصول   • 
)ش م ع م(.

بعض أصول التوليد والتوزيع واإلمداد لشركة كهرباء المناطق الريفية )ش م ع م(.  •

تأسيس شركة واحدة للشراء، الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، إضافة إلنشاء شركة قابضة هي شركة الكهرباء القابضة.  •

تم تقسيم شبكة الطاقة في سلطنة عمان إلى ثالث شبكات إقليمية مربوطة جزئيا عن طريق شبكات الربط على النحو التالي:

شبكة الربط الرئيسية وهي أكبر جزء في الشبكة وتغطي الجزء الشمالي من السلطنة  -

شبكة كهرباء صاللة في محافظة ظفار   -

شبكة كهرباء المناطق الريفية وتديرها شركة كهرباء المناطق الريفية وهي تغطي بقية المناطق في عمان   -

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

تعتبر الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المشتري الحصري للكهرباء والمياه المنتجة في جميع المحطات المستقلة للطاقة والمحطات 
المستقلة للمياه والكهرباء. الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه هي الشركة المسؤولة عن التأكد من توفر سعة إنتاجية كافية من الكهرباء 
والمياه بأقل تكلفة لمقابلة الطلب المتزايد في عمان. تتعهد الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بوضع خطة لتوليد الكهرباء على المدى 
ليتم طرحها في  والطاقة  للمياه  المستقلة  والمشاريع  للطاقة  المستقلة  الجديدة  المشاريع  يحدد  بيان سنوي لسبع سنوات  الطويل ونشر 
مناقصات للتنافس عليها وتطويرها من قبل شركات القطاع الخاص بغرض تلبية الطلب في المستقبل على الكهرباء وتحلية المياه في سلطنة 

عمان. تعتبر هذه المشاريع ضرورية من أجل التنمية المستدامة لقطاع الطاقة والتنمية االقتصادية في سلطنة عمان.

تأسست الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقًا ألحكام المادة )74( من قانون القطاع والتي تحدد مهامها وواجباتها، على سبيل المثال 
ال الحصر، على النحو التالي:
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ضمان سعة إنتاجية واإنتاج طاقة كهربائية كافية لمقابلة الطلب على الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية وشبكة صاللة بالتنسيق مع شركة   •
كهرباء المناطق الريفية.

ضمان سعة إنتاجية وإنتاج مياه محالة كافية لمقابلة الطلب على مياه التحلية في سلطنة عمان.  •

مقابلة متطلبات السعة اإلنتاجية الجديدة للكهرباء والمياه الصالحة في عمان من خالل مشاريع جديدة يتم تصميمها وتشييدها وتمويلها   •
وتملكها وتشغيلها من قبل مستثمرين محليين وأجانب.

شراء وإدارة السعة اإلنتاجية والخدمات المساعدة وكل السلع والخدمات األخرى بطريقة اقتصادية.  •

ملكية قطاع الكهرباء والمياه

قطاع الكهرباء والمياه في سلطنة عمان مملوك جزئيًا من قبل الحكومة فيما تمت خصخصة الجزء اآلخر. الرسم البياني أدناه يوضح هيكل 
ملكية قطاع الكهرباء والمياه في سلطنة عمان

السعة المتعاقد عليها

تشتمل السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها حاليًا بالشبكة الرئيسية في عمان بواسطة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على عقود طويلة 
2013م –  األمد منها 11 محطة عاملة أو قيد التشييد. ووفقًا لبيان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لفترة سبع سنوات للفترة من 
2019م، يبلغ إجمالي السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها حاليًا 5589  ميغاواط من الطاقة الكهربائية و 116.1 مليون جالون امبراطوري من المياه 

في اليوم. الجدول أدناه يتضمن معلومات موجزة عن هذه المحطات والترتيبات التعاقدية ذات الصلة:
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مطور مالك المحطةنوع المحطةسعة العقدنوع العقدالمشروع
الرئيسي

انتهاء 
العقد

اتفاقية شراء الغبرة
الطاقة والمياه

475 ميجاوات
36.8 مليون برميل 

إمبراطوري في اليوم

توربينة الغاز ذات الدورة 
المفتوحة/تحلية متعددة 

المراحل تعمل بالغاز 
الطبيعي

شركة الغبرة للطاقة 
وتحلية المياه ش.م.ع.م

الكهرباء 
القابضة

2018

اتفاقية شراء الرسيل
الطاقة

توربينة الغاز ذات الدورة 687 ميجاوات
المفتوحة/ تعمل بالغاز 

الطبيعي

شركة الرسيل للطاقة )ش 
م ع م( 2

جي دي أف 
سويز

2022

اتفاقية شراء وادي الجزي
الطاقة

توربينة الغاز ذات الدورة 245 ميجاوات
المفتوحة/ تعمل بالغاز 

الطبيعي

شركة وادي الجزي للطاقة 
)ش م ع م(

العمانية 
للتعدين

2020

اتفاقية شراء منح
الطاقة

توربينة الغاز ذات الدورة 273 ميجاوات
المفتوحة/ تعمل بالغاز 

الطبيعي

الشركة المتحدة للطاقة 
)ش م ع ع(

جي دي أف 
سويز4

2020

اتفاقية شراء الكامل
الطاقة

توربينة الغاز ذات الدورة 282 ميجاوات
المفتوحة/ تعمل بالغاز 

الطبيعي

شركة الكامل للطاقة )ش 
م ع ع( 1

جي دي أف 
سويز

2017

اتفاقية شراء بركاء 1
الطاقة والمياه

435 ميجاوات
20 مليون برميل 

إمبراطوري في اليوم

توربينة الغاز المزدوجة/تحلية 
متعددة المراحل تعمل بالغاز 

الطبيعي

أكوا للطاقة بركاء 
ش.م.ع.ع1

أيه إي اس 
كوربوريشن

2018

اتفاقية شراء صحار 1
الطاقة والمياه

590 ميجاوات
33 مليون برميل 

إمبراطوري في اليوم

توربينة الغاز المزدوجة/تحلية 
متعددة المراحل تعمل بالغاز 

الطبيعي

شركة صحار للطاقة 
)ش.م.ع.ع(1

جي دي أف 
سويز

2022

اتفاقية شراء بركاء 2
الطاقة والمياه

توربينة الغاز المزدوجة/تحلية 679 ميجاوات
بالتناضح العكسي تعمل 

بالغاز الطبيعي

إس إم إن باور 
)ش.م.ع.م(2

جي دي أف 
سويز

2024

اتفاقية شراء صحار 2
الطاقة

26.4 مليون برميل 
إمبراطوري في اليوم

744 ميجاوات

توربينة الغاز ذات الدورة 
المفتوحة/تعمل بالغاز 

الطبيعي

شركة الباطنة للطاقة 
)ش.م.ع.ع( )تحت التحويل(

جي دي أف 
سويز

2028

اتفاقية شراء  بركاء 3
الطاقة

توربينة الغاز المزدوجة/تحلية 744 ميجاوات
متعددة المراحل تعمل بالغاز 

الطبيعي

شركة السوادي للطاقة 
)ش.م.ع.ع( )تحت التحويل(

جي دي أف 
سويز

2028

صور )قيد 
االنشاء(

اتفاقية شراء 
الطاقة

توربينة الغاز المزدوجة/تحلية 433 ميجاوات
متعددة المراحل تعمل بالغاز 

الطبيعي

شركة العنقاء للطاقة 
)ش.م.ع.م( 3

2029ماربوني

شركة مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية المالحظة )1(  
شركة قابضة تتبع لها شركة مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية المالحظة )2(  

الشركة التي يجب إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية. المالحظة )3(  

4  باعت حصتها
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شبكة الربط الرئيسية

تم تقسيم الشبكة الرئيسية للكهرباء إلى شبكات تخدم ثالث مناطقة جغرافية )المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية(. 

تغطي شبكة الربط الرئيسية أغلب المناطق في سلطنة عمان وهي تخدم حوالي 600,000 شخص من مستهلكي الكهرباء. تشتمل شبكة 
الربط الرئيسية على ما يلي:

أحادية تحويل  بشبكة  وموصلة  مختلفة  شركات  بتشغيلها  وتقوم  تمتلكها  الكهربائية  الطاقة  توليد  مرافق  من  العديد   • 
)220 / 132 كيلو فولت( تمتلكها الشركة العمانية لنقل الطاقة؛ و

ثالث شبكات توزيع تمتلكها وتقوم بتشغيلها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش م ع م وشركة مزون للكهرباء ش م ع م وشركة مجان   •
للكهرباء ش م ع م على التوالي.

شبكة الربط الرئيسية موصلة مع أبوظبي عبر موصل 220 كيلو فولت يمكنها توريد وتصدير 200 ميغاوات. باإلضافة إلى ذلك، فإن العديد 
من مرافق توليد الطاقة الكهربائية المربوطة مع شبكة الربط الرئيسية تنتج مياه صالحة باإلضافة إلى التيار الكهربائي من أجل الوفاء بمتطلبات 
المياه للهيئة العامة للكهرباء والمياه وشركة مجيس للخدمات الصناعية ش م ع م وهي الجهات المسؤولة عن خدمات المياه في شبكة الربط 

الرئيسية.

أسعار الكهرباء مدعومة من قبل الحكومة. يدفع أصحاب المساكن سعر الكهرباء بناء على مستوى اإلستهالك. الجدول أدناه يتضمن ملخص 
أسعار اإلستهالك بناءا على نوع المستهلك. 

بيسة لكل كيلو واط مستوى اإلستهالك نوع المستهلك
10 حتى 3,000 كيلو واط في الساعة

15سكني وحكومي 3,001 حتى 5,000
20 5,001 حتى 7,000
25 7,001 حتى 10,000
30 10,001 وأكثر
10 حتى 3,000 كيلو واط في الساعة سياحي
15 3,001 حتى 5,000
20 5,001 حتى 7,000
20 7,001 و أكثر
10 حتى 7,000 كيلو واط في الساعة زراعي وسمكي
20 7,001 و أكثر
20 - تجاري
20 - وزارة الدفاع
12 سبتمبر – أبريل صناعي – باستثناء ظفار
24 مايو – أغسطس

شبكة كهرباء صاللة

تغطي شبكة كهرباء صاللة مدينة صاللة والمناطق المحيطة بها في محافظة ظفار. تشتمل شبكة كهرباء صاللة على توليد الطاقة الكهربائية 
ونقلها وتوزيعها وقدرات توزيع المياه الصالحة في:

مشروع صاللة المستقل للمياه والطاقة، تم التعاقد على سعة إنتاجية كهربائية 445 ميغاواط و15 مليون جالون إمبراطوري من المياه   •
الصالحة؛

محطة الطاقة الكهربائية الكائنة في ريسوت التي تقوم بتشغيلها شركة ظفار للطاقة وشركة ظفار لتوليد الكهرباء وفقًا التفاقية امتياز   •
مع الحكومة وتشتمل على ثمانية توربينات غاز دورة مفتوحة بطاقة إجمالية 276 ميغاواط؛ و

نظام النقل والتوزيع تمتلكه وتشغله شركة ظفار للطاقة وشركة فرعية تابعة لها وشركة ظفار لتوليد الكهرباء وفقًا التفاقية امتياز موقعة   •
مع الحكومة في عام 2001م.
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أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن خطط بشأن مشروع جديد مستقل للطاقة في ريسوت بطاقة إنتاجية تتراوح بين 300 و 400 
ميغاواط من الكهرباء إلى جانب إعادة هيكلة شركة ظفار للطاقة القائمة. 

تتمتع شبكة صاللة باحتياطي طوارئ عبر التوصيل مع الموصل 132 كيلو فولت بين ثمريت وحارويل تمتلكه شركة تنمية نفط عمان والتي 
اكتملت في العام 2012م. الغرض من إنشائها هو مساندة تقاسم االحتياطي بين النظامين، مع توفير المزيد من الموثوقية عن طريق السماح 

لكل نظام بالوصول إلى االحتياطي غير المستخدم في ظل سيناريوهات حاالت الطوارئ المحتملة.

شبكة كهرباء المناطق الريفية

تغطي شبكة كهرباء المناطق الريفية أغلب المناطق في سلطنة عمان حيث تخدم ما يربو على 20,000 مشترك. تضم شبكة كهرباء المناطق 
الريفية أكثر من 40 محطة طاقة تعمل بالديزل تبلغ سعتها اإلنتاجية 400 ميغاواط تقريبًا عبر أراضي السلطنة من أجل توفير طاقة كهربائية 
لمحافظة ظفار ومسندم والمنطقة الوسطى ومصيرة وأجزاء من المنطقة الداخلية والظاهرة والشرقية. يتم بيع الكهرباء التي يتم توليدها من 

هذه المنشئات بالمناطق المذكورة مباشرة للمشتركين.
شبكة كهرباء المناطق الريفية مربوطة مع الشبكة الرئيسية عبر موصل 132 كيلو فولت يستقبل ويرسل60 ميغاواط. شركة كهرباء المناطق 
الريفية موصلة أيضًا مع شبكة صاللة عبر موصل 132 كيلو فولت يستقبل ويرسل 100 ميغاواط. باإلضافة إلى ذلك، هنالك خمس محطات 
المياه  بيع  يتم  والحالنيات.  وكمزار ومصيرة  المضيبي وصوقرة  في  تقع  إمبراطوري  جالون  مليون   2.2 إنتاجية  بإجمالي سعة  المياه  تحلية 

الصالحة المنتجة من هذه المحطات للهيئة العامة للكهرباء والمياه. 
تمثل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الطرف المقابل إلتفاقية اإلمتياز نيابة عن الحكومة. تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 
بشراء الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة المطلوبة بالكميات من مرافق التوليد واإلنتاج الموصلة بالشبكة الرئيسية ونظام التوصيل التابع 

لشركة تنمية نفط عمان.

الطلب على الكهرباء من الشبكة الرئيسية

وفقًا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء من الشبكة الرئيسية من 5,239 ميغاواط في العام 
2014م إلى 8,106 ميغاواط في العام 2019م بمعدل نمو 9.5 بالمئة في العام. ترجع أسباب ارتفاع الطلب على الكهرباء من الشبكة الرئيسية 
إلى النمو السكاني وتشييد المساكن والنمو اإلقتصادي العام والتوسع في البنيات التحتية. يرجع النمو في الطلب على الكهرباء في الشبكة 

الرئيسية )عمومًا القطاعات الكبيرة ومشروعات البنيات التحتية( للتوسع في القطاعات القائمة والمشروعات الجديدة.

الرئيسية  المطلوبة للشبكة  المتعاقد عليها  الطاقة سنويًا والسعة اإلنتاجية  المتوقع على  الطلب  التاليين يوضحان  البياني  الجدول والرسم 
للكهرباء خالل الفترة من العام 2013م حتى العام 2019م بناء على تقديرات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

الطلب على الطاقة الكهربائية من الشبكة الرئيسية

)المصدر: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه(
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النمو  السنوي 
)%( 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

السيناريوهات المتوقعة
9.8 4722 4348 3898 3576 3317 2956 2716 متوسط الطلب )ميغاواط(
9.7 41.4 38.1 34.1 31.4 29.1 25.9 23.8 الطاقة سنويًا )تيراواط(
9.5 8106 7492 6783 6270 5811 5239 4816 ذروة الطلب )ميغاواط(

8470 7830 7090 6550 6070 5480 5030 السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها

السيناريو األضعف:
7.0 3959 3679 3387 3145 2915 2712 2550 متوسط الطلب )ميغاواط(
7.0 34.7 32.2 29.7 27.6 25.5 23.8 22.3 الطاقة سنويًا )تيراواط(
7.6 7190 6678 6179 5756 5306 4934 4635 ذروة الطلب )ميغاواط(

7510 6980 6460 6020 5540 5160 4840 السعة اإلنتاجية المطلوبة المتعاقد عليها
السيناريو األقوى:

12.5 5596 5118 4651 4087 3698 3230 2876 متوسط الطلب )ميغاواط(
12.4 49.0 44.8 40.7 35.9 32.4 28.3 25.2 الطاقة سنويًا )تيراواط(
11.4 9133 8414 7720 6925 6302 5585 5037 ذروة الطلب )ميغاواط(

9540 8790 8070 7240 6590 5840 5260 السعة اإلنتاجية المطلوبة المتعاقد عليها

أنشطة الشراء بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

فيما يلي التطورات الرئيسية المتوقعة بالشبكة الرئيسية حتى العام 2019م:

اكتمال محطة كهرباء صور إلنتاج 2,000 ميغاواط بنهاية العام 2014م.  .1

المتوقع أن يتم طرح  الحكومة، حيث من  200 ميغاواط من الطاقة الشمسية، شريطة الحصول على موافقة نهائية من  إضافة نحو   .2
المشروع في مناقصة في عام 2014م للتشغيل في عام 2017م.

إنتهاء صالحية عقود اتفاقية شراء الطاقة والمياه )محطة الكامل للطاقة في عام 2017(، )محطة بركاء 1 للطاقة في عام 2018م(، محطة   .3
الغبرة للطاقة في عام 2018م( ومحطة وادي الجزي للطاقة في عام 2020م( بإجمالي طاقة إنتاجية 1517 ميغاواط. ستقوم الشركة 
العمانية لشراء الطاقة والمياه بتقييم ما إذا ستبرم عقود جديدة مع محطات الطاقة والمياه هذه أو العمل على تطوير سعة إنتاجية جديدة 

من الطاقة والمياه.  

متطلبات لمحطة واحدة جديدة أو أكثر في عام 2018/2017م بسعة إنتاجية إجمالية تتراوح بين 2250 إلى 3000 ميغاواط.  .4

محطة جديدة إلنتاج طاقة كهربائية في الدقم للتشغيل التجاري في عام 2018م. من المتوقع تحديد السعة اإلنتاجية لهذه المحطة، لوقت   .5
محدد، واحتمال إضافة محطة لتحلية المياه بالموقع بعد الفراغ من الدراسة التي تجريها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه فيما يتعلق 

بمحطة الدقم.   

باإلضافة الى المحطات المحددة هذه، تتوقع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بأن تبدأ في عام 2017م تقريبًا أنشطة الشراء لمحطة 
رئيسية أخرى للطاقة للتشغيل التجاري في عام 2021م تقريبًا. سيتم تحديد هذه المشروعات بشئ من التفصيل في وقتها خاصة أن األمر 

يعتمد على التطورات في النمو على الطلب ومتطلبات الشبكة.

التطورات األخيرة

في 30 يناير 2014م، أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه5 عزمها تنفيذ ترتيبات شراء جديدة في المستقبل للطاقة والمياه من منتجي 
الكهرباء  الجديدة بشكل رئيسي على شبكة  الترتيبات  تركز  طاقة مستقلين ومنتجي طاقة وتحلية مياه مستقلين في سلطنة عمان. سوف 

الرئيسية. السمات الرئيسة للترتيبات الجديدة هي على النحو التالي:
http://www.omanpwp.com/Docs/OPWP%20Announces%20New%20Power%20and%20Water%20Procurement%20Arrangements.pdf   5
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إدخال نظام “السوق الفورية” للطاقة للتشغيل جنبًا إلى جنب وبالتزامن مع النظام القائم التفاقيات شراء الطاقة واتفاقيات شراء الطاقة   •
والمياه.

إتباع طريقة أكثر مرونة إلبرام اتفاقيات جديدة لشراء الطاقة واتفاقيات لشراء الطاقة والمياه من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة   •
والمياه بهدف زيادة التنافس، بما في ذلك بين المحطات المنشأة حديثًا والمحطات القائمة.

سيوفر النظام المقترح “السوق الفورية” خيارًا آخر للمنتجين لبيع الطاقة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. فبداًل عن إبرام اتفاقيات لشراء 
الطاقة والمياه، سيكون بإمكان المنتجين المؤهلين المشاركة في نظام السوق الفورية والحصول على اسعار محددة على أساس يومي وفقًا 
للقواعد المحددة للسوق. ستظل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المشتري الوحيد وفقًا إللتزاماتها ومسؤولياتها القانونية القائمة. ومن 
خالل توفير وسيلة إضافية وعلنية وشفافة إلى السوق للمنتجين، فانه يعتقد أن نظام السوق الفورية المقترح سيزيد من احتماالت التنافس 
في سوق توليد الطاقة الكهربائية من خالل إتاحة الفرص للمنتجين دون ابرام اتفاقيات لشراء الطاقة والمياه، بما في ذلك المنتجين الذين قد 
تنتهي اتفاقيات شراء الطاقة والمياه اإلصلية الخاصة بهم. من المتوقع أن يدخل نظام السوق الفورية المقترح حيز التنفيذ في عام 2017م. 
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الفصل العاشر

خلفية عن الشركة ونظرة عامة على األعمال
نظرة عامة

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة السوادي للطاقة في تملك وتشغيل محطة بركاء – 3 للطاقة وهي محطة لتوليد طاقة الكهرباء باستخدام الغاز 
بنظام الدورة المركبة بسعة انتاجية متعاقد عليها 744 ميغاواط6  وهي تقع على بعد 80 كيلومتر تقريبًا شمال غرب مدينة مسقط في سلطنة 
عمان، في منطقة مجاورة مباشرة لمحطة بركاء 1 و بركاء 2 القائمتين كمشاريع مستقلة لشراء الطاقة والمياه. دخلت المحطة مرحلة التشغيل 
التجاري الكامل من يوم 4 أبريل 2013م وقد بلغت تكلفتها 336 مليون ريال عماني )في حدود الموازنة(. تقوم شركة السوادي للطاقة حاليًا 
بتحقيق إيراداتها وفقًا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لمدة 15 عامًا، وهي مملوكة بالكامل بشكل 
غير مباشر للحكومة. لقد تم التعاقد بشأن السعة اإلنتاجية والطاقة المنتجة من المحطة بالكامل مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 
بعدها.  وما  الطاقة  شراء  اتفاقية  فترة صالحية  خالل  الرئيسية  الشبكة  من  الطاقة  على  والمتزايد  المتنامي  الطلب  تلبية  في  إلستخدامها 
وبوصفها أكبر محطة للطاقة في موقع واحد في سلطنة عمان )على قدم المساواة مع محطة صحار – 2 للطاقة التي تملكها شركة الباطنة 
للطاقة(، وتمثل السعة اإلنتاجية للطاقة المتعاقد عليها البالغة 744 ميغاواط 13.3 بالمئة من السعة اإلنتاجية اإلجمالية المتعاقد عليهامن 
الشبكة الرئيسية المقدر بنحو 5589 ميغاواط تقريبًا وفقًا لبيان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لسبع سنوات للفترة من )2013م – 
2019م(. ووفقًا لبيان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لسبع سنوات، من المتوقع أن تشهد المحطة تطورًا وتحسنًا ملحوظًا وكبيرًا في 

كفاءة استخدام الغاز عمومًا بناء على تقنية جديدة اكثر كفاءة في استخدام الغاز مقارنة بالتقنية المستخدمة بالمحطات القائمة.

لقد تم بيع السعة اإلنتاجية للمحطة المتعاقد عليها حصريًا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقًا لشروط وبنود اتفاقية شراء الطاقة. 
يعتبر الغاز الطبيعي الذي توفره وزارة النفط والغاز الوقود األساسي لتشغيل المحطة فميا يستخدم وقود الزيت المقطر كوقود مساعد. أبرمت 
شركة السوادي للطاقة اتفاقية طويل األمد مع وزارة النفط والغاز لضمان إمدادها بالوقود خالل الفترة المتعاقد عليها التفاقية شراء الطاقة. 
يتم نقل الطاقة عبر المحطة الفرعية سعة 220 كيلوفولت التابعة للشركة العمانية للكهرباء . الجهة المشغلة للمحطة )وفقًا إلتفاقية مبرمة 
لمدة 15 عامًا( هي شركة استومو  وهي شركة مملوكة بشكل غير مباشر من قبل شركة جي دي أف سويز.  تدار الشركة المشغلة محليًا وهي  

تعتبر المشغل األكثر خبرة في مجال تشغيل مشاريع الطاقة في سلطنة عمان.  

الخريطة / الرسم البياني أدناه يوضح بالتقريب موقع المحطة:

6 ينطبق على السنة األولى
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تاسست شركة السوادي للطاقة كشركة مساهمة عمانية مغلقة )ش م ع م( لفترة غير محددة بتاريخ 2 أغسطس 2010م وسجلت بأمانة 
السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة تحت رقم السجل التجاري 1092781 . أصدرت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة في 
اجتماعها بتاريخ 31 مارس 2014م قرارًا قضى بتحويل شركة السوادي للطاقة من شركة مساهمة عمانية مغلقة إلى شركة مساهمة عمانية 
عامة أي ش م ع ع )قيد التحويل( كاسم قانوني وتجاري وعنوان مسجل هو صندوق بريد رقم 39، بريق الشاطئ 103، الجناح رقم 501 والجناح 

512 بمركز األعمال، البناية رقم 326، طريق رقم 3307، الخوير، سلطنة عمان. 

كما في تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار هذه، يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة السوادي للطاقة ش م ع ع)قيد التحويل(  71,440,634 
ريال عماني مقسم إلى 714,406,340 سهم بقيمة اسمية 100 بيسة لكل سهم. المساهمون في شركة السوادي للطاقة هم شركة كهربل 
وتبلغ ملكيتها في الشركة 46 بالمئة، وشركة التقنيات المتعددة وتبلغ ملكيتها 22 بالمئة، وشركة بي أتش بي بي وتبلغ ملكيتها 11 بالمئة، 
وشركة أس إي بي آي وتبلغ ملكيتها 11 بالمئة، والهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية وتبلغ ملكيتها 10 بالمئة. لإلطالع على خلفية تاريخية عن 
المساهمين االمذكورين أعاله وتفاصيل مساهماتهم بالشركة، يرجى اإلطالع على فصل “تفاصيل المساهمين في الشركة” وفصل”تكلفة 

المشروع والتمويل” من نشرة اإلصدار هذه. 

التاريخ والخلفية

طلبت الحكومة عروضًا لتطوير مشروع طاقة مستقل في بركاء بموجب المناقصة رقم 2009/241م وفقًا لألسس التالية: 

كان االقتراح  بأن يقام مشروع الطاقة المستقل بالقرب من محطة بركاء – 2 للطاقة وتحلية المياه التي تديرها شركة أس أم أن للطاقة   •
القابضة ش م ع ع. سيتم ربط مشروع الطاقة المستقل جزئيًا بشبكة الكهرباء الرئيسية الذي تبلغ سعته 220  كيلوفولت وجزئيًا عبر 
بإمكان  الكهرباء. سيكون  العمانية لنقل  الشركة  ببنائها  التي ستقوم  الغاز  220 كيلوفولت بمفتاح عزل  الجديدة سعة  الفرعية  المحطة 
والغاز  النفظ  وزارة  تملكها  التي  تمديده(  )يتم  بركاء  موقع  في  الموجودة  الغاز  لنقل  التحتية  البنى  استخدام  المستقل  الطاقة  مشروع 

والشركة العمانية للغاز.

يتضمن المشروع المستقل تصميم وتمويل وبناء واختبار وتملك وتشغيل وصيانة المحطة على نظام البناء والتملك والتشغيل وسيتم   •
تخصيص السعة اإلنتاجية للمحطة وبيع كل انتاجها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقًا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة.  

بعد طرح المناقصة للتنافس تحت إدارة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في عام 2010م، تم إسناد العقد لمؤسسي المشروع لبناء 
المحطة. قام مؤسسو المشروع بتاسيس شركة السوادي للطاقة بهدف بناء المحطة.

اتفاقية شراء الطاقة  إنتهاء فترة  البناء والتملك والتشغيل األمر الذي مكنها من االستمرار في التشغيل بعد  تم تطوير المحطة على نظام 
البالغة 15 عامًا وذلك إما من خالل تمديد اتفاقية شراء الطاقة )شريطة موافقة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه( أو من خالل بيع الطاقة 
لمجموعة كهربائية قد تكون موجودة في ذلك الوقت أو لعمالء مؤهلين. لقد تم اتباع نفس نظام البناء والتشغيل والتملك في الماضي مع 
شركة أس أم أن بركاء للطاقة القابضة ش م ع ع وشركة صحار للطاقة ش م ع ع وشركة الكامل للطاقة ش م ع ع وشركة أكوا للطاقة بركاء 

ش م ع ع وشركة سيمكورب صحار للطاقة والمياه ش م ع ع. 

يختلف نظام بناء وتملك وتشغيل المشروع عن نظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل كما هو الحال في حالة الشركة المتحدة للطاقة ش م 
ع ع حيث يتطلب األمر تسليم المحطة للحكومة بعد الفترة األولى إلتفاقية شراء الطاقة. ينبغي األخذ في اإلعتبار أن العمر اإلنتاجي المتوقع 

للمحطة هو 40 عامًا. 

تنص اتفاقية مؤسسي المشروع على أن يقوم المؤسسون بطرح 35 بالمئة من أسهم الشركة لإلكتتاب والتداول في سوق مسقط لألوراق 
اتفاقية مؤسسي المشروع للسماح  2014م، تم االتفاق بين مؤسسي المشروع على إمكانية تعديل  المالية من خالل طرح عام. في عام 
بتحويل الشركة من شركة مساهمة عمانية مغلقة )ش م ع م( إلى شركة مساهمة عمانية عامة )ش م ع ع( في وقت الطرح العام األولي. 
بلغت التكلفة اإلجمالية للمحطة كما في تاريخ التشغيل التجاري 336 مليون ريال عماني والتي تتضمن تكلفة عقد الهندسة والشراء والبناء 

والتكاليف األخرى غير تكاليف الهندسة والشراء والبناء، وعالوة صافي اإليرادات المبكرة للطاقة. 

الجدول أدناه يتضمن معلومات موجزة عن األحداث الرئيسية لتنفيذ المشروع:

التاريخ الحدث
11 يوليو 2009م طلب تقديم عروض من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

8 ديسمبر 2009م تسليم العروض
30 مايو 2010م اإلعالن عن” أفضل العروض”

10 أغسطس 2010م تنفيذ اتفاقية شراء الطاقة
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30 نوفمبر 2010م إغالق البيانات المالية
18 أغسطس 2012م تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة 

30 سبتمبر 2012م إنتهاء الفترة المبكرة للطاقة
4 أبريل 2013م إنجاز تاريخ التشغيل التجاري

31 مارس 2028م إنتهاء صالحية اتفاقية شراء الطاقة

مقاولو أعمال الهندسة والشراء والبناء هم عبارة عن اتحاد من شركة سيمنس أي جي و شركة جي أس إي سي سي. تعتمد المحطة على 
تكنولوجيا توربينات دورة الغاز المزدوجة. للمحطة قدرة العمل بالوقود المزدوج حيث يعتبر الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي فيما يعتبر الديزل 

الوقود المساعد. تعتبر المحطة أكبر محطة للطاقة في موقع واحد في سلطنة عمان )على قدم المساواة مع محطة صحار – 2 للطاقة(.

العديد من  في  العالمي  الصعيد  على  مجربة ومستخدمة  تكنولوجيا  المحطة هي  المستخدمة في  المركبة  بالدورة  الطاقة  توليد  تكنولوجيا 
المشاريع. تتكون المحطة بشكل رئيسي من عدد 2 توربينة غاز وعدد 1 توربينة بخار من إنتاج شركة سيمنس ايه جي. تستخدم المحطة آخر 

وأحدث تكنولوجيا توربينات الغاز من 4000F-SGT5  انتاج شركة سيمنس.

تحصل شركة السوادي للطاقة على إيراداتها في الوقت الحالي بموجب أحكام اتفاقية شراء الطاقة لمدة 15 عامًا المبرمة مع الشركة العمانية 
لشراء الطاقة والمياه. تنص اتفاقية شراء الطاقة على بيع السعة اإلنتاجية للطاقة المتعاقد عليها حصريًا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

على أساس طويل األمد. ستزود وزارة النفط والغاز المحطة بالغاز لمدة 15 عامًا وفقًا إلتفاقية بيع الغاز الطبيعي.

ستقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بدفع رسوم السعة اإلنتاجية لتغطية التكاليف الثابتة للمحطة ورأس المال العامل والرسوم 
المتغيرة لتغطية تكاليف الطاقة والتكاليف األخرى المتغيرة وبالتالي، متى ما ظلت الطاقة متاحة لإلرسال، سيتم دفع رسوم السعة والتي 

تخضع لقطوعات التيار المتفق عليها من أجل الصيانة. 

البيانات المالية المختارة

الجدول أدناه يوضح البيانات المالية المختارة فيما يتعلق بالفترات المشار إليها: 

البيانات المالية غير المدققة كما في 
ولفترة األشهر الثالثة المنتهية في 

31 مارس

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر البيانات المالية المختارة )ريال عماني(:

2014 2013 2013 2012 2011

5739794 - 43,258,695 6,003,615 - اإليرادات للفترة

)4029581( )28,260( 16,975,578 1,001,937 )83,321( صافي الربح )الخسارة( بعد الضريبة للفترة

320026700 322,397,734 323,011,599 310,001,865 232,532,474 إجمالي األصول في نهاية الفترة

243963313 338,739,025 241,035,109 327,818,562 248,418,300 إجمالي اإللتزامات في نهاية الفترة

3760208 2,858,956 4,772,255 853,353 609,195 النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة

فيما يتعلق بالنتائج المالية لفترة األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس، يرجى اإلطالع على اإليضاح الهام التالي.

بما أنه قد تم تحقيق تاريخ التشغيل التجاري في يوم 4 أبريل 2013م، تعتقد اإلدارة عدم وجود معنى إلجراء المقارنة بين بيانات بيان الدخل 
لفترة األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014م والفترات األولى. تعتقد اإلدارة أيضًا أن بيان األرباح /الخسائر للفترة يناير – مارس يمكن 
أن يكون مضلاًل بإعتبار أن هذه األشهر هي فصل الشتاء حيث تكون تعريفة اتفاقية شراء الطاقة في أدنى مستوياتها بينما يكون اإلستهالك 

ومصروفات الفائدة مستقرة، األمر الذي يؤي الى خسائر غير ممثلة لألرباح المتوقعة للعام بأكمله.   

فيما يتعلق بالسنة 2011م، كانت المحطة تحت اإلنشاء وال ضمان لتحقيق أي إيرادات. وبالنسبة للسنة 2012م، هنالك فترة لطاقة مبكرة 
31 ديسمبر  الى  2013م  أبريل   4 التسعة من  بالنسبة لفترة األشهر  أما  إيرادات محدودة خالل شهور فصل الصيف،  حيث حققت المحطة 
المعلومات عن  الهندسة والشراء والبناء. لمزيد من  التي جرت مع مقاول عقد  بالتسوية  إيجابية متأثرة  الضريبة  2013م، كانت األرباح بعد 

البيانات المالية الكاملة لشركة السوادي للطاقة، يرجى اإلطالع على “البيانات المالية” من نشرة اإلصدار هذه.
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القوة التنافسية

تتضمن نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها شركة السوادي للطاقة ما يلي:

إطار تعاقدي جيد مع اتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة تضمن التدفق النقدي وتوفر الحماية ضد األحداث العكسية مثل المخاطر المرتبطة 
بالمشتري والقوة القاهرة

يمثل المشروع واحدًا من جملة أحد عشر مشروعًا مستقاًل إلنتاج الطاقة و/أو المياه وهو مملوك من قبل الحكومة ومرتبط بشبكة الكهرباء 
الرئيسية. سوف تستفيد المحطة من اإلطار التعاقدي الجيد.

تتمتع سلطنة عمان بسجل متميز في طرح مناقصات المشاريع المستقلة لشراء الطاقة والمشاريع المستقلة لشراء المياه والطاقة للتطوير 
من قبل القطاع الخاص يرجع ألكثر من 25 عامًا. سلطنة عمان دولة رائدة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الخاصة في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وإطار تعاقدي ناجح ممثال في قانون القطاع. بدأ أول مشروع مستقل لشراء الطاقة توليد الطاقة الكهربائية في عام 
1991م ويتمتع سجل التنفيذ لديه باإلمتثال إلتفاقيات شراء )المياه( الطاقة منذ عام 1993م / 1994م مما وضع السلطنة في مقدمة أفضل 
مطوري المشاريع المستقلة لشراء الطاقة / شراء المياه والطاقة. نموذج اإلطار التعاقدي في الشراء والتملك الذي اتبع في المشروع كان 

مشابهًا لما هو متبع في المشاريع المستقلة لشراء الطاقة /لشراء المياه والطاقة في سلطنة عمان قبل تاريخ المشروع

تم التعاقد فيما يتعلق بكل الطاقة المنتجة بناءا على السعة التركيبية لشركة السوادي للطاقة  مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من 
خالل اتفاقية وحيدة لشراء الطاقة تنتهي في 31 مارس 2028م. بالنسبة للفترة التي تعقب فترة اتفاقية شراء الطاقة، ستقوم شركة السوادي 
للطاقة إما بتمديد إتفاقية شراء الطاقة التي أبرمتها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو بيع الطاقة التي تنتجها في السوق الحر 
لمجموعة لشراء الطاقة أو لزبائن مؤهلين. كان قرار الشركة في هذا الصدد يعتمد على، من بين جملة أمور أخرى، تطور قوانين ولوائح السوق 

التي تصدرها هيئة تنظيم الكهرباء. 

تنص اتفاقية شراء الطاقة على العديد من المخاطر المرتبطة بالمشتري وحاالت القوة القاهرة والتي تتضمن حق شركة السوادي للطاقة في 
الحصول على استثناء، في حالة وقوع األحدات المحددة التي تمنعها من أداء إلتزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة، وفقًا لشروط اتفاقية 
شراء الطاقة .لمزيد من التفاصيل الموجزة حول الشروط التي ينبغي الوفاء بها من قبل شركة السوادي للطاقة حتى يتسنى لها الحصول على 

استثناء من المخاطر المرتبطة بالمشتري والقوة القاهرة، يرجى اإلطالع على “اإلطار التعاقدي” من نشرة اإلصدار هذه. 

تدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ ومقاومة إلحتمال الصدمات في أسعار الغاز والطلب على الطاقة حتى عام 2028م

وفقًا إلتفاقية شراء الطاقة ، ستحصل شركة السوادي للطاقة على رسوم السعة اإلنتاجية من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل 
السعة اإلنتاجية للمحطة المتعاقد عليها والتي يتم اختبارها في كل فترة. تمثل رسوم السعة اإلنتاجية نحو 97 بالمئة تقريبًا من إجمالي إيرادات 
السعة  والمياه بسداد رسوم  الطاقة  العمانية لشراء  الشركة  الوقود(. تقوم  إيرادات  )باستثناء  2013م  المالية  للسنة  للطاقة  السوادي  شركة 
اإلنتاجية بصرف النظر عن ما إذا استلمت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الطاقة المنتجة فعليًا من المحطة أو ال وبصرف النظر عن ما 
إذا قامت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتوجيه شركة السوادي للطاقة لتوليد الطاقة وإرسالها أو ال. هذا يعني- مع األخذ بعين االعتبار 
بعض االستثناءات المحددة- أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ملزمة بسداد رسوم السعة لشركة السوادي للطاقة بنسبة مئة بالمئة 
من السعة اإلنتاجية المتاحة للمحطة بصرف النظر عن ما إذا تم انتاج الطاقة فعليًا أو ال. يتم حساب رسوم السعة اإلنتاجية لشركة السوادي 
للطاقة لتغطية تكلفة خدمة الدين والتكاليف الثابتة األخرى بما في ذلك تكاليف التشغيل والصيانة والتأمين والضرائب والعائد على رأس المال. 
يتم حساب ايرادات الوقود والرسوم بناءا على استهالك الغاز الطبيعي الذي يتم حسابه على أساس نموذج المحطة للطاقة الكهربائية المنتجة 
المضمون(.  الغاز  )استهالك  المضمون  الحرارة  تحقيق معدل  اإلرسال شريطة  تكلفة  الواقع هي  الغاز في  ولذلك فان سعر وحجم  المرسلة 
باإلضافة الى ذلك، وفيما يتعلق بالطاقة المتاحة ستدفع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ايضًا لشركة السوادي للطاقة رسوم الطاقة 
الطاقة  بوصفها مشتري  للحكومة،  مملوكة  هيئة  والمياه،  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  الثابتة.  التشغيل  رسوم  لتغطية  المتاحة  المنتجة 

والطرف المتعاقد والمسؤول عن السداد،  وهي شركة تتمتع بتصنيف ائتماني عالي وسجل ممتاز فيما يتعلق بالسداد في الوقت المحدد.

ووفقًا لذلك، تتمتع شركة السوادي للطاقة بتنبؤات تدفقات نقدية مستقرة وقوية )بالرغم من أنها موسمية( ال تتأثر بتذبذبات الطلب على 
الطاقة، خاصة عند األخذ في االعتبار أنه يتم الدفع لشركة السوادي للطاقة بناءا على الجاهزية.

محطة لتوليد الطاقة بتكنولوجيا حديثة ذات كفاءة في استخدام الوقود

الذي  الوقود  استخدام  لزيادة  البخارية  التوربينات  مع  بالغاز  تعمل  التي  التوربينات  من  مجموعة  بين  تجمع  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  محطة 
تستهلكه إلى الضعف. يتم استغالل حرارة العادم من توربينات الغاز لتشغيل التوربينات البخارية، األمر الذي يؤدي إلى تحسين الكفاءة الكلية 
لمحطة توليد الكهرباء بصورة كبيرة وهذا يؤدي الى مرونة عالية وجاهزية وانخفاض في التكاليف اإلجمالية خالل الدورة. كما يؤدي أيضا إلى 

خفض استهالك الوقود مما يؤدي بدورة إلى خفض تكاليف التشغيل.
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تعتبر محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بدورة توربينات الغاز المزدوجة من أكثر المحطات التي تعمل بالغاز في العالم سالمة للبيئة 
والمناخ. السمة الجيدة األخرى لهذه المحطات انها تستخدم الغاز الطبيعي والذي تميز بقلة كثافة الكربون مقارنة بأنواع الوقود األخرى، األمر 

الذي يساعد في محاربة التغير المناخي.

أكبر محطة للطاقة في مكان واحد في سلطنة عمان

للطاقة(  الباطنة  شركة  تملكها  التي  للطاقة  صحار2-  محطة  مع  المساواة  قدم  )على  الحالي  الوقت  في  للطاقة  السوادي  شركة  تعتبر 
تمثل  للطاقة في مكان واحد في سلطنة عمان،  أكبر محطة  وباعتبارها  الكهربائية.  السعة  للطاقة في سلطنة عمان من حيث  أكبر محطة 
الطاقةالكهربائيةالمنتجة المتعاقد عليها البالغة 744 ميغاواط 13.3 بالمئة من مجموع سعة الشبكة الرئيسية في عمان المتعاقد عليها حاليا، 

أي نحو 5589 ميغاواط بناءا على بيان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياة لمدة 7 سنوات )2019-2013(.

مساهمون بائعون يتمتعون بسجل حافل على الصعيد العالمي وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفي سلطنة عمان 

تحظى شركة السوادي للطاقة بدعم من المساهمين البائعين الذين يتمتعون بسجل حافل من حيث تنفيذ محطات الطاقة والمياه المستقلة 
الخليجي وسلطنة عمان. تجدر اإلشارة كذلك إلى أن جميع المساهمين  التعاون  العالمي وفي دول مجلس  الكبيرة والمعقدة على الصعيد 

البائعين سوف يستمرون كمساهمين في الشركة فورا بعد االكتتاب العام، بملكية جماعية إجمالية قدرها 65 بالمئة:

كهربل هي عضو في مجموعة جي دي أف سويز الرائدة في مجال تطوير محطات الطاقة الكهربائية الخاصة في دول مجلس التعاون   –
الخليجي بسعة إنتاجية إجمالية)بما في ذلك القدرة على تشغيل وبناء المحطات( 27,000 ميغاواط وحوالي 5.3 مليون متر مكعب من 
مياه التحلية يوميا )كما في يناير 2014م(. تمتلك شركة كهربل الكثير من األصول  في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان 
والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر والكويت. تساهم كذلك في رأسمال المشاريع المستقلة لشراء الطاقة والمياه، 
صحار )585 ميغاواط و 33 مليون جالون مياه التحلية من البحر(، الرسيل )665 ميغاواط محطة للطاقة(، بركاء 2 )678 ميغاواط و26 
مليون جالون من مياه التحلية من البحر(، الكامل )285 ميغاواط(، السوادي للطاقة )بركاء3-، 744 ميغاواط( والباطنة للطاقة )صحار2-، 

744 ميغاواط(. كهربل هي أكبر محطة خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في سلطنة عمان.

التقنيات المتعددة هي الذراع االستثماري لمجموعة سهيل بهوان للمشاركة في خصخصة مشاريع الطاقة والمياه في سلطنة عمان.   –
وبصرف النظر عن كونها أحد المؤسسين في شركة السوادي للطاقة، التقنيات المتعددة هي أيضا مساهم مؤسس في أكوا بركاء )محطة 
لتوليد 435 ميغاواط من  الكهرباء و 20 مليون جالون من المياه(؛ والباطنة )محطة لتوليد 744 ميغاوا من الكهرباء(، وفينيكس للطاقة 

)محطة صور لتوليد 2000 ميغاواط؛ تحت اإلنشاء(.

بي اتش بي بي هي إحدى الشركات التابعة لشركة سوجيتز، بيت التجارة اليابانية المدرجة في بورصة طوكيو لألوراق المالية. تتمتع سوجيتز   –
وجمهورية  وباكستان  والفلبين  والمكسيك  المتحدة  والواليات  اليابان  في  المشاريع  في  المشاركة   / تطوير  في  واسعة  بخبرة  للطاقة 

التشيك وسريالنكا وفيتنام.

أاس إي بي آي هي إحدى الشركات التابعة ليوندن. يوندن شركة مدرجة في بورصة طوكيو لألوراق المالية، وتقوم بتشغيل محطات لتوليد   –
نحو 7،000 ميغاواط من الطاقة المتجددة النووية / الحرارية / المائية في اليابان وأيضا كشريك في مشروع رأس لفان المستقل لشراء 

المياه والطاقة في دولة قطر.

الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية هي صندوق تقاعد عماني مملوك للدولة يساهم فيها عدد من شركات الطاقة المدرجة في عمان.  –

لمزيد من المعلومات فيما يتعلق برعاة المشروع، يرجى اإلطالع على فصل “تفاصيل المساهمين في الشركة” من هذه النشرة.

مشروع يعمل بالكامل يديره مشغل يتمتع بخبرة واسعة في مجال التشغيل والصيانة في سلطنة عمان وقد استطاع أن يحقق تاريخ التشغيل 
التجاري دون تأخير يذكر

اكتمل بناء المحطة التي دخلت مرحلة التشغيل التجاري الكامل ألكثر من 12 شهرا، وبالتالي فقد تم تجاوز أي مخاطر مرتبطة بالبناء. حققت 
المحطة أداءا ممتازا في السنة المالية 2013م بموثوقية بلغت 99.73 بالمئة وقد أثبت المحطة أنها محطة ذات كفاءة وتشغيل من الدرجة 

األولى.
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أبرمت شركة السوادي للطاقة اتفاقية للتشغيل والصيانة مع شركة استومو ، أكبر مزود لخدمات التشغيل والصيانة في القطاع في سلطنة 
عمان، ومسؤولة عن حوالي 3،675 ميغاواط من الكهرباء وسعة إنتاجية صافية قدرها 270،000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا. 
إن اإلتفاق مع شركة استومو  المتخصصة في تشغيل وصيانة محطات الطاقة والمملوكة بشكل غير مباشر من قبل مجموعة جي دي أف 
سويز سيخلق التوافق في المصالح مع شركة السوادي للطاقة. من خالل اتفاقية التشغيل والصيانة مع شركة استومو ، تكون شركة السوادي 
للطاقة قد أبعدت نفسها إلى حد كبير عن أي خطر مرتبط بتكاليف التشغيل والصيانة الدورية. أسندت ألستومو  صيانة توربينات الغاز باعتبارها 
نشاط من األنشطة التخصصية على أساس عقد من الباطن طويل األمد لسيمنز أيه جي التي تتمتع بقدرات في هذا المجال باعتبار أنها شركة 

من بين أفضل الشركات في مجال الصيانة على الصعيد العالمي.

تستطيع شركة السوادي للطاقة أيضا ان تستفيد من الخبرات التي يتمتع بها المساهمين حيث تضم القائمة بعضا من أكثر األسماء المعروفة 
الكهرباء وإدارة موقعها بمستويات عالية من السالمة  المثلى من تشغيل محطة لتوليد  إلى تحقيق االستفادة  الطاقة مما أدى  في قطاع 
واألداء التشغيلي وتوحيد التقارير اإلدارية لجميع االستثمارات واالستثمار في تحسين كفاءة المحطة. تم تعزيز الكفاءة بشكل أكثر عبر فريق 
التشغيل والهندسة المتكامل لضمان تبادل المعلومات. عالوة على ذلك، ستستفيد شركة السوادي للطاقة ايضًا من عالقاتها الواسعة مع 

بائعي وموردي المعدات.

وفقًا إلتفاقية شراء الطاقة وعقد الهندسة والشراء والبناء، كان من المقرر تحقيق تاريخ التشغيل التجاري في 1 أبريل 2013م. تم إنجاز تاريخ 
التشغيل التجاري فعليًا في يوم 4 ابريل 2013م، أي بعد ثالثة أيام فقط من تاريخ التشغيل التجاري المجدول. قامت شركة السوادي للطاقة 
بإرسال فاتورة  الخسائر المتفق على تعويضها إلى مقاول عقد الهندسة والشراء والبناء وال يوجد أي خسائرمتفق على تعويضها مستحقة الدفع 
من قبل شركة السوادي للطاقة طالما أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قد منحت استثناءالمدة 3 أيام. إن تحقيق شركة السوادي 
للطاقة تاريخ التشغيل التجاري خالل ثالثة أيام فقط من تاريخ التشغيل التجاري المجدول يعد إنجازا كبيرا وأفضل نسبيا من تحقيق أي إنجاز من 
قبل شركات الطاقة األخرى في سلطنة عمان في وقت الطرح العام األولي الخاص بكل منها بإستثناء الباطنة للطاقة والتي حققت أيضًا تاريخ 

اإلكمال بصورة عملية في الوقت المحدد له.

وفقًا لعقد الهندسة والشراء والبناء، كان تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة هو 1 مايو 2012م. تم تحقيق تاريخ التشغيل التجاري المبكر 
للطاقة فعليًا في يوم 18 أغسطس 2012م. ونظرًا للتأخير في تحقيق تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة، قامت الشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه باحتساب رسوم خسائر متفق على تعويضها وقامت بتضمينها بالكامل في التسوية التي تمت بين مقاول الهندسة والشراء 
أي مبلغ  يوجد هنالك  تماما وال  والمياه  الطاقة  العمانية لشراء  للشركة  تعويضها  المتفق على  الخسائر  الشركة. تمت تسوية  وبين  والبناء 
مستحق وهذا يعتبرفي حد ذاته إنجاز هام آخر من قبل شركة السوادي للطاقة )وكذلك الحال بالنسبة لشركة الباطنة للطاقة( والذي بموجبه 

إحتلت الشركة موقعا متميزًا بالمقارنة مع الشركات األخرى في قطاع الطاقة في سلطنة عمان.

عدم وجود مطالبات أو دعاوى معلقة

تم تنفيذ عقد الهندسة والشراء والبناء بين مقاول الهندسة والشراء والبناء وشركة السوادي للطاقة في يوم 15 سبتمبر 2010م. ووفقًا لعقد 
الهندسة والشراء والبناء، كان من المقرر أن يتم تحقيق تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة في يوم 1 مايو 2012م. تم تحقيق تاريخ التشغيل 
التجاري المبكر للطاقة فعليًا في يوم 18 أغسطس 2012م والذي بموجبه قامت شركة السوادي للطاقة بإصدار فاتورةالخسائر المتفق على 
تعويضها لمقاول الهندسة والشراء والبناء. في يوم 28 سبتمبر 2013م، أبرمت شركة السوادي للطاقة اتفاق تسوية مع مقاول الهندسة 
والشراء والبناءتضمنت تفاصيل جميع المسائل العالقة بين الطرفين. وكجزء من اتفاقية التسوية هذه، وافق مقاول الهندسة والشراء والبناء 
على تعويض شركة السوادي للطاقة عن للمطالبات المتعلقة بالخسائر المتفق على تعويضها وغيرها من المدفوعات التي ينبغي لمقاول 

الهندسة والشراء والبناء دفعها لشركة السوادي للطاقة بموجب هذا العقد.

وخالفا لبعض شركات الطاقة األخرى المدرجة في سلطنة عمان في وقت االكتتاب العام ، كما في تاريخه لم تكن هنالك أي مطالبات قائمة 
على شركة السوادي للطاقة وهذا يعتبر مؤشرًا على الممارسات اإلدارية الفعالة للمشروع التي اعتمدتها ونفذتها شركة السوادي للطاقة.

طلب عالي ومستمر للكهرباء يضمن الفرص لما بعد انتهاء مدة عقد مقاول الشراء الحالي

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الكلي على الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان ارتفاعًا  كبيرا وفقا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، مدفوعًا 
الصناعي والتطورات  التحتية واإلنفاق  الرأسمالية واإلسكان والبنية  الفرد واالستثمارات  السكاني وارتفاع دخل  بالتنمية االقتصادية والنمو 
السياحية. في عام 2013،بلغت ذروة الطلب السنوي على الكهرباء من الشبكة الرئيسية 4،816 ميغاواطو 23.8 تيراواط ساعة على التوالي.
ووفقا للتحليل الذي اجرته آي بي ايه ، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء إلى 11,898 ميغاواط و61.0 تيراواط ساعة، على التوالي، عند 
الذروة )بما في ذلك الحد األدنى من متطلبات هامش االحتياطي( والطلب السنوي على الكهرباء من الشبكة الرئيسية في نهاية فترة اتفاقية 
شراء الطاقة. توقعت آي بي أيه بأن التكون السعة اإلنتاحية للمحطات الحالية والمحطات الجديدة قيد البناء للربط بالشبكة الرئيسية كافية 
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لتغطية الطلب بعد ذلك. وبالتالي، واستنادا إلى نتائج الدراسة التي أجرتها آي بي ايه للطاقة، من المتوقع أن تظل شركة السوادي للطاقة 
مفيدة اقتصاديا في فترة ما بعداتفاقية شراء الطاقة.

توفر الغاز الطبيعي على المدى الطويل

يعتبر الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي المستخدم في المحطة. تؤمن اتفاقية بيع الغاز الطبيعي)اتفاقية طويلة األمد( التي ابرمتها شركة السوادي 
للطاقة حيز التنفيذ إمدادات الغاز خالل فترة التعاقد المنصوص عليها في االتفاقية . ووفقًا إلتفاقية بيع الغاز الطبيعي، تكون وزارة النفظ 
والغاز مسؤولة عن شراء الغاز وتسليمه إلى المحطة فيما يتعلق بجميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي . يجب أن تستوفي كافة كميات الغاز التي 
تسلمها وزارة النفط والغاز للمحطة معايير الحد األدنى للجودة. يتم تمرير أي زيادة في سعر الغاز التي تحصلها وزارة النفط والغاز مباشرة بناءا 
على اتفاقية شراء الغاز الموقعة من قبل شركة السوادي للطاقة إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. عالوة على ذلك، شركة السوادي 
الغاز  بيع  اتفاقية  عليها في  المنصوص  لألحكام  وفقًا  الغاز  لتسليم  والغاز  النفط  وزارة  إخفاقات  ليست مسؤولة عن ومحمية من  للطاقة 
الطبيعي. وبالتالي، يتم تخفيف مخاطر شراء الغاز للمحطة إلى حد كبير من حيث الجودة والكمية والسعر . وفي حالة، من بين أمور أخرى، عدم 
توافر الغاز الطبيعي أو حدوث اضطراب في نظام إمدادات الغاز الطبيعي، تكون شركة السوادي للطاقة ملزمة بموجب اتفاقية شراء الطاقة 
باالحتفاظ بامدادات وقود مساعدة احتياطية لمدة خمسة أيام من الحمولة الكاملة في الموقع ويجب عليها مراعاة ذلك في جميع األوقات. 

إذا تم تمديد اتفاقية شراء الطاقة، فسيتم تمديد اتفاقية بيع الغاز الطبيعي تلقائيًا.

فريق إداري ذو خبرة

تستفيد شركة السوادي للطاقة من خبرات الفريق اإلداري والموظفين من ذوي الخبرات الذين يعملون بشركة استومو . وبشكل جماعي، 
ستستفيد المحطة من الخبرات اإلدارية الواسعة والمعرفة التشغيلية والخبرات الجماعية المتراكمة عبر عقود من الزمان. يساهم كذلك وجود 
أن شركة  ويضمن  الشركات  وتنظيم  إدارة  اساليب  افضل  تطبيق  والمساهمين في  الخبرات  ذوي  اإلدارة من  وفريق  المهنيين  مثل هؤالء 

السوادي للطاقة ستستفيد أيضًا من خبرات فريق اإلدارة العليا لدى مؤسسي المشروع.

إن وجود مثل هؤالء المهنيين من ذوي الخبرة واإلدارة أمر مهملتحقيق النجاح في الوقت الحالي ومستقباًل وتحقيق استراتيجيات األعمال.

لمزيد من التفاصيل المتعلقة بفريق إدارة شركة السوادي للطاقة، يرجى اإلطالع على فصل “إتنظيم وادارة الشركة” من هذه النشرة.

التكنولوجيا والعمليات

وصف عن المحطة

تقع المحطة، بركاء – 3 مشروع مستقل للطاقة، على بعد 80 كيلومترًا تقريبًا شمال غرب مسقط في سلطنة عمان بالقرب من محطة بركاء – 1 
وبركاء 2- )مشروع مستقل للطاقة( الحاليتين. بدأ المشروع التشغيل التجاري الكامل في يوم 4 أبريل 2013م. 

تتكون المحطة من عدد 2 توربينة غار4000F-AG SGT5  ماركة سيمنز)GT(، وعدد 2 مولد ضغط ثالثي إلسترداد الحرارة وعدد 1 توربينة بخار 
AG SST5-5000 ماركةسيمنز)ST(. يتم تبريد المكثف عبر النظام مرة واحدة من خالل مياه البحر. يتم استخراج مياه البحرعن طريق تناول 
كميات عبر أنابيب غاطسة ومن ثم تفريغها. تم تزويد توربينات الغاز بمداخن لتمكين العملية في دورة مفتوحة. وعلى الرغم من قدرة المحطة 
المرجعية  الظروف  أعلى.  حرارية  كفاءة  لتحقيق  الغاز  لتوربينة  المركبة  بالدورة  للمحطة  العادي  التشغيل  ربط  دورة مفتوحة،تم  تشغيل  على 
المحيطة بالموقع 50 درجة مئوية والرطوبة النسبية 30 بالمئة. تبلغ السعة اإلنتاجية الصافية للمحطة حوالي 744 ميغاواط في تاريخ التشغيل 

التجاري.
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ومن خالل استخدام هذه التكنولوجيا، يتم الحصول على الطاقة لتوليد الكهرباء كنتيجة الحتراق الغاز الطبيعي. تقوم غازات االحتراق الساخنة 
التي تكونت من احتراق الغاز الطبيعي بتحريك توربينات الغاز والتي بدورها تعمل على تدوير المولد النتاج الكهرباء. بعد تحريك توربينات الغاز، 
ستظل المداخن ساخنة بما يكفي إلنتاج البخار في غالية استرداد الحرارة. يدفع البخار المولد في غالية استرداد الحرارة التوربينات البخارية والتي 
تعمل على تديور مولد آخر إلنتاج طاقة كهربائية إضافية. تأكدت كفاءة تكنولوجيا دور توربينة الغاز المركبة جيدا وتعتبر أكثر كفاءة من التكنولوجيا 

التقليدية لمحطة توليد الكهرباء. الرسم البياني التالي يتضمن المزيد من التفصيل عن العملية:
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تم توصيل المحطة بالبنية التحتية لنقل الغاز التي تملكها وتديرها وزارة النفط والغاز وبنظام النقل الرئيسي بمحطة 220 كيلو فولت التي 
تملكها وتديرها شركة الكهرباء العمانية. تم تصميم المحطة للتشغيل عن طريق مولدات الديزل التي تعتبر قادرة على تشغيل المحطة.

يتم الحصول على الطاقة المساعدة للمحطة من النظام الكهربائي الداخلي بالمحطة مع احتياطي من الشبكة. تتوفر المعدات والمرافق الالزمة 
للتشغيل واإلختبار والصيانة واإلصالح )على سبيل المثال غرفة التحكم  والمختبر والمخازن والورشة، الخ( في الموقع.

توربينات الغاز

تتكون كل توربينة غاز من ضاغط الهواء وغرفة احتراق وتوربينة وعادم. يتم سحب الهواء من الغالف الجوي ومن ثم ضغطه قبل إرساله الى 
غرفة االحتراق. يتم سحب وقود الغاز من خطوط أنابيب الغاز وحرقها في غرفة االحتراق في وجود الهواء المضغوط من ضاغط الهواء. تعمل 
التوربينات. يعمل دوران  الساخنة والمضغوطة بشدة على تحريك  العالية والغازات  الحرارة  تنتج في غرفة االحتراق كمزيج من  التي  الغازات 

الطاقة على تحريك التوربين إلنتاج الكهرباء. يتم رفع مستوى الجهد من خالل محول قبل ضخه في الشبكة.

تم بناء مفهوم توربينات الغاز SGT5-4000F على خبرة تتجاوز 40 سنة مع توربينات الغاز الثقيلة في شركة سيمنس وستنجهاوس. اعتمد 
نموذج توربينات SGT5-4000F تأسيسا على ا لنماذج السابقة لتوربينات الغاز، بما في ذلك الميزات التالية:

ضاغط عالي الكفاءة – 15 مرحلة ؛   -

غرفة االحتراق الحلقي مع 24 شعلة هجين لتدفق موحد وتوزيع درجات الحرارة، بما في ذلك الدرع السيراميكي الواقي من الحرارة لتقليل   -
متطلبات التبريد الهواء و السماح الرتفاع درجات الحرارة؛ 

توربينات مطورة مصممة بشفرة لمقاومة اإلجهادات الحرارية العالية باستخدام سبائك مقاومة للحرارة وطالء سيراميكي إضافي .يتم   -
تبريدها داخليًا من خالل مجموعة معقدة من قنوات الهواء وخارجيًا من خالل لوحة تبريد تعمل هذه التدابير مجتمعة لضمان أطول عمر 

لشفرة الخدمة؛ 

توربينات هيدروليكية ذاتشفرة آمنة للسيطرة المثلى على اإلشعاع األمثل وضمان أفضل أداء؛ و  -

غرف مصممة لسهولة الصيانةحتى غرفة االحتراق الحلقي والتي تمكن من فحص أجزاء مسار الغاز الساخن دون غطاء.  -

يجمع نظام االحتراق جميع مزايا االحتراق األمثل، بما في ذلك: 

الكفاءة الحرارية العالية؛  -

انخفاض أكاسيد النيتروجين وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون؛  -

هبوط الضغط المنخفض، و  -

المرونة التشغيلية العالية.  -
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مولدات بخار إسترداد الحرارة

إن عوادم الغازات الساخنة المنبعثة من التوربيات الفردية يتم توجيهها لإلنسياب بشكل طبيعي في مولدات بخار استرداد الحرارة والتي تقوم 
بتوليد البخارعلى ثالثة مستويات ضغط. البخار عالي الضغط المنبعث من كل مولد من مولدات البخار السترداد الحرارة يتم جمعها في سخان 
مشترك قبل مرورها للتوربينات البخارية، ويتم التعامل بنفس الطريقة مع البخار المتوسط الضغط والمنخفض الضغط بحيث تسمح بأعلى 
درجات المرونة في التشغيل. يتم دمج المكثفات قبل التسخين في مولدات بخار استرداد الحرارة. يوفر هذا الترتيب كفاءة أعلى لمحطة توليد 

الكهرباء بنظام الدورة المركبة، باستخدام عادم الغاز المكثف التسخين المبكر قبل أن يمر نحو مضخة المياه ومن ثم الى النظام.

توربينات البخار

يتم استخدام البخار المولد في غالية استرداد الحرارة لتوليد طاقة كهربائية إضافية من خالل توربينات البخار)SST5-5000( ومولد منفصل. 
تتكون توربينات البخار من ضغط عالي/متوسط للتوربينات مجتمعة. توفر شفرات التوربينات البخارية الكفاءة العالية نظرا للتكنولوجيا المتقدمة.

المولدات

توربينات الغاز ومولدات توربينات البخار من نوع ذات القطبين مع شعاع مباشر للتبريد المتعرج و هيدروجين غير مباشر لبدء التبريد المتعرج.

المولد الملئ بالهيدروجين هو تصميم مقاوم للضغط ومحكم اإلغالق للغاز ومجهز بدروع خلفية في كل مؤخرة .ينقسم مبرد الهيدروجين إلى 
أربعة أقسام يتم ترتيب قسمين في نهاية كل مولد.

المعايير الفنية

السعة اإلنتاجية: تم تعريف السعة اإلنتاجية للمحطة كاجمالي الطاقة الكهربائية)ميغاواط( والتي يمكن تسليمها من قبل محطة توليد الكهرباء 
في ظل ظروف بيئية محددة)الشروط المرجعية للموقع(: السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها لشركة السوادي للطاقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة 
هي 744 ميغاواط7 . صافي السعة اإلنتاجية األصلية حسب الشروط المرجعية في اختبار األداء األصلي أعلى من 745 ميغاواط. ومن المتوقع 
أن تنخفض هذه السعة   خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة بسبب التدهورالطبيعي للمحطة ولكن من المتوقع أن تبقى فوق 736.5 ميغاواط 

وتلبي المتطلبات التعاقدية للسعة بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

الجاهزية: الجاهزية هي مقدار الوقت الذي تكون فيه المحطة قادرة فنيًا على توليد الطاقة وفقا للمواصفات. ووفقا التفاقيات المشاريع، 
ستكون شركة السوادي للطاقة جاهزة بنسبة 100 بالمئة من الوقت خالل فصل الصيف و 85 بالمئة من الوقت خالل فصل الشتاء. ومع 

ذلك، تفترض الخطة المتوقعة بتحفظ أن تضطر محطة توليد الكهرباء لقطع التيار قسريًا بنسبة 1.25 - 2.00 بالمئة من الوقت.

كفاءة محطة )معدل الحرارة(: يتم قياس كفاءة محطة الطاقة من حيث كمية الحرارة الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من الطاقة. وكانت الكفاءة 
الماثلة عند 58.1 بالمئة في اختبار األداء األصلي لشركة السوادي للطاقة أفضل من المتطلبات التعاقدية بموجب اتفاقية شراء الطاقة، األمر 

الذي  سوف يحسن من إيرادات الشركة بشكل هامشي.

التشغيل والصيانة 

المسؤول األول عن جاهزية  . شركة استومو هي  الطاقة من قبل شركة استومو  اتفاقية شراء  المحطة وصيانتها طوال فترة  يتم تشغيل 
المحطة وكفاءتها وقدراتها اإلنتاجية للطاقة والتحكم في التكلفة التشغيلية. تدير شركة استومو المحطة وفقا للقوانين البيئية المعمول بها 
وهي مسؤولة عن تشغيل المحطة بكفاءة وفي الوقت نفسه ضمان توفر قطع الغيار الصحيحة وأن الموظفين يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل 
صحيح. تنص اتفاقية التشغيل والصيانة على أحكام تتعلق بالحوافز والعقوبات بشروط تجارية عادية مربوطة بتحقيق جاهزية معينة ومعدل 

حرارة مستهدفة.

شروط الدفع المنصوص عليها في اتفاقية التشغيل والصيانة ثابتة ومقسمة إلى ثالثة مكونات)اليورو، الدوالر األمريكي والريال العماني(. 
ووفقًا لشروط اتفاقية شراء الطاقة، يتم تعويض شركة السوادي للطاقة بالمقايسة فيما يتعلق بتكاليف الريال العماني والدوالر األمريكي، 
إال أن المدفوعات لشركة استومو مصممة لتغطية تكاليف عقد الصيانة طويل األمد مع شركة سيمنزأيه جيباليورو وهذا يعني أن المحطة 
التعرض لسعر  التخفيف من مخاطر  باليورو. ومن أجل  بالمدفوعات  العمالت األجنبية فيما يتعلق  معرضة للمقايسة ومخاطر سعر صرف 
صرف النقد األجنبي فيما يتعلق بالمدفوعات باليورو المذكورة أعاله، دخلت شركة السوادي للطاقة في ترتيبات تحوطية بشأن مخاطر سعر 

الصرف األجنبي.

7 ينطبق على السنة األولى

46



نظرة عامة على اإليرادات
خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة

تنص اتفاقية شراء الطاقة على توليد وتوريد الطاقة إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه حتى 31 مارس2028م. فرضت اتفاقية شراء 
الطاقة التزامًا على شركة السوادي للطاقة لتشغيل وصيانة المحطة على مستوى متفق عليه من الجاهزية فيما يتعلق بالسعة اإلنتاجية من 
الطاقة المضمون والمتعاقد عليها بعد تاريخ التشغيل التجاري. فرضت اتفاقية شراء الطاقة ايضًا التزامًا لتشغيل المحطة بطريقة آمنة وضمن 

معايير تصميمها.

منذ تاريخ التشغيل التجاري، تعاقدت المحطة على صافي سعة انتاجية قدرها 744 ميغاواط8   وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة للشركة العمانية 
لشراء الطاقة والمياه. في المقابل، ستحصل شركة السوادي للطاقة على تعريفة تغطي رسوم السعة اإلنتاجية ورسوم الطاقة الكهربائية 

المنتجة ورسوم الوقود من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على النحو التالي:

رسوم السعة اإلنتاجية تدفع عن كل ساعة كانت المحطة جاهزة خاللها،بغض النظر عن مقدار الطاقة المرسلة في الواقع، بهدف تغطية   •
التكاليف الثابتة، بما في ذلك تكاليف التشغيل والصيانة الثابتة وخدمة الدين وتكاليف التأمين والضرائب والعائد على رأس المال.

تم تصميم رسوم الطاقة الكهربائية لتغطية تكاليف التشغيل المتغيرة للطاقة المنتجة باستثناء تكاليف الوقود ويتم دفعها وفقا للطاقة   •
الكهربائية المسلمة وفقًا إلتفاقية شراء الطاقة.

يتم احتساب رسوم الوقود على أساس الغاز الطبيعي المستهلك التي تم حسابها على أساس نموذج المحطة للطاقة الكهربائية والمياه   •
المنتجة المسلمة وتكلفة المرور.

نظرًا للطلب العالي على الكهرباء في فترة الصيف في سلطنة عمان وهيكل التعريفة المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة حيث يتم 
تطبيق عوامل موسمية على رسوم السعة اإلنتاجية واإليرادات العالية وأرباح التشغيل المتوقعة خالل فترة الصيف )من ابريل إلى سبتمبر( 
تزامنًا مع الربعين الثاني والثالث من العام مقارنة بالربعين األول والرابع. تجرى الصيانة المخططة للمحطة أيضا في فترة الشتاء وذلك بسبب 
انخفاض الطلب على الكهرباء و كذلك إلبراز موسمية إيرادات شركة السوادي للطاقة. وفقًا لشروط اتفاقية شراء الطاقة، ليس هناك غرامة 
على القطع المخطط للتيار خالل فصل الصيف مما سيؤدي إلى ارتفاع رسوم السعة خالل تلك الفترة. المدفوعات مقومة بالريال العماني. 
عنصر رسوم اإلستثمار في رسوم السعة مربوط بسعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي. رسوم التشغيل والصيانة الثابتة والمتغيرة 
مربوطة بسعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي ومعدل التضخم المقرر في الواليات المتحدة ومعدل التضخم في سلطنة عمان 
لجزء من إجمالي الرسوم. حددت اتفاقية شراء الطاقة سعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي كسعر متوسط فوري للريال العماني 

مقابل الدوالر األمريكي المعلن من قبل البنك المركزي العماني في مؤشرات أسعار صرف العمالت األجنبية لفترة الفواتير ذات الصلة.

فترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة

تتوقع اإلدارة بأن تعمل المحطة بشكل جيد خالل فترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة )15 عاما كونها فترة أقصر بكثير ممايتم تطبيقها في بلدان 
أخرى لمشتر واحد وفقًا إلتفاقيات شراء الطاقة(، وسوف تكون المحطة في وضع جيد يمكنها من تلبية الطلب المتوقع على المدى الطويل 
على الطاقة من الشبكة الرئيسية. بعدانتهاء فترة اتفاقية شراء الطاقة، سيتم إما تمديد اإلتفاقية أو إذا تم تحرير سوق الطاقة في سلطنة 
عمان خالل هذه الفترة بيع الطاقة التي تنتجها المحطة في السوق التجارية )لمجموعة كهربائية و/ أولعمالء مؤهلين(. قامت آي بي ايه بوصفها 

مستشار عالمي معروف باحتساب قيمة األصول قبل اتفاقية شراء الطاقة من خالل تقييم بناءا على السوق 

تم إجراء دراسة مستقلة من قبل آي بي أيه للمستشار المالي ومدير اإلصدار نيابة عن المستثمرين لتقييم تطور هيكل السوق وقيمة شركة 
السوادي للطاقة في ظل سيناريوهات مختلفة بعد انقضاء فترة اتفاقية شراء الطاقة. . آي بي أيه هي شركة تعمل في مجاالت استشارات 
األسواق ومقرها لندن ومتخصصة في مجاالت الكهرباء، والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، والكربون والمياه وتعمل في مجال تقديم الخدمات 
المتعلقة باألسعار، واألسواق، والتجارة والمخاطر المحتملة، والنظم واللوائح واقتصاديات المشاريع باإلضافة إلى التمويل والمشاركة في 
أنشطة القطاع الخاص عبر مختلف االتجاهات وهي شركة رائدة متخصصة في أعمال الطاقة في القارة األوربية.  في عام 2013م،كانت الذروة 
والطلب السنوي على الكهرباء من الشبكة الرئيسية 4,816 ميغاواط و 23.8 تيراواط ساعة، على التوالي. بحلول عام 2028م، وهو التاريخ 

المقرر إلنتهاء فترة اتفاقية شراء الطاقة، من المتوقع أن يرتفع هذا الطلب إلى 11,898 ميغاواط و61.0 تيراواط ساعة، على التوالي.

فيما إذا كان المشروع سيستمر في العمل أو يغلق بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة، توقع التحليل الذي أجرته آي بي أيه أن السعة اإلنتاجية 
للمحطات القائمة والجديدة وقيد اإلنشاء للربط بالشبكة الرئيسية لن تكون كافية لتغطية الطلب بعد ذلك.  عليه، تتوقع آي بي أيه أن تكون 

هنالك قيمة للمحطة بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة.
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في30 يناير 2014م، أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه نيتها تنفيذ ترتيبات إلدخال طاقة جديدة ومياه في الشبكة الرئيسية من أجل 
الحفاظ على شفافية السوق وزيادة المنافسة9 .  تشتمل المقترحات المقدمة “السوق الفورية” وعمليات أكثر مرونة إلسناد اتفاقيات جديدة 
وتمديد القائمة منها لشراء الطاقة والمياه. ومع ذلك، فقد خدم النهج المتبع فيما يتعلق بالمشتري الواحد سلطنة عمان جيدًا وأن جميع 
المشاريع قد تم تمويلها من قبل بنوك إقليمية ودولية على حد سواء، وأنه من المتوقع بأن تحتفظ الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

بدورها كمشتٍر وحيد للطاقة الكهربائية والمياه المحالة.

في إطار نهج المشتري الواحد، من المتوقع استخدام الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه منهجية “تجنب التكلفة “ عند تقييم سمات تمديد 
اتفاقيات الشراء مما جعلتها غير مبالية بين شراء سعة انتاجية وخدمات من شركات جديدة أو من المشغلين الحاليين. تشير خطط إدخال نظام 
“السوق الفورية” تطورا محتمال نحو نهج السوق الحرة. ومع ذلك، أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها آي بي أيه أنه من المتوقع أن تكون نتائج 

توقعات ما بعد اتفاقية شراء الطاقة مشابهة جدا للنهجين ألسباب فنية وتجارية على حد سواء.

نموذج آي بي أيه  لسوق الطاقة

تم  الرئيسية.  للشبكة  بالنسبة  والسعة في األسواق  اإلرسال  بتطورات  للتنبؤ   ®ECLIPSE نموذج ملكيتها  أيه نسخة من  بي  آي  تستخدم 
استخدام هذاالنهج لوضع أسعار السوق والعقود للكهرباء واإلرسال للمشروع على اساس حالة شركة السوادي للطاقة.

يمكن  مركزية معقولة  نتائج  توفر  أدناه  المبينة  الحالة  أن  أيه  بي  آي  تعتقد  أدناه.  بالجدول  الطاقة موضحة  لنموذج  األساسية  االفتراضات 
استخدامها لتقييم قيمة المشروع بعد فترة اتفاقية شراء الطاقة.

اإلفتراض المعيار

23.8 تيراواط ساعة في عام 2013م بنسبة نمو 9.7 بالمئة في 
المتوسط من 2013م – 2019م و 4.3 بالمئة من 2020م – 2030م 

و 2.9 بالمئة بعد ذلك.

الطلب السنوي

4,816 تيراواط ساعة في عام 2013م بنسبة نمو 9.5 بالمئة في 
المتوسط من 2013م – 2019م و 4.3 بالمئة من 2020م – 2030م 

و 2.9 بالمئة بعد ذلك.

ذروة الطلب

تقارير مؤكدة لـ: 200 ميغاواط و 60 ميغاواط من أبوظبي وشركة 
تنمية نفط عمان على التوالي.

تبادالت بين أبوظبي وشركة تنمية نفظ عمان

إجمالي تكلفة اإلستثمار عند 1,200 دوالر أمريكي للكيلوواط وكفاءة 
حرارية: 58.9 بالمئة

تكلفة محطات جديدة وكفاءة حرارية

40 سنة العمر الفني لجميع محطات الطاقة

1.50 دوالر أمريكي / مليون برميل بريطايني في عام 2014م، ارتفاع 
بنسبة 3 بالمئة في السنة في الواقع بعد ذلك

تكلفة الوقود

2.50 بالمئة في السنة تضخم طويل األمد في الواليات المتحدة

المصدر: تقارير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وآي بي أيه 
اإلقتصادية

االستراتيجية الوطنية للطاقة في سلطنة عمان معدة من قبل الهيئة العامة  للكهرباء والمياه. وحتى وضع استراتيجية جديدة، من المعقول 
أن نفترض أن سياسات شراء الطاقة الحالية سوف تستمر. من المتوقع أن تعزز االستراتيجية الجديدة مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك، تتوقع آي بي أيه أن عمان ستظل تعتمد على المحطات التي تعمل بالغاز لغالبية الطاقة المنتجة. حتى لو 
أدى هذا بعمان الستيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي، ينبغي أن ال يخلق ذلك األمر إشكااًل كبيرًا طالما أن بالشرق األوسط بعض موارد الغاز 

الطبيعي الرئيسية في العالم. إيران وقطر وحدهما تحتالن المرتبتين الثانية والثالثة في العالم في قائمة اكبر احتياطي نفطي مؤكد.

http://www.omanpwp.com/Docs/OPWP%20Announces%20New%20Power%20and%20Water%20Procurement%20Arrangements.pdf  9
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الجدول أدناه يوضح النتائج المالية للمشتري الواحد ونهج تحرير السوق )بالقيمة االسمية( للمشروع:

الفرق للمشتري الواحد 
)ج = )أ-ب(/ب(

السوق الحرة )الربح قبل الفائدة 
والضريبة واإلستهالت واإلهالك(

)1000دوالر أمريكي( )ب( 

توفير التكلفة للمشتري الواحد 
)1000دوالر أمريكي( )أ(

السنة األولى

0.05% 104,558 104,607 2029

0.18% 112,209 112,416 2032
0.33% 123,506 123,921 2036
0.38% 136,209 136,723 2040
0.49% 154,323 155,088 2045
0.31% 175,966 176,510 2050

3,472,940 3,484,238 المجموع
0.32% 138,918 139,370 المتوسط

الصحة والسالمة واألمن والبيئة

القانونية،  لتعزيزاالمتثال لجميع متطلبات الصحة والسالمة  السوادي للطاقة سياسات للصحة والسالمة واألمن والبيئة  توجد لدى شركة 
وتوفير مكان عمل آمن لموظفيها وللزوار والمقاولين والجمهور. وضعت شركة السوادي للطاقة نظامًا  إلدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة 
يهدف ألخذ اعتبارات الصحة والسالمة واألمن والبيئة في جميع جوانب عملياتها التجارية. إلى أقصى حد ممكن، يهدف النظام إلى منع وقوع 

الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية والتلوث فضال عن الحفاظ على الموارد الطبيعية.

تم تصميم المحطة لالمتثال من جميع النواحي لجميع األنظمة البيئية المعمول بها والمبادئ التوجيهية للبنك الدولي. تحدد األنظمة البيئية 
في سلطنة عمان متطلبات أداءا لملنشآت الصناعية مع اإلشارة إلى الهواء والماء والمواد الخطرة والنفايات والتجريف والضوضاء. تستند 

معايير االنبعاثات الجوية في سلطنة عمان على المعايير الوطنية لجودة الهواءفي الواليات المتحدة األمريكية.

منذ تاريخ التشغيل التجاري، لم تتعرض المحطة ألي حوادث بيئية جوهرية، كما لم يطلب من شركة السوادي للطاقة اإلبالغ عن أي حوادث من 
هذا القبيل لوزارة البيئة والشؤون المناخية. تقوم شركة استومو بإرسال تقارير شهرية للرصد البيئي عن المحطة لوزارة البيئة والشؤون المناخية.

التأمين

تحتفظ شركة السوادي للطاقة بوثائق التأمين الشامل وفقا لمعيار السوق العادية لهذا النوع من المشاريع. يحدد الجدول التالي وثائق التأمين 
المعمول بها حاليا فيما يتعلق المشروع:

مستوى التغطية التغطية الوثيقة

676.45 مليون دوالر أمريكي

681.65 مليون دوالر أمريكي

خالل فترة البناء والضمان.
تغطي جميع مخاطر الفقدان واألضرار على 
الممتلكات )أو جزء منها( كجزء من المحطة 

لفترة 32 شهرًا كحد أدنى اعتبارا من 15 
سبتمبر 2010م  باعتباره تاريخ إشعار زائدًا 24 

شهرًا كتمديد للفترة
خالل فترة التشغيل

أي ممتلكات حقيقية أو شخصية مملوكة أو 
في رعاية جهة مؤمنة ال تقتصر على الماكينات 

والمحطة والمعدات والممتلكات في حالة 
العبور.

جميع مخاطر تأمين المشروع

49



212.46 مليون دوالر أمريكي خالل فترة التشغيل
تغطي الخسائر أو اإلنخفاض في إجمالي 

الربح وزيادة التكلفة للعمل كنتيجة للتوقف 
أو التدخالت مع األعمال المؤمنة بسبب 

اإلضرار المؤمنة بموجب تأمين جميع المخاطر. 
تعويض الفترة لمدة 24 شهرًا

تأمين توقف العمل

300 مليون دوالر أمريكي لتامين العنف 
السياسي

تغطي جميع مخاطر الفقدان المادي المباشر 
أو األضرار لجميع الممتلكات كنتيجة للفعال 

اإلرهابية فيما يتعلق باإلنشاءات واإلختبار 
واإلفتتاح والتدشين والتملك والتشغيل 

واإلستخدام أو الصيانة للمحطة عالوة 
على فقدان االيراداتكنتيجة لتوقف العمل. 

التعويض لمدة 24 شهرًا

تأمين العنف السياسي و / أو اإلرهاب

50 مليون دوالر أمريكي للمطالبة وكإجمالي 
سنوي

تغطي المسؤولية القانونية تجاه الطرف 
الثالث عن الوفاة واإلصابات الجسدية أو 

الفقدان أو األضرار للممتلكات كنتيجة 
ألنشطة مرتبطة بالبناء واإلختبار واإلفتتاح 

والتدشين والتملك والتشغيل وإستخدام 
وصيانة المحطة.

تأمين مسؤولية الطرف الثالث

الممتلكات

تعود ملكية الموقع المستخدم من قبل المحطة لوزارة اإلسكان والتي منحته لشركة السوادي للطاقة على اساس حق االنتفاع لمدة 25 سنة 
تبدأ في 15 أغسطس 2010م ويمكن تجديدها لمدة 25 عاما أخرى حسب رغية شركة السوادي للطاقة. عالوة على ذلك،منح حق االنتفاع 
للمناطق المؤقتة يبدأ في 15 أغسطس 2010م وينتهي في التاريخ الذي هو بعد 3 أشهر من تاريخ التشغيل التجاري )4 أبريل 2013م(. يمكن 

تجديد حق اآلنتفاع لفترة أخرى لمدة 25 عاما، حسب رغبة شركة السوادي للطاقة.

تعاقديا، وزارة االسكان ملزمة بمنح الحق في حيازة الموقع والمناطق المؤقتة خالية من أي حق يتناقض مع حق االنتفاع وضمان أن شركة 
السوادي للطاقة تستخدم الموقع والمناطق المؤقتة دون عائق. في المقابل، يجب على شركة السوادي للطاقة استخدام اإلستفادة من 

الموقع والمناطق المؤقتة فقط ألغراض المشروع. مقر مكتب شركة السوادي للطاقة في مسقط، سلطنة عمان ممنوح لإليجار

 الموظفين

كما في 31 ديسمبر2013م،يعمل بشركة السوادي للطاقة وشركة استومو معًا 38 فردا،منهم17 مواطنين عمانيين )45 في المائة( و21 غير 
عمانيين )55 في المائة(. لم تطالب وزارة القوى العاملة شركة السوادي للطاقة بتحقيق نسبة تعمين مستهدفة.

تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا  نظم  الكاملةعن  المسؤولية  اإلدارة  تتولى  الرئيسي.  بالمكتب  المعلومات  لتكنولوجيا  نظام  للطاقة  السوادي  شركة  لدى  يوجد 
المعلومات. للشركة عقد سنوي للصيانة ودعم الشبكة ودعم الخادم وحواسيب سطح المكتب على النحو المطلوب.
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التقاضي واإلجراءات التنظيمية

كما في تاريخ اعتماد هذه النشرة، ال تخضع شركة السوادي للطاقة ألي إجراءات قضائية أو تنظيمية عالقة.
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الفصل الحادي عشر

اإلطار التعاقدي

ملخص اإلطارالتعاقدي

الرسم البياني أدناه يوضح العقود الرئيسية ذات الصلة بالمشروع واألطراف األخرى.

الجدول أدناه يتضمن تفاصيل العقود الرئيسية ذات الصلة بالمشروع:

تاريخ إنتهاء صالحية 
الوثيقة

تاريخ إبرام الوثيقة أطراف الوثيقة اسم الوثيقة

31 مارس 2028م 10 أغسطس 2010م شركة الكهرباء القابضة، سويز تراكتبل، التقنيات 
المتعددة، سوجيتز، يوندن، الهيئة العامة 

التأمينات اإلجتماعية

اتفاقية مؤسسو المشروع

31 مارس 2028م 10 أغسطس 2010م الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، السوادي 
للطاقة

إتفاقية شراء الطاقة

31 مارس 2028م 31 مارس 2010م وزارة النفط والغاز، شركة السوادي للطاقة إتفاقية بيع الغاز الطبيعي

30 عامة من تاريخ إبرامها 28 ديسمبر 2011م العمانية لنقل الكهرباء،شركة السوادي للطاقة إتفاقية توصيل الكهرباء
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25 عامًا من تاريخ 
المصادقة على اتفاقية حق 
اإلنتفاع من قبل الحكومة، 

شريطة تمديدها لمدة 
أخرى 25 عامًا برغبة شركة 

السوادي للطاقة

15 أغسطس 2010م وزارة األسكان، شركة السوادي للطاقة اتفاقية حق اإلنتفاع

3 أشهر بعد تاريخ التشغيل 
التجاري

15 أغسطس 2010م وزارة اإلسكان، شركة السوادي للطاقة اتفاقية حق اإلنتفاع للمناطق 
المؤقتة

31 مارس 2028م 24 سبتمبر 2010م استومو ، شركة السوادي للطاقة إتفاقية التشغيل والصيانة

24 سبتمبر 2010م جي دي أف سويز سي سي أس سي آر أل، شركة 
السوادى للطاقة

ضمان التشغيل والصيانة

15 سبتمبر 2010م سيمنس أيه جي، جي أس إي سي سي، شركة 
السوادي للطاقة

عقد الهندسة والمشتريات 
والبناء

ستبقى نافذة لفترة تساوي 
فترة بقاء السوادي للطاقة

29 نوفمبر 2010م كهربل، التقنيات المتعددة، سوجيتز، يوندن، 
الهيئة العامة التأمينات اإلجتماعية

اتفاقية المساهمين

تفاصيل الوثائق الرئيسية

إتفاقية مؤسسي المشروع  •

تم إبرام إتفاقية مؤسسي المشروع بين مؤسسي المشروع وشركة الكهرباء القابضة بتاريخ 10 أغسطس 2010م. تنص اإلتفاقية على   
تقديم مؤسسي المشروع العديد من الضمانات والتعهدات لشركة الكهرباء القابضة فيما يتعلق، من بين جملة أمور أخرى، بإدراج أسهم 
الشركة بعد الطرح العام األولي للتداول. تشتمل اإلتفاقية على قيود على بيع األسهم وتنفيذ إجراءات لتحويل شركة السوادي للطاقة من 
شركة مساهمة عمانية مغلقة غير مدرجة إلى شركة مساهمة عمانية عامة وطرح 35 بالمئة من أسهمها لإلكتتاب العام وإدراج أسهم 
الشركة للتداول في سوق مسقط لألوراق المالية. تنص اتفاقية مؤسسو المشروع على ضرورة أن يتم إدراج األسهم المطروحة لإلكتتاب 

العام خالل فترة أربع سنوات من تاريخ تأسيس شركة السوادي للطاقة، أي في اليوم األول من شهر أغسطس 2014م.

إذا لم يتم االكتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل فترة الطرح األولى، يلتزم  مؤسسو المشروع باالستمرار في عرض األسهم ذات   
الصلة للبيع على أساس سنوي لمدة ثالث سنوات بعد اإلدراج األول. سيكون لشركة الكهرباء القابضة خالل فترة السنوات الثالث هذه 
خيار شراء األسهم المتبقية من األسهم المطروحة التي لم يتم االكتتاب بها وفقا آللية التسعير المحددة في اتفاقية مؤسسو المشروع.

تتضمن اتفاقية مؤسسو المشروع العديد من التعهدات التي قدمها مؤسسو مشروع، بما في ذلك، ولكن ال تقتصر على: )أ( الوفاء   
بااللتزام ذي الصلة باإلدراج والطرح المنصوص عليه في اتفاقية مؤسسو المشروع فيما يتعلق بالطرح العام لشركة السوادي للطاقة، 
الذي  التاريخ  باستثناء  السريان،ولكن  تاريخ  من  واعتبارًا  في  )ج(  للطاقة  السوادي  شركة  في  يملكونها  التي  األسهم  ببيع  االلتزام  )ب( 
يستكمل فيه مؤسسو المشروع إجراءات االكتتاب العام، يكون المؤسس الرئيس ملزمًا وفقًا ألحكام اتفاقية مؤسسو المشروع10  بتملك 
واالحتفاظ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما ال يقل عن 35 بالمئة من أسهم رأسمال شركة السوادي للطاقة و )د( في واعتبارًا من التاريخ 
الذي يستكمل فيه مؤسسو المشروع إجراءات الطرح العام وحتى الذكرى الثالثة لتاريخ التشغيل التجاري، يكون المؤسس الرئيس ملزمًا 
وفقًا ألحكام اتفاقية مؤسسو المشروع بالتملك واالحتفاظ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما ال يقل عن 22.75 في المئة من أسهم 

رأسمال شركة السوادي للطاقة.

10 المؤسس الرائد بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع في وقت التنفيذ هو سويز تراكتبل المعروف حاليًا بانترناشيونال باور
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اتفاقية شراء الطاقة  •

تم إبرام اتفاقية شراء الطاقة بين شركة السوادي للطاقة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتاريخ 10 أغسطس 2010م. تتضمن   
هذه اإلتفاقية تفاصيل الشروط التي تم اإلتفاق عليها بين شركة السوادي للطاقة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والتي بموجبها 

ستقوم شركة السوادي للطاقة بتنفيذ المشروع. 

تنص اتفاقية شراء الطاقة على العديد من االلتزامات التي ينبغي على شركة السوادي للطاقة مراعاتها واإللتزام بها خالل فترة تشغيل   
المحطة. من بين جملة أمور أخرى، ينبغي على شركة السوادي للطاقة، بوصفها المشغل المعقول والحكيم للمحطة، تشغيل وصيانة 

المحطة بطريقة تمكنها من ضمان أن المحطة قادرة على العمل ومواصلة إنتاج الطاقة.

الخاصة، بشراء وتركيب واختبار وافتتاح وتملك  اتفاقية شراء الطاقة، تكون شركة السوادي للطاقة ملزمة، على نفقتها  وفقًا ألحكام   
وتشغيل وصيانة نظام القياس وجميع مكوناته وفقًا لجميع المتطلبات السارية من قانون الشبكة،وباإلضافة إلى ذلك وفقًا ألحكام 

اتفاقية شراء الطاقة  - )بالقدر الذي ال يتعارض مع قانون الشبكة(.

وفقًا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة، تكون شركة السوادي للطاقة ملزمة ببيع انتاج الطاقة الكهربائية حصريًا للشركة العمانية لشراء الطاقة   
والمياه، على أن تحصل في المقابل على رسوم السعة اإلنتاجية ورسوم الطاقة الكهربائية ورسوم الوقود من الشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه. تم تصميم رسوم السعة اإلنتاجية لتغطية التكاليف الثابتة )بما في ذلك تكلفة خدمة الدين والعائد على رأس المال(، فيما 
تم تصميم رسوم الطاقة الكهربائية لتغطية تكاليف التشغيل المتغيرة لتوليد الطاقة )باستثناء تكاليف الوقود(. رسوم الوقود هي عبارة 
عن سعر مرور الغاز وفقًا إلتفاقية بيع الغاز الطبيعي )على النحو الموضح أدناه( إلى المدى الذي يتم اإللتزام عنده بكفاءة الوقود المتعاقد 
عليها. يتم السداد وفقًا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة بالريال عماني حيث أن شركة السوادي للطاقة محمية بموجب أحكام اتفاقية شراء 
الطاقة ضد تعديالت سعر صرف الريال العماني / الدوالر األمريكي وأيضا ضد التضخم فميا يتعلق بمكون التعريفة التي تغطي تكاليف 

التشغيل الثابتة.

باإلضافة إلى االمتثال لشروط رخصة التوليد، تكون شركة السوادي للطاقة ملزمة، بوصفها المشغل المعقول والحكيم للمحطة، بتطوير   
وصيانة وتحديث المحطة على فترات منتظمة )مرة واحدة في كل عام على األقل( وفقًا لدليل ضمان الجودة والصحة وسياسة السالمة 

المهنية والبيئية وفلسفة التشغيل والمراقبة.

تنص اتفاقية شراء الطاقة على تعهدات وضمانات قياسية يتعين على شركة السوادي للطاقة تقديمها وتطبيقها. من بين جملة أمور   
أخرى، فقد قدمت شركة السوادي للطاقة تعهدًا وضمانًا بأنها سوف لن تمارس أي عمل أو نشاط آخر غير األعمال واألنشطة المسموح 

بها بناءا على رخصة التوليد.

تحتوي اتفاقية شراء الطاقة على أحكام تسمح بإعادة التمويل وتقاسم مكاسب إعادة التمويل بين الشركة العمانية لشراء الكهرباء والمياه   
وشركة السوادي للطاقة. يحق للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الحصول على حصة قدرها خمسين )50( بالمائة في أي مكسب 
من إعادة التمويل ناتج عن تعديل إعادة التمويل على النحو المحدد في اتفاقية شراء الطاقة. عند إغالق البيانات المالية للمشروع، يكون 
قد تم تقاسم مكسب التمويل بالفعل مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على أساس شروط إعادة التمويل المفترضة من خالل 
تخفيض رسوم السعة. وبناءا عليه، ستشارك شركة السوادي للطاقة فقط في تقاسم مكاسب إعادة التمويل اإلضافية للمدى الذي 
تكون فيه قادرة على تنفيذ إعادة التمويل بشروط أفضل من تلك التي تم اإلتفاق عليها مبدئيا مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

شركة السوادي للطاقة ملزمة بالحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على أي إعادة تمويل   
مؤهل وتكون كذلك شركة السوادي للطاقة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياة ملزمتين بالتصرف بحسن نية فيما يتعلق بأي إعادة 
تمويل مؤهل محتمل أو مقترح. ومع ذلك، ال يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه حجب أو تأخير موافقتها على إعادة التمويل 
للحصول على حصة أكبر من مكسب إعادة تمويل يستحقها، أي 50 بالمئة. ويجوز سداد حصة مكاسب إعادة التمويل للشركة العمانية 
لشراء الطاقة والمياه كتخفيض في رسوم السعة اإلنتاجية على مدى الفترة المتبقية من اتفاقية شراء الطاقة كدفعة واحدة أو مزيج من 

دفعة واحدة أو تخفيض في رسوم السعة اإلنتاجية.

تنص اتفاقية شراء الطاقة على العديد من حاالت المخاطر على المشتري والتي تبين التعويض الذي تحصل عليه شركة السوادي للطاقة   
في حالة حدوث الحاالت المحددة التي تمنع شركة السوادي للطاقة من أداء التزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة. يقع عبء إثبات وجود 
مخاطر على المشتري وتأثيرها على شركة السوادي للطاقة. وفي حال ثبوت وقوع حاالت مخاطر على المشتري وفقًا لشروط اتفاقية شراء 
الطاقة، سوف لن تكون شركة السوادي للطاقة مسؤولة عن أي فشل أو تأخير في األداء ويحق لها االستمرار في الحصول على رسوم 
السعة خالل الفترة المعنية. في حال ثبوت حدوث تغيير سلبي جوهري وأن هذا التغيير السلبي الجوهري كان بسبب حالة مخاطر على 
المشتري أو حاالت تشكل تغييرا سلبيا جوهريا، ستقترح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه آلية على شركة السوادي للطاقة لتسوية 
رسوم السعة و/ أو رسوم الطاقة الكهربائية، أو حسب اإلقتضاء، تعويض شركة السوادي للطاقة باعتماد آلية تعويض أخرى متفق عليها. 
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تنص اتفاقية شراء الطاقة أيضًا على العديد من حاالت القوة القاهرة التي قد تعيق شركة السوادي للطاقة عن أداء التزاماتها بموجب   
اتفاقية شراء الطاقة. يقع عبء إثبات وقوع وتأثير حالة القوة القاهرة على شركة السوادي للطاقة. إذا كان من الممكن إثبات وقوع حالة 
القوة القاهرة أو أنها ستقع وال يمكن تخفيفها من قبل شركة السوادي للطاقة، بوصفها المشغل المعقول والحكيم، سوف تعفى شركة 
السوادي للطاقة من المسؤولية عن أي عجز في أداء التزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة وستمدد مدة اتفاقية شراء الطاقة حسب 
المدة التي أعاقت فيها القوة القاهرة شركة السوادي للطاقة عن أداء التزاماتها. عالوة على ذلك، يحق لشركة السوادي للطاقة االستمرار 

في الحصول على رسوم السعة بمقدار توفرها خالل المدة التي تسببت القوة القاهرة في تأخيرها.

مع مراعاة بعض األحكام المتعلقة بالقوة القاهرة، حاالت المخاطر على الشركة العمانية لشراء الطاقة ووفقًا لبنود اإلنهاء الواردة في   
اتفاقية شراء الطاقة، فان مدة اتفاقية شراء الطاقة تكون قد بدأت في 10 أغسطس 2010م وستنتهي في 31 مارس 2028م ) أي بعد 

خمسة عشر عامًا من تاريخ التشغيل التجاري(.

كما هو بتاريخ 31/ديسمبر 2013 استلمت شركة السوادي للطاقة إشعارات خاصة بمنازعة تتعلق بفاتورة من الشركة العمانية لشراء   
الطاقة والمياه ويبلغ إجمالي مبلغ تلك الفاتورة 330.4 الف دوالر أمريكي تمثل مبالغ مستحقة متنازع عليها لم يتم سدادها بعد والتي 
النهائي  النموذج  والمياه على  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  وتنتظر موافقة  الفواتير  بالوقود في  الخاص  بالبند  تتعلق في معظمها 
في  السداد  والمستحقة  عليها  المتنازع  للمبالغ  تام  احتياطي  بتخصيص  للطاقة  السوادي  شركة  قامت  الوقود(.  بند  )شاماًل  للمحطة 
الكشوفات المالية لعام 2013. تعمل شركة السوادي على تسوية األمر مع شركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ةوذلك للحد من التأخير 
في إصدار هذه الموافقة.بمجرد تسوية الفاتورة المتنازع عليها فإن أي جزء من ذلك اإلحتياطي الذي ال تتم المطالبة به سيتم تحريره وإعادة 

قيده في كشف إيرادات شركة لسوادي للطاقة.

اتفاقية بيغ الغاز الطبيعي  •

تم إبرام اتفاقية بيع الغاز الطبيعي بين وزارة النفط والغاز وشركة السوادي للطاقة بتاريخ 31 أغسطس 2010م وهي تتضمن األحكام التي   
ستقوم شركة السوادي للطاقة بموجبها بشراء الغاز من وزارة النفط والغاز الستخدامه كوقود لتشغيل المحطة. لقد تم ربط مدة سريان 
اتفاقية شراء الغاز الطبيعي باتفاقية شراء الطاقة وبالتالي سوف تنتهي في 31 مارس 2028م. سيتم تلقائيًا تمديد مدة سريان اتفاقية 

شراء الغاز الطبيعي في حالة أي تمديد التفاقية شراء الطاقة. 

ووفقا التفاقية بيع الغاز الطبيعي، سيتم توريد الغاز الطبيعي عند نقطة تسليم الغاز بالمحطة. تكون شركة السوادي للطاقة غير ملزمة   
بأن تدفع لوزارة النفط والغاز عن أي غاز طبيعي تم توريده وقبوله حتى استالم شركة السوادي للطاقة مبلغ اتفاقية شراء الطاقة من 
الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )شريطة أن تكون شركة السوادي للطاقة قد قدمت الفواتير للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 
بصورة سليمة وفي الوقت المناسب وأن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لم تمارس حق التسوية بموجب اتفاقية شراء الطاقة وأن 
شركة السوادي للطاقة قد قدمت إخطارا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ووزارة النفط والغاز(. وفي حالة حصول شركة السوادي 
للطاقة على جزء من مبلغ اتفاقية شراء الطاقة، فإنها ستكون ملزمة بدفع النسبة المماثلة من مبلغ الفاتورة الشهرية للغاز الطبيعي 

ويكون الباقي مستحقا عند تسلمها الجزء غير المدفوع.

الكمية القصوى من الغاز الطبيعي التي يحتمل أن تحددها وتستلمها شركة السوادي للطاقة بموجب اتفاقية بيع الغاز الطبيعي في أي   
يوم والتي تلتزم وزارة النفط الغاز بتسليمها هي 129,162 مليون وحدة حرارية بريطانية عندانخفاض قيمة التدفئة من 845 وحدة حرارية 

بريطانية / قدم مكعب.

وفقًا إلتفاقية بيع الغاز الطبيعي، يكون السعر الذي ستدفعه شركة السوادي للطاقة عن الغاز الطبيعي المستلم والمقبول من قبل شركة   
السوادي للطاقة مساويا لما يعادل بالريال العماني 1.50 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بما في ذلك جميع تكاليف نقل 
الغاز الطبيعي إلى نقطة تسليم الغاز وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف األخرى المطبقة على بيع الغاز الطبيعي وشراء الغاز الطبيعي 

من قبل شركة السوادي للطاقة.

تنص اتفاقية بيع الغاز الطبيعي أيضًا على ما يلي:

“على الرغم مما سبق، يجب أن يكون سعر الغاز من وقت آلخر مساويا لسعر الغاز الطبيعي الذي يستخدم كثيرًافي غالبية قطاع توليد الكهرباء 
في سلطنة عمان”.

55



تجدر اإلشارة إلى أنه يجوز لوزارة النفط والغاز تعديل سعر الغاز الطبيعي، وهذا أمر لم تنص عليه اتفاقية بيع الغاز الطبيعي. ومع ذلك، سيتم 
تعديل سعر الغاز في اتفاقية شراء الطاقة بالقدر نفسه.

يجب أن يكون إجمالي إلتزامات وزارة النفط والغاز عمومًا تجاه أي مطالبات مهما كانت نوعها تنشأ عن أو تتعلق باتفاقية بيع الغاز الطبيعي 
في كل عقد سنوي لشراء الطاقة )بما في ذلك أي مطالبات تنشأ عن أو تتعلق بعجز في الكميات( في حدود 7,500,000 مليون ريال عماني 

في كل عقد سنوي لشراء الطاقة.

يجوز إنهاء اتفاقية بيع الغاز الطبيعي من قبل شركة السوادي للطاقة كنتيجة لحل وزارة النفط والغاز أو لخرق مادي إلتفاقية بيع الغاز الطبيعي 
من قبل وزارة النفط والغاز على الرغم من أن هنالك حاجة لتأمين مصادر بديلة للغاز الطبيعي. تتضمن حاالت التقصيربالنسبة لشركة السوادي 
للطاقة، حالة اإلعسار، الفشل في السداد في حالة تجاوز المبلغ المستحق الدفع 200,000 ريال عماني خالل 30 يومًا من تاريخ اإلستحقاق مع 

خروقات مادية لم تتم معالجتها خالل 30 يوما من اإلشعار.

اتفاقية توصيل الكهرباء  •

تم إبرام اتفاقية توصيل الكهرباء بين الشركة العمانية  لنقل الكهرباء، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة تم تأسيسها في عام 2003م،   
وشركة السوادي للطاقة بتاريخ 28 ديسمبر 2011م. تتضمن اتفاقية توصيل الكهرباء المبرمة بين الشركة العمانية  لنقل الكهرباء وشركة 
السوادي للطاقة الشروط واألحكام التي بموجبها سيتم توصيل شركة السوادي للطاقة بشبكة نقل الكهرباء. تعتبر اإلتفاقية إطار عمل 

بين الشركة العمانية للكهرباء وشركة السوادي للطاقة وهي تنص، من جملة أمور أخرى، على ما يلي:

قيام شركة السوادي للطاقة بدفع رسوم التوصيل للشركة العمانية لنقل الكهرباء. أ.  

تطبيق قانون الشبكة بين الشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة السوادي للطاقة. ب.  

تدخل إتفاقية توصيل الكهرباء حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها وسوف تبقى سارية المفعول لفترة أولية مدتها 30 عامًا )الفترة   
األولية( وتستمر في النفاذ حتى بعد إنتهاء الفترة األولية ما لم وحتى قيام أحد الطرفين بإنهائها بعد إشعار الطرف اآلخر بذلك قبل مهلة 

مدتها ستة شهور، على أن ال يسري هذا اإلشعار قبل إنتهاء الفترة األولية.

اتفاقيات حق اإلنتفاع  •

15 أغسطس  السوادي للطاقة يوم  بين وزارة اإلسكان وشركة  المؤقتة  للمناطق  إتفاقية حق اإلنتفاع واتفاقية حق اإلنتفاع  إبرام  تم   
2010م، وتشكل هاتين اإلتفاقيتن اتفاقيات إيجار األرض ذات الصلة بالموقع والمناطق المؤقتة. تبلغ مدة اتفاقية حق االنتفاع للمناطق 
المؤقتة 25 عامًا تبدأ إعتبارًا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الحكومة، وستكون خاضعة للتمديد لمدة 25 عامًا وفقًا لرغبة شركة 
السوادي للطاقة. ستكون شركة السوادي للطاقة ملزمة باستخدام الموقع للغرض المبين في اتفاقية حق االنتفاع واتفاقية حق اإلنتفاع 

للمناطق المؤقتة. 

وفقًا ألحكام اتفاقية حق االنتفاع للمناطق المؤقتة، تكون وزارة اإلسكان ملزمة بتسليم الموقع لشركة السوادي للطاقة خال ونظيف   
من أي حقوق تتعارض مع حق االنتفاع بما في ذلك، ولكن ال تقتصر على، أي مطالبة من الطرف الثالث قد تقدم فيما يتصل بالموقع. 
ينبغي على وزارة اإلسكان كذلك ضمان أن شركة السوادي للطاقة تتمتع دون مضايقات بالموقع خالل كامل فترة اتفاقية حق االنتفاع 

للمناطق المؤقتة.

لقد تم منح حق االنتفاع بموجب أحكام اتفاقية حق االنتفاع للمناطق المؤقتة لمدة تبدأ في تاريخ المصادقة عليها وتنتهي بعد ثالثة   
اشهر من تاريخ التشغيل التجاري. يرجى العلم أنه بناءًا على طلب قدمته شركة السوادي للطاقة بتاريخ 20 مارس 2013م، فقد تم تمديد 
اتفاقية حق  2014م كما تم تقديم طلب لتمديد فترة  31 مارس  اتفاقية حق االنتفاع للمناطق المؤقتة من قبل وزارة اإلسكان حتى 

اإلنتفاع للمناطق المؤقتة حتى 31 مارس 2015م.

وفقًا ألحكام اتفاقية حق اإلنتفاع للمناطق المؤقتة، تكون وزارة اإلسكان ملزمة بتسليم شركة السوادي للطاقة مناطق مؤقتة خالية   
الثالث قد  الطرف  بما في ذلك ولكن ال يقتصر على اي مطالبة من  االنتفاع  اتفاقية حق  تتعارض مع  ونظيفة من أي حقوق سالبة 
تم تقديمها فيما يتعلق بالمناطق المؤقتة. ينبغي على وزارة االسكان أيضًا ضمان أن شركة السوادي للطاقة تتمتع دون مضايقات 

بالمناطق المؤقتة خالل فترة اتفاقية حق االنتفاع للمناطق المؤقتة بالكامل.
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اتفاقية التشغيل والصيانة  •

تم إبرام اتفاقية التشغيل والصيانة بين شركة استومو وشركة السوادي للطاقة بتاريخ 24 ديسمبر 2010م وهي تنص على قيام شركة   
استومو بتوفير خدمات التشغيل والصيانة للمحطة. تلزم اإلتفاقية شركة استومو  بتشغيل وصيانة المحطة حتى 31 مارس 2028م )15 
سنة تقريبًا بعد تاريخ التشغيل التجاري(، شريطة تعديل فترة اتفاقية التشغيل والصيانة  لتعكس أي تمديد في فترة اتفاقية شراء الطاقة، 

على النحو الذي سيتم تحديده بين شركة السوادي للطاقة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقًا التفاقية شراء الطاقة.

وفقًا ألحكام اتفاقية التشغيل والصيانة، ستكون شركة استومو  مسؤولة عن اآلتي:  

تشغيل وصيانة وإصالح المحطة نيابة عن شركة السوادي للطاقة.  •

توليد طاقة كهربائية للتوريد للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.  •

إدارة قطع الغيار واألدوات والمواد والمستهلكات الالزمة لتشغيل وصيانة محطة.  •

التوجيه واإلشراف على العاملين في المحطة وضمان سالمة المحطة، والعاملين بشركة السوادي للطاقة وزوار المحطة؛   •

تعيين وتدريب الموارد البشرية.  •

تتضمن الرسوم المستحقة الدفع بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة )1( رسوم شهرية ثابتة و )2( رسوم متغيرة. تخضع جميع الرسوم   
للمقايسة بناءا على معدالت التضخم ذات الصلة بالريال العماني واليورو والدوالر األمريكي.

تشتمل اتفاقية التشغيل والصيانة أحكامًا عن الحوافز والعقوبات، بشروط تجارية عادية وعادلة، مرتبطة بتوفر الطاقة المحددة ومعدل   
الحرارة المستهدف.

ضمان التشغيل والصيانة  •

تم إصدار ضمان التشغيل والصيانة من قبل جي دي أف سويز سي سي أس سي أر أل، شركة تابعة لجي دي أف سويز، من أجل ضمان   
سداد جزء من التزامات استومو  لشركة السوادي للطاقة الناتجة بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة شريطة مراعاة الشروط واألحكام 

الواردة في ضمان التشغيل والصيانة. 

عقد الهندسة والشراء والبناء  •

تم إبرام عقد الهندسة والشراء والبناء بين شركة سيمنز أيه جيه وشركة جي أس إي سي سي وشركة السوادي للطاقة في 15 سبتمبر   
2010م. لقد تم تعيين كل من شركة سيمنز أيه جيه وشركة جي أس إي سي سي كمقاولين لعقد الهندسة والشراء والبناء بموجب أحكام 
عقد الهندسة والشراء والبناء لهندسة وتصميم وتصنيع وتوريد وشراء ونقل واقامة وبناء وتركيب وإكمال واختبار وافتتاح وضمان وحسن 

اقامة المحطة والمرافق المرتبطة بها.

وفقًا ألحكام عقد الهندسة والشراء والبناء، تم تحديد تاريخ الطاقة المبكر للتشغيل التجاري في 1 مايو 2012م. تم إنجاز تاريخ الطاقة   
المبكر للتشغيل التجاري فعليًا في 18 أغسطس 2012م، وببسبب التأخير في تاريخ الطاقة المبكر للتشغيل التجاري، فرضت الشركة 
العمانية لشراء الطاقة والمياه تحصيل الخسائر المتفق على تعويضها وتمت إضافتها بشكل كامل في التسوية بين مقاول عقد الهندسة 
والشراء والبناء والشركة كما هو موضح أدناه. تمت تسوية الخسائر المتفق على تعويضها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بشكل 

كامل وليست هنالك أي مبالغ مستحقة.

وفقُا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة، فقد تقرر تحقيق تاريخ التشغيل التجاري في 1 أبريل 2013م ولكن تحقق التشغيل التجاري فعليًا في 4   
أبريل 2013م أي بعد ثالثة أيام فقط من تاريخ التشغيل التجاري المجدول. قامت شركة السوادي للطاقة بإصدار فاتورة الخسائر المتفق 
على تعويضها لمقاول عقد الهندسة والشراء والبناء ولم تكن هنالك أي خسائر متفق على تعويضها مستحقة ألن الشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه قد منحت أعفاء عن مدة األيام الثالثة. يعتبر تحقيق شركة السوادي للطاقة التشغيل التجاري في خالل 3  أيام فقط بعد 
التاريخ المقرر انجاز كبير يضاف لسجلها وهو تاريخ أفضل نسبيا مقارنة بتواريخ التشغيل التجاري التي أنجزته شركات الطاقة األخرى في 

سلطنة عمان بإستثناء الباطنة للطاقة والتي حققت تاريخ اإلكمال بصورة عملية في الوقت المحدد له.

في يوم 28 سبتمبر 2013م، دخلت شركة السوادي في اتفاق تسوية مع مقاول عقد الهندسة والشراء والبناء يتضمن تفاصيل جميع   
المسائل العالقة بين الطرفين. وكجزء من اتفاقية التسوية هذه، وافق مقاول عقد الهندسة والشراء والبناء على تعويض شركة السوادي 

للطاقة عن المطالبات المتعلقة بالخسائر المتفق على تعويضها وغيرها من المدفوعات التي سيقوم بدفعها المقاول للشركة.
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عالوة على ما تقدم، فقد تمت إضافة وتسوية الخسائر المتفق على تعويضها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالكامل وفقًا ألحكام 
اتفاق التسوية.  

اتفاقية المساهمين  •

بين  تمت  التي  الترتيبات  على  اإلتفاقية  تحتوي  2010م.  نوفمبر   29 يوم  في  المشروع  مؤسسي   بين  المساهمين  إتفاقية  إبرام  تم   
المساهمين فيما يتعلق بإدارة عملية الطرح العام األولي.

تنص اتفاقية المساهمين على ضرورة قيام المساهمين بطرح األسهم لإلكتتاب من قبل المستثمرين من خالل طرح عام بهدف اإلدراج   
في سوق مسقط لإلوراق المالية خالل فترة أربع سنوات من تاريخ تأسيس شركة السوادي للطاقة، أو بخالف ذلك بيع 35 بالمئة من 
أسهم رأسمال الشركة لشركة الكهرباء القابضة وفقًا ألحكام اتفاقية مؤسسي المشروع. تنص اتفاقية المساهمين أيضًا على بنود معينة 

تتعلق بمتطلبات تعيين وتشكيل مجلس اإلدارة والنصاب القانوني إلنعقاد اجتماعات المجلس والتصويت فيها.

سوف تبقى اتفاقية المساهمين سارية المفعول لفترة مساوية لمدة شركة السوادي للطاقة.  
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الفصل الثاني عشر

تكلفة المشروع والتمويل
تكلفة المشروع

أنجزت شركة السوادي للطاقة تاريخ التشغيل التجاري في يوم 4 أبريل 2013م. يبلغ إجمالي تكلفة المشروع 336 مليون ريال عماني تقريبًا 
)875 مليون دوالر أمريكي( تفاصيله على النحو التالي:-

)مليون ريال عماني(
تكاليف المشروع

260.4 تكاليف البناء )عقد الهندسة والشراء والبناء(
76.1 تكاليف أخرى غير تكاليف عقد الهندسة والشراء والبناء

336.5 المجموع

مصادر التمويل 
0.5 أسهم رأس المال

63.8 قروض تجسير حقوق المساهمين
7.1 قروض المساهمين

251.5 قروض ألجل
13.6 إيرادات التشغيل المبكر ومبلغ تسوية عقد الهندسة والشراء والبناء

336.5 المجموع

المساهمات في رأس المال: الجدول أدناه يتضمن المساهمات األولية في رأس المال من المساهمين في المشروع:

ريال عماني

اسم المساهم:

230,000 كهربل

110,000 التقنيات المتعددة

55,000 سوجيتز

55,000 يوندن

50,000 الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية

500,000 المجموع

قروض تجسير حقوق المساهمين وقروض المساهمين

في 16 سبتمبر 2010، أبرمت شركة السوادي للطاقة والمساهمون فيها في ذلك الوقت والمقرضون وفقًا إلتفاقية الشروط العامة اتفاقية 
قروض تجسير حقوق المساهمين واتفاقية قروض المساهمين والتي بموجبها أصبح المساهمون ملزمين بترتيبات قروض تجسير حقوق 

المساهمين أو توفير قروض المساهمين، على النحو الوارد في الجدول أدناه:
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ريال عماني نوع القرض

اسم المساهم

32,632,691 تجسير حقوق المساهمين كهربل

15,606,940 اتفاقية قروض المساهمين التقنيات المتعددة

7,803,470 تجسير حقوق المساهمين سوجيتز

7,803,470 تجسير حقوق المساهمين يوندن

7,094,063 الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية اتفاقية قروض المساهمين

70,940,634 المجموع

إيضاح: في 26 أبريل 2012م، قامت التقنيات المتعددة بتحويل اتفاقية قرض المساهمين إلى قرض تجسير حقوق المساهمين بعد الحصول 
على موافقة المساهمين اآلخرين.

المساهمون في شركة  الشركة” من نشرة اإلصدار هذه، وافق  المساهمين في  التفصيل في فصل “تفاصيل  كما هو موضح بشئ من 
2013م على تحويل قروض تجسير حقوق المساهمين  27 مارس  السوادي للطاقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 
وقروض المساهمين ألسهم راس المال في الشركة األمر الذي أدى الى زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المصدر والمدفوع للشركة 

الى 71,440,634 ريال عماني.

تمويل الدين

أبرمت شركة السوادي للطاقة اتفاقيات المشروع مع اتحاد بنوك عالمية ووكاالت إئتمان الصادرات لتوفير قروض بلغت في مجموعها 252 
مليون ريال عماني )654 مليون دوالر أمريكي( تقريبًا. فيما يلي ملخص عن اتفاقيات التمويل المبرمة والتي تخضع جميعها إلتفاقية الشروط 

العامة.

الجدول أناه يوضح اتفاقيات التمويل القائمة لشركة السوادي للطاقة كما في 31 مارس 2013م:

أجمالي المبالغ 
المستحقة  
كما في 31 

مارس 2014م 

إجمالي المبلغ 
المسحوب كما 
في 31 مارس 

2014م 

إجمالي 
التسهيالت 

المتاحة

سعر الفائدة العملة المقرضون نوع القرض1

124,007,801 127,305,000 127,305,000 ليبور + هامش دوالر أمريكي  كياف دبليو آيبكسبنك جي 
أم بي أتش، كريديت آكريكول 

كوربوريت آند انفيستمنتس بنك 
ستاندرد تشارترد، ناتكسيس، 

بايريشالندبنك، أتش أس بي سي 
المحدود، البنك العربي األوروبي 
بي ال سي، كريديت آندستيريال 
آند كوميرشيال- سي آي سي– 

سي آي سي

اتفاقية تسهيالت 
تجارية

131,856,634 138,972,000 138,972,000 ليبور + هامش دوالر أمريكي ككسيم اتفاقية ككسيم 
للتسهيالت 

المباشرة
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69,080,230 72,808,000 72,808,000 ليبور + هامش دوالر أمريكي كياف دبليو آيبكسبنك جي أم بي 
أتش، كريديت آكريكول كوربوريت 

آند انفيستمنتس بنك وكرديت 
آندستيريال آند كوميرشيال- سي 

آي سي وأتش اس بي سي ليمتد 
والبنك العربي االوربي بي ال سي 

وناتكسيس وبايريشالندبنك.

اتفاقية ككسيم 
لتغطية 

التسهيالت 

113,856,000 120,000,000 120,000,000 معدل الفائدة 
التجارية 

المرجعية

دوالر أمريكي كبه اف دبليو آب إي بي أكس 
بنك جي أم بي أتش

اتفاقية هيرمز 
للتسهيل 

المغطى ثابت 
األجل

185,016,000 195,000,000 195,000,000 ليبور + هامش دوالر أمريكي مؤسسة آكريكول كريديت، بنك  
كريديت آكريكول كوربوريت آند 

انفييستمنتس بنك وكرديت 
آندستريال آند كوميرشيال- سي 

آي سي واتش اس بي سي ليمتد 
والبنك العربي األوربي بي ال سي 
وناتكسيس وبايريشالندبنك وبنك 

ستارندرد تشارترد

اتفاقية هيرمز 
للتسهيل 

المغطى متغير 
األجل

600,000 600,000 8,840,000 متغير يخضع 
حاليًا لسقف 2 

بالمئة

ريال عماني بنك مسقط ش م ع ع اتفاقية تسهيالت 
رأس المال 

العامل

كما في تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار هذه، تم التحوط للقرض الرئيسي لشركة السوادي للطاقة إمتثااًل لمتطلبات اتفاقية الشروط العامة. وقد 
أدى لتعزيز التنبؤ بالتدفقات النقدية المتاحة للمساهمين.

آلية أولوية الدفع النقدي

تتضمن وثائق التمويل آلية إجبارية ألولوية الدفع النقدي كما هو الحال في أغلب شركات الطاقة المدرجة في سلطنة عمان)وذلك فيما يتعلق 
بالشريحة التجارية فقط(. توجه هذه اآللية على النحو المنصوص عليه في أتفاقية الشروط العامة ايرادات التشغيل التي يحققها المشروع نحو 

حسابات المشروع.

أن وجود اآللية اإلجبارية ألولوية الدفع النقدي في ترتيبات التمويل بشركة السوادي للطاقة يعني أن قدرة الشركة على دفع أرباح قد تتأثر في 
فترة أولوية الدفع النقدي ألن إيرادات التشغيل قد يتم تحويلها لحساب توزيعات األرباح عندما يتم فقط تمويل حسابات المشروع الواردة في 
اتفاقية الشروط العامة لتمويلها بشكل كامل. لمزيد من المعلومات عن سياسة شركة السوادي للطاقة لتوزيع األرباح، يرجع اإلطالع على 

“سياسة توزيع األرباح” من هذه النشرة.

احتياطي خدمة الدين

وفقًا لشروط وثائق التمويل، تكون شركة السوادي للطاقة ملزمة باإلحتفاظ برصيد نقدي )أو دعم إئتمان المساهمين( يساوي مبلغ دفعات 
خدمة الدين لمدة ستة أشهر في المستقبل في حساب مصرفي منفصل مرهون لصالح المقرضين. يحق للمقرضين سحب مبالغ من هذا 
حالة  تنشأ في  التي  األخرى  الحاالت  أو  التمويل  وثائق  المحدد بموجب  النحو  بالتزاماتها على  للطاقة  السوادي  لم توف شركة  إذا  الحساب 
تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها.  كما في تاريخ إعتماد نشرة اإلصدار هذه، توفر شركة السوادي للطاقة كامل مبلغ احتياطي خدمة الدين عبر 

دعم ائتمان المساهمين.
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حساب مخصص خدمة الدين

تكون شركة السوادي للطاقة، وفقًا لوثائق التمويل، ملزمة باالحتفاظ بحساب مخصص خدمة الدين حتى شهر أكتوبر 2024م. ينبغي على 
شركة السوادي للطاقة العمل على ضمان أن حساب مخصص خدمة الدين يتم تمويله نقدًا اعتبارًا من تاريخ اإلكتمال. تم إنشاء هذا الحساب 
حتى يتم تغذيته بنهاية تاريخ السداد والذي يحل بعد نهاية فترة الصيف في كل مرة حيث يالحظ ارتفاع اإليرادات بسبب العوامل الموسمية 
التي تسري على رسوم السعة اإلنتاجية وفقًا إلتفاقية شراء الطاقة على أن يتم سحب المبلغ الذي تم إيداعه في تاريخ السحب التالي الذي يحل 

بعد فترة الشتاء ذات الصلة لمقابلة مبالغ خدمة الدين. يتم تحديد المبالغ المخصصة المطلوبة في تاريخ أغالق البيانات المالية للمشروع. 

إحتياطي الصيانة

وفقًا لشروط وثائق التمويل، تكون شركة السوادي للطاقة ملزمة باإلحتفاظ بحساب احتياطي الصيانة والذي يتم تمويله )سواء كان نقدًا أو 
دعم اإلئتمان أو مزيج منهما بمبلغ 3.750.000 دوالر أمريكي في كل تاريخ سداد على النحو المحدد في اتفاقية الشروط العامة، اعتبارا من 
تاريخ السداد السادس عشر حتى تاريخ السداد التاسع عشر حتى يصل إجمالي المبلغ 15,000,000 دوالر أمريكي لتغطية التكاليف المحتملة 

ذات الصلة بتمديد الفترة الزمنية للبرنامج.

في أي وقت بين تاريخ السداد الخامس عشر حتى تاريخ السداد الثامن عشر، يقوم المهندس المستقل للمقرضين بتقييم تكلفة تنفيذ تمديد 
الفترة الزمنية للبرنامج. إذا كانت التكلفة المقدرة أقل من 15,000,000 دوالر أمريكي، سيتم تخفيض المبلغ المزمع أيداعه وفقًا لذلك.

يجوز لشركة السوادي للطاقة ان تسحب مبالغ من حساب اإلحتياطي فقط لسداد تكلفة تنفيذ تمديد الفترة الزمنية للبرنامج إذا أوصى المشغل 
بذلك. في حال أن المشغل قد أوصى بعدم الحاجة لتمديد الفترة الزمنية للبرنامج قبل تاريخ االنتهاء وأن المهندس المستقل للمقرضين قد 
اقتنع بذلك، سيتم تحويل كل المبالغ لحساب التوزيعات. كما في تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار هذه، تتوقع شركة السوادي للطاقة بأن تتم 
تغطية كامل مبلغ احتياطي الصيانة عبر دعم إئتمان المساهمين. عالوة على ذلك، وبناءا على التاريخ التشغيلي لشركة السوادي للطاقة، تعتقد 

اإلدارة كما في تاريخ اعتماد هذه النشرة أن يتم تمديد الفترة الزمنية بعد تاريخ االنتهاء.

جدول السداد

يتم سداد المبالغ المسحوبة كتسهيالت )غير التسهيالت التجارية( بالكامل في 28 قسط نصف سنوي اعتبارا من 31 أكتوبر 2013م على أن 
يكون آخر قسط مستحق في 31 مارس 2027م. يتم سداد القرض التجاري بالكامل في 30 قسط نصف سنوي اعتبارا من 31 أكتوبر 2013م 

وعلى أن يكون آخر قسط مستحق في 31 مارس 2028م.

الجدول أدناه يوضح جدول السداد المتوقع ألصل مبالغ التسهيالت ألجل: 

المستحق بعد 
السنة المالية 

2018م

المستحق خالل 
السنة المالية 

2018م

المستحق خالل 
السنة المالية 

2017م

المستحق خالل 
السنة المالية 

2016م

المستحق خالل 
السنة المالية 

2015م

المستحق خالل 
9 أشهر من 

العام 2014م

المطلوب كما 
في 31 مارس 

2014م

438,559,568 39,761,790 38,283,295 38,123,066 35,849,132 33,239,814 623,816,664 دوالر أمريكي

168,626,154 15,288,408 14,719,927 14,658,319 13,783,992 12,780,708 239,857,507 ريال عماني

القائم(  الرئيسي  القرض  المبلغ )%4.6 من مجموع  للطاقة بسداد أصل  السوادي  اعتماد نشرة اإلصدار هذه، قامت شركة  تاريخ  كما في 
والفائدة وفقًا لشروط وبنود وثائق التمويل.

يوضح الجدول اآلتي مصادر تمويل الشركة بموجب قائمة تبين جميع الديون المترتبة على الشركة سواء كانت قصيرة األجل أم طويلة األجل ، 
وذلك بهدف إعطاء المستثمر الفرصة لمعرفة عالقة األسهم المنوي إصدارها ومدى تأثيرها في أوضاع الشركة المالية، و سهولة تحديد نسبة 

مصادر التمويل الخارجية إلى نسبة مصادر التمويل الداخلية )نسبة الدين إلى حقوق المساهمين(:
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القيمة كما هي بتاريخ 31 مارس البيــــــان 
2014

)قبل اإلصدار(

القيمة في حالة تغطية
 جميع األسهم المطروحة

)بعد اإلصدار(

النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ 

600,000600,000رأس المال العامل

.%600,0002.%600,0002مجموع الديون قصيرة األجل )1(

47,680,99947,680,999تسهيالت تجارية بسعر فائدة )اليبور+هامش ربحية(

50,698,87650,698,876اتفاقية ككسيم للتسهيالت المباشرة بسعر فائدة )اليبور+هامش ربحية(

اتفاقية ككسيم للتسهيالت المغطاة الثابتة األجل بسعر فائدة 
)اليبور+هامش ربحية(

26,561,34826,561,348

43,777,63243,777,632اتفاقية هيرمز للتسهيالت المغطاة بسعر فائدة )اليبور+هامش ربحية(

اتفاقية هيرمز للتسهيالت المغطاة المتغيرة األجل بسعر فائدة 
)اليبور+هامش ربحية(

71,138,65271,138,652

%239,857,50774.6%239,857,50774.6مجموع الديون طويلة األجل )2(

%240,457,50774.8%240,457,50774.8مجموع الديون )2+1(

 71,440,634 71,440,634رأس المال

1,797,7521,797,752االحتياطي القانوني

7,798,2017,798,201األرباح المدورة

%25.281,036,58725.2|%81,036,587مجموع حقوق المساهمين )3(

%321494094100%321494094100المجموع العام لمصادر التمويل )3+2+1(

3 مرات3 مراتنسبة الدين إلى حقوق المساهمين  

إتفاقيات التمويل الرئيسية

فيما يلي ملخص اإلتفاقيات الرئيسية بموجب اتفاقية الشروط العامة:

التعهدات اإليجابية: تتضمن اتفاقية الشروط العامة تعهدات إيجابية معتمدة من حين آلخر فيما يتعلق بترتيبات تمويل من هذا النوع، بما في 
ذلك ولكن ليس قاصرا على بناء وتشغيل المحطة، الوجود كشركة، التصاريح، وثائق المشروع، تامينات إضافية، أحتياطي إختياري، ضرائب، 
تصنيف على قدم المساواة، طلب اإليرادات والعائدات، اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل، الصيانة ومراقبة السجالت. مسك الحسابات، 

الملكية الفكرية، التعرف على عميلك، الفائدة والوثائق، واإلشعارات، التكاليف المعتمدة والتأمين.

التعهدات السلبية: تتضمن اتفاقية الشروط العامة تعهدات سلبية من حين آلخر فيما يتعلق بترتيبات تمويل من هذا النوع بما في ذلك ولكن 
ليس قاصرا على إدخال تعديالت على وثائق المشروع، إنهاء اتفاقية مؤسسي المشروع، تصفية ، دمج ، دخول في اتفاقيات جديدة ذات 
صلة بالمشروع، تخلص )غير المسموح به بموجب وثائق التمويل أو مطلوب بموجب أي حكم من أحكام وثائق المشروع أو اتفاقية مؤسسي 
المشروع(، التزامات إضافية )غير المسموح بها بموجب وثائق التمويل( ، رهونات سالبة، تغيير نشاط، أصول راسمالية، قروض وضمانات، 
إدخال تعديالت لوثائق قانونية، تنازالت، تعديالت أو تسويات، تكبد تكاليف تشغيل )غير التكاليف المعتمدة( اتفاقية تحوط، معامالت مع 

الشركات التابعة، اختبار أداء، تصفية، توقف أو تنازل، حصانة أو خطة إدارة البيئة. 

حاالت تقصير: تتضمن اتفاقية الشروط العامة حاالت تقصير من حين آلخر فيما يتعلق بترتيبات تمويل من هذا النوع، بما في ذلك ولكن ليس 
قصرا على: عدم السداد، عدم اإلمتثال لوثائق التمويل ووثائق المشروع، تمويه الحقائق، حاالت إفالس، تسويات، تأخير، تدخالت حكومية، 
تقصير متبادل، سحب موافقات، عدم قانونية، ملكية، معدل احتياطي تغطية خدمة الدين )أنظر أدناه(، أثر جوهري عكسي، فشل في ضمان 

الفوائد، إلتزامات المساهمين، خسائر وأضرار للمشروع، عجز في توقعات التمويل، مقاول التشغيل والصيانة، ترتيبات صيانة طويلة األمد.
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معدل تغطية خدمة الدين: أي إنخفاض في معدل تغطية خدمة الدين، في أي تاريخ حساب،دون معدل 1:1.05 سيشكل حالة تقصير وفقًا 
إلتفاقية الشروط العامة. سقف معدل تغطية خدمة الدين لتوزيع األرباح هو 1:1.10 .

نشرة  اعتماد  تاريخ  في  كما  تصحيحة.  بفترة  العامة  الشروط  اتفاقية  تسمح  التقصير،  حالة  معالجة  يمكن  حيث  محددة،  معينة  حاالت  في 
جوهرية  تمويل  ترتيبات  أي  أو  التمويل  وثائق  من  وثيقة  أي  بموجب  تقصير  حالة   أي  للطاقة  السوادي  شركة  على  ليست  هذه،  اإلصدار 
تاريخ تسجيل شركة السوادي للطاقة، أي قبل أربع سنوات من  الطرح خالل  إدراج أسهم  العامة على ضرورة  اتفاقية الشروط   أخرى. تنص 

1 أغسطس 2014م.

حزم ضمان

تم ضمان جميع القروض لصالح المقرضين عبر حزم أسهم وضمان أصول من شركة السوادي للطاقة والمساهمين. تتضمن هذه الحزم 
والضمانات اإلتفاقيات التالية التي تم تسجيلها حسب األصول عند اإلقتضاء:

رهن تجاري مضمون بأصول شركة السوادي للطاقة وفقًا للقانون العماني.  •

رهن قانوني مضمون بحقوق وسندات ملكية ومصالح لشركة السوادي للطاقة في اتفاقيات حق اإلنتفاع فيما يتعلق بممتلكات منقولة   •
وغير منقولة وفقًا للقانون العماني.

رسوم أسهم على جميع األسهم وفقًا للقانون العماني.  •

رسوم وسندات تنازل وضمان على حساب شركة السوادي للطاقة واتفاقيات ذات صلة وأراضي وأصول أخرى وفقًا للقانون العماني.   •

رسوم وضرائب على حساب شركة السوادي للطاقة واإلتفاقيات ذات الصلة وفقًا للقانون العماني.  •
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الفصل الثالث عشر

عوامل المخاطرة

يجب على المستثمرين المحتملين، قبل االستثمار في األسهم المطروحة، أن يدرسوا بعناية عوامل المخاطرة المتعلقة بنشاط شركة السوادي 
للطاقة والقطاع الواردة أدناه مع كل المعلومات الواردة في هذه النشرة، بما في ذلك البيانات المالية الواردة في فصل “البيانات المالية” 
من هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم المطروحة. هذه المخاطر وحالة عدم اليقين هي ليست المخاطر الوحيدة التي 
تواجهها شركة السوادي للطاقة، وقد تواجه شركة السوادي للطاقة مخاطر إضافية وحاالت عدم يقين غير معروفة حاليا أو قد تعتقد الشركة 
بأنها غير جوهرية وربما يكون لها أثر مادي سلبي أو إيجابي على أوضاعها المالية أو نجاح نشاطها. قد يؤدي لحدوث أي من األحداث التالية 
أو مزيج منها تأثير سلبي جوهري أو مفيد على نشاط شركة السوادي للطاقة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية وسبب 
في تراجع اسعار السهم بشكل كبير وفي خسارة المستثمرين كل أو جزء من استثماراتهم. ما لم يتم ذكرها بخالف ذلك في عوامل المخاطرة 
الواردة أدناه، فان شركة السوادي للطاقة ليست في وضع يمكنها من تحديد أو تقدير المخاطر المالية أو المخاطر األخرى المذكورة في نشرة 

اإلصدار هذه.

عوامل المخاطرة ذات الصلة بالمشروع
محدودية الخلفية التشغيلية

دخل المشروع مرحلة التشغيل التجاري في يوم 4 أبريل 2013م واستنادا لذلك ال يوجد بالمحطة سجل تشغيل إال لفترة 12 شهرًا فقط. وعليه، 
ونتائجها  والمستقبلية  الحالية  وتوقعاتها  للمحطة  التشغيلي  األداء  لتقييم  معلومات محدودة  على  إال  المحتملون  المستثمرون  يحصل  لم 

المالية وأدائها.

يجب النظر لتوقعات النشاط واألداء المالي لشركة السوادي للطاقة في ضوء المخاطر وحالة عدم اليقين والمصروفات والصعوبات التي 
البيانات  الدقيقة بسبب محدودية  والتنبؤات  التخطيط  تحديات  بما في ذلك  تاريخ تشغيل محدود،  ذات  المشاريع  تواجهها، من حين آلخر، 
التاريخية األمر الذي يعني أن النتائج السابقة لشركة السوادي للطاقة ال يمكن االعتماد عليها كمؤشر لألداء في المستقبل. وبالتالي، قد يكون 
لعدم القدرة على تحديد المخاطر والصعوبات والتعامل معها والتصدي لها بنجاح أثر ضار على نشاط شركة السوادي للطاقة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي، بما في ذلك سعر سهم الشركة في السوق.

مخاطر التشغيل والتكنولوجيا

تعتبر مصدر  الطاقة والتي  اتفاقية شراء  المنصوص عليها في  بالتزاماتها  الوفاء  للطاقة من  السوادي  التشغيلية شركة  المخاطر  قد تمنع  
ايراداتها، وفي بعض الحاالت القصوى مثل الفشل في الوفاء باإللتزامات األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى قيام الشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه إلنهاء إتفاقية شراء الطاقة. باإلضافة إلى ذلك، تمنع اإلتفاقيات المالية الحالية لشركة السوادي للطاقة الشركة من تنويع عملياتها 
في المستقبل، ومن غير المرجح أن ال تكون الشركة قادرة على تحقيق اإليرادات أو التدفقات النقدية، إال من خالل اتفاقية شراء الطاقة خالل 
فترة صالحية االتفاقية. ومع ذلك، فإن خطة العمل لشركة السوادي للطاقة تمثل قدرًا معقواًل من متوسط معدالت انقطاع الطاقة لتغطية 
خطر اإلنقطاع القسري إلنتاج الطاقة. في سنوات معينة اعتمادا على عدد مرات اإلنقطاع القسري للتيار، يمكن أن يكون هناك فروق إيجابية 
أو سلبية. تأخذ خطة العمل والتوقعات أيضا في االعتبار التدهور واألداء الفني. يتم التقليل من خطر انقطاع التيار عن طريق استخدام وحدات 

متعددة إلنتاج الطاقة.

تعتبر المخاطر ذات الصلة بالتكنولوجيا مخاطر منخفضة نظرًا ألن المحطة تستخدم تكنولوجيا مجربة من موردين دوليين مشهورين مثل شركة 
سيمنز. شركة استومو  )جي دي أف سويز الشركة ذات الملكية الغالبة وأكبر شركات تشغيل وصيانة محطات الطاقة وتحلية المياه في سلطنة 
عمان( هي الشركة المشغلة للمحطة. يتم تخفيف جميع المخاطر التشغيلية بشكل عام من خالل الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة استومو  
فيما يتعلق بتشغيل محطات طاقة مماثلة في سلطنة عمان. قامت شركة السوادي للطاقة بنقل جزء كبير من مخاطر التشغيل والصيانة 

لشركة استومو بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة. يتم تخفيف المخاطر التشغيلية األخرى من خالل عوامل تخفيف المخاطر التالية:

لقد تم تحفيز المشغل للحفاظ على أعلى مستوى ممكن من األداء للمحطة من خالل آلية للمكافأة / العقوبة.  .1
توفر عدد كاف من قطع الغيار لضمان إصالح سريع.  .2

توفر مخزون استراتيجي من زيت الوقود المساعد في الموقع لضمان التشغيل لمدة خمسة أيام؛ حتى التاريخ الذي لن يكون هناك أي   .3
انقطاع في إمدادات الغاز ولم يطلب من المحطة التشغيل بزيت الوقود باستثناء إلثبات اختبار األداء السنوي على زيت الوقود. 

السماح باصالحات تعاقدية كبرى وأن معدالت اإلنقطاع المخطط المسموح بها أعلى من ما هو مستخدم في الواقع )خالل فترة الشتاء(.  .4
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مخاطر ما بعد فترة اتفاقية شراء الطاقة

تنتهي صالحية اتفاقية شراء الطاقة التي تبلغ 15 عاما قبل انقضاء العمر اإلنتاجي المتوقع للمحطة. وبالتالي، من المتوقع أن يتم تحقيق جزء 
كبير من القيمة خالل فترة ما بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة. ومع ذلك وفي تلك اللحظة فان المحطة، كغيرها من المحطات األخرى التي 

تحكمها االتفاقية بمدة صالحية، ستواجه مخاطر جديدة على النحو التالي:

مخاطر امدادات الغاز واألسعار   •

مخاطر السوق )األسعار والسعة اإلنتاجية(    •

المنافسة من قبل التكنولوجيا الحديثة واألكثر كفاءة    •

المخاطر التنظيمية    •

مخاطر التشغيل    •

مخاطر ائتمان العمالء    •

مخاطر االقتصاد الكلي   •

آخذة  الطاقة  اتفاقية شراء  تمت  التي  للفترة  للطاقة  السوادي  بتقييم قيمة شركة  المستقل  المهني  المستشار  أيه بصفتها  بي  آي  قامت 
المخاطر المختلفة لبيئة السوق في االعتبار. يرجى اإلطالع على القسم المعنون نظرة عامة على اإليرادات الواردة في “وصف الشركة ونظرة 
عامة على األعمال” الذي يحتوي على ملخص لتقرير آي بي أيه. تتبع شركة كهربل، أكبر مساهم في شركة السوادي للطاقة، لمجموعة جي دي 
أف سويز التي تتمتع بخبرة واسعة في إدارة مثل هذه المخاطر في بيئات مماثلة مثل أوروبا أوالواليات المتحدة األمريكية أو أستراليا، حيث 

تقوم بتشغيل العديد من محطات توليد الطاقة.

إمكانية استرداد تكاليف التشغيل والصيانة المرتفعة أو النفقات الرأسمالية بموجب اتفاقية شراء الطاقة. 

ينطوي تشغيل المحطة، من بين جملة أمور أخرى، على عوامل قانونية وتنظيمية وتقنية عامة وغيرها من العوامل التي قد تكون خارجة عن 
سيطرة شركة السوادي للطاقة. على الرغم من وجود أحكام في اتفاقية شراء الطاقة لحماية الشركة من التغييرات في القانون، يمكن أن تؤدي 
التغييرات في بعض العوامل الى رفع تكلفة تشغيل المحطة بالنسبة لشركة السوادي للطاقة أكثر مما كان متوقعا ويمكن أن يتطلب نفقات 
رأسمالية إضافية أو يمكن أن يؤدي الى تراجع اإليرادات. باإلضافة إلى ذلك، على غرار أي منشآت صناعية أخرى، يمكن أن تؤدي التعقيدات ذات 
الصلة بالتصميم الهندسي والتنفيذ أو التكنولوجيا أو تعطل المعدات إلى خفض مستوى جاهزية المحطة أو اإلنتاج و / أو النفقات العاليةأكثر 

من النفقات الرأسمالية و / أو تكاليف التشغيل والصيانة المتوقعة.

قد ال يتم استرداد المعدالت التي تم على اساسها حساب رسوم السعة اإلنتاجية وفقًا إلتفاقية شراء الطاقة وتثبيتها على مدى عمر اإلتفاقية 
البالغ 15 عاما، رهنا بالتنامي المحدد وزيادات التكاليف العالية مقارنة بتلك المتوقعة في البداية. يمكن أن يخضع المشروع لتغييرات في هيكل 
تكاليف التشغيل على مدى فترة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 15 عامًا، بما في ذلك األخذ في اإلعتبار األسباب التي تتعلق بـ)أ( التشغيل )ب( 
الصيانة واإلصالح وتجديد اآلالت ومعدات المحطة )ج( شراء الوقود اإلحتياطي )د( وقود احتياطي النقل )ه( االمتثال البيئي )ر( إيجار األرض 

)ز( خدمات المرافق و )و( التأمين.

ومع ذلك، وطالما أن الغالبية العظمى من تكاليف التشغيل والصيانة قد تم التعاقد بشأنها لمدة 15 عاما مع شركة استومو ،ستبقى مخاطر 
ارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة المحطة محدودة.

اإلعتماد على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه كمشتري/ زبون وحيد

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه هي المشتري الوحيد لكل الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة، وأيضا تلك التي تنتجها الجهات األخرى 
المرخص لها تشغيل محطات إنتاج الطاقة في سلطنة عمان. وعلى هذا النحو، ال تواجه الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في الوقت 
الحالي أي منافسة. إذا توقفت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة، فانها 
سوف لن تكون قادرة على بيع السعة اإلنتاجية للمحطة وما تنتجها من طاقة كهربائية ألي مشتري آخر. ومع ذلك، ال يوجد هنالك أي ضمان 
بأن الحكومة سوف لن تقوم بفتح أسواق الكهرباء للمنافسة أو السماح ببيع الطاقة من قبل مزودي السعة أو الطاقة اإلنتاجية لجهات أخرى 
غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن تقديم أي ضمان بأن دور الشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه في القطاع لن يتغير في المستقبل. يمكن أن يكون لدخول المنافسة في سلطنة عمان أو تغيير دور الشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه في القطاع تأثير مادي )سلبي أو مفيد( على نشاط شركة السوادي للطاقة ونتائج عملياتها ووضعها المالي، بما في ذلك سعر سهم 

الشركة في السوق.
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إيراداتها وفقًا إلتفاقية شراء الطاقة طويل األمد. وسيتم تخفيف مخاطر ضعف اإليرادات من خالل عوامل  تحقق شركة السوادي للطاقة 
تخفيف المخاطر التالية:-

إيرادات رسوم السعة اإلنتاجية المحققة ذات الصلة بجاهزية المشروع مصممة لتغطية جميع )أ( تكاليف اإلستثمار )ب( تكاليف التشغيل   )1(
والصيانة الثابتة و )ج( تكاليف التمويل والضرائب.

تتمتع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )بوصفها المشتري والطرف المتعاقد المسؤول عن الدفع، من بين جملة أمور أخرى، رسوم   )2(
السعة اإلنتاجية( بتصنيف إئتماني عالي وسجل تاريخي جيد من حيث السداد في الوقت المحدد. شركة السوادي للطاقة شركة مستقلة 
عن المالءة المالية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والدعم المالي المستمر الذي تتلقاه من شركة الكهرباء القابضة والحكومة من 
حين آلخر. إذا تدهورت المالءة المالية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه و / أو إذا توقفت شركة الكهرباء القابضة أو الحكومة عن 
توفير الدعم المالي المطلوب للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، فقد ال تكون الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قادرة على 
الوفاء بإلتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة وقد تضعف قدرتها في السداد وفقًا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة وعليه. 

يمكن أن تتأثر إيرادات شركة السوادي للطاقة بشكل سلبي إال أنه من غير المرجح حدوث هذا التأثير السلبي.

يخضع التزام شركة السوادي للطاقة بالسداد لوزارة النفظ والغاز مقابل الغاز المورد وفقًا ألحكام اتفاقية بيع الغاز الطبيعي لسداد قيمة   )3(
الوقود المستلم من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقًا إلتفاقية شراء الطاقة. ولذلك، ليست هنالك أي مخاطر مرتبطة بسداد 

قيمة الغاز.

تعتمد إيرادات السعة اإلنتاجية على جاهزية المحطة وليست على التوريد الفعلي.  )4(

يحق للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب اي تقصير من قبل شركة السوادي للطاقة والتي، إذا لم تعالج 
في اطار اتفاق على فترات معالجة من قبل شركة السوادي، ستزيد من احتماالت انهاء االتفاقية. وفي مثل هذه الحالة، سوف تخسر شركة 
السوادي للطاقة مصدرها الوحيد لتحقيق اإليرادات. يعتمد تمديد عمر اتفاقية شراء الطاقة عند انتهاء مدة صالحيتها على موافقة الشركة 
العمانية لشراء الطاقة والمياه.  يعتمد المنظور طويل األمد للمشروع )بعد انتهاء مدة صالحية اتفاقية شراء الطاقة( بشكل كبير على الطلب 
على الكهرباء من الشبكة الرئيسية. يمكن أن يكون إلنهاء إتفاقية شراء الطاقة أو الفشل في تمديدها عند إنتهاء صالحيتها أو الفشل في تحقيق 
اإليرادات المتوقعة بعد إنهاء اتفاقية شراء الطاقة أو إنتهاء مدة صالحيتها تأثير مادي عكسي على نشاط شركة السوادي للطاقة ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي، بما في ذلك سعر سهم الشركة في السوق.

عدم ملكية األرض التي اقيمت عليها المحطة

الموقع الذي أقيمت عليه المحطة مملوك لوزارة اإلسكان والتي، بموجب اتفاقية حق اإلنتفاع للمناطق المؤقتة، منحت حق اإلنتفاع بالموقع 
لشركة السوادي للطاقة لمدة 25 عامًا اعتبارًا من تاريخ النفاذ ويمكن تمديد هذه المدة بناءا على رغبة شركة السوادي للطاقة لفترة أخرى مدتها 
25 عامًا. إذا كان هنالك خرق جوهري من قبل شركة السوادي للطاقة لشروط وأحكام إتفاقية حق اإلنتفاع بالمناطق المؤقتة، يجوز لوزارة 
اإلسكان بناءا على رغبتها اختيار إنهاء اتفاقية حق اإلنتفاع بالمناطق المؤقتة مبكرًا وحمل شركة السوادي للطاقة على إخالء الموقع واسترداده. 
سيكون إلنهاء إتفاقية حق اإلنتفاع بالمناطق المؤقتة تأثير جوهري عكسي على نشاط شركة السوادي للطاقة ونتائج عملياتها ومركزها المالي، 

بما في ذلك سعر سهم الشركة في السوق. 

توفر العمالة الماهرة 

تعتمد شركة السوادي للطاقة بدرجة كبيرة على الخدمات المستمرة للموظفين الرئيسيين سواء كانوا معينين من قبل الشركة أو معينين من 
قبل شركة استومو وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل المحطة. تعتبر معرفة العاملين بقطاع توليد الطاقة الكهربائية ومهاراتهم وخبراتهم 
عناصر هامة لنجاح نشاط شركة السوادي للطاقة. هنالك عدد محدود من الموظفين بقائمة مرتبات العاملين بشركة السوادي للطاقة حيث 

يتم التعاقد إلنجاز النشاط ذات العمالة الكثيفة المتعلقة بالتشغيل والصيانة خارجيًا مع شركة استومو وفقًا إلتفاقية التشغيل والصيانة.  

التنظيمي أو ضعف  التركيز  الى فقدان  بالشركة  الرئيسيين  قد يؤدي فقدان أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو موظف من الموظفين 
التشغيل أو عدم القدرة على تحديد وتنفيذ مبادرات استراتيجية هامة مثل توسعة السعة اإلنتاجية. قد يؤدي حدوث أي حدث من هذا النوع الى 
تاثير مادي سلبي على نشاط الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي بما في ذلك سعر سهم الشركة في السوق. إذا تعرضت شركة السوادي 
للطاقة في نهاية المطاف لعدم استمرارية أفراد األدارة التنفيذية العليا فأنه يمكن لها الحصول على دعم من قسم الموارد البشرية في أي 

من مساهميها الذين يتمتعون بالخبرة. 
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المعامالت مع بعض األطراف ذات العالقة

تشارك شركة السوادي للطاقة وتعتمد على معامالت معينة يجريها األطراف ذات العالقة مع المساهمين في الشركة ومع شركات أخرى 
يسيطر عليها بعض المساهمين فيها بما في ذلك، ولكن ليس قصرا على، استومو مشغل التشغيل والصيانة. عدم قدرة استومو  أو أي 
فشل منها في توفير هذه الخدمات قد يكون له أثر سلبي على نشاط شركة السوادي للطاقة ونتائج أعمالها ومركزها المالي بما في ذلك 

سهم الشركة في السوق.  

لقد أجرت شركة السوادي للطاقة أيضًا معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة وقد تستمر في إجراء مثل هذه المعامالت في المستقبل. 
النشرة. ربما  الهامة” من هذه  لمزيد من المعلومات في هذا الشأن، يرجى اإلطالع على فصل “معامالت األطراف ذات العالقة والعقود 
التضارب عند تنفيذ  المرجح جدًا أن يحدث مثل هذا  العالقة ومن  يحدث تضارب في المصالح بين شركة السوادي للطاقة واألطراف ذات 
هذه المعامالت بشروط لم يتم تحديدها بناءا على عوامل السوق. توجد لدى شركة السوادي للطاقة سياسات محددة لمعالجة التضارب في 

المصالح كما تعتزم الشركة اإللتزام بالقوانين واللوائح السارية ذات الصلة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة.

المخاطر المرتبطة بتوريد الوقود وأسعارها في إطار اتفاقية شراء الطاقة

تتوافق شروط عقد توريد الغاز الموقع مع وزارة النفط والغاز مع عوامل تخفيف مخاطر توريد الغاز. شركة السوادي للطاقة غير معرضة لمخاطر 
أسعار الغاز نظرًا ألن تكاليف الوقود قد تم تحويلها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقًا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة. 

المخاطر الحكومية

تنص اتفاقية شراء الطاقة على توفير الحماية الكاملة للشركة من المخاطر السياسية التالية:
الحروب واإلعتداءات واألعمال العدائية والتمرد والثورات في سلطنة عمان.  •

نزع الملكية واإلستيالء والمصادرة والتأميم وفرض القيود أو قفل الموانئ من قبل الحكومة أو أي سلطة وزارية حكومية.  •
انقطاع التيار الكهربائي.  •

تغيير القوانين.  •

خضوع التشغيل للقوانين الحكومية واستخراج التراخيص

تغطي القوانين التي تسري على شركة السوادي للطاقة بشكل عام أربعة مجاالت هي: 1( الكيان القانوني للشركة وقدرتها وسلطتها في 
ممارسة نشاطها 2( توليد الطاقة الكهربائية 3( القوانين البيئية و 4( قوانين الصحة والسالمة. تخضع شركة السوادي للطاقة لقوانين متعددة 
ومعقدة ولوائح وقوانين ينبغي تطبيقها واإللتزام بها وفقًا ألوامر تصدرها جهات حكومية مسؤولة أو أطراف من القطاع الخاص. تمارس 
شركة السوادي للطاقة نشاط توليد الطاقة الكهربائية بناءا على عدد من التراخيص وعقود اإليجار والتصاريح واتفاقيات حق اإلنتفاع. قد يتم 
تعليق أو إنهاء أو فسخ هذه التراخيص والتصاريح واتفاقيات حق اإلنتفاع إذا لم تلتزم شركة السوادي للطاقة بمتطلباتها وشروطها أو عدم 
التزامها بمتطلبات اإلنبعاثات أو أي من المتطلبات البيئية أو فشلها في توفير المعلومات المطلوبة أو إذا أصبحت الشركة مفلسة وفشلت 
في الوفاء بالنفقات الراسمالية أو إلتزامات اإلنتاج أو لم تلتزم باي من الشروط المنصوص عليها في التراخيص والتصاريح واتفاقيات حق 
اإلنتفاع. عالوة على ذلك، تفرض القوانين واللوائح التي تخضع لها شركة السوادي للطاقة متطلبات عند إجراء تعديالت وتملك وتشغيل 
المحطة. فشل شركة السوادي للطاقة في اإللتزام بهذه المتطلبات ربما يمنعها من إجراء التعديل وتشغيل المحطة وربما تكون عرضة بسبب 
ذلك لمسؤولية مدنية أو جنائية أو الغرامة وإجبارها وإلزامها بالنظافة بما في ذلك حجز األموال لضمان الوفاء بهذه اإللتزامات. يمكن أن يكون 
نشاط شركة السوادي للطاقة أيضًا عرضة لتأثير مادي سلبي أو مفيد بسبب التغيير في القوانين السارية وتفسيرها أو اعتماد قوانين جديدة 
قد تسري على الشركة. يمكن أن يؤدي فرض الغرامات والجزاءات أو سحب أو تعليق التراخيص والتصاريح واتفاقيات حق اإلنتفاع لتاثير مادي 

سلبي أو مفيد على نشاط شركة السوادي للطاقة ونتائج عملياتها ومركزها المالي بما في ذلك سعر سهم الشركة في السوق.

عدم توفر التامين المناسب لتغطية جميع الخسائر المحتملة

التأمين ضد مخاطر معينة.  بمستوى معين من  باإلحتفاظ  التمويل  ووثائق  المشروع  وثائق  أحكام  بموجب  ملزمة  للطاقة  السوادي  شركة 
وبالرغم من ذلك وكنتيجة لبعض مخاطر التشغيل والمخاطر المحتملة األخرى ذات الصلة بقطاع توليد الطاقة، قد تصبح شركة السوادي 

للطاقة عرضة من حين آلخر إللتزامات كبيرة ربما ال تكون لديها التغطية التأمينة المناسبة.

تحتفظ شركة السوادي للطاقة بوثيقة تأمين المشروع، بما في ذلك تأمين جميع مخاطر الملكية والمعدات واآلليات والتأمين على إلتزامات 
األطراف األخرى والتأمين على توقف العمل وذلك في شكل مبالغ وخصم تعتبرها الشركة مناسبة. ربما ال يمكن تأكيد أن هذا التأمين سيكون 

كافيًا أو فعااًل تحت جميع الظروف وضد جميع المخاطر والمسؤوليات التي يمكن أن تتعرض لها شركة السوادي للطاقة.  
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عالوة على ما تقدم، في حال حدوث تغييرات في سوق التأمين أو زيادات في تكاليف التأمين، سوف لن تستطيع شركة السوادي للطاقة تأكيد 
أنها ستكون قادرة على الرجوع للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه السترداد- بموجب أحكام اتفاقية شراء الطاقة- أي تكاليف تأمين تزيد 
عن التكاليف المتوقعة عند توقيع شركة السوادي للطاقة على اتفاقية شراء الطاقة. باإلضافة لذلك، حدوث أي أمر هام لم يتم تأمينه، مثل 
توقف العمل لفترة طويلة، قد يؤدي إلى تأثير مادي سلبي على المركز المالي لشركة السوادي للطاقة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.  في 
حال حدوث خسائر جسيمة أو جزئية ألصول شركة السوادي للطاقة، فقد ال يمكن تأكيد أن مبلغ التأمين الذي ستحصل عليه شركة السوادي 

للطاقة لن يكون له تأثير سلبي على المركز المالي للشركة، بما في ذلك سعر سهم الشركة في السوق. 

عدم ربط أو تعديل سعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي

تحتفظ شركة السوادي للطاقة بحساباتها وتقوم بإعداد تقارير نتائجها بالريال العماني والدوالر األمريكي. كما في تاريخ إعتماد نشرة اإلصدار 
هذه، ال يزال الريال العماني مربوط بسعر صرف الدوالر األمريكي. ومع ذلك، ليس هنالك تأكيد بعدم فك ربط الريال العماني بسعر صرف 
الدوالر األمريكي في المستقبل أو عدم تعديل الربط القائم بطريقة تؤثر بشكل سلبي أو مفيد لشركة السوادي للطاقة. ربما يكون لفك هذا 

الربط تأثير سلبي أو مفيد للمركز المالي لشركة السوادي للطاقة، بما في ذلك سعر سهم الشركة في السوق.

إمكانية أن يؤدي التضخم إلى زيادة التكاليف على شركة السوادي للطاقة والتأثير بشكل سلبي على نتائج عملياتها

وفقًا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة، يتم تعويض إيرادات شركة السوادي للطاقة بالمقايسة فيما يتعلق بتضخم تكلفة الدوالر األمريكي والريال 
العماني. ولذلك، سيتم تخفيف مخاطر التباين بين تضخم تكلفة الدوالر األمريكي / الريال العماني بشكل كبير باإليرادات التي تم ربطها جزئيًا 
بصيغة متنامية بناءا على مزيج مؤشرات الدوالر األمريكي والريال العماني. ومع ذلك، ال يزال هنالك جزء من المدفوعات ذات الصلة باتفاقية 
التشغيل والصيانة باليورو، وهذا يعني أن شركة السوادي للطاقة عرضة لمدى معين لمخاطر المقايسة فيما يتعلق بمثل هذه المدفوعات 

باليورو. 

تأثير التغييرات السلبية في أسعار صرف العمالت األجنبية والجمارك بشكل عكسي على نشاط شركة السوادي للطاقة

توجد لدى شركة السوادي للطاقة ترتيبات تحوط للحماية ضد التغييرات في سعر صرف اليورو التي تعتبر عرضة لها بسبب اإللتزامات المقيمة 
باليورو بموجب أحكام اتفاقية التشغيل والصيانة. كما في تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار هذه، هنالك جزء من المدفوعات المقيمة باليورو لم 

يتم تغطيتها بترتيبات التحوط.

تعتمد قدرة شركة السوادي للطاقة على وضع ترتيبات جديدة للتحوط على العديد من العوامل، بما في ذلك ظروف اإلقتصاد والسوق عمومًا 
وأسعار الفائدة العالمية من البنوك أو المؤسسات المالية األخرى. ليس هنالك تأكيد بأن مثل هذه الترتيبات التحوطية ستكون متاحة، أو إذا 
كانت متاحة، ستكون متاحة وفقًا لشروط أو تكاليف غير مجحفة. شركة السوادي للطاقة غير قادرة على وضع ترتيبات تحوطية ألسعار صرف 
العمالت األجنبية التي يتعرض لها اليورو مما قد يكون لها تأثير سلبي مادي على نشاط الشركة ومركزها المالي، بما في ذلك سعر سهم 

الشركة في السوق.

محدودية الخبرة للوفاء بإلتزاماتها كشركة مدرجة

تتمتع شركة السوادي للطاقة بخبرة تشغيلية كشركة مساهمة عمانية مغلقة وبناء عليه يتمتع بعض أعضاء اإلدارة بخبرة محدودة في إدارة 
العامة. على وجه الخصوص، ستفرض  للتداول واإلمتثال للقوانين ذات الصلة بالشركات المساهمة  المدرجة  العامة  الشركات المساهمة 
الرقابة التنظيمية الهامة ومتطلبات إعداد ورفع التقارير على الشركات المساهمة العامة ضرورة العناية الالزمة من قبل اإلدارة األمر الذي قد 
يؤدي بها إلى صرف انتباهها بعيدًا عن إدارة الشؤون اليومية لنشاط الشركة مما قد يكون له تأثير سلبي على نشاط شركة السوادي للطاقة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها، بما في ذلك سعر سهم الشركة في السوق. 

عدم توفر سوق لتداول أسهم الشركة في الوقت الحالي

رغبة  ستؤدي  إذا  بما  التنبؤ  على  البائعون  المساهمون  يستطيع  ال  الشركة.  أسهم  لتداول  عامة  يوجد سوق  ال  األولي،  العام  الطرح  قبل 
المستثمرين في أسهم شركة الباطنة للطاقة الى تطوير سوق تداول نشطة في سوق مسقط لألوراق المالية، أو خالف ذلك، مدى سيولة 
األسواق التي قد يتم تطويرها. ربما ال يكون سعر الطرح لألسهم المطروحة مؤشرا للسعر الذي سيسود عند األسعار اإلفتتاحية بالسوق بعد 

الطرح العام األولي.  

ربما يكون سعر سهم الشركة بالسوق عرضة للتذبذب بشكل كبير بسبب عوامل مختلفة

العام األولي ، يمكن أن يكون سعر سهم شركة السوادي للطاقة عرضة لتذبذبات واسعة نظرًا للتغير في وضع سوق األوراق  بعد الطرح 
المالية فيما يتعلق باألسهم واألوراق المالية المشابهة ألسهم الشركة أو في استجابة لحقائق وأحداث متعددة، بما في ذلك أي تغييرات 
 تنتظيمية تؤثر في عمليات شركة السوادي للطاقة والتباين في نتائج عملياتها نصف السنوية أو السنوية وتطورات نشاطها أو نشاط الجهات 

المنافسة لها. 
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باإلضافة الى ذلك، تتعرض أسواق األسهم من حين آلخر لتذبذ في أسعار وحجم األسهم والتي ستؤثر، باإلضافة الى الظروف اإلقتصادية 
والسوقية العامة، بشكل سلبي أو مفيد لسعر سهم الشركة في السوق. يمكن أن يرتفع سعر سهم الشركة في السوق أو ينخفض وقد ال 

يعكس القيمة الحقيقية لنشاط شركة السوادي للطاقة.

احتمال عدم الوفاء بسياسة توزيع األرباح

سيتم توزيع أي أرباح نقدية في المستقبل باألخذ في اإلعتبار كفاية اإلحتياطيات القابلة للتوزيع وتوفر السيولة لضمان أن احتياجات التشغيل 
و / أو نمو نشاط شركة السوادي للطاقة غير مقيد بتوافر األموال، عالوة على الحاالت الطارئة المعلومة من قبل الشركة واإلمتثال لمتطلبات 

أي اتفاقية من إتفاقيات تمويل.

توزيع األرباح النقدية غير مضمون حيث يجوز للمساهمين أن يقرروا، بمحض إرادتهم واختيارهم، في أي وقت من األوقات وألي سبب من 
األسباب عدم توزيع أرباح نقدية. عالوة على ذلك، سوف تقيد أي سياسة لتوزيع األرباح، للمدى الذي يتم تنفيذها، بشكل كبير اإليرادات النقدية 
لشركة السوادي للطاقة ويمكن أن تؤثر بشكل سلبي على قدرة الشركة على تمويل النفقات الراسمالية غير المتوقعة باإلضافة الى القدرة على 
سداد الفائدة وأصل المبلغ على قروضها اآلجلة. وكنتيجة لذلك، قد تحتاج شركة السوادي للطاقة إلقتراض أموال إضافية أو زيادة رأسمالها 
من خالل إصدار أوراق مالية قد ال يكون ممكنًا بشروط مجزية أو قد ال يكون ممكنا تمامًا. كما يمكن أن يتأثر توزيع األرباح في حال اختلفت 

بنود إعادة هيكلة التمويل عن االفتراضات الحالية للتطلعات المستقبيلة.

مخاطر التراجع وخروج المؤسسين

باإلضافة الى قيود عدم التصرف في األسهم المفروضة على المؤسسين قبل إصدار اسهم رأس المال على النحو المنصوص عليه في قانون 
الشركات التجارية، يمكن تخفيف هذه المخاطر ببنود وشروط تعاقدية على النحو التالي:- 

المؤسس  العام األولي ، سيكون  الطرح  إجراءات  المشروع  الذي سيكمل فيه مؤسسو  التاريخ  باستثناء  النفاذ، ولكن  تاريخ  إعتبارا من   •
الرئيسي وفقًا إلتفاقية مؤسسو المشروع11  ملزمًا وفقًا إلتفاقية مؤسسو المشروع بتملك واإلحتفاظ بشكل مباشر أو غير مباشر بما 

ال يقل عن 35 بالمئة من أسهم راسمال شركة السوادي للطاقة.

اعتبارًا من التاريخ الذي سيكمل فيه مؤسسو المشروع إجراءات الطرح العام األولي وحتى وبما في ذلك الذكرى الثالثة لتاريخ التشغيل   •
التجاري، سيكون المؤسس الرئيسي وفقًا إلتفاقية مؤسسو المشروع ملزمًا بتملك واإلحتفاظ بشكل مباشر أو غير مباشر بما ال يقل عن 

22.75 بالمئة من أسهم رأسمال شركة السوادي للطاقة.

وفقًا إلتفاقية اإلكتتاب في األسهم واإلحتفاظ بها، الشركة انترناشونال باور ملزمة باإلحتفاظ بشكل مباشر وغير مباشر بحصة قانونية   •
إجمالية في شركة السوادي للطاقة على النحو التالي:

25 بالمئة كحد أدنى من أسهم راسمال الشركة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري.   -

تاريخ  التجاري ولمدة عشر سنوات من  التشغيل  تاريخ  لمدة خمس سنوات من  أدنى  الشركة كحد  رأسمال  بالمئة من أسهم   20  -
التشغيل التجاري.

15 بالمئة من أسهم رأسمال الشركة في أي تاريخ بعد عشر سنوات من تاريخ التشغيل التجاري.   -

بشكل منفصل، وفقًا ألحكام اتفاقية المساهمين بعد الطرح العام األولي حتى الذكرى الثالثة لتاريخ التشغيل التجاري،ال يجوز لشركة   •
كهربل تخفيض ملكيتها ألقل من 22.75 بالمئة من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

تم رهن األسهم أيضًا للمقرضين حتى تصبح أقل سيولة أي غير قابلة للتداول.  •

11 المؤسس الرائد بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع في وقت التنفيذ هو سويز تراكتبل المعروف حاليًا بانترناشيونال باور

70



الفصل الرابع عشر

البيانات المالية المتوقعة

البيانات المالية التي أعدتها شركة السوادي للطاقة. ينبغي قراءة هذا  تم إعداد التوقعات المالية الواردة في هذا الفصل بناءًا على نموذج 
الفصل مع المعلومات الواردة في “البيانات التطلعات المستقبلية” “عوامل المخاطرة” وفي “ البيانات المالية” وغيرها من اإليضاحات الواردة 

في نشرة اإلصدار هذه.

اليها  النتائج اإلفتراضية التي تم التوصل  نتائج النموذج المالي هي ليست بيانات متوقعة أو تنبؤات. يوضح النموذج المالي بكل بساطة 
حسابيًا من اإلفتراضات المحددة. تم تصميم النموذج المالي باعتباره توقعات مالية وأداة للتقييم وليس كنموذج تشغيلي. ولهذا السبب غير 

مسموح باستخدام النموذج لمقارنة النتائج الفعلية بالتوقعات وحيث انه ال يتضمن وسيلة لمقارنة مستمرة للموازنة.

تضمين المعلومات التي تم التوصل إليها من النموذج المالي ينبغي أن ال ينظر إليه كبيان أو ضمان مقدم من قبل شركة السوادي للطاقة 
أو المساهمين البائعين أو المستشار المالي ومدير اإلصدار أو أي شخص آخر أن نتائج النموذج المالي سوف يتم تحقيقها. تختلف مستويات 
السعة الفعلية والجاهزية والنقل واإلنتاج ومعدل الحرارة والتشغيل والصيانة والتكاليف الرأسمالية والفائدة ومعدالت التضخم بشكل مؤكد 
في الغالب من المفترضة ألغراض هذا الفصل. وبناءًا عليه، سوف يختلف األداء الفعلي لشركة السوادي للطاقة وتدفقاتها النقدية ألي فترة 
في المستقبل بشكل مؤكد في الغالب عن تلك التي وردت في هذا الفصل. ينبغي على المستثمرين المحتملين أخذ الحيطة والحذر بعدم 
اإلعتماد بشكل مبالغ فيه على األداء أو التدفقات النقدية في المعلومات التي تم التوصل اليها من البيانات المالية المتوقعة التالية وعليهم 
المالي لشركة السوادي للطاقة. لم يقم مكتب كيبي أم جي  النقدية والمركز  المستقبلية والتدفقات  التشغيل  لنتائج  إجراء تقييم مستقل 

بإصدار رأي عن النموذج المالي ألنه لم يقم بمراجعته وفحصه.  

اإلفتراضات المستخدمة في التوصل الى التوقعات المالية لفترة السنوات الخمس المنتهية في 31 ديسمبر 2018م:

اإلتفاقيات الهامة

أبرمت شركة السوادي للطاقة اإلتفاقيات الهامة الواردة أدناه والتي تم استخدامها في التوصل للبيانات المالية المتوقعة:

اتفاقية شراء الطاقة التي تنص على الشروط التي على اساسها تقوم شركة السوادي للطاقة بتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها واألسس   •
التي بموجبها سوف تحقق شركة السوادي للطاقة  إيرادتها.

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي فيما يتعلق بشراء الغاز الطبيعي كوقود رئيسي من وزارة النفظ والغاز.  •

اتفاقية التشغيل والصيانة فيما يتعلق بتوفير خدمات التشغيل والصيانة للمحطة من قبل شركة استومو .  •

وثائق التمويل والتي تتضمن شروط وأحكام التمويل المتاح لشركة السوادي للطاقة.  •

افتراضات اإلقتصاد الكلي

فيما يلي اإلفتراضات الرئيسية المرتبطة باإلقتصاد الكلي التي استخدمتها شركة السوادي للطاقة:

تم افتراض سعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي كعملة أجنبية على أساس أن الدوالر األمريكي الواحد يساوي 0.3845 ريال   •
عماني.

تم افتراض معدل التضخم في سلطنة عمان والواليات المتحدة األمريكية ومنطقة اليورو عند 3.0 بالمئة و 2.5 بالمئة و 2.0 بالمئة على   •
التوالي.

افتراضات التمويل

اإلحتفاظ باإلتفاقيات المبرمة بموجب وثائق التمويل طوال مدة التمويل.  •

شروط سداد أصل الدين وتكلفة الفائدة منصوص عليها في وثائق التمويل وقد تم تلخيصها في فصل “تكلفة المشروع والتمويل” من   •
هذه النشرة.

إفتراض إعادة تمويل القرض التجاري بالدوالر األمريكي )تمثل 19 بالمئة من إجمالي التمويل لشركة السوادي للطاقة( بموجب عقد مدته   •
4 سنوات )مايو 2016م( وفقًا للشروط التالية:
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إلغاء أولوية السداد النقدي وتمديد مدة االستحقاق لثالث سنوات لبعد انتهاء فترة اتفاقية شراء الطاقة، أي حتى العام 2031م.  o

تسعير منخفض للقرض.  o

عامل افتراضات إعادة التمويل هو انجاز إكمال المحطة بنجاح األمر الذي يزيل مخاطر البناء. من المتوقع أن يحقق إعادة التمويل المتوقع 
انخفاضا في هوامش التمويل. من المفترض أن يكون هيكل التمويل بعد إنجاز إعادة التمويل مشابها للمشاريع القائمة لمشاريع الطاقة 

المستقلة األخرى في سلطنة عمان، حيث قبل المقرضون بتحمل مخاطر ما بعد اتفاقية شراء الطاقة.

االفتراضات المحاسبية والضريبة

األرباح  عماني سنويا من  ريال   30,000 مبلغ  إعفاء  افتراض  للضريبة.  الخاضعة  األرباح  المئة من  12 في  عند  افتراض معدل ضريبي   •
الخاضعة للضريبة من الضريبة.

الحد األقصى لالحتياطي القانوني هو ثلث رأسمال الشركة من خالل تحويل نسبة 10 في المئة من صافي األرباح السنوية )بعد الضريبة(   •
إلى هذا الحساب.

الجداول أدناه يوضح الميزانية العمومية المتوقعة وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية لشركة السوادي الطاقة للفترة من العام 2014م حتى 
العام 2018م. بيانات الدخل المتوقع وبيانات التدفق النقدي هي للسنوات للميالدية في حين أن الميزانية العمومية المتوقعة هي كما في 

نهاية كل سنة ميالدية.

كما في 31 ديسمبر الميزانية العمومية )مليون ريال عماني(

2018 2017 2016 2015 2014

اإللتزامات

71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 رأس المال

6.2 5.1 4.0 3.1 2.4 اإلحتياطي القانوني

17.0 14.6 12.4 11.3 11.9 اإلرباح المحتجزة

-6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 إحتياطي التحوط

174.0 188.7 203.0 217.1 230.4 إجمالي الدين*

-5.1 -6.3 -7.6 -9.0 -10.4 تكاليف معامالت غير مطفاة 

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 أدوات تحوط

3.7 3.6 3.4 3.4 3.3 حسابات دائنة **

0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 مخصص حسابات مدينة ونهاية خدمة

14.4 12.7 11.7 10.2 7.8 إلتزام ضريبي مؤجل

282.3 290.6 299.0 308.1 317.3 إجمالي اإللتزامات
*بما في ذلك الديون قصيرة األجل وقرض رأس المال العامل

** بما في ذل الفوائد المستحقة

األصول

273.4 281.5 289.5 297.5 305.5 صافي األصول الثابتة

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 المخزون

3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

3.2 3.7 4.3 5.6 7.0 النقد وما يعادل النقد

282.3 290.6 299.0 308.1 317.3 إجمالي األصول
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كما في 31 ديسمبر بيان الدخل )مليون ريال عماني(

2018 2017 2016 2015 2014

58.0 55.2 52.7 50.3 48.0 اإليرادات

-27.3 -24.7 -22.3 -19.9 -18.4 تكاليف التشغيل

30.7 30.5 30.4 30.3 29.5 األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك والمخصصات

-8.1 -8.1 -8.1 -8.1 -8.1 اإلهالك واإلطفاء *

-10.1 -10.9 -11.6 -12.5 -13.2  صافي تكاليف التمويل **

12.5 11.6 10.7 9.8 8.3 الربح قبل الضريبة

-1.6 -1.1 -1.5 -2.4 -3.5 ضريبة الدخل*** 

10.9 10.5 9.2 7.3 4.8 صافي الربح
* بما في ذلك مخصصات لتفكيك ومكافأة نهاية الخدمة 

** تكاليف خطابات اإلعتماد وتكاليف تمويل مؤجلة
*** بما في ذلك الضرائب المؤجلة

كما في 31 ديسمبر بيان التدفق النقدي )مليون ريال عماني(

2018 2017 2016 2015 2014

30.7 30.5 30.4 30.3 29.5 األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك والمخصصات

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حركة رأس المال العامل

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ضريبة مدفوعة

30.7 30.5 30.4 30.3 29.6 النقد المحقق من التشغيل

-9.1 -9.7 -10.4 -11.1 -11.7 صافي تكاليف التمويل

-14.8 -14.2 -14.1 -13.3 -12.8 حركة الديون المالية

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 نفقات رأسمالية

-7.4 -7.2 -7.2 -7.3 -4.2 أرباح موزعة مدفوعة

-0.5 -0.6 -1.3 -1.4 0.5 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما يعادل النقد
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الفصل الخامس عشر

سياسة توزيع األرباح

الحق في الحصول على األرباح

تتمتع األسهم المطروحة عبر الطرح العام األولي ، على قدم المساواة، بجميع الحقوق المرتبطة باألرباح التي قد يتم اإلعالن عنها ودفعها 
فيما يتعلق بالسنة المالية لشركة السوادي للطاقة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والسنوات التالية. سيتم بعد الطرح العام األولي تعديل 
سجل مساهمي شركة السوادي للطاقة لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع لكي يتسنى للمساهمين الجدد إستالم أي أرباح قد يتم اإلعالن 

عنها الحقا.

سياسة توزيع األرباح

قدمت إدارة الشركة مقترحًا قضى بضرورة إتباع سياسة معقولة لتوزيع األرباح شريطة سداد الديون واإللتزامات المرتبطة بنفقات رأس المال 
العامل ونفقات التشغيل. قد يتأثر مقدار األرباح السنوية والقرار بشأن ما إذا سيتم توزيعها في أي سنة بمجموعة من العوامل منها، ولكن ال 
يقتصر على، مستقبل نشاط الشركة وأدائها المالي ومدى توفر األموال النقدية لديها وإتفاقيات وثائق التمويل والنظرة المستقبلية لقطاع 

الطاقة. 

سوق تخضع سياسة توزيع األرباح بشركة السوادي للطاقة للقيود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة 
وأحكام وشروط اتفاقيات التسهيالت المالية، على النحو الوارد أدناه:-

وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية، يتعين على الشركة أن تحول في كل سنة مالية 10 بالمئة، بعد خصم الضريبة، من صافي أرباحها   •
إلى اإلحتياطي القانوني حتى يصل المبلغ ثلث راسمال الشركة على األقل. ال يجوز توزيع اإلحتياطي القانوني للشركة على المساهمين 
كأرباح. ينص قانون الشركات التجارية أيضًا على ضرورة وضع مقترح لتوزيع األرباح للمصادقة عليه بموجب قرار من جمعية عامة عادية 
106 من قانون  المادة  سنوية للمساهمين، شريطة أن يتم توزيع األرباح من صافي االرباح أو من اإلحتياطي اإلختياري وفقًا ألحكام 

الشركات التجارية.

وفقًا ألحكام النظام األساسي للشركة، يجوز توزيع أي أرباح متبقية بعد تحويل النسبة المقررة لإلحتياطي القانوني على المساهمين أو   •
ترحيلها للسنة التالية بموجب توصية من مجلس اإلدارة.

ووفقًا إلتفاقية  التسهيالت.  اتفاقيات  بالدفع مقدمًا في  الصلة  ذات  النصوص  مراعاة  أيضًا بضرورة  زمنيًا  األرباح مقيدًا  توزيع  يكون   •
التسهيالت، ستسري أولوية الدفع النقدي للقروض)في حاالت الشريحة التجارية فقط( بنسبة 100 بالمئة من التدفقات النقدية المتاحة 
ألولوية الدفع النقدي إعتبارًا من تاريخ القسط العشرين حتى تاريخ القسط الثالثين أي في 31 مارس 2028. تنص وثائق التمويل على 
أولوية إجبارية السداد النقدي. إذا أصبحت شركة السوادي للطاقة قادرة على إعادة تمويل القرض قبل بداية السداد النقدي، يجوز توزيع 

األرباح للمستثمرين شريطة توفر أموال نقدية حرة.

القيود المفروضة على دفع أي أرباح هي مفروضة وفقًا إلتفاقية الشروط العامة، حيث أن شركة السوادي للطاقة قد تعهدت بأنها سوف   •
تطبق اإليرادات على حساب التوزيع بعد تمويل جميع الحسابات األخرى للمشروع وفقًا إلتفاقية الشروط العامة.

قامت الشركة بدفع أرباحها األولى البالغة 4,229,500 ريال عماني )بقيمة 5.9 بيسة للسهم الواحد على أساس رأس المال المصدر والمدفوع 
الحالي( في 12 ديسمبر 2013.

هنالك نية، بعد الطرح العام األولي ، أن يحصل المساهمون في الشركة على تدفقات نقدية )توزيعات أرباح نقدية( خالل عمر المشروع ولفترة 
ما بعد اتفاقية شراء الطاقة. من المقرر أن يتم توزيع أرباح مرحلية في يونيو 2014 لصالح جميع المساهمين )بما في ذلك المساهمين الجدد( 
وهي عبارة عن 1 بيسة للسهم الواحد. فيما بعد، من المتوقع أن يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح مرتين في السنة المالية بعد تاريخ كل سداد 
على النحو المنصوص عليه في اتفاقية وثائق التمويل. ووفقًا إلتفاقية الشروط العامة، يسمح بالتحويالت لحساب التوزيعات بشركة السوادي 

للطاقة بعد 90 يومًا من تاريخ كل سداد. 

الجدول أدناه يوضح توقعات توزيعات األرباح المقدرة التي سيتم اإلعالن عنها من قبل شركة السوادي للطاقة للمساهمين بناء على التوقعات 
الواردة في “البيانات المالية المتوقعة” من نشرة اإلصار هذه.
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األرباح
)بيسة لكل سهم(

المبلغ
)مليون ريال عماني(

التاريخ المتوقع إلعالن توزيعات األرباح

1.0 0.7 يونيو 2014م

4.9 3.5 نوفمبر 2014م

4.8 3.4 مايو 2015م

5.4 3.9 نوفمبر 2015م

4.3 3.1 مايو 2016م

5.8 4.1 نوفمبر 2016م

4.0 2.8 مايو 2017م

6.1 4.4 نوفمبر 2017م

4.0 2.8 مايو 2018م

6.4 4.5 نوفمبر 2018م
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الفصل السادس عشر

التقييم ومبررات التسعير
التقييم ومبررات التسعير

نظرة عامة

يمكن تصنيف نقاط القوة الرئيسية لشركة السوادي للطاقة التي تشكل أساس التقييم على النحو التالي:

1.  نقاط القوة الناشئة عن اإلطار التعاقدي الراسخ لقطاع الطاقة في سلطنة عمان

تدفقات نقدية مستقرة يمكن التنبؤ بها قادرة على تحمل صدمات الطلب على الطاقة حتى العام 2028   •

أبرمت شركة السوادي للطاقة اتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة لمدة 15 عاما مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وبموجب هذه   
االتفاقية، ستحصل شركة السوادي للطاقة على رسوم السعة من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )تشكل 97 بالمئة من إجمالي 
إيرادات شركة السوادي للطاقة في السنة المالية 2013م، باستثناء رسوم الوقود( تدفعها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على 
أساس توافر المحطة بغض النظر عما إذا وجهت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياهبالفعل شركة السوادي للطاقة لتوليد وتسليم 
الطاقة  أو ال. في الواقع، هذا يجعل الشركة محصنة ضد تقلبات الطلب على الطاقة خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة. لقد ثبت جيدًا تجربة 
هذا النظام التعاقدي واجتذاب المستثمرين المحليين والدوليين ذوي السمعة الجيدة فضال عن المقرضين في مشاريع الطاقة في البالد. 
الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مملوكة من قبل حكومة سلطنة عمان وهي تتمتع بتصنيف ائتماني A1 )من قبل وكالة موديز( 

وتصنيف ائتماني A)من قبل وكالة ستاندرد آند بورز( عالوة على تمتعها بسجل حافل بالدفع في الوقت المناسب.

توافر الغاز الطبيعي لمدة طويلة وعدم التعرض ألي تحركات في أسعار الغاز وبالتالي التخفيف من مخاطر الوقود   •

يعتبر الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي المستخدم من قبل شركة السوادي الطاقة. وبناء على اتفاقية بيع الغاز الطبيعي طويلةاألمد لمدة   
15 عاما التي ابرمتها شركة السوادي للطاقة مع وزارة النفط والغاز، تكون وزارة النفط والغاز الجهة المسؤولة عن توفير الغاز وتسليمه 
للمحطة لمقابلة جميع احتياجات المحطة من الغاز الطبيعي. يتم حساب إيرادات ورسوم الوقود على أساس استهالك الغاز الطبيعي الذي 
يتم حسابه على أساس نموذج المحطة النتاج الطاقة الكهربائية المسلمة، وبالتالي فإن سعر وحجم الغاز هو في الواقع تكلفةالمرور التي 
تخضع لتحقيق المعدل المضمون للحرارة. في حال تم تمديد اتفاقية شراء الطاقة، سيتم تلقائيا تمديد اتفاقية بيع الغاز الطبيعي. ]للمزيد 

منالمعلومات عن اتفاقية بيع الغاز الطبيعي، يرجى اإلطالع على الفصل الحادي عشر - االطار التعاقدي من هذه النشرة[.

القوة المستمدة من المساهمين في الشركة وخبراتهم الفنية  .2

يتمتع مؤسسو المشروع والفريق اإلداري بسجل حافل بالخبرة على الصعيد العالمي وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفي سلطنة    •
عمان 

تحظى شركة السوادي للطاقة بسند ودعم من قبل مؤسسي المشروع الذين يتمتعون بسجل حافل في تنفيذ محطات الطاقة والمياه   
المستقلة الكبيرة والمعقدة على الصعيد العالمي وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفي سلطنة عمان. تجدر اإلشارة هنا إلى أن جميع 
مؤسسي المشروع سوف يستمرون كمساهمين في شركة السوادي للطاقة مباشرة بعد اكتمال اجراءات الطرح العام األولي، بمساهمة 
إجمالية تراكمية قدرها 65 بالمئة من أسهم رأسمال الشركة. مؤسسو المشروع هم أيضًا مساهمون في مجموعات دولية ومحلية ذات 

سمعة طيبة منها، على سبيل المثال، انترناشونال باور وسهيل بهوان وسوجيتز ويوندن والهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية.

تعتبر شركة انترناشونال باور التي تعمل تحت اسم العالمة التجارية جي دي أف سويز انترناشونال باور ، شركة عالمية رائدة في مجال   
المشاريع المستقلة لتوليد الطاقة. لشركة انترناشونال باور حضور قوي في أسواق توليد الطاقة بسعة تشغيلة إجمالية قدرها 72.9 
غيغاواط وصافية قدرها 37.4 غيغاواط وسعة انتاجية إجمالية لمشروعات قيد البناء واإلنشاء قدرها 8.4 غيغاواط وصافية قدرها 4.4 
تطوير  الرائدة في مجال  الدولية  الشركات  للطاقة من  الدولية  اف سويز  دي  تعتبر شركة جي  2013م.  ديسمبر   31 في  كما  غيغاواط 
وتشغيل محطات الطاقة ولها سجل حافل في الشرق األوسط وعلى الصعيد الدولي وهي تتمتع بخبرات واسعة مع توربينات سيمنز
4000FAG-SGT5، والتي سيتم استخدامها في المحطة. شركة انترناشونال باور هي أيضًا مساهمة في رأسمال محطة صحار- مشروع 
مستقل للمياه والطاقة التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 585 ميغاواط ومحطة الرسيل التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 665 ميغاواط ومحطة بركاء 
2 – مشروع مستقل للمياه والطاقة التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 678 ميغاواط ومحطة الكامل التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 285 ميغاواط 
وشركة السوادي للطاقة التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 744 ميغاواط وشركة الباطنة للطاقة التي تبلغ أيضُا طاقتها اإلنتاجية 744 ميغاواط. 
تعتبر شركة انترناشونال باور أكبر منتج للطاقة بالقطاع الخاص في سلطنة عمان. للمزيد من المعلومات عن مؤسسي المشروع، يرجى 

اإلطالع على الفصل السابع - تفاصيل المساهمين في الشركة من هذه النشرة.
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محطة للطاقة ذات كفاءة واقتصادية  في استهالك الوقود   •

محطة توليد الكهرباء تستخدم توربيات الغاز ذات الدورة المركبة التابعة لشركة السوادي للطاقة تتمتع بكفاءة حرارية تتجاوز 57 بالمئة )جنبا   
إلى جنب مع توربينات الغاز ذات الدورة المركبة التابعة لشركة الباطنة للطاقة، التي تعتبر من أكثر محطات توليد الطاقة كفاءة واقتصادية 
في استهالك الوقود في سلطنة عمان(، وهي نسبة أعلى من المتوسط كما هو ماثل في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 50 بالمئة. 
كلما كانت الكفاءة عالية كلما قل احتراق الوقود الذي يؤدي إلى انخفاض انبعاثات الغازات وكذلك خفض تكاليف عمر المحطة األمر الذي 

يضع المحطة في وضع كأكثر األصول تنافسية في فترة ما بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة.

إسناد عقد التشغيل والصيانة لشركة ستومو باعتبارها من الشركات الرائدة في مجال التشغيل والصيانة   •

وتشغيل  مجال صيانة  في  الرائدة  الشركات  إحدى  تعتبر  التي  ستومو  لشركة  والصيانة  الشغيل  عقد  للطاقة  السوادي  شركة  أسندت   
محطات توليد الطاقة في سلطنة عمان. وبما أن شركة جي دي أف سويز انترناشونال باور تمتلك بشكل غير مباشر حصة األغلبية في 
شركة ستومو حيث ان هذا األمر يمثل مصلحة جيدة في شركة السوادي للطاقة. تنص اتفاقية التشغيل والصيانة على أحكام للحوافز 
والعقوبات بشروط تجارية عادية مرتبطة بتحقيق توافر معين ومعدل حراري مستهدف. قامت شركة ستومو بإسناد صيانة توربينات الغاز 
التي تعتبر نشاط تخصصي على أساس طويل األجل لشركة سيمنز أي جي التي تتمتع بقدرات تضعها من بين أفضل الشركات العاملة في 
هذا المجال على الصعيد العالمي. ومع عقد التشغيل والصيانة طويلة األجل، ستكون تكاليف التشغيل تحت السيطرة تماما وستشكل 

جزءا ال يتجزأ من التدفقات النقدية التي يمكن التنبؤ بها من قبل شركة السوادي للطاقة.

أكبر محطة عاملة لتوليد الطاقة في موقع واحد في سلطنة عمان   •

تعتبر محطة بركاء3- التي تتبع لشركة السوادي للطاقة أكبر محطة للطاقة في سلطنة عمان )على قدم المساواة مع محطة صحار2- التي   
تملكها شركة الباطنة للطاقة( من حيث السعة اإلنتاجية للطاقة الكهربائية. السعة اإلنتاجية للمحطة المتعاقد عليها البالغة 744 ميغاواط 
والتي تمثل 13.3 بالمئة من مجموع الطاقة الكهربائية للشبكة الرئيسية في سلطنة عمان البالغة حاليا 5589 ميغاواط تعتبر مهمة وذات 

أهمية استراتيجية للبالد.

اختبار المحطة في الوقت المحدد بدرجة عالية من الموثوقية في القطاع بنسبة  99.7 بالمئة   •

تم االنتهاء من انشاء المحطة بتأخير قدره 3 ايام فقط من تاريخ التشغيل التجاري المحددعلى الرغم من عدم وجود غرامات عن التأخير   
مستحقة للشركة العمانية لشراء المياه والطاقة. أيضا، ظلت المحطة تزاول التشغيل  التجاري الكامل ألكثر من 12 شهرا حيث حققت 
موثوقية بنسبة99.7 بالمئة العام 2013م األمر الذي يشير إلى معدل انقطاع قسري عند 0.3 بالمئة وهو معدل أقل بكثير من المعدل 
المفترض من قبل المستشار المستقل للطاقة للمتوسط   طويل األجل عند 2 بالمئة. التوجد تعويضات مستحقة مع الشركة العمانية 

لشراء الطاقة والمياه أو مع المقاول الرئيسي.

القوة المستمدة من الموارد المالية لشركة السوادي للطاقة   .3

كما في 31 ديسمبر البنود المالية الرئيسية ) مليون ر . ع(
نهاية 2018 نهاية 2017 نهاية 2016 نهاية 2015 نهاية 2014 2013

58.0 55.2 52.7 50.3 48.0 43.3 إيرادات التشغيل
10.9 10.5 9.2 7.3 4.8 17.0 صافي الربح* 

_ _ _ _ 0.6 _ البنود الغير متكررة#
10.9 10.5 9.2 7.3 5.4 17.0 صافي األرباح بعد التعديل
15.2 14.7 12.9 10.3 7.6 23.8 عائد السهم الواحد بيسة( *

282.3 290.6 299.0 308.1 317.3 323.0 إجمالي األصول 
94.6 91.1 87.8 85.8 85.7 85.1 ** إجمالي حقوق المساهمين

174.0 188.7 203.0 217.1 230.4 241.6 إجمالي الدين
1.8x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.8x الدين على حقوق المساهمين )مرة(

* 2013م: ربح استثنائي بسبب اتفاقية التسوية مع مقاول عقد الهندسة والشراء والبناء )** 9 مليون ريال عماني قبل الضريبة(، تتضمن السنوات المقبلة مخصصات للضرائب المؤجلة.
# مصاريف بقيمة 0.62 مليون ريال عماني متعلقة بالطرح العام األولي ومصاريف أخرى

** باستثناء احتياطي التحوط.
تقديرات مستقبلية من قبل شركة السوادي للطاقة.
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• وضع تنافسي جيد وبالتالي قيمة كبيرة في فترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة

أجراه  الذي  لتحليل  وفقا  الساعة.  في  تيراواط   23.8 الرئيسية  الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  على  السنوي  الطلب  كان  2013م،  العام  في 
المستشار المستقل للطاقة ، من المتوقع أن يتضاعف الطلب لثالث مرات تقريبًا بحلول نهاية فترة اتفاقية شراء الطاقة. في ضوء التحليل 
الذي أجراه المستشار المستقل للطاقة، سوف لن تكون السعة اإلنتاجية للمحطات القائمة وتلك التي هي قيد البناء كافية لتغطية الطلب من 
الشبكة الرئيسية بعد ذلك. أيضا، ونظرا للكفاءة  الحرارية العالية للمحطة، من غير المتوقع أن يتسبب تقادم التكنولوجيا المستخدمة في حرمان 
كبير مقابل المحطات الجديدة التي سيتم بناؤها في المستقبل في الوقت الذي سوف تستمر فيه في وضع أفضل من غيرها من المحطات 
القائمة حاليا. وبالتالي سيكون هناك قيمة كبيرة في الحفاظ على المحطة بعد فترة اتفاقية شراء الطاقة إما من خالل تمديد اتفاقية الشراء 
لمشتري واحد أو من خالل السماح للمحطة بالعمل في سوق حرة للطاقة. المتوسط السنوي األساسي للربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك 
والمخصصات  المتوقع من قبل المستشار المستقل للطاقة لشركة السوادي للطاقة اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة اتفاقية شراء الطاقة حتى 

العام 2053م هو  53 مليون ريال عماني.

سعر الطرح

يعتمد سعر الطرح البالغ 128 بيسة )مع استثناء 2 بيسة كمصاريف إصدار( للسهم الواحد في شركة السوادي للطاقة على اثنين من منهجيات 
التقييم الواسعة النطاق التي تم استخدامها في الماضي في حاالت الطرح العام األولي في قطاع الطاقة في سلطنة عمان ومع األخذ بعين 

االعتبار ظروف السوق الحالية.

منهجيات التقييم

األساليب المستخدمة هي على النحو التالي:

تقييم خصم التدفقات النقدية.  -

التقييم النسبي.  -

فيما يلي شرح لهذه األساليب جنبا إلى جنب مع مزاياها وعيوبها:

طريقة تقييم خصم التدفقات النقدية

بالقيمة  مقارنة  المخصومة  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  على  بناء  الشركة  قيمة  النقدية  التدفقات  تقييم خصم  تجسد طريقة 
الحالية. يتم استخدام القيمة الحالية عموما لتقييم جاذبية الفرصة االستثمارية بسعر معين.

مساوئ طريقة خصم التدفقات النقدية ميزات طريقة خصم التدفقات النقدية

النقدية  للتدفقات  األساسية  لالفتراضات  حساس  تقييم    -
حالة  في  األجل  طويلة  عقود  بوجود  )التخفيف  المستقبلية 

شركة السوادي للطاقة( ومعدل الخصم.

التوقعات  على  التقييم  األجل،يعتمد  عقود طويلة  غياب  في    -
طويلة األجل التي قد تتأثر بالتغيرات التكنولوجية االقتصادية 

الكلية والتنظيمية.

طريقة خصم التدفقات النقدية هي واحدة من أساليب التقييم    -
األكثر صحة على المستوى النظري.

النقدي  التدفق  أساس  على  المستقبلية  التطلعات  تحليل    -
)وبالتالي أقل تأثرا بالقواعد المحاسبية( ويأخذ في االعتبار كل 

الترتيبات التعاقدية وكذلك استراتيجية التشغيل المتوقعة.

اقل تأثرا بظروف السوق المتقلبة.   -

على  مكوناته  من  مكون  كل  أو  بأكمله  العمل  بتقييم  تسمح    -
حدة.

طريقة التقييم النسبي

في إطار نهج التقييم النسبي، يتم القياس مقابل المقارنات األخرى المدرجة التي تمثل مخاطر مشابهة على العائد على سبيل المثال العمليات 
والتدفقات النقدية وهيكل رأس المال وخطط النمو الخ. تعتمد طريقة التقييم النسبي عموما على النتائج المالية الحالية أو التوقعات من 
العام األول الى العام الثاني القادم. تشتمل المعايير التي كثيرا ما تستخدم في التقييم النسبي على السعر إلى مضاعف الربح ومضاعف الربح 

قبل الفائدة والضريبة واإلهالك والمخصصات وتوزيعات األرباح ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية.
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مساوئ طريقة التقييم النسبي ميزات طريقة التقييم النسبي

قد يكون من الصعب العثور على عينة من الشركات المماثلة حقا    -
عند األخذ في االعتبار التاريخ التشغيلي والتكنولوجيا وفروقات 
 التكوين والفترة المتبقية من التعاقد، وشروط تمويل الديون، الخ
المال  رأس  وصغر  الضعيف  بالتداول  التقييم  يتأثر  قد   -
الخ المحدودة  والتغطية  الملكية  على  المفروضة   والقيود 
واالستحواذ  االندماج  أنشطة  مثل  الخارجية  اإلختالفات   -
والرقابة من الجهات التنظيمية التي قد تؤثر على أسعار األوراق 

المالية.

تعتمد على المعلومات المتاحة للجمهور.     -

كفاءة السوق تعني نظريا أن تقييم التداول ينبغي أن يعكس    -
جميع المعلومات المتاحة للجمهور

عالوة  تعكس  أن  دون  الشركة  قيمة  إلى  تشير  أن  يمكن    - 
السيطرة

يأخذ في االعتبار ظروف السوق الحالية.   -

قابلية تطبيق خصم التدفقات النقدية لتقييم شركة السوادي للطاقة

خصم التدفقات النقدية

الذي تمت مناقشته في وقت سابق من  النحو  تتمتع شركة السوادي للطاقة بنموذج عمل مستقر )على أساس إطار تعاقدي راسخ على 
هذا الفصل( مع توقعات موثوقة بتوزيعات أرباح للمستثمرين ذات الصلة بغرض الخصم. يتسق النهج مع تقييم الطرح العام األولي لجميع 

شركات الطاقة في سلطنة عمان في الماضي حيث تم خصم األرباح المتوقعة لتقييم خصم التدفقات النقدية.

توقعات التدفقات النقدية لفترة اتفاقية شراء الطاقة ولفترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة

2028م(، في  )أي حتى مارس  الطاقة  اتفاقية شراء  لفترة  بيقين نسبي  للطاقة  السوادي  لشركة  التشغيلية  النقدية  التدفقات  تقدير  يمكن 
حين تم تقديم توقعات التدفقات النقدية لفترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة )أي حتى مارس 2053م( من قبل المستشار المستقل للطاقة 
وهو مستشار مستقل تم تعينه لتمثيل المستثمرين. تشتمل تقديرات المستشار المستقل للطاقة على عدد من االفتراضات بما في ذلك 
الطلب على الطاقة والسعة المتاحة والمصادر البديلة والتعرفة الجمركية وتوافر الغاز وتسعير الغاز وترتيبات شراء الطاقة الخ. وضع المستشار 
المستقل للطاقة، استنادا إلى خبرته في أكثر من 80 بلدا 27 سيناريو مختلف للتدفقات النقدية المتوقعة لشركة السوادي للطاقة. ولغرض 
تقييم خصم التدفقات النقدية لشركة السوادي للطاقة، تم األخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية المتوقعة في إطار ثالث حاالت على افتراض 
أن المحطات تعمل إلى ما بعد فترة اتفاقية شراء الطاقة. أعلى التدفقات النقدية كانت كحالة متفائلة وأدنى التدفقات النقدية كانت كحالة 
متشائمة والحالة األساسية على النحو المقدم من قبل المستشار المستقل للطاقة. إستندت التوقعات لتقديرات النفقات الرأسمالية على 

تقديرات شركة السوادي للطاقة.

تقييم خصم التدفقات النقدية

التقييم للسهم الواحد

يعتمد سعر السهم على تدفقات األرباح المتوقعة في إطار سيناريوهات مختلفة على النحو التالي:

ناتج خصم الطرح العام األولي 
مقابل خصم التدفقات النقدية

التقييم )بيسة / سهم( التقييم
)مليون ريال عماني(

معدل الخصم

58% 301 215.2 8 بالمئة

50% 254 181.4 9 بالمئة

41% 216 154.5 10 بالمئة
تتضمن التدفقات النقدية المتوقعة لفترة من بعد اتفاقية شراء الطاقة

معدل العائد الداخلي

بناءا على التدفقات المتوقعة لألرباح )بما في ذلك التدفقات النقدية بعد فترة اتفاقية شراء الطاقة المتوقعة من قبل المستشار المستقل 
للطاقة( في إطار السيناريو األساسي، معدل العائد الداخلي المتوقع للمستثمرين في الطرح العام األولي هو 14 بالمئة. تم تقييم حاالت 
حساسية متعددة تمت باستخدام مدخالت رئيسية لفترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة. يعكس هذا التحليل الحركة في تقييم شركة السوادي 

للطاقة بنسبة  0.7 )+ / - ( بالمئة لمعدل العائد الداخلي للمستثمرين في السيناريو األساسي.
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التقييم النسبي: األرباح الموزعة

األرباح الموزعة هي المعيار األساسي للتقييم النسبي لشركة السوادي للطاقة في ضوء نموذج عمل مستقر مع عدم وجود خطط محدة 
للتوسع.

متوسط 2018 2017 2016 2015 2014 األرباح الموزعة لخمس سنوات

*7.4 7.4 7.2 7.2 7.3 4.2 األرباح الموزعة )مليون ريال عماني(

*10.3% 10.3% 10.1% 10.1% 10.2% 5.9% األرباح الموزعة )كنسبة من القيمة اإلسمية للسهم(

8.1% 8.1% 7.9% 7.9% 8.0% *8.5% العائد على األرباح الموزعة
* 2014م سنوي على أساس 6.5 أشهر للملكية  بعد الطرح العام األولي

المقارنات

تشتمل المحطات المدرجة في سلطنة عمان على الشركات التي لديها موقع واحد أو عدة مواقع لمشاريع مستقلة للطاقة ومشاريع مستقلة 
للمياه ومشاريع مستقلة للمياه والطاقة كانت تعتبر مقارنات محتملة لشركة السوادي للطاقة. تشترك هذه الشركات في نموذج األعمال 
المماثلة التي تعتمد على اتفاقيات امتياز وعقود. يتم قياس قوة التدفقات النقدية لهذه الشركات في المقام األول على قوة أحكام وشروط 
هذه العقود التي وقعت مع أطراف ذات تصنيف مشابه. تعتبر شركات الطاقة التالية المدرجة في سوق مسقط مشابهة لشركة السوادي 

للطاقة:

شركة الكامل للطاقة - تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الكامل في المنطقة الشرقية في سلطنة عمان.  - 

شركة أكوا باور بركاء - تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطة لتحلية المياه ومرافق توصيل الغاز المرتبطة بها.  -

شركة صحار للطاقة - تملك وتدير وتحتفظ بمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في سلطنة عمان.  -

شركة اس ام ان للطاقةالقابضة - تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الرسيل ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطة   -
لتحلية المياه في بركاء في سلطنة عمان.

شركة سيمكورب صاللة - تدير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في صاللة في سلطنة عمان.   -

قمنا باستبعاد الشركة التالية من أغراض المقارنة: 

الشركة المتحدة للطاقة - وهو مشروع على اساس البناء والتملك والتشغيل والتحويل لدة 20 عامًا في حين أن جميع الشركات األخرى   -
هي مشاريع على أساس البناء والتملك والتشغيل.

إنتهاء اتفاقية شراء )المياه( والطاق العائد ** )%( الشركة

2020# 6.3% الكامل للطاقة

2020 5.6% أكوا للطاقة بركاء

2022 5.7% صحار للطاقة

2024 / 2022 7.8% أس أم أن للطاقة القابضة

2027 7.1% سيمكورب صاللة *

6.5% المتوسط
# من المتوقع أن يتم تمديد فترة اتفاقية شراء الطاقة حتى العام 2020م وفقا للتقارير العامة 

* بما أنه ليس لدى سيمكورب صاللة بيانات تدوال  لمدة 12 شهر في سوق مسقط لألوراق المالية فقد تم اعتبار أرباح اكتوبر 2013 وأرباح أبريل 2014 كما هو مذكور في نشرة اإلصدار .
 ** توزيعات األرباح بناءا على موافاة الشركة الموقع اإللكتروني لسوق مسقط بأسعار اإلغالق كما في 24 مارس2014م
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الفصل السابع عشر

معامالت األطراف ذات العالقة والعقود الهامة

معامالت األطراف ذات العالقة

تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين بالشركة والجهات التابعة لها وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي االدارة العليا والشركات التجارية التي 
لديها القدرة على السيطرة أو ممارسة تأثير كبير في القرارات المالية والتشغيلية للشركة والشركات التي من خاللها يستطيع بعض المساهمين 
ممارسة تأثير كبير كأسعار وشروط هذه المعامالت، والتي تم إبرامها في سياق ممارسة النشاط اإلعتيادي، بشروط تم اإلتفاق عليها وديًا.   

نفذت الشركة المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة / الفترة:

2013 2013 2012 2012

دوالر أمريكي ر . ع دوالر أمريكي ر . ع

64,307 24,726 47,365 18,212 الباطنة

53,979 20,755 0 0 إلكترابل

121,733 46,806 502,362 193,158 التقنيات المتعددة ش م م

214,853 82,611 389,670 149,828 كهربل

614,214 236,165 654,797 251,770 كهربل للتشغيل والصيانة )عمان( ش م م

200,773 77,197 142,504 54,793 سويز تراكتبل

52,576 20,216 93,195 35,833 مؤسسة سوجيتز

672,690 258,649 1,014,764 390,177 تراكتبل الهندسية أس أيه

96,267 37,015 93,206 35,838 شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية 

119,217 45,839 84,744 32,584 الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية

12,854,141 4,942,417 8,444.695 3,246,985 استومو 

12,908 4,963 0 0 بي أتش بي بي

291.188 111,962 261,240 100,447 تراكتبل الهندسية أس أيه. اإلستشارات الهندسية 
)فرع عمان(

4,437 1,706 9,407 3,617 ليبرإلك

15,373,283 5,911,026 11,737,949 4,513,242

61,952 23,820 315,634 121,361 مصلحة باتفاقية المساهمين

437,526 168,229 847,543 325,880 رسوم سند األداء

25,488 9,800 0 0 رسوم حضور اجتماعات

788,374 303,130 916,037 352,216 رسوم إنتداب

994,927 382,549 1,166,675 448,587 رسوم مهنية

9,716,806 3,736,111 6,602,142 2,538,524 رسوم تشغيل وصيانة ثابتة

2,411,081 927,061 527,316 202,753 رسوم تشغيل وصيانة متغيرة
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716,158 275,363 1,315,237 505,709 رسوم تعبئة

220,971 84,963 47,365 18,212 أخرى

15,373,283 5,911,026 11,737,949 4,513,242

0 0 215,435 82,834 تراكتبل الهندسية أس أيه

563,195 216,549 0 0

25,868 9,946 20,300 7,806 الباطنة

589,063 226,495 235,735 90,640

35.668 13,715 5,467 2,102 كهربل للتشغيل والصيانة ش م م )عمان(

51 20 51 20 مؤسسة سوجيتز

0 0 39 15 شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية 

35,719 13,735 5,557 2,137
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الفصل الثامن عشر

تنظيم وإدارة الشركة

ُتلخص بعض األقسام بهذا الفصل الجوانب المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة بناءًا على نظامها األساسي وقانون الشركات التجارية والقوانين 
واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال خاصة ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة، وُيعتبر ما يرد في هذا الفصل مجرد ملخص 
وال ُيفهم منه بأنه وصف شامل للنظام األساسي للشركة أو أحكام قانون الشركات التجارية أو ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة أو 

القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ذات الصلة.

نظرة عامة

يتضمن هذا القسم تفاصيل تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة. يسلط هذا القسم أيضًا الضوء على ممارسات 
التنظيم واإلدارة التي تتبعها الشركة حاليا أو التي ستضعها في المستقبل. 

مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي بتاريخ 27 مارس 2013م وسوف تنتهي عضويتهم بالمجلس بعد ثالث سنوات من هذا التاريخ )تاريخ 
انعقاد الجمعية العامة السنوية الثالثة التي تلي الجمعية التي تم فيها االنتخاب )وفقًا ألحكام المادة 95 من قانون الشركات التجارية(. الجدول 

أدناه يتضمن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي والجهات التي يمثلونها:

عضو مستقل / غير 
مستقل )1(

عضو تنفيذي /
غير تنفيذي

الجهة التي يمثلها اسم العضو

مستقل عضو غير تنفيذي صفته الشخصية الفاضل / ماريو سافستانو

مستقل عضو غير تنفيذي صفته الشخصية الفاضل / جويلوم لويس ليون بوديت

غير مستقل عضو غير تنفيذي كهربل الفاضل / جوهان فان كيريبروك

غير مستقل عضو غير تنفيذي صفته الشخصية الفاضل / جان ستيرك

مستقل عضو غير تنفيذي الفاضل /  راهول كار التقنيات المتعددة

مستقل عضوغير  تنفيذي الفاضل / سانتوش ناير صفته الشخصية

مستقل عضو غير تنفيذي الفاضل /  كازوكي آيكيدا أس إي بي آي

مستقل عضو غير تنفيذي الفاضل / روجي كيكوشي بي أتش بي بي

مستقل عضو غير تنفيذي الفاضل / علي تقي اللواتي الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية
إيضاح )1(: يعتبر العضو مستقاًل وفقًا لقوانين ولوائح الهيئة العامة لسوق المال
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خلفية تاريخية عن أعضاء مجلس اإلدارة

الفاضل / ماريو سفاستانو اإلسم

رئيس مجلس اإلدارة المنصب

يحمل الفاضل / ماريو سفاستانو درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة لوفان الكاثولوكية 
)بلجيكا( ودرس التربية التنفيذية في انساد بيزنس اسكول )فرنسا و سنغافورة(.

اللمؤهالت التعليمية

يشغل الفاضل / ماريو سفاستانو منصب نائب الرئيس التنفيذي إلدارة أصول اإلنشاءات بشركة جي دي 
أف سويز في جنوب آسيا والشرق األوسط وأفريقيا. يتولى مسؤولية إدارة األصول لجميع المشاريع قيد 

اإلنشاء في اإلقليم بأكمله -  جنوب آسيا والشرق األوسط وأفريقيا.

شغل الفاضل / ماريو سفاستانو منذ إلتحاقه بشركة جي دي أف سويز في عام 1999م منصب كبير مطوري 
األعمال في تايلندا، وفي عام 2003م، تقلد منصب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال لتطوير مشاريع 
الطاقة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مقيمًا في دبي. ومن بين جملة مسؤوليات أخرى، ترأس ماريو 
مجموعة التحالف التي فازت بحقل غرينفيلد بركاء – 2 ومشاريع الرسيل في سلطنة عمان وتقلد فيما بعد 
إدارة الشركتين بصفته الرئيس التنفيذي اعتبارا من العام 2006م. إنتقل بعد ذلك مرة أخرى الى دبي في 

شهر أغسطس 2010م لتولي مسؤولية إدارة الشؤون الهندسية والبناء في شركة جي دي أف سويز ميتا.

مجال  في  مناصب  عدة  سنوات   8 لمدة  ماريو   / الفاضل  شغل  سويز،  أف  ي  جي  بشركة  إلتحاقه  قبل 
التجارية في قسم الطاقة بشركة كوكريل للصناعات الميكانيكية في بلجيكا لتوريد الغاليات  المناقصات 

لمحطات الطاقة على مستوى العالم. 

يتمتع الفاضل / سفاستانو بأكثر من 20 عامًا من الخبرات الفنية والتجارية واإلدارية في مجال توليد الطاقة 
على المستوى العالمي. 

الخبرات العملية

باإلضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة، شغل الفاضل / سفاستانو عضوية مجلس 
إدارة شركة الباطنة للطاقة ش م ع ع.

عضوية مجلس اإلدارة في 
شركات أخرى

الفاضل / جويلوم لويس ليون بوديه اإلسم

عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة المنصب

يحمل الفاضل / جويلوم لويس ليون بوديه درجة جامعية في إدارة األعمال ودرجة الماجستير في إدارة 
األعمال والتمويل.

اللمؤهالت التعليمية

يتمتع الفاضل / جويلوم لويس ليون بوديه بـخبرة 17 عاما في المراقبة والتمويل. بعد خدمة لمدة 11 عامًا 
في قطاع السيارات، التحق الفاضل / بوديه بشركة جي دي أف سويز للطاقة العالمية في عام 2007م 
كرئيس لمراقبة األعمال التجارية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قبل أن يتم تعيينه في العام 
2010م في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة هد للطاقة في البحرين. يشغل حاليًا 

منصب الرئيس التنفيذي لشركة صحار للطاقة ش م ع ع.

الخبرات العملية

باإلضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة، يشغل الفاضل / بوديه عضوية مجلس إدارة 
الشركة المتحدة للطاقة ش م ع ع وشركة الباطنة للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل(.

عضوية مجلس اإلدارة في 
شركات أخرى
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الفاضل / جوهان فان كيربروك اإلسم

عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة المنصب

يحمل الفاضل / جوهان فان كيربروك درجة الماجستير في الهندسة الصناعية ودرس في فلريك منجيمنت 
في بلجيكا و سيديب / إنساد في فرنسا. 

المؤهالت العلمية

خالل  واستطاع  1989م  العام  في  أف سويز  دي  جي  بمجموعة  كيربروك  فان  جوهان   / الفاضل  إلتحق 
فترة عمله )1989م – 1996م( كمدير فني للتوزيع إكتساب خبرات في مجال الطاقة في بلجيكا وكمدير 
للدراسات خالل الفترة )1996م – 2001م( في العديد من المناطق في بلجيكا. شغل الفاضل / جوهان 
عضوية شركة آي أم إي دبليو أو. التحق بشركة تراكتبل إي جي آي في العام 2002م كنائب للرئيس للنقل 
والتوزيع في مكسيكو  وبيرو وتركيا. في العام 2004م، تقلد منصب رئيس تنفيذي أول للنقل والتوزيع 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك بالتزامن مع منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة بي تي 
تي أن جي دي و أماتا أن جي دي. في عام 2010م، انتقل الى سلطنة عمان ليتقلد منصب الرئيس التنفيذي 

لشركة أس أم أن للطاقة القابضة ش م ع ع.  

منذ شهر نوفمبر 2013م، إنتقل الفاضل / جوهان فان كيربروك الى دبي كمدير لألصول في دولة قطر 
وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

الخبرات العملية

باإلضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة، يشغل الفاضل / جوهان فان كيربروك عضوية 
مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( وشركة بركاء لمرافق مياه البحر ش م ع م 

وشركة الكامل للطاقة ش م ع ع.

عضوية مجلس اإلدارة في 
شركات أخرى

الفاضل / جان ستيرك اإلسم

عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة المنصب

يحمل الفاضل / جان ستيرك درجة جامعية في هندسة اإللكترونيات المؤهالت العلمية

يتمتع الفاضل / جان ستيرك بخبرة 31 عامًا في قطاع توليد الطاقة. التحق في عام 1982م، بعد إكماله 
الخدمة العسكرية، بشركة تراكتبل البلجيكية وظل يعمل فيها لمدة 11 عامًا في أقسام التشغيل والصيانة 
في دول 3  و 4 وحدات للطاقة النووية. في عام 1993م، التحق بشركة تراكتبل للكهرباء في وحدة أنشطة 
الغاز العالمية  في تراكتبل أس ايه عندما بدأت أنشطة التطوير على المستوى العالمي. منذ ذلك الوقت، 
عمل في عدة مشاريع مستقلة لتوليد الطاقة على مستوى العالم متقلدا مناصب رئيسية في مجال التشغيل 
وإدارة المشاريع. من بين هذه المشاريع، في عام 1996م، الشركة المتحدة للطاقة ومشروع منح للطاقة 
في سلطنة عمان باعتباره أول مشروع مستقل للطاقة في منطقة الشرق األوسط. في عام 2006م، عاد 
الفاضل / جان الى المكتب الرئيسي في بروكسل وتقلد منصب نائب رئيس تنفيذي أول لتوليد الطاقة في 

سويز للطاقة العالمية والتي يشمل نشاطها تشغيل المحطات ودعم تطوير األعمال وأنشطة البناء.

احتفظ الفاضل / جان بمنصبه خالل اإلندماج مع جي دي أف وإعادة تنظيم أنشطة توليد الطاقة في فرع 
جي دي أف سويز لتوليد الطاقة في أوروبا وانترناشونال باور )بي إي إي آي(. وبمناسبة إندماج انترناشونال 

باور ، تقلد جان منصب رئيس نيو بلد فرع جي ي أف انترناشونال باور.

الخبرات العملية
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الفاضل / راهول كار اإلسم

عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة المنصب

يحمل الفاضل / راهول كار درجة جاميعة في التجارة وهو عضو في معهد تشارترد للمحاسبين في الهند. المؤهالت العلمية

يتمتع الفاضل / راهول كار بخبرة عملية ألكثر من 25 عامًا. يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون 
المالية في مجموعة سهيل بهوان القابضة ش م م في مسقط في سلطنة عمان وهو يشغل كذلك عضوية 
مجلس اإلدارة وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق في شركة عمان للسيراميك ش م ع ع وعضوية 
مجلس اإلدارة وعضوية لجنة التدقيق في الشركة الوطنية للصناعات الدوائية ش م ع ع وعضوية مجلس 
اإلدارة وعضوية اللجنة التنفيذية في العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع وشركة بهوان المالنكو ش م ع م.

الخبرات العملية

اإلدارة  / كار عضوية مجلس  الفاضل  للطاقة، يشغل  السوادي  إدارة شركة  الى عضوية مجلس  باإلضافة 
في شركة عمان للسيراميك ش م ع ع والشركة الوطنية للصناعات الدوائية ش م ع ع والعمانية المتحدة 

للتأمين ش م ع ع.

عضوية مجلس اإلدارة في 
شركات أخرى

الفاضل / سانتوش ناير اإلسم

عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة المنصب

يحمل الفاضل / سانتوش ناير درجة جامعية في التجارة وهو عضو في معهد تشارترد للمحاسبين في الهند. المؤهالت العلمية

يتمتع الفاضل / سانتوش ناير بخبرة مهنية ألكثر من 15 عامًا. عمل عن قرب في إدارة العديد من عروض 
التنفيذي للشؤون  الرئيس  نائب  الطاقة. شغل منصب  الهندسية في قطاع  اإلستثمار لمجموعة بهوان 
المالية في شركة الشرقية لتحلية المياه ش م ع ع لمدة خمس سنوات وهو يشغل حاليًا منصب مدير 
القسم التجاري في مجموعة بهوان الهندسية. يتضمن مجال خبراته اتفاقيات المشاريع وتمويل المشاريع 
والحسابات. لعب دورًا نشطًا في إكمال إجراءات الطرح العام ا بنجاح للشركة الشرقية لتحلية المياه ش م 

ع ع. 

الخبرات العملية

ال يشغل الفاضل / ناير عضوية مجلس اإلدارة في أي شركة أخرى غير شركة السوادي للطاقة. في  اإلدارة  مجلس  عضوية 
شركات أخرى

الفاضل / كازوكي آيكيدا اإلسم

عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة المنصب

يحمل الفاضل / كازوكي آيكيدا درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة أوساكا )اليابان(. المؤهالت العلمية

يشغل الفاضل / كازوكي آيكيدا منصب مدير أول ورئيس فريق التطوير في المشروع المستقل للطاقة 
بشركة يوندن وهي الشركة األم ألس إي بي آي. من خالل تقلده لهذا المنصب، يتولى الفاضل / كاروكي 
مسؤولية التطوير واإلدارة بالمحفظة العالمية للمشروع المستقل للطاقة / المشروع المستقل للطاقة 

والمياه.

بدأ الفاضل / كازوكي آيكيدا حياته المهنية مع شركة يوندن في عام 1995م كمهندس كهربائي وشارك 
في أنشطة البناء والصيانة وإدارة األداء في العديد من محطات الطاقة الحرارية في اليابان ألكثر من 12 
عامًا. وفي خالل ذلك، شارك في تطوير المشاريع المستقلة للطاقة / المشاريع المستقل للطاقة والمياه 
في اليابان خالل السبع سنوات الماضية عمل خاللها في محطة راس لفان سي كمشروع مستقل للمياه 
والطاقة في دولة قطر ألكثر من عامين ونصف كأحد الموظفين اإلداريين المسؤولين عن أداء المحطة 

بكاملها )2,730 ميغاواط من الطاقة و 63 مليون برميل  امبراطوري من المياه(. 

الخبرات العملية

ال يشغل الفاضل / كازولي عضوية مجلس اإلدارة في أي شركة غير شركة السوادي للطاقة.  في  اإلدارة  مجلس  عضوية 
شركات أخرى
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الفاضل / روجي كيكوشي اإلسم

عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة المنصب

يحمل الفاضل / روجي كيكوشي درجة جامعية في الهندسة ودرجة الماجستير في إدارة األعمال متخصصًا 
في اإلدارة العامة.

المؤهالت العلمية

يتمتع الفاضل / روجي كيكوشي بخبرة ألكثر من 10 سنوات في قطاع توليد الطاقة في العديد من البلدان 
بما في ذلك سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة والهند وفيتنام والمكسيك ...الخ. شارك خالل 
والبناء   الهندسة والشراء  للطاقة والمياه وعقود  المستقلة  المشاريع  بالتحديد في تطوير  المشاريع  هذه 
أربع  لمدة  نيشو )سوجيتز سابقًا(  التمويل في  دائرة  أيضًا في  االستثمار. عمل  وإدارة  المشاريع  وتمويل 
سنوات لتغطية التجارة وهيكلة التمويل على المستوى العالمي. يعمل حاليًا كرئيس فريق تطوير المشاريع 
للمشاريع المستقلة للطاقة والمياه في مؤسسة سوجيتز وهو كذلك عضو مجلس إدارة غير متفرع في 

آسيا للطاقة المحدودة في سيريالنكا باعتبارها مشروع مستقل للطاقة. 

الخبرات العملية

عضوية  أيضًا  كيكوشي   / الفاضل  يشغل  للطاقة،  السوادي  شركة  إدارة  مجلس  عضوية  الى  باإلضافة 
مجلس إدارة شركة آسيا للطاقة وشركة أن سي جي العالمية وشركة أن أم مريدا لإلدارة وشركة أن آي سي 
أنرجيا ليميتيد وشركة مونتري للطاقة أس أيه دي إي سي في وشركة روساريتو للطاقة أس أيه دي إي سي 

في وشركة أن أم المكسيك أس أيه دي إي سي في. 

في  اإلدارة  مجلس  عضوية 
شركات أخرى

الفاضل / علي بن تقي اللواتي اإلسم

عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة المنصب

يحمل الفاضل / على بن تقي اللواتي درجة جامعية في مجال العقارات والتأمين ودرجة الدبلوم في أسواق 
المال متخصصًا في مجال التحليل المالي.

المؤهالت العلمية

يتمتع الفاضل / على اللواتي بخبرة 16 عامًا في مجال اإلستثمار خالل عملة في الهيئة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية وفي مجال إدارة اإلستثمارات العالمية والمحلية لفئات األصول التقليدية والبديلة. يشغل حاليًا 

منصب مدير العقارات بقسم اإلستثمار بالهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية. 

الخبرات العملية

باإلضافة الي عضوية مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة، يشغل الفاضل / على اللواتي أيضًا عضوية 
مجلس إدارة صندوق مزون األول والشركة الوطنية للمجمعات السكنية ش م ع م وشركة اآلفاق ألسواق 

المال ش م ع م وشركة مزون للتطوير ش م ع م.

في  اإلدارة  مجلس  عضوية 
شركات أخرى

تشكيل مجلس اإلدارة بعد الطرح العام 

وفقًا إلتفاقية المساهمين، وبعد إكمال إجراءات الطرح العام األولي، سيتولى إدارة شركة السوادي للطاقة مجلس إدارة يتألف من )11( عضوًا، 
شريطة أن تكون غالبيتهم أعضاءا غير تنفيذيين. وحيث أن مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة الحالي يتكون من 9 أعضاء يجب انتخاب عضوين 
لمجلس اإلدارة اثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في شركة السوادي للطاقة  والذي يجب عقده في أسرع فرصة ممكن متى ما 

كان ذلك عمليًا بعد إنتهاء الطرح العام األولي وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة.

تعتزم الشركة إنتخاب مجلس إدارة يكون مستوفيًا لمتطلبات أحكام القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وأحكام قانون 
الشركات التجارية بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بعدد األعضاء المستقلين واألعضاء غير التنفيذيين بحيث يمثل المجلس المنتخب مصالح 

جميع المساهمين بما في ذلك المساهمين الجدد الذين قاموا بشراء األسهم خالل الطرح العام األولي.

وكذلك تعتزم الشركة ضمان أن يتوافق تكوين مجلس اإلدارة بعد الطرح العام مع كافة أحكام المادة )2( من القرار الوزاري رقم 2002/137م.
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إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
يتمتع كل مساهم بعدد من  إقتراع سري، حيث  العامة عبر  الجمعية  اجتماع  المساهمين في  اإلدارة من قبل  أعضاء مجلس  إنتخاب  سيتم 
األصوات تكون مساوية لعدد األسهم التي يمتلكها بالشركة ويحق له التصويت بها جميعًا لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من 
المرشحين عبر بطاقة التصويت بحيث ال يتجاوز إجمالي األصوات التي تم منحها لكل مرشح عدد أصوات األسهم التي يملكها وهو ما يسمى 
بنظام التصويت التراكمي. سيتم إعالن األشخاص المرشحين الذين يحصلون على أعلى األصوات أعضاءًا منتخبين في مجلس اإلدارة مع مراعاة 

استيفاء الحد األدنى لألعضاء المستقلين وغير التنفيذيين

النظام األساسي للشركة، ُيشترط فيمن يترشح  التجارية وتعديالته، دون اإلخالل بأحكام  95 من قانون الشركات  استنادًا إلى أحكام المادة 
لعضوية مجلس إدارة الشركة إستيفاء الشروط التالية:

أن يكون حسن السلوك والسمعة .   •

أال يقل عمره عن 25 عامًا.   •

أال يكون عاجزًا عن سداد مديونيته لشركة السوادي للطاقة إذا كان مدينًا لها.   •

أال يكون قد أعلن عن إعساره أو إفالسه ما لم تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس وفق أحكام القانون.   •

أال يكون قد ُحكم عليه في جناية أو جريمة ُمخلة بالشرف ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره.   •

أال يترتب على اكتسابه العضوية بأن يصبح عضوا أو ممثاًل لشخص اعتباري في أكثر من أربع شركات مساهمة مركز عملها الرئيسي في   •
سلطنة عمان. 

أن يكون مفوضًا بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص االعتباري إذا كان ترشيحه بهذه الصفة.    •

أن ُيقدم إقرارًا متضمنًا بيانًا بعدد أسهمه إن كان من المساهمين وبأنه لن يتصرف فيها تصرفًا ُيفقده صفته كمساهم بالشركة طوال   •
مدة عضويته.

ومع عدم اإلخالل بأي من أحكام قانون الشركات التجارية المذكورة أعاله، يتعين مراعاة ما يلي عند تشكيل مجلس إدارة الشركة:

أن تكون غالبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين أي الذين ال يعملون بالشركة بدوام كامل )عضو موظف( و/أو يتقاضون عنه   •
مقاباًل ماديًا شهريًا كان أم سنويًا بصفة ثابتة. 

أن يكون ثلث أعضاء المجلس )ثالثة على األقل( من األعضاء المستقلين وفقًا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال   •
من حين آلخر.  

أن ال ُيمثل أكثر من شخصية إعتبارية واحدة في المجلس.   •

أن ال يجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي / المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة في آن واحد.  •

وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أحد الشروط الالزمة لعضوية المجلس، وجب عليه إبالغ المجلس بذلك واعتبار منصبه شاغرًا من تاريخ اإلبالغ 
بذلك وإال سقطت العضوية عنه من تاريخ اكتشاف الشركة لذلك، دون اإلخالل بمسئوليته وفقا ألحكام القانون على أن يتم شغل منصبه 

وفقا ألحكام المادة 98 من قانون الشركات التجارية.

سيقوم مجلس اإلدارة بانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس من بين أعضائه ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه. يجب على رئيس 
مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات المجلس وكذلك تنفيذ األعمال واألنشطة اإلعتيادية لشركة السوادي للطاقة تحت رقابة وسيطرة مجلس اإلدارة 

وفقًا للسطات المخولة له على النحو المحدد في النظام األساسي واللوائح الداخلية للشركة.

الدور الذي يلعبه مجلس اإلدارة

الدور الرئيس الذي يلعبه مجلس اإلدارة هو إدارة األنشطة واألعمال التجارية لشركة السوادي للطاقة في إطار من الحكمة والسيطرة الفعالة 
التي تمكنه من تقييم وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

سلطات مجلس اإلدارة

يتمتع مجلس اإلدارة بسلطات كاملة للقيام بجميع األمور المطلوبة إلدارة شركة السوادي للطاقة وفق األهداف التي تأسست من أجلها ولن 
تكون هذه السلطات مقيدة أو محظورة باستثناء الحاالت المنصوص عليها في القانون أو النظام األساسي للشركة أو وفق القرارات التي 
تصدرها الجمعية العامة من حين آلخر. ستتولى إدارة الشركة إدارة الشؤون اليومية للشركة على النحو المبين في الفقرات التالية من هذا 

الفصل. فيما يلي بعض السلطات الرئيسة التي يتمتع بها مجلس اإلدارة: 
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إعتماد السياسات التجارية والمالية والموازنة التقديرية للشركة بما يحقق أغراضها التجارية ويحافظ على حقوق مساهميها وتنميتها.  •

وضع الخطط الالزمة ومراجعتها وتحديثها من حين آلخر بغرض تنفيذ أهداف الشركة والقيام بأنشطتها في ضوء األغراض التي تأسست   •
من أجلها.

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية واإلشراف عليها والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة في ضوء األغراض التي تأسست من   •
أجلها.

تعيين الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة.  •

إعتماد البيانات المالية المتعلقة بنشاط الشركة ونتائج أعمالها على النحو الذي تقدمه اإلدارة التنفيذية لمجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر بما   •
يفصح عن المركز المالي الفعلي للشركة. 

أن يضمن في التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة العادية السنوية مسوغات قدرة الشركة على اإلستمرار في ممارسة األنشطة   •
المحددة لها وتحقيق أهدافها.

إجتماعين  بين كل  أن تفصل  العام شريطة  للمجلس في  إجتماعات  أربعة  يعقد  له وأن  إجتماع  أول  اإلدارة في  تعيين سكرتير لمجلس   •
متتاليين مدة أربعة أشهر كحد أقصى.

أن تضمن في البيانات المالية بيانًا كاماًل بجميع المبالغ التي تلقاها كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في كل سنة بما في ذلك المبالغ   •
المدفوعة لهم بصفتهم عاملين بالشركة.

يحظر على مجلس اإلدارة القيام بما يلي، ما لم يرخص له بذلك صراحة بموجب النظام األساسي للشركة أو بقرار من الجمعية العامة:

التبرعات ، ماعدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية.  •

بيع جميع أصول شركة السوادي للطاقة أو أي قسم هام منها.  •

إجراء الرهن أو التأمين على أصول شركة السوادي للطاقة إال لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمالها االعتيادية.  •

ضمان ديون الغير ما عدا الضمانات المعقودة في سياق العمل االعتيادي من أجل تحقيق غايات شركة السوادي للطاقة.  •

يتعين على شركة السوادي للطاقة اإللتزام بجميع األعمال التي يقوم بها مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وجميع أعضاء 
اإلدارة العليا اآلخرين، إن وجدوا، طالما أنهم يعملون باسم الشركة وفي حدود صالحياتهم.

يجوز لمجلس اإلدارة، في حاالت أخرى غير توزيع األرباح واعتماد الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر وتقارير لجنة التدقيق والمدققين، 
إصدار قرارات دون الحاجة لعقد اجتماع لمجلس اإلدارة في حالة موافقة الجميع على هذه القرارات كتابيًا.

وفقًا ألحكام المادة 107 من قانون الشركات التجارية والمادة 64 من قانون سوق رأس المال والمادة 301 من الالئحة التنفيذية للهيئة العامة 
لسوق المال، ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي الشركة الرئيسيين أن يستغل ما يصل إليه من معلومات بحكم 
منصبه أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو ألوالده القاصرين أو ألحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في األسهم، كما ال يجوز 
أن يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي الشركة الرئيسيين مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات 

ُيراد بها إحداث تأثير في أسعار األسهم التي أصدرتها شركة السوادي للطاقة. 

لقد تم توضيح هذا القيد في الفصل المتعلق بلوائح “تعامالت األشخاص المطلعين “ الواردة في الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 
على النحو التالي:

تعريف من هو  الشخص المطلع )كل شخص يمكنه االطالع  على المعلومات الجوهرية غير المفصح عنها بحكم منصبه أو وظيفته   ·
ويشمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وكل شخص يحصل على هذه المعلومات من خالل عالقاته العائلية أو الشخصية أو 

عالقات العمل أو غيرها(

فرض إلتزامات على الشركات المصدرة بإعداد ورفع تقارير متعلقة بقائمة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأزواجهم / زوجاتهم   ·
وأقاربهم من الدرجة األولى وأي تعديالت في هذه القائمة.

التجارية  الشركات  قانون  وفقًا ألحكام  والسجن  الغرامة  تتضمن  عنهالعقوبات  غير مفصح  جوهرية  معلومات  على  بناء  المتعاملون  يخضع 
وقانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية.
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ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو األطراف األخرى ذات العالقة بشركة السوادي للطاقة أي مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة في الصفقات والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها باستثناء العقود والصفقات التي تتم وفقا للقواعد واللوائح التي تصدرها الهيئة 

العامة لسوق المال .

يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤوليين أمام شركة السوادي للطاقة والمساهمين والغير عن األضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن 
أعمالهم التي تتجاوز حدود صالحياتهم وعن أي غش أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر 

في ظروف معينة.

ال يجوز إقامة دعوى ضد أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من ورثته تتعلق بما قام به خالل فترة شغله للمنصب وأداء مسؤولياته إال إذا كانت 
الدعوى قد أقيمت خالل 5 سنوات أيهما كان أواًل 1( تاريخ الفعل أو التقصير الذي يعتبر سببًا للدعوى أو 2( تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي 
قدم فيها مجلس اإلدارة حسابات شركة السوادي للطاقة الخاصة بالفترة التي تتضمن الفعل أو التقصير سبب الدعوى. هذه الفترة ال تنطبق 

على الدعاوى المقامة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.  

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تحدد الجمعية العامة العادية المكافآت السنوية وبدل حضور جلسات إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بما ال يجاوز مجموعه 5 
بالمائة من صافي األرباح السنوية لشركة السوادي للطاقة بعد إستقطاع الضريبة واإلحتياطي القانوني اإلختياري وفقًا ألحكام المادة 106 
من قانون الشركات التجارية وتجنيب أو توزيع أرباح للمساهمين بما ال تقل عن 5 بالمائة من صافي األرباح. يكون إجمالي المكافآت وبدل 
حضور الجلسات التي ستدفع ألعضاء المجلس 200,000 ريال عماني كحد أقصى وبما ال يجاوز 10,000 ريال عماني كبدل حضور جلسات 
لكل عضو في السنة. إذا تكبدت شركة السوادي للطاقة خسائر أو حققت أرباحًا قليلة إلى الحد الذي يكون معه مستحياًل تجنيب أو توزيع أرباح 
المال. سيتم  العامة لسوق  الهيئة  الصادرة من  للقوانين واللوائح  المكافآت وبدل حضور اإلجتماعات وفقًا  يتم تحديد  نقدية للمساهمين، 
توزيع المكافآت بين أعضاء مجلس اإلدارة بالنسبة والكيفية، حسب اإلتفاق، التي قد يتم تحديدها وفي غياب هذا اإلتفاق يتم توزيع المبلغ 
بالتساوي بين األعضاء. يكون عضو مجلس اإلدارة مؤهاًل للحصول على تعويض عن خدماته إذا ُكلف بعمل ما أو بسفر أو قام بشئ يتعلق 

بعمل الشركة وفقا للوائح الداخلية للشركة .

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

النصح والتوصيات له بشأن أمور معينة. في هذا  أداء واجباته وإلتزاماته، تشكيل لجنة لتقديم  يجوز لمجلس اإلدارة، بغرض مساعدته في 
الخصوص، ووفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية فقد شكل مجلس اإلدارة لجنة تدقيق تتألف من ثالثة من أعضاء المجلس. هذا، ويجوز 

لمجلس اإلدارة تشكيل لجان أخرى من حين آلخر.

لجنة التدقيق
أعضاء لجنة التدقيق هم:

الفاضل/راهول كار
الفاضل/جويلوم لويسليون بوديه

الفاضل/ كازوكي آيكيدا
تتضمن مهام لجنة التدقيق ما يلي: 

النظر في تعيين مدقق الحسابات في سياق استقالليتهم )خصوصًا مع األخذ في اإلعتبار أي خدمات أخرى غير التدقيق( ورسوم وشروط   •
التدقيق ورفع توصية بذلك لمجلس اإلدارة.

النظر في خطة ونتائج التدقيق.   •
تطبيق النظم المناسبة إلكتشاف حاالت الغش المالي وضمان نزاهة البيانات المالية.  •

مراقبة نظام التدقيق الداخلي.  •
مراقبة كفاية نظام الرقابة الداخلية.  •

مراجعة البيانات المالية بشكل عام بما في ذلك البيانات المالية السنوية والفصلية قبل المصادقة عليها واإلطالع على التحفظات الواردة   •
في مسودة البيانات المالية ومناقشة األسس المحاسبية والتغييرات في المعايير المحاسبية التي تعتمدها الشركة.

العمل كقناة إتصال بين مجلس اإلدارة والمدققين الداخليين والخارجيين.  •
مراجعة سياسات إدارة المخاطر.  •

مراجعة المعامالت المقترحة مع اإلطراف ذات العالقة ورفع التوصيات المناسبة بذلك لمجلس اإلدارة.  •
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ينبغي أن تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة على األقل، شريطة أن تكون غالبيتهم أعضاء مستقلين. 
ينبغي أن يكون أحد أعضاء لجنة التدقيق على األقل من ذوي الخبرة والدراية بالشؤون المحاسبية والمالية. تكون لجنة التدقيق أيضًا مسؤولة 
عن اقتراح تعيين شخص مؤهل وذي خبر لتولي إدارة التدقيق الداخلي بالشركة واقتراح مخصصاته. سيكون هذا الشخص مسؤوال عن المهام 

المنوطة بوحدة التدقيق الداخلي المنصوص عليها في اللوائح الصادرة من الهيئة، ومنها: 

وضع استراتيجة التدقيق الداخلي للشركة.  •

التدقيق على العمليات والبيانات المالية للشركة.  •

التحقق من إمتثال الشركة للقوانين واللوائح التي تسري على الشركة.  •

والمالية  المحاسبية  والضوابط  بالشركة  الداخلية  اإلدارة  نظم  بدقة وفعالية  يتعلق  فيما  اإلدارة  لمجلس  ورفعها  الدورية  التقارير  إعداد   •
والمسائل األخرى التي ينبغي على مدير التدقيق الداخلي إعداد تقارير بشأنها لمجلس اإلدارة.

فريق اإلدارة العليا

يتالف فريق اإلدارة العليا لشركة السوادي للطاقة من األشخاص المذكورين أدناه:

المنصب اإلسم
الرئيس التنفيذي الفاضل / بشامك لوبا

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية الفاضل / كليف ديكنسون
المدير الفني الفاضل / نافين كومار

المدير المالي الفاضل / داريوس باسو

خلفية تاريخية عن فريق اإلدارة العليا

الفاضل / بشامك لوبا اإلسم

الرئيس التنفيذي المنصب

2013م سنة اإللتحاق

يحمل الفاضل / بشامك لوبا درجة الماجستير في اإلارة من سولفيه بيزنس إسكول كما حضر برامج دراسية 
في المعهد اآلسيوي للتكنولوجيا في بانكوك وبرامج في اإلدارة العامة في سي إي دي إي بي )إنساد( 

في فرونينبلو.

المؤهالت العلمية

إلتحق الفاضل / بشامك لوبا بشركة السوادي للطاقة قادما من جي دي أف سويز للطاقة لمنطقة آسيا 
والباسيفك حيث كان يشغل منصب نائب رئيس أول لتطوير األعمال. بدأ حياته المهنية في مجموعة جي 
دي أف سويز في دائرة الشركات وتمويل المشاريع حيث عمل بالمجموعة لمدة 13 عامًا ونال خبرات في 
مجال التمويل واإلستراتيجيات أغلبها في تطوير األعمال والبناء. تولى إدارة مشاريع في شراء وبيع وإعادة 
هيكلة األسهم في العديد من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا شملت مجاالت التجارة والتعاقد وتكنولوجيا 

توليد الطاقة الكهربائية.

الخبرات العملية

الفاضل / كليف ديكنسون اإلسم

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية المنصب

2011م سنة اإللتحاق

يحمل الفاضل / كليف ديكنسون درجة جامعية في التطبيقات المحاسبية في العام 1987م. عضو معهد 
تشارترد إنستتيون اوف منشمنت اكاونتانتس

المؤهالت العلمية
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إلتحق الفاضل / كليف ديكنسون بمجموعة جي دي أف سويز في عام 2005م كمدير أعمال في شويهات 
- 1 وهو مشروع مستقل لشراء المياه والطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. في عام 2008م، تم 
تعيينه في منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الفجيرة – 2 وهو مشروع مستقل لشراء 
المياه والطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. بدأ الفاضل / كليف ديكنسون حياته المهنية في عام 
1976م عند التحاقه برولس رويس للطاقة الصناعية و أيه بي بي. التحق بشركة السوادي للطاقة كرئيس 

تنفيذي للشؤون المالية في شهر أغسطس 2011م.  

الخبرات العملية

الفاضل / نفين كومار اإلسم

يشغل الفاضل /كومار منصب المدير الفني )يتم تقديم الخدمات وفقًا ألتفاقية تقاسم الخدمات والتكلفة 
تم إبرامها بين شركة السوادي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة(.

المنصب

2011م سنة اإللتحاق

بنغالور. عضو في معهد  جامعة  الميكانيكية من  الهندسة  البكالوريوس في  درجة  /كومار  الفاضل  يحمل 
المهندسين – الهند. 

المؤهالت العلمية

إلتحق الفاضل /كومار بشركة السوادي للطاقة في عام 2011م. عمل في وقت سابق مع الخرافي الوطنية 
لمدة عام ونصف كمدير قطري لتطوير األعمال. سبق له أيضًا العمل مع دبليو جي تاول في سلطنة عمان 
لمدة 6 سنوات في منصب مدير المشاريع. قبل قدومه الى عمان، عمل كومار مع ريالينس للطاقة - الهند 
في منصب نائب المدير للعمليات. بدأ مسيرته المهنية مع شركة شامبال لألسمدة - راجستان الهند في 
العام 1995م. خالل فترة 19 عامًا الماضية، اكتسب نافين خبرة وظيفية متعددة في مجال تطوير األعمال 
والهندسة والعمليات والصيانة في قطاع الطاقة وتحلية المياه والمرافق ذات الصلة في الهند والشرق 

األوسط.

الخبرات العملية

الفاضل / داريوس باسو اإلسم

يشغل الفاضل / داريوس باسو منصب المدير المالي )يتم تقديم الخدمات وفقًا ألتفاقية تقاسم الخدمات 
والتكلفة تم إبرامها بين شركة السوادي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة(.

المنصب

2010م سنة اإللتحاق

الفاضل / داريوس باسو هو محاسب قانوني تخرج في تشارترد  انستيون اوف تشارترد اكاونتانتس اوف 
انديا في عام 1986م.

المؤهالت العلمية

انضم الفاضل / باسو لشركة السوادي للطاقة في منصب المراقب المالي في شهر أكتوبر 2010م. يتمتع 
بخبرة 27 عاما وبقدرات في عمليات التدقيق الداخلي والمحاسبة القانونية للشركات وفي العمليات المالية 
وإدارة تمويل المشاريع وتطوير النظم وسياسة التنمية. عمل مع كبرى الشركات المدرجة في الهند وسلطنة 

عمان، بما في ذلك قطاع الطاقة، سواء من منظور التدقيق والقطاع.

الخبرات العملية

لقد تم تحديد أنشطة التشغيل والصيانة وفقًا ألحكام عقد التشغيل والصيانة المبرم بين شركة السوادي للطاقة وشركة استومو . تقوم شركة 
استومو  التي تعتبر من أكبر شركات التشغيل والصيانة في عمان بتقديم خدمات التشغيل والصيانة عبر نحو 33 موظفًا يتمتعون بالخبرة 
الالزمة في هذا المجال. في سلطنة عمان، تتولى شركة استومو  المسؤولية عن 3,675 ميغاواط تقريبًا من الطاقة الكهربائية وسعة إنتاجية 

صافية 270,000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا.

فيما يلي نبذة مختصرة عن أعضاء شركة استومو  العاملين بشكل نشط في التشغيل والصيانة  بالمشروع:

المنصب اإلسم

المدير العام الفاضل / مايكل كريغ مودسلي

مدير المحطة الفاضل / ماثيو يورك
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نبذة تاريخية مختصرة

الفاضل / مايكل كريغ مودسلي اإلسم

المدير العام المنصب

2014 سنة اإللتحاق

الفاضل/ مودسلي مهندس مجاز وزميل معهد المهندسين الميكانيكين وحاصل على درجة الماجستير في 
إدارة األعمال من آستون بيزنس اسكول، بيرمنجهام.

المؤهالت العلمية

يتمتع الفاضل / مودسلي بسجل حافل بالنجاحات وبخبرة ألكثر من20 عاما مناإلنجازات في قطاع الكهرباء 
بما في ذلك الهندسة والعمليات والتجارة ومسؤوليةاإلدارة العليافي مجال الفحم والغاز ومحطات تخزين 
وضخ الطاقة في المملكةالمتحدة. تولى منصب المديرالعام في شركة استومو في شهر مارس 2014م

الخبرات العملية

الفاضل / ماثيو يورك اإلسم

مدير المحطة المنصب

2008م سنة اإللتحاق

يحمل الفاضل / ماثيو يورك درجة جامعية في هندسة الطاقة من كلية سينت كلير في كندا. المؤهالت العلمية

إلتحق الفاضل / ماثيو يورك بمجموعة جي دي أف سويز في شهر يناير 2008م وتم تعيينه كمدير لمحطة 
أس أم أن بركاء التي تعتبر أكبر محطة من نوعها في سلطنة عمان. خالل عملية إعادة تنظيم شركة استومو  

في أوائل عام 2011م، تم تكليفه بمسؤوليات إضافية لتتضمن إدارة محطتي بركاء 2- وبركاء – 3 بهدف 
تطبيق أفضل الممارسات في إدارة محطة بركاء – 3 التي تم بناؤها حديثًا.

الخبرات العملية

اللوائح الداخلية

وفقًا ألحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية، يجب على مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة وضع اللوائح الداخلية الالزمة لتنظيم 
وإدارة الشركة وأعمالها وشؤون العاملين فيها وذلك في غضون عام واحد من تسجيل تحويل الشركة في السجل التجاري. ستقوم الشركة 
بوضع عدد من السياسات للوفاء بالمتطلبات واللوائح التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال ذات الصلة بإدارة وحوكمة الشركات المساهمة 
العامة وستقوم بإدخال التعديالت المناسبة المطلوبة في ضوء خطتها للتحول إلى شركة مساهمة عمانية عامة. سوف تغطي هذه اللوائح، 

على األقل، ما يلي عالوة على تلك اللوائح الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال:
رفع  وإجراءات  بالشركة وطريقة  المختلفة  بالوظائف  المتعلقة  المسؤوليات  بما في ذلك  للطاقة،  السوادي  التنظيمي لشركة  الهيكل   •

التقارير. 
تحديد مدى الصالحيات الممنوحة لكل منصب فيما يتعلق بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.  •

تحديد أتعاب حضور الجلسات والمكافآت والمزايا األخرى المقررة ألعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه وكيفية حسابها.  •
السياسات المتعلقة بعقود الشراء والخدمات.  •

الحد األدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس إدارة الشركة.  •
السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة باإلدارة التنفيذية واللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.  •

السياسات المتعلقة بالموارد البشرية بما في ذلك الرواتب والتعيين والتطوير والتدريب والترقيات وإنهاء الخدمات وغيرها من الجوانب   •
األخرى ذات العالقة.

السياسات االستثمارية بالشركة.  •
السياسات ذات العالقة بمعامالت األطراف ذات العالقة.  •

سياسات وإجراءات اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تقدم للجمهور والهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط لألوراق المالية   •
في الوقت المحدد بما في ذلك تعريف المعلومات الجوهرية.

أية لوائح أخرى يرى مجلس إدارة الشركة أنها ضرورية لتحقيق تنظيم وإدارة الشركة.  •
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الفصل التاسع عشر

حقوق ومسؤوليات المساهمين

مسؤوليات المساهم 

القيمة  إال في حدود  الشركة  ديون  يكون مسؤواًل عن  لن  فيها وسوف  اكتتب  التي  األسهم  المساهم على سداد قيمة  تقتصر مسؤولية 
االسمية لألسهم التي اكتتب فيها .

حقوق المساهم

تتمتع جميع أسهم الشركة بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها وفقًا ألحكام قانون الشركات التجاريةوالنظام األساسي للشركة، وهي:

الحق فيالحصول علىأنصبة األرباح  المعلن عنها في الجمعية العامة .  •

حق األفضلية في االكتتاب بأسهم جديدة، باستثناء ما نص عليه وفقًا للقانون .  •

الحق في االشتراك بتوزيع أصول الشركة عند التصفية .  •

الحق في التنازل عن األسهم وتحويلها وفقا للقانون .  •

الحق في اإلطالع على ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين .  •

الحق في استالم الدعوات لحضور الجمعيات العامة واإلقتراع فيها شخصيا أو بواسطة وكيل )يكون له صوت واحد مقابل كل سهم   •
يمتلكه في الشركة(. 

الحق في التقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا كان مخالفا للقانون أو النظام األساسي لشركة أو   •
لوائحها الداخلية .

الحق في مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشركة نيابة عن المساهمين أو نيابة عن الشركة عمال بأحكام قانون الشركات   •
التجارية.

يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بناءا على أسباب وجيهة يبديها مساهمون يمتلكون 5 بالمائة على األقل من أسهم الشركة   •
فئة معينة من  أو ضد مصالح  المساهمين  بعينها من  فئة  لصالح  ُأتخذت  قد  كان  إذا  للشركة  العامة  الجمعية  بقرارات  العمل  وقف 

المساهمين أو لتحقيق منفعة ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي أشخاص آخرين غيرهم. 

التقارير والبيانات

يعد مجلس اإلدارة بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية وُيعد كذلك تقريرًا سنويًا خالل شهرين 
من نهاية السنة المالية يحوي ميزانية عمومية مدققة وبيان األرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والتغيير في حقوق المساهمين وتقريرًا 
لمجلس اإلدارة وتقرير حول مناقشات المجلس وتحليال لما دار في تلك المناقشات وتقريرًا حول تنظيم وإدارة الشركة. هذا، وينبغي اإلفصاح 
عن البيانات المالية السنوية المدققة عبر نظام اإلرسال اإللكتروني لموقع سوق مسقط لألوراق المالية وذلك فور اعتمادها من المجلس و 

قبل أسبوعين من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية. 

ينبغي اإلفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية غير المدققة عن طريق نظام اإلرسال اإللكتروني الخاص بمركز المعلومات بسوق مسقط 
لألوراق المالية فور اعتمادها من مجلس اإلدارة وبما ال يجاوز 30 يومًا من نهاية كل ربع سنوي أو أي فترة قانونية أخرى تحددها قواعد وشروط 
اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. ينبغي كذلك تزويد المركز المذكور بنسختين من هذه البيانات موقعتين من قبل مجلس إدارة 
الشركة على أن يقوم المجلس في الوقت نفسه بنشر هذه البيانات في الصحف اليومية بعد  إرسالها عبر نظام اإلرسال اإللكتروني  وفي فترة 

ال تجاوز خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء الفترات القانونية المشار إليها.

إجتماعات الجمعية العامة العادية

ينبغي على مجلس اإلدارة توجيه الدعوة للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية السنوية خالل 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية 
لشركة السوادي للطاقة في المكان واليوم والوقت المحدد في الدعوة لحضور اإلجتماع. يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية، أو مراقبو 
الحسابات إذا كانت الدعوة للجمعية صادرة من قبلهم. وعلى مجلس اإلدارة أو مراقبي الحسابات، عند االقتضاء، أن يدرجوا في جدول األعمال 
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أي اقتراح يقدمه مساهمون يمثلون أكثر من عشرة بالمائة من أسهم رأسمال الشركة، شريطة أن يرد هذا االقتراح إلدراجه في جدول األعمال 
قبل الموعد المحدد للجمعية بشهر واحد على األقل .ال تكون قرارات الجمعية العامة العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع، شخصيا أو بالوكالة، 
مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على األقل. إذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول األعمال ذاته. يتم 
إبالغ المساهمين بالدعوة إلى الجمعية العامة العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي تمت فيها دعوتهم إلى الجمعية األولى، وذلك قبل الموعد 
المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على األقل. تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثلة شريطة أن تكون هذه 
الجمعية قد عقدت خالل شهر واحد من تاريخ الجمعية األولى. تتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها باألكثرية النسبية لألصوات التي اقترعت 

بشان قرار معين.

وتكون الجمعية العامة العادية السنوية مسؤولة، على سبيل المثال، عن النظر في جدول األعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس اإلدارة والموافقة عليه.  •

•  دراسة تقرير مدققي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر.

إعالن توزيع األرباح، على أن يتم اإلعالن عن توزيع األرباح من األرباح الصافية أو من اإلحتياطي الخاص وفقط في حال تم الوفاء بمتطلبات   •
أحكام المادة 106 من قانون الشركات التجارية.

إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إذا انتهت فترة عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو في حال شغور منصب أحد أعضاء المجلس.  •

•  دراسة رسوم حضور اإلجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، إن وجدت والموافقة عليها.

•  دراسة المكافآت السنوية، إن وجدت، ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية السابقة والموافقة عليها.

اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة التي نفذتها الشركة خالل السنة المالية السابقة، إن وجدت.  •

اإلعالن عن أي تعامالت متوقعة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية الجارية، إن وجدت.  •

تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية القادمة، إذا قررت الشركة ألي سبب من األسباب تغيير المدققين، وتحديد رسوم التدقيق.  •

إجتماعات الجمعية العامة غير العادية

تتم الدعوة للجمعيات العامة غير العادية للنظر في المسائل التالية:- 

تخفيض أو زيادة رأس المال المصرح به للشركة.  •

حل أو تصفية أو دمج الشركة.  •

بيع أعمال وأصول الشركة والتخلص منها بأي اسلوب من األساليب.  •

تعديل النظام األساسي للشركة.  •

إصدار سندات قابلة للتداول لإلكتتاب العام أو إلكتتاب خاص.  •

ال تكون قرارت الجمعية العامة غير العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع، شخصيًا أو بالوكالة، مساهمون يمثلون ثالثة أرباع رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركة على األقل. إذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول األعمال ذاته. يتم إبالغ المساهمين 
بالدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي تمت فيها دعوتهم إلى الجمعية األولى، وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية 

الثانية بأسبوعين على األقل. 

تكون قرارات الجمعية غير العادية الثانية قانونية إذا حضر االجتماع

، شخصيًا أو بالوكالة، مساهمون يمثلون نصف رأس المال المصدر والمدفوع للشركة على األقل، شريطة أن تكون هذه الجمعية قد عقدت 
خالل ستة أسابيع من تاريخ الجمعية األولى. تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأكثرية ثالثة أرباع األصوات التي اقترعت بشأن قرار معين، 

شريطة أن ينال هذا القرار أصواتا تزيد عن نصف أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة .

خالل خمس سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، يحق لكل مساهم أو أي شخص آخر ذي مصلحة أن يراجع المحكمة التجارية )الدائرة 
النظام  أو ألحكام  التجارية  الشركات  الجمعية بصورة مخالفة ألحكام قانون  اتخذ خالل هذه  إذا كان قد  قرار  أي  ببطالن  لتقضي  المختصة( 

األساسي للشركة أو لوائحها الداخلية أو بواسطة الغش أو إساءة استعمال السلطة.
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القيود العامة المفروضة على تحويل ملكية األسهم

يجب أن ال تتجاوز ملكية األسهم من قبل أي مساهم الحد األقصى المقرر والمنصوص عليه في النظام األساسي للشركة وقانون الشركات 
التجارية وقانون سوق رأس المال على التوالي، ما لم يتم الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة. 

ينبغي على كل شخص تصل مساهمته هو وأوالده الُقصر 10 بالمائة أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة أن ُيخطر الهيئة 
العامة لسوق المال بذلك بكتاب خطي. عالوة على ذلك، ينبغي عليه كذلك أن يخطر الهيئة العامة لسوق المال بأي تعامل أو تصرف ُيجريه 

يؤدي إلى أي تغيير في هذه النسبة فور حدوثه.

ال يجوز ألي شخص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يمتلك 25 بالمائة أو أكثر من أسهم راسمال شركة مساهمة عامة ُطرحت أسهمها في 
اكتتاب عام إال وفقًا لما تحدده قوانين الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بضوابط هذا التملك.
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الفصل العشرون

معلومات عن السوق
خلفية عن السوق

تم تأسيس سوق مسقط لألوراق المالية في 21 يونيو 1988م بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/53 وهي تعتبر سوق األوراق المالية 
الوحيدة في سلطنة عمان. في أعقاب تأسيس السوق، صدر في 9 نوفمبر 1998م قانون سوق رأس المال بموجب المرسوم السلطاني 
يتم  كيان حكومي  المالية هي  لألوراق  المالية. سوق مسقط  األوراق  تنظيمية لسوق  كهيئة  المال  العامة لسوق  الهيئة  وتأسيس   98/80
اإلشراف عليه من قبل الهيئة العامة لسوق المال . أصدرت الهيئة العامة لسوق المال ميثاق إدارة وتنظيم الشركات المساهمة المدرجة في 

سوق مسقط لألوراق المالية وقدتم تعديله مؤخرًا في شهر أكتوبر 2012م.

تم تأسيس مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية في عام 1992م بتاريخ أساس في يونيو 1990م. ارتفع عدد الشركات المتضمنة في مؤشر 
السوق مع مرور الزمن ليبلغ عددها في الوقت الحالي 30 شركة.

متطلبات اإلدراج

ينبغي على الشركة قبل تقديم طلب اإلدراج في السوق الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال ومدير عام سوق مسقط لألوراق 
المالية. ينبغي على الشركة المعنية تقديم طلب اإلدراج لسوق مسقط لألوراق المالية خالل شهر من تاريخ تسجيلها مع إرفاق المستندات 

التالية:

شهادة التسجيل التجاري.  •

قائمة باألشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة ونماذج توقيعاتهم.  •

نسخ من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.  •

نشرة اإلصدار ذات الصلة بالطرح العام األولي.  •

نسخة معتمدة من محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.  •

أي متطلبات إضافية مقررة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.  •

أما بالنسبة للشركات قيد التحويل إلى شركة مساهمة عامة مباشرة فيتم إدراجها بعد إقفال باب االكتتاب والتخصيص  ، على أن تنهي الشركة 
المذكورة إجراءات قيدها بالسجل التجاري في خالل شهرين من تاريخ اإلدراج

متطلبات إعداد التقارير

ينبغي على أي شركة مدرجة، القيام ضمن أشياء أخرى  بما يلي :

إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة للربع األول والثاني والثالث من السنة المالية واإلفصاح عنها فور اعتمادها من المجلس حسب   •
النموذج المقرر خالل 30 يومًا من نهاية الربع المعني )45 يومًا بالنسبة للشركات التي لديها شركات تابعة( 

سوف تشمل البيانات المالية ربع السنوية غير المدققة المشار إليها في الفقرة السابقة إجمالي المبيعات أو اإلرادات وتكاليف المبيعات   •
أو إجمالي المصروفات واألرباح الصافية بعد خصم الضرائب وأي عناصر أخرى تطلبها الهيئة العامة لسوق المال

إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية خالل شهرين من نهاية السنة المالية واإلفصاح عنها فور   •
اعتمادها من المجلس وبما ال يجاوز 14 يومًا قبل موعد عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة.

•  اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية عبر موقع سوق مسقط لألوراق المالية ومن ضمن هذه المعلومات: تغيير إسم أو عنوان أو تعديل 
عقد التاسيس و / أو النظام األساسي للشركة، تغيير عضو مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء الفريق اإلداري للشركة مع تقديم المبررات الالزمة 
لذلك، أغالق اي فرع أو إنهاء التعامل مع أي وكيل، تغيير المدقق الخارجي للشركة، أي حجز إحتياطي أو رهن على أصول الشركة، أي خسائر 
غير متوقعة يمكن أن تؤثر على المركز المالي للشركة مع تقديم المبررات الالزمة، أي دعاوى قضائية من قبل الشركة أو ضد الشركة يمكن 

أن يكون لها تأثير مادي على المركز المالي للشركة.
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المقاصة والتسوية

للشركات وصناديق  الحفظ  وتقديم خدمات  المساهمين  اإلحتفاظ بسجالت  واإليداع ش م ع م مسؤولية  للمقاصة  تتولى شركة مسقط 
اإلستثمار المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية واألوراق المالية األخرى التي تصدرها الدولة. تتم تسوية جميع المعامالت في األسهم 

في سوق مسقط لألوراق المالية على أساس )T+3( ، أي خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ التداول.

طريقة التسوية

تتبع شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م نظام المعاوضة المتعدد األطراف لتسوية المعامالت في األسهم على أساس المقاصة 
والتسوية من قبل الوسيط. بعد انتهاء إجراءات المقاصة والتسوية يتم تسجيل تحويل ملكية األوراق المالية من خالل نظام إدخال البيانات 

تجريها شركة مسقط للمقاصة واإليداع.

إجراءات التسوية

في نهاية كل جلسة تداول، يتم تحديد مقدار األوراق المالية واألموال التي ينبغي تسليمها و / أو سداد قيمتها في يوم التسوية وذلك عبر 
عملية مقاصة تعكس في سجالت التسوية لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع. تتم في نهاية المطاف تسوية المعامالت على اساس ما 
يعرف بنظام  )T+3( في سبيل التسليم مقابل السداد. يتم تحويل ملكية األوراق المالية المشتراه بين حسابات المستثمرين فيما تتم تسوية 

المبالغ المالية بين الوسطاء عبر نظام التسوية المصرفية.

التداول

يتم التداول في األوراق المالية في سوق مسقط لألوراق المالية لمدة خمس أيام عمل في األسبوع، باستثناء العطالت الرسمية، لمدة ال 
تقل عن ساعتين في اليوم.

تستخدم سوق مسقط لألوراق المالية نظام تداول إلكتروني:

يعمل تلقائيًا على منع أوامر الشراء التي تتجاوز سقف الضمان المصرفي للوسيط أو تصل لسقف األمر الخاص المنصوص عليه في   •
القانون.

تمكين جميع الشركات والهيئات التي أدرجت أوراقها المالية في سوق مسقط لألوراق المالية ووكالئها على اإلطالع على سجل ملكية   •
األسهم. 

قبل قيام المستثمر بالتعامل في األوراق المالية في سوق مسقط لألوراق المال، ينبغي عليه تقديم طلب لشركة مسقط للمقاصة واإليداع 
والحصول على رقم مستثمر والذي يتم بموجبه تلقائيًا إنشاء حساب للمستثمر بغرض حفظ األوراق المالية التي يتم التداول عليها في سوق 
مسقط لألوراق المالية. يتم تخصيص رقم مساهم لكل مستثمر وبمجرد حصول المساهم على الرقم، تقوم السوق بتخصيص حساب تداول 
للمستثمر لدى الوسيط المرخص. ينبغي على المستثمرين األفراد الذين يرغبون في التعامل في األوراق المالية في سوق مسقط لألوراق 

المالية إنشاء حساب مباشر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع وحساب تداول لدى الوسيط المعتمد.

ينبغي على المستثمر فتح حساب للتداول لدى الوسيط المرخص من قبل الهيئة العامة لسوق المال قبل بداية التعامل في األوراق المالية. 
عند فتح الحساب، يصبح المتقدم مستثمرأ ويحق له إصدار أوامر للتعامل في األوراق المالية . يتم التعامل في األوراق المالية إلكترونيًا.

يتم التعرف على حساب المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع من خالل رقم المساهم وذلك إليداع وسحب األسهم منه في كل 
مرة يقوم المستثمر ببيع أو شراء أسهم. عندما يعتزم المستثمر بيع أسهم، ينبغي عليه تحويل عدد األسهم المعني للوسيط الخاص به.

تبدأ عملية التعامل في األوراق المالية عندما يطلب المستثمر رسميًا من الوسيط الخاص به شراء أو بيع أوراق مالية وفقًا لشروط محددة.

يكون المستثمر مسؤواًل عن جميع التكاليف المرتبطة باألوراق المالية المتعامل فيها وينبغي عليه سداد، بناء على طلب من الوسيط، جميع 
المبالغ الالزمة لتغطية تعامالته، خصوصًا سعر الشراء والعمولة والرسوم األخرى المقررة من قبل سوق مسقط لألوراق المالية.

نظام التداول

تقوم سوق مسقط لألوراق المالية بتشغيل نظام إلكتروني تلقائي للتداول يعمل على مقابلة أوامر الشراء والبيع الصادرة من قبل المستثمرين. 
يستطيع المستثمر إصدار أوامر عبر الوسيط المعتمد لدى سوق مسقط لألوراق المالية الذي سيقوم بإدراج األمر في نظام التداول. يقوم 

النظام تلقائيًا بمقابلة أوامر الشراء والبيع لسهم معين بناء على السعر وعدد األسهم المطلوب.
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يقوم النظام كذلك بعرض تفاصيل عملية التداول الحالية والتاريخية، بما في ذلك األسعار والكميات التي تم التداول عليها وأوامر البيع والشراء 
العالقة.

هنالك أيضًا آلية التعامل خارج القاعة تعرف بعملية األمر الخاص.

جلسات التداول

تعقد جلسات التداول من يوم األحد إلى يوم الخميس )باستثناء العطالت العامة في عمان( على النحو التالي:

الزمن الجلسة

10:00 – 9:00  جلسة ما قبل اإلفتتاح 

 13:00 – 10:00 جلسة التداول

13:00 اإلغالق

تعليق التداول

يجوز لسوق مسقط لألوراق المالية تعليق التداول مؤقتًا ألي ورقة مالية مدرجة في حال توفر معلومات أو إشاعة يمكن أن تؤثر في سعر 
الورقة المالية أو في حالة إعادة هيكلة الشركة رأسمالها أو تجزئة أسهمها. يتم أيضًا تعليق التداول على األوراق المالية ألي شركة في حال حل 

أو تصفية الشركة. في ظروف معينة، يجوز للشركة طلب وقف التداول على أسهمها.

أداء التداول

الجدول أدناه يوضح عدد الشركات المدرجة وعدد األسهم المتداولة وقيمتها وعدد األوامر المنفذة كما في 31 ديسمبر للسنوات الموضحة:

2013 2012 2011

118 115 114 عدد الشركات المدرجة

7,949 4,319 2,366 عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

2,208 1,025 981 قيمة األسهم المتداولة )مليون ريال عماني(

455,496 328,809 359,596 عدد األوامر المنفذة )ألف(

13,038 11,665 10,342 القيمة السوقية )مليون ريال عماني(
المصدر: التقرير السنوي اإلحصائي لسوق مسقط لألوراق المالية
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الفصل الحادي والعشرون

إجراءات وشروط اإلكتتاب

هيكل الطرح

المستثمرون )الفئة 2( المستثمرون )الفئة 1(
87,514,777           162,527,442 عدد األسهم المطروحة

35 65 نسبة األسهم المطروحة
بالنسبة والتناسب بالنسبة والتناسب أساس التخصيص

600,100 )1,000 سهم( ومن ثم مضاعفات 100 
سهم

الحد األدنى لإلكتتاب

25,004,200 600,000 الحد األقصى لإلكتتاب
كامل قيمة األسهم المكتتب بها في الطلب كامل قيمة األسهم المكتتب بها في الطلب شروط سداد قيمة األسهم المكتتب بها

أهلية اإلكتتاب في األسهم المطروحة

اإلكتتاب في األسهم المطروحة مفتوح للعمانيين وغير العمانيين من األفراد والجهات االعتبارية. هذا، وستتم معاملة جميع مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي والجهات اإلعتبارية المسجلة في دول المجلس معاملة المواطنين العمانيين والجهات اإلعتبارية العمانية فيما يتعلق 

بملكية األسهم في الشركات العمانية. 

ال يجوز ألي شخص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يمتلك 25 بالمائة أو أكثر من أسهم رأسمال شركة مساهمة عامة ُطرحت أسهمها في 
اكتتاب عام إال وفقًا لما تحدده قوانين الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بضوابط هذا التملك.

طلبات اإلكتتاب المحظورة

وفقًا ألحكام قانون سوق رأس المال ولوائحه التنفيذية، ال ُيسمح للمستثمرين المذكورين أدناه باإلكتتاب في األسهم المطروحة:

المؤسسات الفردية: يتعين على صاحب المؤسسة الفردية االكتتاب باسمه الشخصي فقط.  •

حسابات العهدة: يتعين على المستثمرين المقيدين تحت حسابات العهدة اإلكتتاب في األسهم المطروحة بأسمائهم الشخصية.  •

طلبات االكتتاب المتكررة: يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب إكتتاب واحد باسمه.  •

طلبات االكتتاب المشتركة: ال يجوز للمستثمرين تقديم طلب اكتتاب في األسهم المطروحة بأكثر من اسم واحد بما في ذلك الطلبات   •
المقدمة باسم الورثة.

سيتم رفض جميع طلبات االكتتاب المقدمة من قبل المستثمرين الذين ال يلتزمون بالشروط والقيود المذكورة أعاله دون الرجوع إليهم.

االكتتاب في األسهم المطروحة نيابة عن األطفال القاصرين

ألغراض هذا الطرح، يعتبر قاصرًا كل شخص تحت سن 18 عامًا عند تقديم الطلب في تاريخ قفل باب اإلكتتاب.  •

يجوز للوالد فقط االكتتاب نيابة عن أطفاله القاصرين.   •

إذا تم االكتتاب نيابة عن الطفل القاصر من قبل أي شخص آخر غير الوالد، فإنه يجب عليه أن يرفق بالطلب وكالة شرعية سارية المفعول   •
صادرة من الجهات المختصة تخول له حق التصرف في أموال الطفل القاصر بيعًا وشراءًا واستثمارًا.

رقم المكتتب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع

يتعين على كل شخص يرغب في االكتتاب في األسهم المطروحة أن يكون له حساب أو رقم مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع 
ش م ع م. يجوز للمكتتب التقدم بطلب للحصول على رقم المستثمر وفتح الحساب من خالل تعبئة استمارة الطلب المعدة لهذا الغرض 
أو   )www.csdoman.co.om( الدولية المعلومات  أو من موقعها على شبكة  للمقاصة واإليداع ش م ع م  المتوفرة بمقر شركة مسقط 
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شركات الوساطة المرخص لها من قبل سوق مسقط لألوراق المالية. هذا، ويجوز لكل مكتتب تسليم استمارة الطلب بعد إستيفاء جميع 
متطلباتها إلى أحد العناوين اآلتية:

المكتب الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع، ص ب 952، الرمز البريدي 112 مسقط، سلطنة عمان.  -

فرع سوق مسقط لألوراق المالية في مدينة صاللة، سلطنة عمان، هاتف: 23299822 968 + فاكس: 23299833 +968.  -

مكاتب شركات الوساطة المرخص لها من قبل سوق مسقط لألوراق المالية.  -

إرسال طلب إلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع عبر الفاكس رقم 24817491 +968.  -

www.csdoman.co.om فتح الحساب عبر موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية  -

من  نسخة  تقديم  مستثمر،  رقم  على  الحصول  أو  واإليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  لدى  حساب  لفتح  اإلعتباريين  األشخاص  على  يتعين 
مستندات التسجيل، حسب متطلبات شركة مسقط للمقاصة واإليداع، مع نموذج الطلب المعد لهذا الغرض بعد إستيفاء جميع بياناته.

يتعين على األشخاص الذين لديهم مسبقًا حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع التأكد، قبل االكتتاب، من صحة بياناتهم بالكامل . 
هذا، ويمكن لكل مستثمر تحديث بياناته من خالل المنافذ المشار إليها أعاله.

ترسل جميع المراسالت للمكتتب بما في ذلك إشعارات التخصيص وشيكات األرباح للعنوان المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع 
ولذلك يتعين على المكتتبين التأكد من صحة عناوينهم المسجلة لدى الشركة.

يتعين على كل مكتتب الحصول من شركة مسقط للمقاصة واإليداع على رقم مستثمر نظرًا ألن رقم المستثمر مطلوب عند تعبئة الطلب. 
تقع مسؤولية التحقق من صحة الرقم المدون في طلب االكتتاب على المكتتب نفسه. هذا، وسيتم رفض طلبات االكتتاب التي ال تحمل 

أرقام حسابات صحيحة دون الرجوع للمكتتب.

لإلستفسار أو لمزيد من المعلومات عن هذه اإلجراءات، يرجى االتصال بالعنوان التالي:
شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م

صندوق بريد رقم 952، الرمز البريدي 112 مسقط، سلطنة عمان
هاتف رقم: 2222 2482 968 + ، فاكس رقم: 7491 2481 968 +

www.csdoman.co.om موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية

فترة االكتتاب في األسهم المطروحة 

يبدأ االكتتاب في األسهم المطروحة في يوم األحد الموافق 11 مايو 2014م وينتهي بنهاية ساعات العمل الرسمية للبنوك التحصيل في يوم 
األثنين الموافق 9 يونيو 2014م.

التخصيص في حالة اإلكتتاب بأكثر من األسهم المطروحة

في حالة اإلكتتاب بأكثر من األسهم المطروحة، سيتم تقسيم األسهم المطروحة بين المستثمرين المؤهلين في الفئتين، على النحو التالي:

األفراد  للمستثمرين  المطروحة  األسهم  من  بالمئة   65 عن  عبارة  وهي  المطروحة  األسهم  162,527,442من     :)1 )الفئة  المستثمرون 
والشخصيات اإلعتبارية الذين تقدموا لإلكتتاب بحد أقصى600,000 سهم. سيتم توزيع األسهم المطروحة بالنسبة والتناسب.

المستثمرون )الفئة 2(: 87,514,777من األسهم المطروحة وهي عبارة عن 35 بالمئة من األسهم المطروحة للمستثمرين األفراد والشخصيات 
اإلعتبارية الذين تقدموا لإلكتتاب ألكثر من 600,100 سهم. سيتم توزيع األسهم المطروحة بالنسبة والتناسب.

ووفقًا ألحكام المادة 65 من قانون الشركات التجارية، يجوز توزيع حد أدنى من األسهم المطروحة بالتساوي على جميع المكتتبين مع األخذ 
بعين اإلعتبار صغار المكتتبين، وتوزيع األسهم المتبقية على أساس النسبة والتناسب. 

التخصيص في حالة عدم اإلكتتاب بكامل األسهم المطروحة

اتفاقية  لها بموجب  الممنوح  الخيار  لتمارس  القابضة  الكهرباء  الطرح متاحة لشركة  بالكامل، ستكون أسهم  في حالة عدم تغطية اإلكتتاب 
مؤسسي المشروع ، وفي حال لم تمارس شركة الكهرباء القابضة الخيار الممنوح لها ، ينبغي على المساهمين البائعين إعادة طرح األسهم 

الغير المكتتب بها على أساس سنوي بعد ذلك لمدة ثالث سنوات على التوالي.  

101



سيتم تحويل أي أسهم متبقية لم يتم تغطيتها من قبل أي فئة من فئتي المستثمرين الى الفئة األخرى. سيتم اتخاذ قرار بشأن التخصيص 
النهائي بناءًا على األساس المذكور أعاله من قبل المستشار المالي ومدير اإلصدار وشركة السوادي للطاقة بالتشاور مع الهيئة العامة لسوق 

المال.

الحد األدني لإلكتتاب العام 

الحد األني لإلكتتاب في األسهم المطروحة لإلكتتاب من قبل المستثمرين الفئة 1 هو1,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم. أما الحد 
اإلدنى لإلكتتاب في األسهم المطروحة لإلكتتاب من قبل المستثمرين الفئة 2 هو 600,100 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم. 

الحد األقصى لإلكتتاب العام

الحد األقصى لإلكتتاب في األسهم المطروحة من قبل المستثمرين الفئة 1 هو 600,000 سهم. أما الحد األقصى لإلكتتاب في األسهم 
25,004,200سهم، وال يسمح ألي  المطروحة، أي ما يعادل  إجمالي األسهم  بالمئة من   10 2 هو  الفئة  المستثمرين  المطروحة من قبل 

شخص باإلكتتاب في األسهم المطروحة بأكثر من هذا الحد. 

ولغرض حساب هذه النسبة المئوية، يتم دمج طلب اإلكتتاب الخاص بالوالد )أو ولي األمر( مع طلبات اإلكتتاب الخاصة بأطفاله القاصرين. 
إذا تجاوز حجم األسهم المكتتب بها النسبة المئوية المذكورة، سيتم تخفيض األسهم المكتتب بها في كل طلب بالنسبة والتناسب قبل إجراء 

التخصيص.

ال تتحمل شركة السوادي للطاقة وال المستشار المالي ومدير اإلصدار مسؤولية أي تغيير في القوانين أو اللوائح السارية التي قد تحدث بعد 
تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار هذه، وعليه ُينصح المكتتبون بالتحقق بشكل مستقل للتأكد من أن طلباتهم مستوفية ألحكام القوانين واللوائح 

السارية.

شروط سداد قيمة األسهم المكتتب بها

سيقوم المساهم البائع بفتح حساب مصرفي باسم “شركة السوادي للطاقة اإلكتتاب العام األولي” في كل بنك من بنوك التحصيل   •
لتحصيل مبالغ اإلكتتاب في األسهم المطروحة. 

سيقوم كل بنك من بنوك التحصيل بإدارة هذا الحساب وسيقوم، بعد إكتمال إجراءات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة، بتحويل المبالغ   •
المتبقية الموجودة في هذا الحساب لمدير اإلصدار. 

يجوز لكل مكتتب أن يسدد قيمة األسهم المكتتب بها نقدًا أو بشيك مصرفي أو حوالة مالية أو من خالل طلب تحويل المبلغ من حسابه   •
المصرفي في وقت تقديم الطلب.

تفاصيل الحساب المصرفي للمستثمر

يتعين على كل مكتتب ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به )المسجل باسم صاحب الطلب(، وال يجوز له استخدام رقم حساب مصرفي 
يخص شخص آخر ما عدا أطفاله القاصرين.

إذا كان الحساب المصرفي للمكتتب في بنك آخر غير بنوك التحصيل، فإنه  يتعين عليه تقديم ما يثبت صحة تفاصيل الحساب المصرفي 
الواردة بالطلب، من خالل تقديم أي مستند من البنك يوضح رقم واسم صاحب الحساب مثل الجزء العلوي من كشف الحساب الصادر من 
البنك الذي يتضمن هذه المعلومات فقط أو بطاقة الصراف اآللي أو رسالة صادرة من ذلك البنك تؤكد صحة تلك البيانات. هذا، ويتحمل 
المكتتب مسؤولية ضمان أن اإلثبات المقدم مقروء بوضوح ويحتوي على رقم واسم صاحب الحساب بالكامل غير أن المكتتب غير ملزم 
بتقديم إثبات عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا اكتتب من خالل بنك اإلكتتاب حيث يحتفظ بحساب لديه وفي هذه الحالة يتعين على 

البنك التحقق بنفسه من صحة حساب المكتتب من خالل نظامه الخاص أو من خالل اإلثبات المقدم من المكتتب.

تفاصيل  يؤكد  تقديم مستند  التحصيل  بنوك  غير  أخرى  بنوك  لديهم حساباتات مصرفية في  الذين   2 الفئة  المستثمرين  يتعين على جميع 
الحساب المصرفي على النحو الوارد في طلب اإلكتتاب، من خالل تقديم أي مستند من البنك يوضح رقم واسم صاحب الحساب مثل الجزء 
العلوي من كشف الحساب الصادر من البنك الذي يتضمن هذه المعلومات فقط أو بطاقة الصراف اآللي أو رسالة صادرة من ذلك البنك 
تؤكد صحة تلك البيانات. هذا، ويتحمل المكتتب مسؤولية ضمان أن اإلثبات المقدم مقروء بوضوح ويحتوي على رقم واسم صاحب الحساب 

بالكامل.

بناء على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، سوف يتم قيد تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت شركة مسقط 
للمقاصة وااليداع ش م ع م بغرض استخدامه في تحويل األموال الفائضة من االكتتاب وكذلك توزيعات األرباح المستحقة للمساهم لدى 
الشركات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية. أما بالنسبة للمكتتبين الذين لديهم حسابات مصرفية مقيدة حاليا بسجالت الشركة، 
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سوف يستخدم الحساب المصرفي الوارد بطلب االكتتاب في تحويل المبالغ الفائضة فقط.

األطفال  عن  نيابة  المقدمة  الطلبات  باستثناء  المكتتب،  يخص  ال  بالطلب  الوارد  المصرفي  الحساب  كان  إذا  االكتتاب  طلب  رفض  سيتم 
القاصرين والتي تتضمن تفاصيل الحسابات المصرفية الخاصة بآبائهم أو أولياء األمور.

الوثائق الثبوتية المطلوبة

تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد في طلب االكتتاب مطلوب في حالة واحدة فقط وهي إذا تم االكتتاب من خالل بنك آخر 
غير بنوك التحصيل المسجل لديها حساب المكتتب.

نسخة من الوكالة الشرعية المعتمدة حسب األصول لدى السلطات القانونية المختصة في حال تم االكتتاب نيابة عن شخص آخر )باستثناء 
اكتتاب األب عن  أطفاله القاصرين(.

نيابة عن الشخص  التوقيع  له  المخول  الشخص  اعتباريين والموقعة من قبل شخص بصفته  بأسماء أشخاص  المقدمة  الطلبات  في حالة 
االعتباري، فإنه يتعين إرفاق ما يثبت التخويل بالتوقيع نيابة عن الشخص اإلعتباري.

كيفية تقديم طلب اإلكتتاب

يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات الواردة بالطلب، وعليه، ُينصح المكتتب، قبل تعبئة 
طلب اإلكتتاب، باإلطالع على نشرة اإلصدار هذه بما في ذلك شروط وإجراءات اإلكتتاب بكل عناية وإهتمام.  

يتعين على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب واستيفاء جميع بياناته وتقديم نسخ من المستندات المؤيدة على النحو المبين بالطلب.

يتعين على المكتتب تسليم طلب االكتتاب لبنك التحصيل جنبا الى جنب مع كامل قيمة األسهم المكتتب بها ونسخ من المستندات المؤيدة 
للبيانات والمعلومات الواردة بالطلب.

في حالة سداد قيمة االسهم المكتتب بها بشيك أو حوالة مصرفية فإنها يجب أن تحرر لصالح “شركة السوادي للطاقة – اإلكتتاب العام األولي “.

تسليم الطلبات لبنوك التحصيل

ُتقبل طلبات االكتتاب في األسهم المطروحة لدى بنوك التحصيل خالل ساعات الدوام الرسمي خالل فترة االكتتاب فقط. يتعين على بنوك 
المكتتبين  توجيه  البنوك  على  يتعين  كما  اإلصدار  نشرة  الواردة في  للمتطلبات  استيفائها  التأكد من  بعد  االكتتاب  قبول طلبات  التحصيل 

إلستيفاء جميع البيانات والمتطلبات الواردة في طلب اإلكتتاب.

يتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب اكتتابه لبنوك التحصيل قبل إنتهاء فترة االكتتاب. هذا، ويحق لبنوك التحصيل رفض قبول أي طلب 
اكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمي في تاريخ إنتهاء فترة االكتتاب.

سداد قيمة األسهم المكتتب بها

يتعين على جميع المكتتبين، عند تقديم طلب اإلكتتاب، سداد قيمة اإلسهم المكتتب بها نقدًا أو بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية أو   •
من خالل الطلب بالتحويل من حسابه المصرفي في وقت تقديم طلب اإلكتتاب لصالح “شركة السوادي للطاقة – اإلكتتاب العام”.

في حالة تم تخصيص أسهم للمكتتب أقل من العدد المبين في طلب اإلكتتاب أو بسعر أقل من السعر الذي على أساسه تم حساب   •
المبلغ، سوف تتم إعادة المبلغ الفائض، إن وجد، إلى المكتتب من الحساب المصرفي لإلكتتاب “شركة السوادي للطاقة – اإلكتتاب 

العام “.

قبول طلبات االكتتاب

يتعين على بنوك التحصيل عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في الحاالت التالية :-

إذا لم يكن  طلب االكتتاب موقعًا من قبل المكتتب.  •

إذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقًا للشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه.  •

إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفض الشيك ألي سبب من األسباب.   •

إذا لم يتضمن الطلب رقم المستثمر المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م.  •

إذا تم تقديم طلب االكتتاب بأسماء مشتركة.  •
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إذا كان المكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة.  •

إذا تبين أن رقم المستثمر المسجل بطلب االكتتاب غير صحيح.  •

إذا تبين إن الشخص قد تقدم بأكثر من طلب إكتتاب بنفس االسم، وفي هذه الحالة سيتم رفض جميع الطلبات.  •

إذا لم ترفق بالطلب الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار هذه.   •

إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب.   •

إذا تبين أن تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الواردة بالطلب غير صحيحة أو أن الحساب ال يخص المكتتب باستثناء الطلبات   •
المقدمة بأسماء األطفال القاصرين الذين يجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهم. 

إذا لم ُيرفق بالطلب الوكالة الشرعية للمكتتب الذي يتقدم بطلب اإلكتتاب نيابة عن شخص آخر )باستثناء اآلباء الذين يكتتبون نيابة عن   •
أطفالهم القاصرين(. 

إذا لم يستوف الطلب أيًا من المتطلبات القانونية وشروط األهلية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار هذه.  •

إذا تلقى البنك طلب إكتتاب غير مستوفي للشروط واإلجراءات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، فإنه يتعين عليه أن يبذل العناية الواجبة لالتصال 
بالمكتتب لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذكورة، يقوم البنك بإعادة الطلب مع قيمة األسهم المكتتب 

بها للمكتتب.

رفض طلبات االكتتاب

يجوز للمستشار المالي ومدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله شريطة الحصول على موافقة الهيئة 
العامة لسوق المال بعد تقديم تقرير مفصل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات االكتتاب المراد رفضها وأسباب الرفض.

االستعالم والشكاوى

يتعين على المكتتبين الذين يرغبون في االستفسار أو تقديم شكاوى حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو إعادة المبالغ 
الفائضة عن االكتتاب، االتصال بفرع بنك اإلكتتاب الذي تم االكتتاب من خالله، وفي حالة عدم تجاوب الفرع يتعين على المكتتب االتصال 

بالشخص المعني على العنوان التالي:

عنوان البريد اإللكترونيرقم الفاكسرقم الهاتفالعنوان البريديالموظف المسؤولاسم البنك

ص.ب: 134، ر.ب: 112، لؤي اللواتيبنك مسقط ش.م.ع.ع
روي سلطنة عمان

968+ 24768215968+ 24787764
loaym@bankmuscat.com 

حسين إقبال علي بنك ظفار ش.م.ع.ع
اللواتي

ص.ب: 1507، ر.ب: 112، 
روي سلطنة عمان

968+ 24790466
محول: 423

968+ 24784428
hialawati@bankdhofar.com

البنك الوطني العماني 
ش.م.ع.ع

حسين علي عبدالله 
اللواتي

ص.ب: 751، ر.ب: 112، 
روي سلطنة عمان

968+ 24778757968+ 24778993
nbobackoffice@nbo.co.om 

بنك عمان العربي 
ش.م.ع.م

ص.ب: 2010، ر.ب: 112، زيدون قرمول
روي سلطنة عمان

968+ 24827304968+ 24827367
zaydoon@oabinvest.com

ص.ب: 44، ر.ب: 114، ايمان شهاب الزدجاليبنك صحار ش.م.ع.ع
سلطنة عمان

968+ 24761938968+ 24761741
iman.alzadjali@banksohar.net

ص.ب: 545، ر.ب: 116، آرون باتالبنك األهلي ش.م.ع.ع
سلطنة عمان

968+ 24577082968+ 24568741
arun.bhat@ahlibank-oman.com 

اإلصدار  المالي ومدير  للمستشار  الموضوع  رفع  عليه  يتعين  بالطلب،فإنه  الصلة  ذات  للشكوى  لحل  التوصل  التحصيل  بنك  على  تعذر  إذا 
وموافاة المكتتب بآخر التطورات المتعلقة بالطلب موضوع الشكوى.
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إخطارات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة 

سيقوم المستشار المالي ومدير اإلصدار باتخاذ الترتيبات الالزمة لتخصيص األسهم المكتتب بها للمكتتبين خالل 15 يومًا من تاريخ نهاية فترة 
اإلكتتاب بعد تلقى موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص. سيقوم المستشار المالي ومدير اإلصدار كذلك بإعادة المبالغ 
الفائضة للمكتتبين المؤهلين خالل مدة 15 يومًا من تاريخ نهاية فترة اإلكتتاب بعد تلقى موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح 
التخصيص. سيقوم المستشار المالي ومدير اإلصدار بإتخاذ الترتيبات الالزمة إلرسال إخطارات التخصيص إلى المكتتبين المعنيين عبر شركة 

مسقط للمقاصة واإليداع الى العناوين المسجلة لدى الشركة. 

الجدول الزمني المقترح للطرح

الجدول التالي يوضح البرنامج الزمني المتوقع إلستكمال اجراءات اإلكتتاب في األسهم المطروحة: 

التاريخ اإلجراء

11 مايو 2014م بداية االكتتاب في األسهم المطروحة

9 يونيو 2014م نهاية االكتتاب في األسهم المطروحة

16 يونيو 2014م الموعد النهائي لتلقي المستشار المالي ومدير اإلصدار طلبات االكتتاب والسجل النهائي للمكتتبين من بنوك التحصيل

18 يونيو 2014م إخطار الهيئة العامة لسوق المال بنتائج اإلكتتاب ومقترح التخصيص 

19 يونيو 2014م تلقي موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص

22 يونيو 2014م بداية اجراءات إعادة المبالغ الفائضة وإرسال إخطارات التخصيص

23 يونيو 2014م إدراج األسهم المطروحة في سوق مسقط لألوراق المالية

إدراج وتداول األسهم المطروحة 

سيتم إدراج األسهم المطروحة لإلكتتاب في سوق مسقط لألوراق المالية وفقًا للقوانين واإلجراءات السارية في تاريخ تقديم طلب اإلدراج 
اإللكتروني لسوق مسقط  الموقع  عبر  لإلدراج  الرسمي  التاريخ  اإلعالن عن  تقديري وسيتم  أعاله هو موعد  الوارد  اإلدراج  تاريخ  والتسجيل. 

لألوراق المالية.

المسؤوليات واإللتزامات

يتعين على المستشار المالي ومدير اإلصدار وبنوك التحصيل وشركة مسقط للمقاصة واإليداع االلتزام بالمسؤوليات واإللتزامات المحددة 
لها بموجب التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. يتعين كذلك على المستشار المالي ومدير اإلصدار وبنوك التحصيل 

االلتزام بأية مسؤوليات أخرى واردة في االتفاقيات المبرمة بينهم وبين شركة السوادي للطاقة والمساهمين البائعين.

المهام  أداء  في  ترتكبها  إهمال  أي  عن  ناتج  إلتزام  باي  يتعلق  فيما  الالزمة  التصحيحية  الترتيبات  إتخاذ  المعنية  األطراف  على  ويتعين  هذا، 
والمسؤوليات الموكلة إليها ويعتبر المستشار المالي ومدير اإلصدار الجهة المسؤولة أمام السلطات الرقابية في اتخاذ اإلجراءات والتدابير 

المناسبة والالزمة لجبر هذه األضرار.
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تقرير المراجعين المستقلين إلى المساهمين في
شركة السوادي للطاقة  ش.م.ع.م

تقرير عن القوائم المالية

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة ش.م.ع.م )“الشركة”( الواردة على الصفحات من 109 إلى  133 والتي تشتمل على قائمة 
المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2011 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية 

بذلك التاريخ وملخص عن السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. 

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية 

إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقانون 
الشركات التجارية لسنة 1974 وتعديالته، وعن تلك الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة مالئمة لتمكنها من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء 

الجوهرية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ. 

مسئولية مراجعي الحسابات

مسئوليتنا هي إبداء الرأي على هذه القوائم المالية بناءا على المراجعة التي نقوم بها. لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية التي 
تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات األخالقية المالئمة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة بهدف التوصل إلى درجة مقبولة من القناعة عما إذ كانت 

القوائم المالية تخلو من أخطاء جوهرية.

تعتمد  المالية.  القوائم  في  الواردة  واإلفصاحات  المبالغ  عن  مراجعة  أدلة  على  الحصول  بغرض  بإجراءات  القيام  المراجعة  أعمال  تتضمن 
اإلجراءات المختارة على حكمنا بما في ذلك تقييم لمخاطر التحريف الجوهرية بالقوائم المالية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ. عند 
القيام بإجراءات تقييم لهذه المخاطر يأخذ المراجع في االعتبار ضوابط الرقابة الداخلية المالئمة لقيام الشركة باإلعداد والعرض العادل للقوائم 
المالية وذلك بغرض تصميم إجراءات المراجعة المالئمة في سياق هذه الظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي عن مدى فعالية ضوابط الرقابة 
الداخلية للشركة. كما تتضمن المراجعة أيضًا تقييما لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي 

وضعتها اإلدارة إضافة إلى تقييم للعرض الكلي للقوائم المالية. 

وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأي المراجعة الذي نقوم بإبدائه. 

الرأي

وفي رأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة كما في  31 ديسمبر 2011 وعن أدائها 
المالي وتدفقاتها النقدية السنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، ومن جميع النواحي الجوهرية تتماشي مع متطلبات 
قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته.

29 فبراير 2012           كي بي ام جي 
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قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

2011201120102010

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.عإيضاح

)849 101()161 39()969 180()583 69(مصروفات إدارية وعمومية

--)731 35()738 13(11استهالك

)849 101()161 39()700 216()321 83(خسارة السنة/ الفترة

إيرادات شاملة أخرى

صافى ضريبة الدخل

تغير أثر الجزء

453 21622294 8572)837 591 64()560 24835(15في القيمة العادلة لعجز تغطية التدفق النقدي 

604 05522192 8533)537 64808()881 24918(مجموع الدخل الشامل عن السنة / الفترة

اإليضاحات الواردة على الصفحات 113 إلى 133  تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 108
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قائمة المركز المالي
كما فى 31 ديسمبر 

2011201120102010
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.عإيضاح

األصول غير المتداولة
345 73977 48129 477136 1152أثاث ومعدات

565 417272929 039104941 836594889 4228734أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
--825 7295767 102217و15أصول ضريبة مؤجلة

606 15525334 9741--15األدوات المشتقة
516 311298341 345114712 042600793 231005مجموع األصول غير المتداولة                                                            

األصول المتداولة
--060 653540 207المخزون

656 4951894 073728 5841848 6710مصروفات مقدمات وذمم مدينة أخرى
642 81725731 3819893 1951584 7609نقد و ما في حكم النقد

298 31227626 51410622 4323972 1527مجموع األصول المتداولة                                                                 
814 623325967 859125334 765 474604 232532مجموع األصول                                                                           

حقوق الملكية 
390 0001300 390500 0001300 8500 )أ(رأس المال                                                                        

)849 101()161 39()549 318()482 122(خسائر متراكمة
541 8391198 841460 518981 377أموال المساهمين                                                                      
453 21622294 8572)384 42297()344 16263(8)ج(و15عجز التغطية                                                                    
994 05523492 9033)543 41315()826 15885(مجموع حقوق الملكية                                                                 

االلتزامات غير المتداولة
320 00359040 32022701 00359040 1322701قرض المساهمين                                                          

664 396124778 78147977 945125081 1248093قرض تجسيري لحقوق الملكية 
104 34514019 9055390 737360633 5138663قرض ألجل

--209 07348065 1518481أدوات مشتقة
--144 8242منافع نهاية الخدمة
153 9393040 1168--10و15إلتزام ضريبة مؤجلة

241 683200878 35977237 582592823 227940مجموع االلتزامات غير المتداولة                                                  
االلتزامات المتداولة                                                  
579 885101596 04339063 71853258 920477ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخري                                                          
820 568302474 402116301 300646081 248418مجموع االلتزامات                                                                    
814 623325967 859125334 474604765 232532مجموع حقوق الملكية وااللتزامات                                               

اإليضاحات الواردة علي الصفحات 6 إلى  26تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ 29 فبراير 2012م ووقعها بالنيابة عنهم كل من: 

رئيس مجلس اإلدارة                                 عضو مجلس اإلدارة 

اإليضاحات الواردة على الصفحات 113 إلى 133  تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 108
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قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2011201120102010

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

)849 101()161 39()700 216()321 83(خسارة السنة / الفترة

يضاف :

--731 73935 13االستهالك

--144 8242منافع نهاية الخدمة

)849 101()161 39()825 178()758 68(التغيرات فى رأس المال العامل:

--)060 540()653 207(الزيادة في المخزون

النقص )الزيادة( في المصروفات المسددة والذمم المدينة 
)656 1894()495 728(583 91146 17األخرى

579 885101596 39063)536 48338()167 18586()النقص( الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

074 22999600 38296)838 49010()667 18844(صافي النقد ) المستخدم فى ( الناتج من أنشطة التشغيل

التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

)345 77()739 29()867 94()477 36(اضافات إلى الممتلكات، اآلالت والمعدات

)565 272929()417 104941()474 321959()123793419(إضافات إلى رأس مال العامل

)910 273006()156 104971()341 322054()123829896(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفق النقدي من أنشطة التمويل

390 0001300 500--حصيلة اصدار أسهم

320 00359040 22701--حصيلة من قرض المساهمين

664 396124778 11747977 549303 116صافى حصيلة قرض تجسيري لحقوق الملكية

104 34514019 8015390 392346614 133273صالى حصيلة قرض ألجل

478 744199138 568 91876 941346917 133389صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

642 81725731 9893)261 24147()622 9284(صافى التغير في النقد وما فى حكم النقد

--642 81725731 9893النقد وما فى حكم النقد فى بداية السنة / الفترة

642 81725731 3819893 1951584 609النقد وما فى حكم النقد فى نهاية السنة / الفترة

اإليضاحات الواردة على الصفحات 113 إلى 133  تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 108
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قائمة التغيرات فى حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

المجموععجز التغطيةخسائر متراكمةرأس المال
ر.عر.عر.عر.ع

055 2169033 8572)161 39(000 500فى 1 يناير 2011 
)321 83(-)321 83(-مجموع الخسائر الشاملة عن السنة

إيرادات شاملة أخرى، صافى ضريبة الدخل
تغير القيمة العادلة لعجز

)560 24835()560 24835(--التدفق النقدى لصافى ضريبة الدخل
)881 24918()560 24835()321 83(-مجموع الدخل الشامل عن السنة 

)826 15885()344 16263()483 122(000 500فى 31 ديسمبر 2011

دوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكى
994 45323492 22294)849 101(390 1300فى 1 يناير 2011 

)700 216(-)700 216(-مجموع الخسائر الشاملة عن السنة
إيرادات شاملة أخرى، صافى ضريبة الدخل

تغير القيمة العادلة لعجز
)837 64591()837 64591(--التدفق النقدى لصافى ضريبة الدخل

)537 64808()837 64591()700 216(-مجموع الدخل الشامل عن السنة 
)543 41315()384 42297()549 318(390 1300فى 31 ديسمبر 2011

ر.عر.عر.عر.ع
تعامالت مع مالكى الشركة

000 500--000 500رأس المال المصدر
)161 39(-)161 39(-مجموع الخسائر الشاملة عن الفترة

إيرادات شاملة أخرى، صافى ضريبة الدخل
تغير القيمة العادلة لعجز

216 2168572 8572--التدفق النقدى لصافى ضريبة الدخل
055 2168533 8572)161 39(-مجموع الدخل الشامل عن السنة 

055 2169033 8572)161 39(000 500فى 31 ديسمبر 2010
دوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكى

تعامالت مع مالكى الشركة
390 1300--390 1300رأس المال المصدر

)849 101(-)849 101(-مجموع الخسائر الشاملة عن الفترة
إيرادات شاملة أخرى، صافى ضريبة الدخل

تغير القيمة العادلة لعجز
453 45322294 22294--التدفق النقدى لصافى ضريبة الدخل

604 45322192 22294)849 101(-مجموع الدخل الشامل عن السنة 
994 45323492 22294)849 101(390 1300فى 31 ديسمبر 2010
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إيضاحات 
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   1

شركة السوادي للطاقة  ش.م.ع.م ) الشركة (  هي شركة مساهمة عمانية مقفلة مسجلة بتاريخ 2 أغسطس 2010 بموجب قانون الشركات 
التجارية في سلطنة عمان.

األنشطة الرئيسية للشركة هي كالتالي:

تصميم وانشاء وتشغيل وبناء وتمويل محطة بركاء 3 للطاقة وتحلية المياه )المحطة( للطاقة تبلغ 750 ميجاوات .  -

التشغيل والصيانة الكاملة للمحطة طبقا ال تقل الممارسات خالل العمر االنتاجي للمحطة من تاريخ التشغيل التجاري.  -

توفير سعة والطاقة المطلوبة.  -

بيع ناتج الطاقة الكهربائية الموزعة الى الشركة العمانية لتوفير الطاقة والمياه ش م ع م  .  -

إن رأسمال المصدر للشركة  مملوك بنسبة %46 من قبل شركة خرابيل اف زد إي  ، من دولة اإلمارات العربية المتحدة )“خرابيل”( ) إحدى 
كيانات آي بي آر   جي دي اف سويز( وتملك شركة ميلتيتش عمان ش م م نسبة %22 من االسهم )من مجموعة سهيل بهوان( وتملك كل 
من  شركة  االفق االزرق بركاء للطاقة  بي في )“سوجتز” من مجموعة مؤسسة سوجتز ( وشركة شكوكو الكهربائية للطاقة  أنك  ، اليابان 
نسبة %11  )“يوندن”( وتملك الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ، سلطنة عمان )“باسي”( )“وتمثل هذه الشركات مجتمعة المساهمين 

المؤسسين”(.

اتفاقيات هامة   2

اتفاقّية شراء الطاقة المؤّرخة في 10 أغسطس 2010 مع شركة عمان لتوفير الماء والطاقة لمّدة 15 عاما من تاريخ بدء التشغيل   .1
التجاري المحّدد. 

اتفاقّية بيع الغاز الطبيعي المؤّرخة في 31 أغسطس 2010 مع وزارة النفط والغاز لشراء غاز طبيعي لمدة 15 عاما من تاريخ بدء   .2
التشغيل التجاري المحّدد.

اتفاقية حق االنتفاع المتعلقة بالمواقع المؤقتة والمؤّرخة بتاريخ 15 اغسطس  2010 مع الحكومة ألجل منح حقوق االنتفاع بموقع   .3
محطة بركاء لمدة 25 سنة من تاريخ سريان  مفعول االتفاقية.

اتفاقية حق االنتفاع المتعلقة بموقع بركاء والمؤّرخة بتاريخ 15 اغسطس  2010 مع الحكومة ممثلة بوزارة االسكان الكهرباء والمياه   .4
ألجل منح حقوق االنتفاع بموقع المحطة لمدة تصل الى 3 أشهر  من تاريخ بدء التشغيل التجاري المحّدد.

لتوفير  والبناء  للهندسة  2010 مع مؤسسة سيمنز اي جي وجي اس   15 سبتمبر  بتاريخ  والتشييد  للتوريد  الهندسية  ترنكى  عقد   .5
الخدمات الهندسية وشراء وبناء المحطة.

اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة سويس تراكتيبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م  )“استومو”( والمؤرخة في 24 سبتمبر 2010   .6
لمدة 15 سنة بدءا من تاريخ بدء التشغيل التجاري المحدد.

اتفاقية الشروط العامة واتفاقيات التسهيل والمؤرخة في 16 سبتمبر 2010  للحصول على قروض طويلة االجل من بنوك دولية   .7
ومحلية.

إتفاقية التعديل األول على اتفاقية الشروط المشتركة وإتفاقية التسهيل مع األطراف المؤرخ في 29 سبتمبر 2010.  .8

إتفاقية األسهم التجسيري )“جي دي اف إتفاقية سويز لقرض األسهم التجسيري( بتاريخ 16 سبتمبر 2010 بين الشركة كـ “المقترض”،   .9
وكي اف ك و بنك اي بي اي اكس جي ام بي اتش كما “المقرض األصلي اي بي إل” و “اي بي إل وكيل التسهيل”. 

إتفاقية قرض األسهم التجسيري )“إتفاقية سوجيتز ويوندن لقرض األسهم التجسيري”( المؤرخ 16 سبتمبر 2010 بين الشركة كـ   .10
“المقترض” وبنك ميزوهو المحدود كـ “ المقرض األصلي اي بي إل” و “اي بي إل وكيل التسهيل”. )جميع المقرضين األصليين اي 

بي إل و اي بي إل وكيل التسهيل معا تم اإلشارة إليهم كما اي بي إل شركاء التمويل”(.

من  بالقرض  يتعلق  فيما  اإلجتماعية  والتأمينات  مولتيتش  شركة  مع    2010 سبتمبر   16 بتاريخ  المساهمين  قرض  اتفاقيات   .11
المساهمين )إيضاح 13(.
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اتفاقيات هامة )تابع(  2

إتفاقيات التحوط لمقايضة سعر الليبور مع مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار )بتاريخ 5 أكتوبر 2010(، بنك كي اف دبليو   .12
ابيكس جي ام بي اتش )بتاريخ 6 أكتوبر 2010(، البنك البريطاني الشرق األوسط المحدود )بتاريخ 6 أكتوبر 2010( وبنك ستاندرد 

تشاترد )بتاريخ 19 ديسمبر 2011(.   

إتفاقية التحوط بتاريخ 12 أكتوبر 2010 مع بنك ستاندرد تشاترد لصرف سعر الدوالر األمريكي / واليورو.  .13

سندات األداء بتاريخ 9 أغسطس 2010 الصادر من بنك مسقط ش م ع ع لمصلحة الشركة العمانية لتوفير الكهرباء والمياه ش م   .14
ع م.

سندات أداء اي بي سي الصادرة من قبل مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار لمصلحة الشركة بتاريخ 20 سبتمبر 2010.   .15

إتفاقية مؤسسي المشروع بتاريخ 10 أغسطس 2010 بين شركة الكهرباء القابضة والمساهمين المؤسسين.   .16

إتفاقية إكتتاب األسهم واإلحتفاظ بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع المساهمين المبتدئين والرعاة.   .17

ضمان تشغيل وصيانة بتاريخ 24 سبتمبر 2010 بين شركة جي دي اف سويز اس سي أر إل، بروسلس كضامن والشركة  كمستفيد.  .18

إتفاقية المساهمين بتاريخ 29 نوفمبر 2010.  .19

إتفاقية توصيل الكهرباء في ديسمبر 2011، مع شركة عمان لنقل الكهرباء ش م ع م لتوصيل معدات الشركة لنظام النقل.   .20

إتفاقية إعارة الخدمات بتاريخ 13يوليو 2011، مع شركة كاهربل للعمليات والصيانة وسلطنة عمان نحو خدمات اإلعارة للمسؤول   .21
المالي التنفيذي، و الرئيس التنفيذي و مدير الصحة و السئالمة.

إتفاقية توصيل الكهرباء في ديسمبر 2011، مع شركة عمان لنقل الكهرباء ش م ع م لتوصيل معدات الشركة لنظام النقل.  .22

إتفاقية إعارة الخدمات بتاريخ 12 أكتوبر 2011، مع شركة تراكتبل الهندسية إس إيه االإستشارة الهندسية )فرع عمان( نحو خدمات   .23
اإلعارة لمديراإلنشاء.  

وثائق تأمينية

1.  وثيقة مديونية داخلية بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع بنك إستيراد وتصدير لكوريا،  مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار )وكيل 
التسهيل العالمي وأمناء خارجيين(، بنك مسقط ش م ع ع )حساب البنك الداخلي( وأخرون.

وثيقة تنازل ورهن خارجي  بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار كـ “كفيل ضامن خارجي”.  .2

تنازل عن وثيقة إعادة التأمين بتاريخ 16 سبتمبر 2010  مع مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار كـ “كفيل ضامن خارجي” وشركة   .3
عمان للتأمين المتحدة ش م ع ع ك كوكيل أمني داخل الحدود.

اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 16 سبتمبر 2010 مع بنك مسقط ش م ع ع “ كوكيل ضمان محلي “.  .4

اتفاقية التأمين على األسهم العمانية المؤرخة في 16 سبتمبر 2010 بين الشركة كــ”الشركة” ، مؤسسي المساهمين كـ”تشارجورس”   .5
وبنك مسقط ش م ع ع “ كوكيل ضمان محلي “، مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار كـ “كفيل ضامن خارجي”. 

6.  رهن تجاري على أصول شركة المشروع )بما فيها االيصاالت المستلمة ( بتاريخ 21 سبتمبر 2010 بين  بين الشركة كـراهن و بنك مسقط 
كمرتهن. 

7.     رهن قانوني بتاريخ 21 سبتمبر 2010 بين الشركة كـ راهن و بنك مسقط كـ مرهون. 
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الوثائق التأمينّية األخرى )اتفاقيات مباشرة( ح. 

  اتفاقية شراء الطاقة المباشر بتاريخ 20 سبتمبر 2010 بين الشركة العمانية لتوفير الكهرباء والمياه “كبائع”، والشركة “كمولد” مؤسسة 
أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار )وكيل التسهيل العالمي وأمناء خارجيين(، وبنك مسقط ش م ع ع )حساب البنك الداخلي( “ كوكيل ضمان 

محلي “.

اتفاقية شراء الغاز الطبيعي المباشر بتاريخ 19 أكتوبر 2010 بين حكومة سلطنة عمان الممثلة من قبل وزارة الغاز “كبائع”، الشركة “كمولد”،  
الداخلي( “  البنك  العالمي وأمناء خارجيين(، وبنك مسقط ش م ع ع )حساب  مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار )وكيل التسهيل 

كوكيل ضمان محلي “.

الشركة  والصيانة،  للتشغيل  كضمان  سويز  اف  دي  جي  سوميتومو،  بين   2010 سبتمبر   24 بتاريخ  المباشرة  والصيانة  التشغيل  اتفاقية 
“كمالك”؛ مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار كوكيل. 

اتفاقية تعاون األجزاء االتفاقية المباشرة بتاريخ 22 سبتمبر 2010 بين شركة سيمنس اي جي وجي اس للهندسة والبناء “كمقاول تعاون األجزاء 
اإلتفاقية”، الشركة “كمالك”، مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار “أمناء خارجيين.

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  3

أساس اإلعداد 

فقرة االلتزام  )أ(  

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة من مجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية وطبقا لمتطلبات   
قانون الشركات التجارية لسنة 1974 وتعديالته.

 )ب(  أساس القياس  

المطفأة  بالتكلفة  قياسها  تّم  والتي  المؤجلة  التمويل  تكلفة  عدا مخصص  فيما  التاريخّية  التكلفة  أساس  على  القوائم  إعداد هذه  تم   
باإلضافة إلى األدوات المالّية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

استخدام التقديرات واألحكام. )ج( 

يتطلب إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق   
السياسات المحاسبية ومبالغ األصول واإللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنها التقرير. تستند التقديرات واإلفتراضات المصاحبة 
لها على الخبرة التاريخية وعلى العديد من العوامل األخرى التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظروف وتشكل نتائجها أساسًا للقيام بإجراء 

أحكام عن القيم الدفترية لألصول واإللتزامات التى ال تكون واضحة من مصادر أخرى، قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات . 

المدرجة في  المبالغ  أهمية على  أكثر  تأثير  لها  التي  المحاسبية  السياسات  الحاسمة في تطبيق  التقديرات  المعلومات حول  إدراج  يتم   
القوائم المالّية في التقييم المالي لألدوات المالية المشتقة. 

  السياسات المحاسبية الهامة

)1(      العملة األجنبية 

عملة العرض والتشغيل  .1

إّن عملة التشغيل للشركة هي الدوالر األمريكي وهي العملة التي تتم بها جميع المعامالت أما عملة العرض فهي الريال العماني   
مقربة إلى اقرب ألف. سعر الصرف لتحويل العملة األجنبية هو دوالر أمريكي واحد يساوى 0.3845 ريال عماني.
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3       أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(

العمالت األجنبّية  .2

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية للشركة بأسعار الصرف السائدة فى تواريخ المعامالت. بتاريخ كل   
تقرير،  يتم تحويل األصول واإللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة التشغيلية بسعر الصرف في ذلك 
التاريخ. الربح أو الخسارة للعمالت األجنبية على البنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة التشغيلية في بداية الفترة، 
تم تعديلها للفائدة الفعلية والمدفوعات خالل الفترة، والتكلفة المطفأة المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير. يتم تحويل 
األصول واإللتزامات غير النقدية في العمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة المحولة بالعملة التشغيلية بسعر 
الصرف السائدة في التاريخ الذي حددته القيمة العادلة. يتم إدراج فروق العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في الربح أو 
الخسارة ، بإستثناء الفروق الناتجة عن إعادة التحويل المتاحة لبيع أدوات المساهمين أو تحوطات التدفق النقدي المؤهلة، والمدرجة 
في الدخل الشامل اآلخر. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بإستخدام سعر 

الصرف في تاريخ المعاملة. 

األدوات المالية   )ب(  

األدوات المالية غير المشتقة   )1(

القروض   ، النقد  حكم  ومافي  النقد   ، األخرى  المدينة  والذمم  المدينة  التجارية  الذمم  من   المشتقة  غير  المالية  األدوات  تتكون   
والسلف والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى. النقد وما في حكم النقد يتكون من األرصدة النقدية والودائع بإخطار والودائع 
ألجل باستحقاق أساسي ال يزيد عن ثالثة أشهر. مبالغ السحب على المكشوف التي تسدد عند الطلب وتعتبر جزءا من إدارة نقدية 

الشركة تدرج كأحد مكونات النقد وما في حكم النقد ألغراض قائمة التدفق النقدي.

يتم إدراج األدوات المالية غير المشتقة مرحليا بالقيمة العادلة، باإلضافة الى األدوات غير المدرجة على القيمة العادلة من خالل الربح   
أو  الخسارة ألي تكاليف معاملة منسوبة مباشرة.

األدوات المالية المشتقة بما في ذلك محاسبة التحوط   )2(

تحتفظ الشركة باألدوات المالية المشتقة لتحوط عملتها األجنبية والتعرض لمخاطر سعر الفائدة. عند التعيين المبدئي للتحوط، تقوم   
الشركة بتالوثيق بشكل رسمي العالقة بين األدوات التحوطية واألداة المتحوطة، بما في ذلك أهداف إدارة المخاطر واإلستراتيجية 

التي تقوم بتنفيذ معاملة التحوط، معا مع الطريقة التي ستستخدم لتقييم فعالية عالقة التحوط. 

تقوم الشركة بالتقييم على حد سواء عند بدء عالقة التحوط وكذلك على أساس مستمر سواء كان من المتوقع أن تكون أدوات   
التحوط “فعالة للغاية” في موازنة التغييرات بالقيمة العادلة أو التدفق النقدي للبنود المغطاة خالل الفترة التي يتم تحديد التحوط، 

وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تحوط ضمن مجموعة من %80 إلى 125%. 

تدرج األدوات المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة ، ويتم إدراج والتكاليف المنسوبة للمعاملة في الربح أو الخسارة عند تكبدها. الحقًا   
علي اإلدراج المبدئي، يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة وتتم المحاسبة عن التغيرات كما يلي أدناه. 

تغطية التدفق النقدي  )3(

عندما يتم تعيين المشتق كأداة تحوط في تحوط تقلبات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة المرتبطة بأصل أو إلتزام   
مدرج أو معاملة توقعات محتملة والتي قد تؤثر على الربح أو الخسارة، الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات 
مدرجة في الدخل الشامل اآلخر ومعروض في إحتياطي تحوط األسهم. يتم إزالة المبلغ المدرج في الدخل الشامل اآلخر ويشمل في 
الربح أو الخسارة في نفس الفترة كما يؤثر التدفق النقدي التحوطي الربح أو الخسارة في نفس البند في قائمة الدخل الشامل كبند 
متحوط. أي جزء غير فعال للتغير بالقيمة العادلة للمشتق يتم إدراجه فورا في الربح أو الخسارة. إذا لم تستوفي أداة التحوط معايير 
محاسبة التحوط، تنتهي الصالحية أو يتم بيعها، إنهاء الخدمة، ممارستها، أو تم إلغاء التعيين، بعد ذلك يتم إيقاف محاسبة التحوط 

في المستقبل. 
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يتم إدراج األرباح أو الخسائر السابقة في الدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها في إحتياطي التحوط في األسهم  وتبقى هناك إلى أن تؤثر   
معاملة التوقعات على الربح أو الخسارة. عندما يكون البند المتحوط أصل غير مالي، يتم إدراج المبلغ في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويتم 
تحويله في القيمة الدفترية لألصل عند شطب األصل. إذا المعاملة المتوقعة لم تعد متوقع حدوثها، فإن الرصيد في الدخل الشامل اآلخر 
يدرج فورا في الربح أو الخسارة. وفي الحاالت األخرى يتم تحويل المبلغ المدرج في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة في نفس 

الفترة التي يؤثر البند المتحوط على الربح أو الخسارة. 

ممتلكات، وآالت ومعدات   )د(  

)1(  اإلدراج والقياس 

يتم إثبات بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة في القيمة. تشمل   
التكاليف المصروفات التي تنسب مباشرة  إلى حيازة األصل. وتتضمن تكلفة بناء الذات تكلفة المواد والعمالة المباشرين، وأية 
تكاليف أخرى التي تنسب مباشرة  لجلب األصول إلى شرط العمل لإلستخدام المقصود، توجد تكاليف فك وإلغاء البنود وإعادة 
مكان تواجد األصل، ورسملة تكاليف اإلقتراض. أيضا  قد تتضمن تكاليف التحويالت من قائمة الدخل الشامل اآلخر ألي ربح أو 

خسارة لتحوط التدفق النقدي المؤهل لشراء العمالت األجنبية للممتلكات، آالت ومعدات. 

عندما تكون لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، فإّنه يتم احتسابها كبنود منفصلة )أجزاء رئيسية( من األثاث   
والتركيبات. أرباح وخسائر بيع بند من بنود الممتلكات اآلالت والمعدات يتم تحديدها بمقارنة المبالغ المتحصل من بيعها والقيمة 
الدفترية للممتلكات ، اآلالت والمعدات ويتم إثبات الفروق في الربح أو الخسارة. وعند بيع األصول المعاد تقييمها، تضمن القيمة 

باحتياطي فائض إعادة التقييم وترحل إلى اإلرباح المحتجزة.

التكاليف الالحقة  )2(

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد المنفعة االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل المحدد التي تتعلق بها. يتم    
إضافة المصروفات األخرى الالحقة المتعلقة  بالممتلكات ، اآلالت والمعدات التي تم إثباتها في القيمة العادلة عندما يكون من 
المحتمل أن المنفعة االقتصادية المستقبلية، تتجاوز المستوى المقرر للمعيار المقيم في األصل ألداة األصل الحالي، وسيتدفق 

إلى الشركة. كل المصروفات الالحقة األخرى يتم إثباتها كمصروف في الفترة التي تم تكبدها

)3(     االستهالك

يتم إثبات االستهالك بقائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي المقدر بكل جزء من اآلالت والمعدات. العمر   
اإلنتاجي المقدر لألثاث والمعدات 3 سنوات. 

تقوم اإلدارة بإعادة تقييم العمر اإلنتاجية، القيم المتبقية وطرق اإلستهالك لآلالت والمعدات سنويا.   

)4(     رأس مال العامل تحت التنفيذ

يتم قياس رأس مال العامل تحت التنفيذ بالتكلفة وال يستهلك إلى أن يتم تحويلها إلى إحدى فئات األصل الثابت، التي تحدث عندما   
يكون األصل جاهزا لإلستخدام المقصود. 

المخزون )هـ( 

المخزون يشتمل على زيت الوقود ويقاس على اساس التكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق.  

انخفاض قيمة األصول )و( 

األصول المالية   )1(

النقدية  التدفقات  على  أثر سلبي  له  أكثر  أو  أن حدث  إلي  تشير  أدلة موضوعية  إذا ظهرت  القيمة  يعتبر منخفض  المالي  األصل   
المستقبلية المقدرة لذلك األصل . تقاس خسائر انخفاض القيمة بالنسبة لألصول المالية على أساس التكلفة المطفأة بالفرق بين 

القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الحقيقي األصلي .
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يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة لألصول المالية الهامة بذاتها على أساس فردى . ويتم تقييم ما تبقى من أصول مالية بتقسيمها   
إلى مجموعات ذات مميزات مخاطر االئتمان المتشابهة. و تدرج جميع خسائر انخفاض القيمة فى الربح أو الخسارة .

ترد خسارة انخفاض القيمة إذا أمكن نسب ردها موضوعيًا إلى حدث وقع بعد إدراج تلك الخسارة. بالنسبة إلى األصول المالية التي   
تقاس على أساس التكلفة المطفأة يدرج ردها فى الربح أو الخسارة.

ألصول غير المالية   )2( 

تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية بالشركة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في   
قيمتها. في حالة وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. يتم إثبات خسائر االنخفاض في 
إلى حقوق  التي تخضع  الحالة  المساهمين، في  إلى  التي منحت  السابقة  التقييمات  إذا تعكس  إال  الخسارة  أو  الربح  القيمة في 

المساهمين.  

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة في حالة وجود تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم رد خسارة   
االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي قد يكون من الممكن تحديدها 

بالصافي بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء في حالة عدم إثبات خسارة انخفاض في القيمة.

اإللتزامات المالية    )ز( 

يتم إدراج الذمم التجارية الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة والحقا يتم قياس بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.   

يتم إدراج إلتزامات تحمل فوائد مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف المعامالت المنسوبة. وبالتالي، بعد اإلدراج المبدئي لفائدة إلتزامات   
تحمل فوائد يتم نصها بالتكلفة المطفأة مع أي فرق بين التكلفة وقيمة.

منافع نهاية الخدمة للموظفين  )ز( 

االجتماعية  التأمينات  لقانون  وفقا  العمانيين  الموظفين  لكل  بالنسبة  المحددة  التقاعد  مساهمات  خطة  في  المساهمات  إثبات  يتم   
العمانيين  غير  للموظفين  الخدمة  نهاية  بمنافع  يتعلق  الشركة فيما  التزام  تكبدها.  عند  والخسارة  الربح  بسلطنة عمان كمصروف في 
الحالية  الفترات  الموظفون مقابل خدماتهم في  أولئك  جناها  التي  المستقبلية  المنفعة  مبلغ  تقاعد محددة هو  منافع  بموجب خطة 

والسابقة.

المخصصات  )ح( 

يتم إدراج المخصص في قائمة المركز المالي إذا كان لدى الشركة إلتزام قانوني أو إستداللى نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يتطلب   
تدفق خارج للمنافع اإلقتصادية لسداد ذلك اإللتزام. حيث يتم قياس المخصص بإستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية اإللتزام 

الحالي، وقيمتها الدفترية هي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. 

تكاليف االقتراض  )ط( 

يتم صرف مصروفات الفائدة والتكاليف المماثلة في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها على المدى الذي يتم رسملتها وتنسب   
مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة – وهي أصول البد أن تستغرق فترة كبيرة من الزمن لتكون جاهزة الستخدامها المحدد 

أو البيع. 
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)ي(  الضريبة 

تشتمل ضريبة الدخل على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة.  تدرج ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود تثبت   
مباشرة إلى حقوق المساهمين، التي في هذه الحالة تدرج بحقوق المساهمين. 

المبالغ  وبين  المالية  التقارير  وااللتزامات ألغراض  لألصول  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  الفروق  على  المؤجلة  الضريبة  التزام  يحتسب   
المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند مبلغ الضريبة المؤجلة على الطريقة المتوقعة للتحقق أو التسوية القيمة الدفترية لألصل واإللتزام، 

بإستخدام سعر الضريبة المطبق التي تطبق بشكل واسع في تاريخ التقرير.

يدرج أصل الضريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي تتوافر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغالل الفروق المؤقتة مقابلها. تتم مراجعة   
أصول الضريبة المؤجلة يتم تخفيض بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

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

 31 في  المنتهية  المالية  السنة  على  بعد  ملزمة  تصبح  لم  التفسيرات  و  المعايير  على  التعديالت  الجديدة،  المعايير  من  عددا  هناك   
ديسمبر2011 ولم تطبق في إعداد هذه القوائم المالية. لن يكون ألي من هذه  تأثير على القوائم المالية للشركة. 

تحديد القيمة العادلة

للعقد  المتبقي  لإلستحقاق  الحالي  العقد  المرحل وسعر  العقد  بين سعر  الفروق  بخصم  المرحلة  الصرف  لعقود  العادلة  القيمة  تقدير  يتم 
بإستخدام منحنى العائد للعمالت المعنية. 

القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة تعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية التي تستند على البنود واإلستحقاق لكل عقد وإستخدام 
معدالت فائدة السوق. تعكس القيم العادلة مخاطر اإلئتمان لألدوات وتتضمن أحكام لألخذ بعين اإلعتبار لمخاطر اإلئتمان للشركة والطرف 

اآلخر إذا كان مالئما. 
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أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  4

2011201120102010

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

895 164241560 53892880 647516849 198728تكلفة المقاوالت

--846 12619058 7328رسوم التعبئة

116 6461031 181396 2722916 1121تكاليف التأمين

111 404867 272333 17818034 6934تكاليف التمويل

663 41325964 9099983 91829073 11178تكاليف تطوير

046 369287 312110 7271406 540رواتب وأجور

734 6033218 9811237 9687549 2902مصروفات مباشرة منسوبة أخرى

565 417272929 039104941 836594889 228734فى 31 ديسمبر

يمثل رأس المال العامل قيد التنفيذ التكاليف المتكبدة نحو إنشاء المحطة.   

وتمثل تكاليف التطوير:   

تكاليف ومصاريف متكبدة من قبل المساهمين )يتم سدادها من قبل الشركة وفقا إلتفاقية المساهمين( باإلتصال مع تطوير وإعداد   ·
تأسيس  العاملين في  الخارجيين، وإستشاريين ومستشارين  المحاميين  والتكلفة ومصروفات  الشركة  تأسيس  األسعار،  وتقديم عرض 

الشركة.  

رسوم إغالق المشروع التي تسددها الشركة وفقا إلتفاقية المساهمين لإلنهاء المالي الناجح للمشروع.   ·

قروض ألجل  5

2011201120102010استحقاق

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

000 50047000 00018071 176397808 152957غير متداولة         2 18- سنة

ناقصا : غير مطفأة

)896 32980()155 12681()095 37174()439 13293(تكلفة التعامالت

138663 737360633 9055390 34514019 104

بتاريخ 16 سبتمبر 2010، أبرمت الشركة إتفاقية البنود المشتركة، لتسهيالت اإلئتمان مع مجموعة من البنوك العالمية، وكاالت إئتمان   
الصادرات والبنوك المحلية مع مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار اإلستثمار )وكيل التسهيل العالمي وأمناء خارجيين(، حساب 
بنك خارجي، وكيل التسهيالت كي اي اكس آي أم ووكيل التسهيالت التجارية، وبنك مسقط كحساب بنك داخلي، إصدار سندات األداء 

ووكيل تسهيالت سندات األداء وبنك كي أف دبليو ابكس جي أم بي اتش كوكيل تسهيالت هيرمس.
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قروض ألجل )تابع(  5

كما في 31 ديسمبر 2011، انحصرت التسهيالت وسحبت المبالغ وكانت كاآلتي:   

السحبالحد

2011201120112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

000 000110000 00042295 500195000 74977تسهيالت هيرمس المغطاة المتغيرة

--000 734138972 53434تسهيالت كي اي اكس آي أم المباشرة

000 50095000 00036527 773127305 48948التسهيالت التجارية

000 000120000 00046140 000120000 46140تسهيالت هيرمس المغطاة الثابتة

000 67672808 00027994 67672808 27994تسهيالت كي اي اكس آي أم المغطاة

--000 26017080 6567التسهيالت التجارية الجاهزة

258062 943671165 000152957 176397808 000

كما في 31 ديسمبر 2010، انحصرت التسهيالت وسحبت المبالغ وكانت كاآلتي:   

السحبالحد
2010201020102010

دوالر أمريكيألف ريال عمانيدوالر أمريكيألف ريال عماني

--000 500195000 74977تسهيالت هيرمس المغطاة المتغيرة
--000 734138972 53434تسهيالت كي اي اكس آي أم المباشرة

--000 773127305 48948التسهيالت التجارية
000 50047000 00018071 000120000 46140تسهيالت هيرمس المغطاة الثابتة

--000 67672808 27994تسهيالت كي اي اكس آي أم المغطاة
--000 26017080 6567التسهيالت التجارية الجاهزة

258062 943671165 00018071 50047000 000

السداد   

النهائية  الدفعة  مع   ،2013 أكتوبر   31 اعتبارا من  أقساط  نصف سنوية  على  أعاله  التسهيالت  بموجب  للسحب  الكلي  المبلغ  يسدد   
المستحقة في تاريخ 31 مارس 2028.

الفائدة   

يتم سداد الفائدة على تسهيالت هيرمس المغطاة الثابتة بسعر ثابت قدره %3.60 سنويا، يتضمن الهامش.   )1(

يتم سداد الفائدة على التسهيالت المتبقية بمعدل السعر العائم بالليبور الدوالر األمريكي باإلضافة إلى الهوامش المطبقة. دخلت   )2(
الشركة إلى عقود مقايضة سعر الفائدة للحد من إلتزاماتها مقابل التغيرات المعارضة بتغيرات سعر الليبور للدوالر األمريكي. 

تتراوح إختالف الهوامش بين %1.40 و%3.50 سنويا إعتمادا على نوعية التسهيل وفترة سداد الفائدة.  
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إيضاحات 
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية( }تابع{ 

أتعاب أخرى  

النهائية، أقساط وكالة تصدير اإلئتمان، رسوم  الواجهة  الواردة أعاله، تتطلب الشركة رسوم اإللتزام، رسوم  التسهيالت  وفقًا لشروط   
سندات األداء للتسهيالت، رسوم الوكالة وجميع رسوم البنك األخرى.       

السندات   

تم تأمين التسهيالت الواردة أعاله برهن شامل وتجاري على جميع أصول الشركة.   

التعهدات   

يحتوي التسهيل على تعهدات محددة تتعلق، ضمن أمور أخري، بالتصفية واالندماج، الدخول في اتفاقيات جديدة هامة، الرهن السالب،   
إستبعاد األصول، منح قروض وضمانات، إكتساب األصول الرأسمالية، معدل تغطية خدمة الدين، تغيير النشاط ، إتفاقية التحوط، ... 

إلخ، التي ينبغي على الشركة تطبيقها. 

مصروفات مسددة وذمم مدينة أخرى  6

2011201120112011
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

152 9181880 605722 8121640 630مصروفات مسددة
مستحقات من أطراف

--682 33173 28ذات عالقة )إيضاح 14(
504 57714 7865 441133 51ذمم مدينة أخرى

710 5841848 073728 4951894 656

نقد وما فى حكم النقد  7

1902256 8422نقد بالصندوق
586 79525731 1919893 3531582 608نقدى لدى البنوك

609 1951584 3819893 81725731 642

حقوق الملكية       8

رأس المال  )أ(   

يتكون رأس مال الشركة المسجل والمصدر من 2 مليون سهم قيمة السهم ريال عماني واحد والمدفوع بالكامل منه 000 500   
سهم. 

يحق لحملة االسهم االعتيادية استالم توزيعات االرباح المعلن عنها من حين آلخر وحق التصويت بصوت واحد لكل سهم باجتماعات   
الشركة. كل االسهم متساوية فيما يتعلق بقيمة االصول المتبقية بالشركة.

االحتياطي القانوني )ب(   

تتطلب المادة 106 من قانون الشركات التجارية لعام 1974 ان تحول الشركة نسبة %10 من صافي ارباحها الى احتياطي قانوني   
غير متاح للتوزيع الى ان يصبح االحتياطي مساويا لثلث راسمال الشركة المصدر على االقل.

احتياطي التحوط  )ج(   

يشتمل احتياطي التحوط على الجزء الفعال من مجموع صافي التغيرات في القيمة العادلة الدوات تحوط التدفق النقدي ذات الصلة   
بالمعامالت التي تمت تحويطها من جي دي اف  سويز وسوجيز ويوندن والتي لم تتحقق بعد)االيضاح 15(.
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إيضاحات 
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية( }تابع{ 

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  9

2011201120112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

مستحقات إلى أطراف

320 4251387 271533 296336 129ذات عالقة )إيضاح 14(

098 80378699 23930259 38349478 19024تكاليف شراء الطاقة

403 2151480 771569 88077 29رسوم إلتزام مستحقة 

أقساط تأمين ضمان 

166 71018397 7073--الصادرات اإلئتمانية 

592 7321632 822627 1593365 1294ذمم دائنة أخرى ومستحقات

20477 71853258 04339063 885101596 579

10     ضريبة الدخل 

تخضع الشركة للضريبة على الدخل وفقا لقوانين ضريبة الدخل  في سلطنة عمان  بنسبة 12 % على ما يزيد علي 30 ألف ريال عماني   
من األرباح الضريبية. 

لم يتم ادراج ضريبة حالية بقائمة الدخل حيث تكبدت الشركة خسائر خالل الفترة.  

المعجلة  والعقود  الفائدة  سعر  لمبادالت  العادلة  القيم  تغيرات  عن  الملكية  بحقوق  مباشرة  مؤجلة  /خصوم ضريبية  اصول  ادراج  تم   
لمعدالت الفائدة )ايضاح رقم 15(.

األثاث والمعدات  11

يمثل االثاث والمعدات صافي القيم الدفترية لالثاث ومعدات الحاسب اآللي بالمركز الرئيسي والموقع.  

12  قرض المساهمة في حقوق الملكية

دخلت الشركة و مساهميها والمقرضين بوصفها CTA بإتفاقية االكتتاب في وحيازة االسهم )“ESRA”( بتاريخ 16 سبتمبر 2010 . وطبقا   
إلتفاقية االكتتاب وحيازة االسهم ، يطلب من المساهمين تقديم مساهمات تأسيس قاعدة راس المال كما يلي:

-  قرض التجسير للمساهمة بحقوق الملكية من جي دي اف سويز وسوجتز ويوندين )“قرض المساهمين للتجسير”( ؛ 

-  مساهمات ثانوية من شركة ملتيتيك والهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية. )إيضاح 13(

يضمن المساهمون بقرض التجسير دون رجعة وبدون شرط للمساهمون بقرض التجسير الدفع المنتظم والوفاء بالتزاماتهم .  

قرض تجسير حقوق الملكية   

أبرمت الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2010 اتفاقيات جي دي اف سويز وسوجتز ويوندين للحصول على قرض تجسير حقوق الملكية.  

2011201120112011
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

680 631125460 68048239 632125460 48239قرض تجسير
)016 682()235 262()899 378()687 145(ناقصا: تكاليف المعاملة غير المطفأة

48093 945125081 78147977 396124778 664
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إيضاحات 
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية( }تابع{ 

قرض المساهمة في حقوق الملكية ) تابع (  12

حدود التسهيل   

تبلغ حدود تسهيل اتفاقيات جي دي اف سويز وسوجتز ويوندين لتجسير حقوق الملكية 691 632 32 ريال عماني بالتقريب )460 870 84   
دوالر امريكي( ومبلغ 470 803 7 ريال عماني )110 295 20 دوالر امريكي( ومبلغ 470 803 7 ريال عماني )110 295 20 دوالر امريكي( 

على التوالي. 

سداد القرض  

سيتم سداد مجمل القرض في 1 أبريل 2013 او تاريخ بدء التشغيل التجاري ايهما اسرع )1 ابريل 2013 وفق المخطط(.  

الفوائد  

تحمل قروض اتفاقيات جي دي اف سويز لتجسير حقوق الملكية فوائد بمعدل الليبور االمريكي زائدا الهامش المتفق عليه وهو0.79%   
في السنة و قروض اتفاقيات سوجتز ويوندين لتجسير حقوق الملكية

فوائد بمعدل الليبور االمريكي زائدا الهامش المتفق عليه وهو%0.60 في السنة .  

قرض المساهمين  13

ابرمت الشركة ومساهموها )ملتيتيك والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية( اتفاقيات قرض المساهمين بتاريخ 16 سبتمبر 2010  وفقا   
للمطلوب بموجب )“ESRA”( لتقديم قروض ثانوية . 

فيما يلي سحوبات المبالغ من القروض كما في 31 ديسمبر 2011:  

2011201120112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

220 94040590 22015606 94040590 15606ملتيتيك

100 06318450 1007094 06318450 7094الهيئة العامة التأمينات االجتماعية

22701 00359040 32022701 00359040 320

سداد قروض المساهمين  

وفقا التفاقية قروض المساهمين الثانوية ، سيتم سداد مجمل القرض في 1 أبريل 2013 او تاريخ بدء التشغيل التجاري ايهما اسرع )1   
ابريل 2013 وفق المخطط(.

الفوائد  

تحمل قروض المساهمين الثانوية فوائد بمعدل الليبور االمريكي زائدا الهامش المتفق عليه وهو%1.03 في السنة .  
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إيضاحات 
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية( }تابع{ 

األطراف ذات العالقة   14

يشتمل األطراف ذات عالقة على المساهمين ، أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا، وكيانات األعمال التي لها المقدرة على ممارسة   
السيطرة أو التأثير الهام على القرارات المالية والتشغيلية. إن اسعار وشروط هذه المعامالت التي تم الدخول فيها في سياق االعمال 

االعتيادية ، تتم بناءا على بنود وشروط يوافق عليها الطرفان.

فيما يلي المعامالت الهامة التي ابرمتها الشركة مع االطراف ذات العالقة خالل الفترة / السنة:فيما يلي   

2011201120102010
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

624 00636 32614 112117 45شركة الباطنة للطاقة ش م ع م
261 32550 19--شركة إدارة الطاقة ش م م 

218 9744949 1091902 6821120 430ملتيتيك
304 91017123 8646583 3472541 977خرابيل 

667 541201 01377 909832 319خرابيل للتشغيل والصيانة )كومو(
412 00223 5079 484162 62سويز تراكتابيل

208 84080 86030 778126 48بهوان الهندسية ش م م 
145 1812250 749865 486284 109مؤسسة سوجيتز 

260 3602409 008926 6822782 1069تراكتابيل الهندسية اس ايه)تي اي(
434 6002243 749862 486284 109يوندين

879 464237 00891 713509 195الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية
سويز تراكتابيل للتشغيل والصيانة

--846 12619058 7328سلطنة عمان 
10696 80527820 03911383 20329605 214

طبيعة المعامالت أعاله كما يلي:  

فوائد على إتفاقية اس اتش  
958 887173 50066  792800 307)إيضاح 13(

000 50025000 9612--رسوم إغالق المشروع )إيضاح 4(
662 913964 246370 7383094 1189تكاليف التطوير )إيضاح 4(

944 786334 733128 184845 325أتعاب سندات األداء 
020 285266 102--سداد رسوم رهن األرض

875 381281 873108 687958 368رسوم اإلسناد
672 3602432 375935 9622915 1120الرسوم المهنية 

396 76064 24--تأجير األرض
326 58422 8--أجور الموظفين وتكاليف أخرى

--846 12619058 7328رسوم التجهيز
361 74764 46624 316146 56أخرى

10696 80527820 03911383 20329605 214
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إيضاحات 
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية( }تابع{ 

األطراف ذات العالقة )تابع(  14

األرصدة المستحقة من أطراف ذات العالقة في نهاية السنة مشمولة )إيضاح 9(:   

924 5071358 300522 468274 105تراكتابيل الهندسية اس ايه

396 91828 97110 82861 23شركة الباطنة للطاقة ش م ع م

129 296336 271533 4251387 320

األرصدة المستحقة من أطراف ذات العالقة في نهاية السنة مشمولة )إيضاح 6(:   

--606 30273 28كومو
--2976تي اي

28 33173 682--

إحتياطي التغطية   15

كانت أصول األدوات المشتقة فى 31 ديسمبر 2011:  

2011201120102010

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

مقايضة معدالت الفائدة

قرض ألجل )إيضاح 15 أ (

025 2545881 2261)317 8924()400 3431(بنك كي اف دبليو

459 79511302 4345)978 18066()753 6946(ستاندرد تشارترد بنك

مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك 

925 4015610 2157)196 7836()017 3013(اإلستثمار

646 6714334 1666)204 6430()414 2472(اتش اس بى سي بنك

قرض تجسير األسهم

قرض المساهمين )إيضاح 15 ب(

784 000613 956236 607591 227ستاندرد تشارترد بنك

138 579108 18241 672116 44اتش اس بى سي بنك

)نقص( زيادة القيمة العادلة 

977 70027850 10708)557 40549()305 15591(لألدوات المشتقة )1(

أصل )التزام( ضريبى مؤجل )إيضاح 

)2( )101870 9574865 947)1285 044()3342 117(

)نقص( زيادة القيمة العادلة لصافي 

األدوات المالية المشتقة 

860 65624508 9423)610 35683()348 13720(بعد خصم الضريبة
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إحتياطي التغطية )تابع(  15

عقود معدالت الفائدة المؤجلة: )إيضاح 15 )ج((  

ستاندرد تشارترد بنك
)نقص( زيادة القيمة العادلة 

)371 2516()545 967()652 7515()768 2889(لألدوات المشتقة )3(
أصل ضريبى مؤجل 

964 105301 878116 772901 346)إيضاح 10( )4(
نقص القيمة العادلة لصافي 

األدوات المالية المشتقة للضريبة
)407 2214()440 851()774 6613()996 2542(بعد خصم الضريبة

األدوات المشتقة   

زيادة في القيمة العادلة لألدوات
606 15525334 9741)209 48065()073 18481(المشتقة )3+1(

أصل ضريبى مؤجل )إيضاح 10(
)4+2(2217 7295767 825)1168 939()3040 153(

)نقص( زيادة في القيمة العادلة 
لصافي األدوات المالية المشتقة

453 21622294 8572)384 42297()344 16263(بعد خصم الضريبة 

453 21622294 8572)384 42297()344 16263(احتياطى التغطية في نهاية السنة
ناقصا: إحتياطي التغطية في 

--453 21622294 8572بداية السنة
أثر الجزء المتغير في القيمة 

453 21622294 8572)837 64591()560 24835(العادلة لتغطية التدفق النقدي للسنة 
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إيضاحات 
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية( }تابع{ 

إحتياطي التغطية )تابع(  15

15 )أ( تسهيالت القرض طويل االجل بمبلغ 534.1 مليون دوالر )باستثناء تسهيالت هيرمس الثابتة المغطاة بمبلغ 120 مليون دوالر  
والتسهيالت التجارية الجاهزة بمبلغ 17.1 مليون دوالر امريكي( للشركة تحمل فوائد بمعدل الليبور زائدا الهوامش المطبقة . حددت 
المحدود،  األوسط  الشرق  البريطاني  البنك  ابرمتها مع  التي  الفائدة  اسعار  اتفاقيات مقايضة  الفائدة من خالل  الشركة معدالت 
مؤرخة في 6 أكتوبر 2010، وبنك ستاندرد تشارترد المؤرخة 19 ديسمبر 2011، بنك التنمية األلماني إيبكس البنك GMBH، مؤرخة 
في 6 أكتوبر 2010، و بنك كريدي أجريكول للشركات وبنك االستثمار، بتاريخ 5 أكتوبر 2010 على التوالي، مقابل ٪100 من قيمة 

التسهيالت )باستثناء المغطاة هيرميس مرفق الثابتة ومرفق االستعداد التجاري(.

   المبالغ المغطاة نظريا بالدوالر ما يقارب من 80.5 مليون دوالر أمريكي، 242.3 مليون دوالر أمريكي، 110.7 مليون دوالر أمريكي 
و 100.6 مليون دوالر أمريكي بأسعار فائدة ثابتة من ٪2.9613، 2.935، ٪2.97 و ٪2.938 سنويا على التوالي، باستثناء الهوامش.

15 )ب( قروض تجسير األسهم )إيضاح 12( وقروض المساهمين )إيضاح 13( بمبلغ 184.5 تحمل فوائد بمعدل الليبور زائدا الهوامش 
المطبقة. وقد دخلت الشركة في اتفاقيات مقايضة اسعار الفائدة للتحوط ضد التقلبات في أسعار الفائدة. دخلت اتفاقيات مقايضة 
اسعار الفائدة مع البنك البريطاني الشرق األوسط المحدود، مؤرخة في 6 أكتوبر 2010 وبنك ستاندرد تشارترد المؤرخة 7 أكتوبر 
2010، وتحوط إضافي البنك البريطاني الشرق األوسط المحدود  المؤرخة في 2 مارس 2011، مقابل ٪100 من قروض تجسير 

األسهم وقروض المساهمين.

المبالغ المغطاة نظريا بالدوالر ما يقارب من 26.1 مليون دوالر أمريكي، 147.6 مليون دوالر أمريكي، و10.8 مليون دوالر أمريكي   
بأسعار فائدة ثابتة من ٪0.7088، 0.7085، و ٪0.95 سنويا على التوالي، باستثناء الهوامش.

الفائدة  اتفاقية سعر  في  الشركة  أبرمت  باليورو.  ويدفع  يورو،  مليون   128 حوالي  تدفق  والصيانة  التشغيل  إتفاقية  تتضمن  )ج(   15
المرحلة في 12 أكتوبر عام 2010 مع بنك ستاندرد تشارترد للتحوط ضد تقلبات في اليورو / دوالر سعر الصرف. وفقا إلتفاقية سعر 
الفائدة المرحلة ، يتعين على الشركة دفع مبلغ ثابت دوالر بسعر صرف من 1.4318 وتستلم مبلغ اليورو التعاقدي في كل تاريخ 

االستحقاق.

إدارة المخاطر المالية   16

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:  

• مخاطر السوق

• مخاطر االئتمان

مخاطر السيولة   

يمثل هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف الشركة والسياسات والعمليات لقياس   
وإدارة المخاطر، وإدارة الشركة من رأس المال. وترد الكشف عن مزيد من الكمية طوال هذه القوائم المالية.

لدى مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن وضع واإلشراف على إطار للشركة إلدارة المخاطر. مجلس أوكلت إليه إدارة مع مسؤولية   
تطوير ومراقبة سياسات الشركة وإجراءات إدارة المخاطر واالمتثال معها.

مخاطر السوق )أ( 

مخاطر السوق هي المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل الصرف األجنبي أو في أسعار الفائدة والتي تؤثر على دخل   
الشركة أو قيمة ما تحتفظ به من األدوات المالية. وتهدف إدارة مخاطر السوق إلى اإلدارة وضبط التعرض لمخاطر السوق في حدود 

معدالت مقبولة بينما يتم تحقيق عائد أكبر على المخاطر. 

مخاطر أسعار الفائدة

لدى الشركة قروض تحمل فوائد وتتعرض للتغيرات في أسعار الليبور في الواليات المتحدة. دخلت الشركة في مقايضات سعر الفائدة للتحوط 
لتعرضها لمخاطر ليبور الواليات المتحدة بنسبة %100 من منشآتها االجمالية للقروض ، يشمل قروض تجسير األسهم وقروض المساهمين، 

بإستثناء تسهيالت هيرمس الثابتة المغطاة والتسهيالت التجارية الجاهزة. 
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الشركة ال يأخذ في الحسبان أي التزامات سعر الصرف الثابت مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والشركة ال يعين أدوات   
التحوط وفقا لنموذج القيمة العادلة محاسبة التحوط. ولذلك فإن تغيير سعر الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على الربح أو الخسارة.

في تاريخ التقرير، وكان الملف سعر الفائدة من الخصوم المدرة للفوائد المالية للشركة:  

2011201120102010معدل الفائدة

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع%االلتزامات المالية

قرض المساهمين

قروض متغيرة المعدل – 

320 00359040 32022701 00359040 22701ليبور 1.03+دوالر أمريكي

قرض تجسير األسهم

460 69184870 46032632 69184870 32632ليبور 0.79+قروض – كي اف دبليو

قروض متغيرة المعدل

220 94040590 22015606 94040590 15606ليبور 0.60+ميزوهو 

قرض ألجل

000 50047000 00018071 176397808 3.06152957قروض ثابت المعدل 

223897 810582309 00089012 134231501 000

تحليل حساسية التدفق النقدي ألدوات معدل الفائدة المتغير   

زيادة التغير بمقدار 100 نقطة أساسية بمعدالت الفائدة بتاريخ التقرير )انخفضت( حقوق الملكية وقائمة الدخل للمبالغ المبينة أدناه.   

حقوق الملكية

100 بى بى اس100 بى بى اس100 بى بى اس100 بى بى اس

نقصزيادةنقصزيادة

دوالر أمريكىدوالر أمريكىر.عر.ع

31 ديسمبر 2011

)198 11894(500 45364)319 4573(650 17442مقايضة معدل الفائدة

31 ديسمبر 2010

)584 45682(928 39712)954 17564(621 15269مقايضة معدل الفائدة

مخاطر العمالت  

ويشمل السعر بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة مبلغ حوالي 128 مليون يورو، ويدفع باليورو. أبرمت الشركة في اتفاقية سعر الفائدة   
للتحوط ضد تقلبات في اليورو / دوالر سعر الصرف )إيضاح 15 )ج((. تغطي مبالغ اليورو المتحوطة %70 لتدفق للفترة إلى مارس 2018، 

%50 للفترة إلى أبريل 2018 إلى مارس 2023 و%30 بعد ذلك. 

وبصرف النظر عن ما ورد أعاله، ترى االدارة أن الشركة ال تتعرض لمخاطر كبيرة في العمالت األجنبية ألن جميع المعامالت واألرصدة   
هي إما بالريال العماني أو بالدوالر األمريكي ويرتبط الريال العماني بشكل فعال ريال عماني بالدوالر األمريكي.
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مخاطر االئتمان )ب(  

هي مخاطر الخسائر المالية للشركة في حالة فشل العميل أو الطرف اآلخر باألداة المالية في أداء التزاماته التعاقدية وتنشأ أساسًا من   
الذمم المدينة للشركة والعمالء واألرصدة النقدية المحتفظ بها مع البنوك.

.OPWP وفي 31 ديسمبر 2011، لم تبدأ الشركة حتى اآلن العمليات التجارية، وبالتالي ليس هناك مخاطر االئتمان الناشئة عن  

يتم حصر الشركة مخاطر االئتمان فيما يتعلق الودائع المصرفية من خالل التعامل فقط مع البنوك والمؤسسات المالية.  

2011201120102010

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

586 79525731 3819893 1951584 609نقد وما فى حكم النقد

504 57714 4685 772207 79ذمم مدينة أخرى

أدوات مشتقة – مقايضات سعر

606 15525334 9741--الفائدة

688 9671791 84919640 52751080 696

مخاطر السيولة   ) ج( 

مخاطر السيولة هي مخاطر أال تتمكن الشركة من مقابلة التزاماتها المالية عندما تستحق. وسياسة الشركة في إدارة مخاطر السيولة هي   
في التأكد من أنها تحتفظ في كل األحوال بسيولة كافية لمقابلة التزاماتها عندما تستحق، في كل من حاالت الظروف العادية والظروف 

الملحة دونما تحمل أي خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة. 
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وفيما يلي االستحقاقات التعاقدية لإللتزامات المالية، بما في ذلك مدفوعات الفائدة واستبعاد تأثير اتفاقيات المعاوضة:  

التدفقات     القيمة الدفترية 31 ديسمبر 2011
النقدية التعاقدية 

أكثر من سنةأقل من سنة
حتى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ر.عر.عر.عر.عر.عالمشتقة

)703 1898()910 17445(-)613 19344(073 18481أدوات مشتقة
التزامات مالية غير مشتقة

-)003 22701(-)003 22701(003 22701قرض المساهمين
-)631 48239(-)631 48239(944 48093قرض تجسير األسهم

)832 121873()344 31083(-)176 152957(736 138663قرض ألجل
ذمم تجارية دائنة 
--)717 20477()717 20477(717 20477وذمم دائنة أخرى

248417 473)263720 140()20477 717()119469 888()123772 535(
دوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكى31 ديسمبر 2011

المشتقة

)109 4938()978 45372(-)087 50311(209 48065أدوات مشتقة
التزامات مالية غير مشتقة

-)320 59040(-)320 59040(320 59040قرض المساهمين
-)680 125460(-)680 125460(781 125081قرض تجسير األسهم

)053 316967()947 80840(-)000 397808(905 360633قرض ألجل
ذمم تجارية دائنة 
--)043 53258()043 53258(043 53258وذمم دائنة أخرى

646079 258)685878 130()53258 043()310714 925()321905 162(
ر.عر.عر.عر.عر.ع31 ديسمبر 2010

المشتقة
)913 347()987 728(-)900 1076(545 967عقود الصرف اآلجلة

التزامات مالية غير مشتقة
-)003 22701(-)003 22701(003 22701قرض المساهمين

-)631 48239(-)631 48239(396 47977قرض تجسير األسهم
)631 15071()869 2999(-)500 18071(345 5390قرض ألجل

ذمم تجارية دائنة 
--)569 40871()569 40871(885 39063وذمم دائنة أخرى

116100 174)130960 603()40871 569()74669 490()15419 544(
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دوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكى31 ديسمبر 2010

المشتقة

)846 904()934 1895(-)780 2800(371 2516عقود الصرف اآلجلة

التزامات مالية غير مشتقة

-)320 59040(-)320 59040(320 59040قرض المساهمين

-)680 125460(-)680 125460(664 124778قرض تجسير األسهم

)000 39198()000 7802(-)000 47000(104 14019قرض ألجل

ذمم تجارية دائنة 

--)970 106297()970 106297(579 101596وذمم دائنة أخرى

301951 038)340599 750()106297 970()194198 934()40102 846(

وليس من المتوقع أن التدفقات النقدية الواردة في تحليل النضج يمكن أن تحدث بشكل كبير في وقت سابق، أو على كمية مختلفة 
إلى حد كبير.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

الجدول أدناه يحلل األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل أسلوب التقييم. وقد تم تحديد المستويات المختلفة على النحو التالي:

المستوى 1 - يتم قياس القيمة العادلة على أساس أسعار ونقلت )غير المعدلة( من األسواق النشطة لألدوات المالية مماثلة.   •
المستوى 2 - يتم قياس القيمة العادلة باستخدام المدخالت، وغيرها من تلك المستخدمة في المستوى 1، التي يمكن مالحظتها في    •

األدوات المالية إما مباشرة )األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(
المستوى 3 - يتم قياس القيمة العادلة باستخدام المدخالت التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة للرصد(.   •

2011201120102010

المستوى 2المستوى 2المستوى 2المستوى 2

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

977 70027850 10708--أصول مالية مشتقة

371 5452516 209967 07348065 18481التزامات مالية مشتقة

لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 خالل السنة.  

المشتقات المضمنة

تحتوي اإلتفاقيات التالية على المشتقات المتضمنة على النحو اآلتي: 

الذي يضبط المعدالت للمحطة لتعكس  التسعير  الطاقة بين الشركة وOPWP المشتقات المضمنة في صيغ  إتفاقية شراء  تتضمن   )1(
التغيرات في الدوالر / ريال عماني في أسعار صرف العمالت، والتغيرات في الرقم القياسي ألسعار الواليات المتحدة والرقم القياسي 

ألسعار عمان.

في  التغيرات  لتعكس  مدفوعات  بتعديل  يقوم  التي  التسعير  في صيغ  المضمنة  المشتقات  على  والصيانة  التشغيل  اتفاقية  تحتوي   )2(
مؤشرات التضخم ذات الصلة.

تحتوي جزءا ال يتجزأ من وقمع األعمال غير المشروعة بين الشركة وSIPC المشتقات في صيغ التسعير التي يضبط إيجار األراضي لتعكس   )3(
التغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة، ومؤشر أسعار المستهلكين العماني.
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وهذه المشتقات  المضمنة هي غير مستقلة عن العقود  المتعددة وإتفاقية شراء الطاقة وإتفاقية التشغيل والصيانة ال تحتسب كمشتقات 
منفردة طبقا للمعيار 39 من معايير المحاسبة الدولية ، كما ترى اإلدارة بأن الخصائص اإلقتصادية والمخاطر المرتبطة بالمشتقات المضمنة 

ذات صلة وثيقة بتلك العقود المتعددة.  

 إدارة رأس المال

وتهدف الشركة إلى المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية، وذلك للحفاظ على المستثمرين والدائنين وثقة السوق وتعزيز التنمية والنمو في 
المستقبل من أعمالها، بينما في الوقت نفسه الحفاظ على سياسة توزيع أرباح مناسبة لمكافأة المساهمين.

االلتزامات الطارئة   17

.OPWP وقد قدمت الشركة كفالة مصرفية من بنك مسقط ش م ع ع بمبلغ 30000000 ريال عماني )الدوالر 78023407( لصالح  

وعوض مواجهة هذه الكفالة المصرفية عن طريق الضمانات والكفاالت المصرفية للشركات من المساهمين.  

التزامات رأس المال   18

تم وضع اإللتزامات المتعلقة بالعقود في 31 ديسمبر 2011 كما يلي:  

2011201120102010

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

131 886438759 409168702 097161191 61978وضع اإللتزامات المتعلقة بالعقود

تشغيل اإللتزامات التأجيرية:  

في 31 ديسمبر اإليجار الحد األدنى في المستقبل التزامات بموجب اتفاق االنتفاع هي كما يلي:  

مستحقة :

017 99965 90024 18562 24خالل سنة واحدة

856 228213 84782 536180 69ما بين سنتين وخمس سنوات

550 729844 554423 196814 313بعد خمس سنوات

أرقام المقارنة   19

الفترة الحالية هي لمدة اثني عشر شهرا، في حين أن األرقام المقابلة هي للفترة من 2 أغسطس 2010 إلى 31 ديسمبر 2010. وفقا   
لذلك، األرقام المناظرة في البيانات تدفق الدخل والنقد ال يمكن مقارنتها بسهولة مع أرقام الفترة الحالية.
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تقرير المراجعين المستقلين إلى المساهمين في
شركة السوادي للطاقة  ش.م.ع.م

تقرير عن القوائم المالية

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة ش.م.ع.م )“الشركة”( الواردة على الصفحات من 136 إلى 162 والتي تشتمل على قائمة 
المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2012 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية 

بذلك التاريخ وملخص عن السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. 

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية 

إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقانون 
الشركات التجارية لسنة 1974 وتعديالته، وعن تلك الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة مالئمة لتمكنها من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء 

الجوهرية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ. 

مسئولية مراجعي الحسابات

مسئوليتنا هي إبداء الرأي على هذه القوائم المالية بناءا على المراجعة التي نقوم بها. لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية التي 
تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات األخالقية المالئمة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة بهدف التوصل إلى درجة مقبولة من القناعة عما إذ كانت 

القوائم المالية تخلو من أخطاء جوهرية.

تعتمد  المالية.  القوائم  في  الواردة  واإلفصاحات  المبالغ  عن  مراجعة  أدلة  على  الحصول  بغرض  بإجراءات  القيام  المراجعة  أعمال  تتضمن 
اإلجراءات المختارة على حكمنا بما في ذلك تقييم لمخاطر التحريف الجوهرية بالقوائم المالية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ. عند 
القيام بإجراءات تقييم لهذه المخاطر يأخذ المراجع في االعتبار ضوابط الرقابة الداخلية المالئمة لقيام الشركة باإلعداد والعرض العادل للقوائم 
المالية وذلك بغرض تصميم إجراءات المراجعة المالئمة في سياق هذه الظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي عن مدى فعالية ضوابط الرقابة 
الداخلية للشركة. كما تتضمن المراجعة أيضًا تقييما لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي 

وضعتها اإلدارة إضافة إلى تقييم للعرض الكلي للقوائم المالية. 

وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأي المراجعة الذي نقوم بإبدائه. 

الرأي

وفي رأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2012 وعن أدائها 
المالي وتدفقاتها النقدية السنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ومن جميع النواحي الجوهرية تتماشى مع متطلبات 
قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته.

19 فبراير 2013           كي بي ام جي 
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قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2012201220112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.عإيضاح

--083 614 61515 003 6إيرادات

--)258 299 9()565 575 3(15تكاليف مباشرة

--825 314 0506 428 2مجمل الربح

--813 610755 12290صافى االضرار السائلة 

2 718 6607 070 638

)700 216()321 83()204 418()800 160(16مصروفات إدارية وعمومية

)700 216()321 83(434 652 8606 557 2نتائج أنشطة العمليات

--)899 222 3()204 239 1(17تكاليف التمويل

)700 216()321 83(535 429 6563 318 1صافي ربح ) خسارة ( قبل الضريبة 

--)717 823()719 316(11ضريبة الدخل

)700 216()321 83(818 605 9372 001 1صافي ربح ) خسارة ( بعد الضريبة 

خسائر شاملة أخرى وصافى ضريبة الدخل

تغير الجزء الفعلي

)837 591 64()560 24835()588 627 7()808 932 2(19في القيمة العادلة لتغطية التدفق النقدي 

)537 64808()881 24918()770 021 5()871 930 1(مجموع )الخسارة( الشاملة عن السنة 

اإليضاحات الواردة على الصفحات 140 إلى 162   تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 135
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قائمة المركز المالي
كما فى 31 ديسمبر 

2012201220112011
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.عإيضاح

األصول غير المتداولة
481 477136 22052 451 994489 193 5188ممتلكات وآالت ومعدات

039 836594889 131228734 533 489293 863 4112أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
825 7295767 2222217 850 9106 633 112و19أصول ضريبة مؤجلة

345 042600793 573231005 834 393789 691 303مجموع األصول غير المتداولة                                                            
األصول المتداولة
--172 969 1471 757ايرادات مستحقة

060 653540 993207 053 7604 558 1المخزون
073 5841848 603710 169 2128 141 73مصروفات مقدمات وذمم مدينة أخرى

381 1951584 383609 219 3532 8853نقد و ما في حكم النقد
514 4323972 1511527 412 47216 310 6مجموع األصول المتداولة                                                                 
859 765 474604 724232532 246 865806 001 310مجموع األصول                                                                           

حقوق الملكية 
390 0001300 390500 0001300 9500 )أ(رأس المال                                                                        

--582 194260 9100 )ب(احتياطى قانونى
)549 318()482 122(687 026 2612 779أرباح  محتجزة  

841 518981 659377 587 4553 379 1أموال المساهمين                                                                      
)384 42297()344 16263()972 924 49()152 196 19(19احتياطي التغطية                                                                    
)543 41315()826 15885()313 337 46()697 816 17(مجموع حقوق الملكية                                                                 

االلتزامات غير المتداولة
320 00359040 10022701 450 06318 094 147قرض المساهمين                                                          

781 945125081 12148093 975 434165 817 1363قرض تجسيري لحقوق الملكية 
905 737360633 042138663 200 916526 323 6202قروض ألجل

209 07348065 18618481 085 25457 949 1921أدوات مشتقة
144 1738242 3746 2منافع نهاية الخدمة
--717 719823 11316إلتزام ضريبة مؤجلة

359 582592823 339227940 540 760768 503 295مجموع االلتزامات غير المتداولة                                                  
االلتزامات المتداولة                                                  

--783 070 21628 793 610قروض ألجل
043 71853258 91520477 972 58655 521 1021ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخري                                                          
043 71853258 69820477 043 80284 314 31مجموع االلتزامات المتداولة                                                  
402 300646081 037248418 584 562852 818 327مجموع االلتزامات                                                                    
859 474604765 724232532 246 865806  001 310مجموع حقوق الملكية وااللتزامات                                               

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ   19 فبراير 2013 ووقعها بالنيابة عنهم كل من: 

رئيس مجلس اإلدارة                                 عضو مجلس اإلدارة   

اإليضاحات الواردة على الصفحات 140 إلى 162   تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 135
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قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2012201220112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

)700 216()321 83(818 605 9372 001 1ربح / )خسارة( بعد الضريبة 

731 73935 08713 051 6432 788يضاف : االستهالك

--992 192309 119يضاف : جزء  التغطية غير الفعال 

--717 719823 316يضاف : مصروف ضريبة الدخل

144 0298242 5504 1يضاف : منافع نهاية الخدمة )بالصافي(

2 228 0415 794 643)68 758()178 825(

التغيرات فى رأس المال العامل:

--)172 969 1()147 757(الزيادة في ايرادات مستحقة

)060 540()653 207()933 513 3()107 351 1(الزيادة في المخزون

)الزيادة(/ النقص في المصروفات المدفوعة مقدما والذمم 
المدينة األخرى

)2 430 628()6 321 530(17 91146 583

الزيادة )النقص( في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة 
األخرى

1 043 8682 714 872)18586 167()48338 536(

)838 49010()667 18844()120 295 3()973 266 1(صافي النقد )المستخدم فى( أنشطة التشغيل

التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

)867 94()477 36()826 365 491()160 930 188(اضافات إلى الممتلكات، اآلالت والمعدات

)474 321959()123793419(908 355 347301 871 115النقص ) الزيادة ( إلى رأس مال العامل

)341 322054()123829896()918 009 190()813 058 73(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفق النقدي من أنشطة التمويل

--)220 590 40()940 606 15(الحركة فى قرض المساهمين

117 549303 340116 893 48940 723 15صافى حصيلة قرض تجسيري لحقوق الملكية

801 392346614 920133273 636 395193 453 74صالى حصيلة قرض ألجل

918 941346917 040133389 940 944193 569 74صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

)261 24147()622 9284(002 158635 244صافى التغير في النقد وما فى حكم النقد

642 81725731 3819893 584 1951 609النقد وما فى حكم النقد فى بداية السنة 

381 1951584 383609 219 3532 853النقد وما فى حكم النقد فى نهاية السنة 

اإليضاحات الواردة على الصفحات 140 إلى 162   تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 135
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قائمة التغيرات فى حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

المجموعاحتياطي التغطيةأرباح محتجزةاحتياطى قانونىرأس المال

ر.عر.عر.عر.عر.ع
)826 15885()344 16263()482 122(-000 500فى 1 يناير 2012 

937 001 1-937 001 1--ربح السنة
--)194 100(194 100-محول الحتياطى قانونى

إيرادات شاملة أخرى، صافى ضريبة الدخل
تغير القيمة العادلة لتغطية

)808 932 2()808 932 2(---التدفق النقدى الصافى  بعد ضريبة الدخل
)871 930 1()808 932 2(743 194901 100-مجموع الدخل )الخسارة( الشامل عن السنة 

)697 816 17()152 196 19(261 194779 000100 500فى 31 ديسمبر 2012
دوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكى

)543 315 41()384 297 42()549 318(-390 1300فى 1 يناير 2012 
818 605 2-818 605 2--ربح السنة

--)582 260(582 260-محول الحتياطى قانونى
إيرادات شاملة أخرى، صافى ضريبة الدخل

تغير القيمة العادلة لتغطية
)588 627 7()588 627 7(---التدفق النقدى الصافى بعد ضريبة الدخل

)770 021 5()588 627 7(236 345 5822 260-مجموع الدخل )الخسارة( الشامل عن السنة 
)313 337 46()972 924 49(687 026 5822 390260 1300فى 31 ديسمبر 2012

ر.عر.عر.عر.عر.ع
055 2169033 8572)161 39(-000 500فى 1 يناير 2011 

)321 83(-)321 83(--خسارة السنة
إيرادات شاملة أخرى، الصافى بعد الضريبة الدخل

تغير القيمة العادلة لتغطية
)560 24835()560 24835(---التدفق النقدى الصافى بعد ضريبة الدخل

)881 24918()560 24835()321 83(--مجموع الخسارة الشاملة عن السنة 
)826 15885()344 16263()482 122(-000 500فى 31 ديسمبر 2011

دوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكى
994 45323492 22294)849 101(-390 1300فى 1 يناير 2011 

)700 216(-)700 216(--خسارة السنة
إيرادات شاملة أخرى،الصافى بعد الضريبة 

تغير القيمة العادلة لتغطية
)837 64591()837 64591(---التدفق النقدى الصافى  بعد ضريبة الدخل

)537 64808()837 64591()700 216(--مجموع الخسارة الشاملة عن السنة 
)543 41315()384 42297()549 318(-390 1300فى 31 ديسمبر 2011

اإليضاحات الواردة على الصفحات 140 إلى 162   تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 135
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إيضاحات 
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية( }تابع{ 

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   1

2010 بموجب قانون  2 أغسطس  بتاريخ  (  هي شركة مساهمة عمانية مقفلة مسجلة  ) الشركة  شركة السوادي للطاقة  ش.م.ع.م   
الشركات التجارية في سلطنة عمان.

األنشطة الرئيسية للشركة هي كالتالي:

تصميم وانشاء وتشغيل وبناء وتمويل محطة بركاء 3 للطاقة وتحلية المياه )المحطة( للطاقة تبلغ 750 ميجاوات .  -

التشغيل والصيانة الكاملة للمحطة طبقا ال تقل الممارسات خالل العمر االنتاجي للمحطة من تاريخ التشغيل التجاري.  -

توفير سعة الطاقة المطلوبة.  -

بيع ناتج الطاقة الكهربائية الموزعة الى الشركة العمانية لتوفير الطاقة والمياه ش م ع م  .  -

إن رأسمال المصدر للشركة  مملوك بنسبة %46 من قبل شركة خرابيل اف زد إي  ، من دولة اإلمارات العربية المتحدة )“خرابيل”( ) إحدى 
كيانات آي بي آر  جي دي اف سويز( وتملك شركة مالتي تك عمان  ش م م نسبة %22 من االسهم )من مجموعة سهيل بهوان( وتملك كل 
من  شركة  االفق االزرق بركاء للطاقة  بي في )“سوجتز” من مجموعة مؤسسة سوجتز ( وشركة أس إي بي هولندا بي في )“يوندن” إحدى 
شركات مجموعة شيكوكو للطاقة الكهربائية ، اليابان( نسبة %11  ، وتملك الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ، سلطنة عمان نسبة 10%  

من االسهم )“باسي”( )“وتمثل هذه الشركات مجتمعة المساهمين المؤسسين”(.

اتفاقيات هامة   2

اتفاقّية شراء الطاقة المؤّرخة في 10 أغسطس 2010 مع شركة عمان لتوفير الماء والطاقة لمّدة 15 عاما من تاريخ بدء التشغيل   .24
التجاري المحّدد. 

اتفاقّية بيع الغاز الطبيعي المؤّرخة في 31 أغسطس 2010 مع وزارة النفط والغاز لشراء غاز طبيعي لمدة 15 عاما من تاريخ بدء   .25
التشغيل التجاري المحّدد.

اتفاقية حق االنتفاع المتعلقة بموقع محطة بركاء والمؤّرخة بتاريخ 15 اغسطس  2010 مع الحكومة ألجل منح حقوق االنتفاع لمدة   .26
25 سنة من تاريخ سريان  مفعول االتفاقية.

اتفاقية حق االنتفاع المتعلقة بالمواقع  المؤقتة والمؤّرخة بتاريخ 15 اغسطس  2010 مع الحكومة ممثلة بوزارة االسكان الكهرباء   .27
والمياه ألجل منح حقوق االنتفاع بموقع المحطة لمدة تصل الى 3 أشهر  من تاريخ بدء التشغيل التجاري المحّدد.

لتوفير  والبناء  للهندسة  2010 مع مؤسسة سيمنز اي جي وجي اس   15 سبتمبر  بتاريخ  والتشييد  للتوريد  الهندسية  ترنكى  عقد   .28
الخدمات الهندسية وشراء وبناء المحطة.

اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة سويس تراكتيبل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م  )“استومو”( والمؤرخة في 24 سبتمبر 2010   .29
لمدة 15 سنة بدءا من تاريخ بدء التشغيل التجاري المحدد.

اتفاقية الشروط العامة واتفاقيات التسهيل والمؤرخة في 16 سبتمبر 2010  للحصول على قروض طويلة االجل من بنوك دولية   .30
ومحلية.

إتفاقية التعديل األول على اتفاقية الشروط المشتركة وإتفاقية التسهيل مع األطراف المؤرخ في 29 سبتمبر 2010.  .31
إتفاقية األسهم التجسيري )“جي دي اف إتفاقية سويز لقرض األسهم التجسيري( بتاريخ 16 سبتمبر 2010 بين الشركة كـ “المقترض”،   .32

وكي اف ك و بنك اي بي اي اكس جي ام بي اتش كما “المقرض األصلي اي بي إل” و “اي بي إل وكيل التسهيل”. 
إتفاقية قرض األسهم التجسيري )“إتفاقية سوجيتز ويوندن لقرض األسهم التجسيري”( المؤرخ 16 سبتمبر 2010 بين الشركة كـ   .33
“المقترض” وبنك ميزوهو المحدود كـ “ المقرض األصلي اي بي إل” و “اي بي إل وكيل التسهيل”. )جميع المقرضين األصليين اي 

بي إل و اي بي إل وكيل التسهيل معا تم اإلشارة إليهم كما اي بي إل شركاء التمويل”(.
اتفاقيات القرض  التجسيري للمساهمين “اتفاقية ملتيتك لقرض المساهمين” بتاريخ 26 ابريل 2012  بين الشركة “كمقترض “   .34

والبنك البريطاني للشرق االوسط  المحدود– عمان “كمقرض رئيسي ووكيل التسهيل “ . 
االجتماعية  للتامينات  العامة  الهيئة  2010 مع  16 سبتمبر  بتاريخ    “ المساهمين  “اتفاقيات قرض  المساهمين  إتفاقيات قرض   .35

والمتعلقة بقرض المساهمين )االيضاح 14( . 
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إيضاحات 
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية( }تابع{ 

اتفاقيات هامة )تابع(  2

)م(   إتفاقيات التغطية لمقايضة سعر الليبور مع مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار )بتاريخ 5 أكتوبر 2010(، بنك كي اف دبليو 
ابيكس جي ام بي اتش )بتاريخ 6 أكتوبر 2010(، البنك البريطاني الشرق األوسط المحدود )بتاريخ 6 أكتوبر 2010( وبنك ستاندرد 

تشاترد )بتاريخ 7 أكتوبر 2010 و أعيد صياغتها في 19 ديسمبر 2011(.   

)ن(  إتفاقية التحوط بتاريخ 12 أكتوبر 2010 مع بنك ستاندرد تشاترد لصرف سعر الدوالر األمريكي / واليورو.

)س(  سندات األداء بتاريخ 9 أغسطس 2010 الصادر من بنك مسقط ش م ع ع لمصلحة الشركة العمانية لتوفير الكهرباء والمياه ش 
م ع م.

سندات أداء اي بي سي الصادرة من قبل مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار لمصلحة الشركة بتاريخ 20 سبتمبر 2010.  )ع( 

إتفاقية مؤسسي المشروع بتاريخ 10 أغسطس 2010 بين شركة الكهرباء القابضة والمساهمين المؤسسين.  )ف( 

)ص( إتفاقية إكتتاب األسهم واإلحتفاظ بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع المساهمين المبتدئين والرعاة. 

ضمان تشغيل وصيانة بتاريخ 24 سبتمبر 2010 بين شركة جي دي اف سويز اس سي أر إل، بروكسل، كضامن والشركة  كمستفيد. )ق( 

إتفاقية المساهمين بتاريخ 29 نوفمبر 2010. )ر( 

إتفاقية توصيل الكهرباء في ديسمبر 2011، مع شركة عمان لنقل الكهرباء ش م ع م لتوصيل معدات الشركة لنظام النقل.  )ش( 

إتفاقية إعارة الخدمات بتاريخ 13يوليو 2011، مع شركة كاهربل للعمليات والصيانة وسلطنة عمان نحو خدمات اإلعارة للمسؤول  )ت( 
المالي التنفيذي، و الرئيس التنفيذي و مدير الصحة و السالمة.

)ث(  إتفاقية إعارة الخدمات بتاريخ 12 أكتوبر 2011، مع شركة تراكتبل الهندسية إس إيه االإستشارة الهندسية )فرع عمان( نحو خدمات 
اإلعارة لمديراإلنشاء. 

)خ(  االتفاقية  الملحقة التفاقيات التغطية بتاريخ 10 يونيو 2012 لوضع تسوية مؤقتة ونهائية لموضوع  تسريع جي تي لتعويض شركة 
ترنكي لإلنشاء والتوريد الهندسية عن التأخير والخسائر او التكاليف االضافية الناتجة عن موضوع التعجيل خالل فترة التفير المبكر 

للطاقة. 

)ذ(   إتفاقية تسهيل راس المال العامل المتجدد بتاريخ 5 يونيو 2012 المبرمة مع بنك مسقط ش م ع ع لغرض تقديم تسهيالت سحب 
على المكشوف وقرض قصير االجل تصل الى مبلغ 8.84 مليون ريال عماني.

)ض( إتفاقية توريد الكهرباء مع شركة مازون للكهرباء ش م ع م إلى الشركة عند نقطة الربط بأقصى طاقة انتاجية قدرها 50 ميجا فولت 
وفقا لشروط اتفاقية التوريد

وثائق تأمينية
8.  وثيقة مديونية داخلية بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع بنك إستيراد وتصدير لكوريا،  مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار )وكيل 

التسهيل العالمي وأمناء خارجيين(، بنك مسقط ش م ع ع )حساب البنك الداخلي( وأخرون.
وثيقة تنازل ورهن خارجي  بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار كـ “كفيل ضامن خارجي”.  .9

تنازل عن وثيقة إعادة التأمين بتاريخ 16 سبتمبر 2010  مع مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار كـ “كفيل ضامن خارجي”   .10
وشركة عمان للتأمين المتحدة ش م ع ع ك كوكيل أمني داخل الحدود.

اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 16 سبتمبر 2010 مع بنك مسقط ش م ع ع “ كوكيل ضمان محلي “.  .11
اتفاقية التأمين على األسهم العمانية المؤرخة في 16 سبتمبر 2010 بين الشركة كــ”الشركة” ، مؤسسي المساهمين كـ”تشارجورس”   .12

وبنك مسقط ش م ع ع “ كوكيل ضمان محلي “، مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار كـ “كفيل ضامن خارجي”. 
13.  رهن تجاري على أصول شركة المشروع )بما فيها االيصاالت المستلمة ( بتاريخ 21 سبتمبر 2010 بين  بين الشركة كـراهن و بنك 

مسقط كمرتهن. 
14.     رهن قانوني بتاريخ 21 سبتمبر 2010 بين الشركة كـ راهن و بنك مسقط كـ مرهون. 
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اتفاقيات هامة )تابع(  2

الوثائق التأمينّية األخرى )اتفاقيات مباشرة( ح. 

اتفاقية شراء الطاقة المباشر بتاريخ 20 سبتمبر 2010 بين الشركة العمانية لتوفير الكهرباء والمياه “كبائع”، والشركة “كمولد” مؤسسة   
أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار )وكيل التسهيل العالمي وأمناء خارجيين(، وبنك مسقط ش م ع ع )حساب البنك الداخلي( “ كوكيل 

ضمان محلي “.

الشركة  “كبائع”،  الغاز  وزارة  الممثلة من قبل  بين حكومة سلطنة عمان   2010 أكتوبر   19 بتاريخ  المباشر  الطبيعي  الغاز  اتفاقية شراء   
“كمولد”،  مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار )وكيل التسهيل العالمي وأمناء خارجيين(، وبنك مسقط ش م ع ع )حساب البنك 

الداخلي( “ كوكيل ضمان محلي “.

اتفاقية التشغيل والصيانة المباشرة بتاريخ 24 سبتمبر 2010 بين سوميتومو، جي دي اف سويز كضمان للتشغيل والصيانة، الشركة   
“كمالك” ؛ مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار كوكيل. 

اتفاقية تعاون األجزاء االتفاقية المباشرة بتاريخ 22 سبتمبر 2010 بين شركة سيمنس اي جي وجي اس للهندسة والبناء “كمقاول تعاون   
األجزاء اإلتفاقية”، الشركة “كمالك”، مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار “أمناء خارجيين.

3       أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

أساس اإلعداد   

فقرة االلتزام  )أ(  

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة من مجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية وطبقا لمتطلبات   
قانون الشركات التجارية لسنة 1974 وتعديالته.

أساس القياس   )ب(  

المطفأة  بالتكلفة  قياسها  تّم  والتي  المؤجلة  التمويل  تكلفة  عدا مخصص  فيما  التاريخّية  التكلفة  أساس  على  القوائم  إعداد هذه  تم   
باإلضافة إلى بعض المشتقات المالية المحددة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

)ج(  استخدام التقديرات واألحكام.

يتطلب إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وأفتراضات تؤثر على تطبيق   
السياسات المحاسبية ومبالغ األصول واإللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات 
. يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المصاحبه لها بصفة مستمرة . تدرج نتائج المراجعات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي 

تمت مراجعتها فيها واي فترات مستقبلية متأثرة. 

المدرجة في  المبالغ  أهمية على  أكثر  تأثير  لها  التي  المحاسبية  السياسات  الحاسمة في تطبيق  التقديرات  المعلومات حول  إدراج  يتم   
القوائم المالّية في التقييم المالي لألدوات المالية المشتقة. 

السياسات المحاسبية الهامة

العملة األجنبية   )2(

عملة العرض والتشغيل  .3

إّن عملة التشغيل للشركة هي الدوالر األمريكي وهي العملة التي تتم بها جميع المعامالت أما عملة العرض فهي الريال العماني مقربة   
إلى اقرب ألف. سعر الصرف لتحويل العملة األجنبية هو دوالر أمريكي واحد يساوى 0.3845 ريال عماني.

142



إيضاحات 
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية( }تابع{ 

3       أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(

معامالت العمالت األجنبّية  .4
تواريخ  فى  السائدة  الصرف  بأسعار  للشركة  التشغيلية  العملة  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تحويل  يتم   ، المالية  القوائم  اعداد  عند   

المعامالت. 
بتاريخ كل تقرير،  يتم تحويل األصول واإللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة التشغيلية بسعر الصرف في ذلك   

التاريخ.
األصول واإللتزامات غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية ال  يتم تحويلها بسعر الصرف السائدة في تاريخ المركز   

المالي.
تدرج االرباح أو الخسائر عن البنود النقدية في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها ، باستثناء التي تتعلق بالبنود النقدية المؤهلة كأدوات   

تغطية بتغطية التدفق النقدي  والتي ادرجت مبدئيا بالقائمة االخرى للدخل الشامل الى القدر الذي تكون فيها التغطية فعالة.

األدوات المالية  )ب(  

األدوات المالية غير المشتقة   )1(

تشتمل األدوات المالية غير المشتقة على  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ، النقد ومافي حكم النقد ، القروض والسلف   
الدائنة األخرى. النقد وما في حكم النقد يشتمل على األرصدة النقدية والودائع بإخطار والودائع ألجل  الدائنة والذمم  التجارية  والذمم 
باستحقاق أساسي ال يزيد عن ثالثة أشهر. مبالغ السحب على المكشوف التي تسدد عند الطلب وتعتبر جزءا من إدارة نقدية الشركة تدرج 

كأحد مكونات النقد وما في حكم النقد ألغراض قائمة التدفق النقدي.

يتم إدراج األدوات المالية غير المشتقة مرحليا بالقيمة العادلة، باإلضافة الى األدوات غير المدرجة على القيمة العادلة من خالل الربح أو    
الخسارة ألي تكاليف معاملة منسوبة مباشرة.

األدوات المالية المشتقة بما في ذلك محاسبة التحوط   )2(

تحتفظ الشركة باألدوات المالية المشتقة لتحوط عملتها األجنبية والتعرض لمخاطر سعر الفائدة. عند التعيين المبدئي للتحوط، تقوم   
الشركة بشكل رسمي بتوثيق العالقة بين األدوات التحوطية واألداة المتحوطة، بما في ذلك أهداف إدارة المخاطر واإلستراتيجية التي 

تقوم بتنفيذ معاملة التحوط، معا مع الطريقة التي ستستخدم لتقييم فعالية عالقة التحوط. 

تقوم الشركة بالتقييم على حد سواء عند بدء عالقة التحوط وكذلك على أساس مستمر سواء كان من المتوقع أن تكون أدوات التحوط   
“فعالة للغاية” في موازنة التغييرات بالقيمة العادلة أو التدفق النقدي للبنود المغطاة خالل الفترة التي يتم تحديد التحوط، وما إذا كانت 
النتائج الفعلية لكل تحوط ضمن مجموعة من %80 إلى %125.بالنسبة الى تحوط  معامالت التنبؤ بالتدفق النقدي ، ينبغي ان تكون 

المعاملة شديدة احتمال الحدوث وتمثل تعرضا للتغيير بالتدفقات النقدية التي قد تؤثر حتما بصافي الدخل المقرر عنه.

تدرج األدوات المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة ، ويتم إدراج والتكاليف المنسوبة للمعاملة في الربح أو الخسارة عند تكبدها. الحقًا علي   
اإلدراج المبدئي، يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة وتتم المحاسبة عن التغيرات كما يلي أدناه. 

تغطية التدفق النقدي  )3(

عندما يتم تعيين المشتق كأداة تحوط في تحوط تقلبات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة المرتبطة بأصل أو إلتزام مدرج   
أو معاملة توقعات محتملة والتي قد تؤثر على الربح أو الخسارة، الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات مدرجة في 
الدخل الشامل اآلخر ومعروض في إحتياطي تحوط األسهم. يتم إزالة المبلغ المدرج في الدخل الشامل اآلخر ويشمل في الربح أو الخسارة 
في نفس الفترة كما يؤثر التدفق النقدي التحوطي الربح أو الخسارة في نفس البند في قائمة الدخل الشامل كبند متحوط. أي جزء غير 
فعال للتغير بالقيمة العادلة للمشتق يتم إدراجه فورا في الربح أو الخسارة. إذا لم تستوفي أداة التحوط معايير محاسبة التحوط، تنتهي 

الصالحية أو يتم بيعها، إنهاء الخدمة، ممارستها، أو تم إلغاء التعيين، بعد ذلك يتم إيقاف محاسبة التحوط في المستقبل. 

األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق إدراجها  في القائمة االخرى للدخل الشامل وتم عرضها في إحتياطي التحوط في األسهم  تبقى   
هناك إلى أن تؤثر معاملة التوقعات على الربح أو الخسارة. عندما يكون البند المتحوط أصل غير مالي، يتم إدراج المبلغ في قائمة الدخل 
الشامل اآلخر ويتم تحويله في القيمة الدفترية لألصل عند شطب األصل. إذا لم يعد من المتوقع حدوث المعاملة، فسيتم إدراج رصيد  
أو  الربح  إلى  الدخل الشامل اآلخر  المدرج في  المبلغ  الحاالت األخرى يتم تحويل  الخسارة. وفي  أو  الربح  الدخل الشامل اآلخر فورا في 

الخسارة في نفس الفترة التي يؤثر البند المتحوط على الربح أو الخسارة. 
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ممتلكات، وآالت ومعدات   )د(  

)1(  اإلدراج والقياس   

يتم إثبات بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة في القيمة ان وجدت.   
تشمل التكاليف المصروفات التي تنسب مباشرة  إلى حيازة األصل. وتتضمن تكلفة بناء الشركة لالصول بذاتها ،  تكلفة المواد والعمالة 
المباشرين، وأية تكاليف أخرى التي تنسب مباشرة  لجلب األصول لإلستخدام المقصود، و تكاليف فك وإلغاء البنود وإعادة الموقع الى 
حالته السابقة ، وتكاليف اإلقتراض التي يتم رسملتها. و  قد تتضمن تكاليف التحويالت من قائمة الدخل الشامل اآلخر ألي ربح أو خسارة 

لتحوط التدفق النقدي المؤهل لشراء العمالت األجنبية للممتلكات، آالت ومعدات. 

األثاث  رئيسية( من  )أجزاء  احتسابها كبنود منفصلة  يتم  إنتاجية مختلفة، فإّنه  أعمار  الممتلكات واآلالت والمعدات  لبنود  عندما تكون   
والقيمة  بيعها  من  المتحصل  المبالغ  بمقارنة  تحديدها  يتم  والمعدات  اآلالت  الممتلكات  بنود  من  بند  بيع  وخسائر  أرباح  والتركيبات. 
القيمة  المعاد تقييمها، تضمن  بيع األصول  الخسارة. وعند  أو  الربح  الفروق في  إثبات  ، اآلالت والمعدات ويتم  للممتلكات  الدفترية 

باحتياطي فائض إعادة التقييم وترحل إلى اإلرباح المحتجزة.

التكاليف الالحقة  )2(  

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد المنفعة االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل المحدد التي تتعلق بها. يتم   
إضافة المصروفات األخرى الالحقة المتعلقة  بالممتلكات ، اآلالت والمعدات التي تم إثباتها في القيمة العادلة عندما يكون من المحتمل 
أن تتجاوز المنفعة االقتصادية المستقبلية المتدفقة للشركة ، من المستوى المقرر ألداء األصل الحالي. يتم إثبات كافة المصروفات 

الالحقة األخرى كمصروف عند تكبدها

)3(     االستهالك  

يتــــم إثبات االستهالك بقائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي المقدر لالصل بعد خصم قيمتها المتبقية .   

تقوم اإلدارة بإعادة تقييم العمر اإلنتاجية، القيم المتبقية وطرق اإلستهالك لآلالت والمعدات سنويا. تقدر االعمار االنتاجية المتوقعة   
والفترات المقارنة كما يلي:

السنوات

الممتلكات واآلالت والمعدات
قطع الغيار الفنية 

االصول االخرى

30 سنة 
25 سنة

3 سنوات

)4(     رأس مال العامل تحت التنفيذ  

يتم قياس رأس مال العامل تحت التنفيذ بالتكلفة وال يستهلك إلى أن يتم تحويلها إلى إحدى فئات األصل الثابت، التي تحدث عندما يكون   
األصل جاهزا لإلستخدام المقصود. 
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المخزون )ه(   

المخزون يشتمل على زيت الوقود ويقاس على اساس التكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق.  

انخفاض قيمة األصول )و(   

)1(  األصول المالية   

النقدية  التدفقات  على  أثر سلبي  له  أكثر  أو  أن حدث  إلي  تشير  أدلة موضوعية  إذا ظهرت  القيمة  المالي منخفض  األصل  يعتبر   
المستقبلية المقدرة لذلك األصل . تقاس خسائر انخفاض القيمة بالنسبة لألصول المالية على أساس التكلفة المطفأة  وتحتسب 

بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الحقيقي األصلي .

يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة لألصول المالية الهامة بذاتها على أساس فردى . ويتم تقييم ما تبقى من أصول مالية بتقسيمها   
إلى مجموعات ذات مميزات مخاطر االئتمان المتشابهة. و تدرج جميع خسائر انخفاض القيمة فى الربح أو الخسارة .

ترد خسارة انخفاض القيمة إذا أمكن نسب ردها موضوعيًا إلى حدث وقع بعد إدراج تلك الخسارة. بالنسبة إلى األصول المالية التي   
تقاس على أساس التكلفة المطفأة يدرج ردها فى الربح أو الخسارة.

)2(  األصول غير المالية   

تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية بالشركة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في   
قيمتها. في حالة وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. يتم إثبات خسائر االنخفاض في 
إلى حقوق  التي تخضع  الحالة  المساهمين، في  إلى  التي منحت  السابقة  التقييمات  إذا تعكس  إال  الخسارة  أو  الربح  القيمة في 

المساهمين.  

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة في حالة وجود تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم رد خسارة   
االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي قد يكون من الممكن تحديدها 

بالصافي بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء في حالة عدم إثبات خسارة انخفاض في القيمة.

اإللتزامات المالية   )ز(   

يتم إدراج الذمم التجارية الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة والحقا يتم قياس بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.   

يتم إدراج اإللتزامات  التي تحمل فوائد مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف المعامالت المنسوبة. وبالتالي، بعد اإلدراج المبدئي   
تدرج االلتزامات المالية التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة مع أي فرق بين التكلفة و إدراج قيمة  اإلسترداد  بالربح او الخسارة  خالل 

فترة  االقتراض على اساس معدل الفائدة الفعلي.
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3       أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(

منافع نهاية الخدمة للموظفين  )ز(   

التأمينات  لقانون  وفقا  العمانيين  الموظفين  لكل  بالنسبة  المحددة  التقاعد  مساهمات  خطة  في  المساهمات  التزام  إثبات  يتم   
االجتماعية بسلطنة عمان كمصروف في الربح والخسارة عند تكبدها. التزام الشركة فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين غير 
العمانيين بموجب خطة منافع التقاعد المحددة هو مبلغ المنفعة المستقبلية التي جناها أولئك الموظفون مقابل خدماتهم في 

الفترات الحالية والسابقة.

المخصصات )ح(    

يتم إدراج المخصص في قائمة المركز المالي إذا كان لدى الشركة إلتزام قانوني أو إستداللى نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل   
أن يتطلب تدفق خارج للمنافع اإلقتصادية لسداد ذلك اإللتزام. حيث يتم قياس المخصص بإستخدام التدفقات النقدية المقدرة 

لتسوية اإللتزام الحالي، وقيمتها الدفترية هي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. 

تكاليف االقتراض  )ط(   

يتم صرف مصروفات الفائدة والتكاليف المماثلة في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها باستثناء المدى الذي يتم رسملتها    
فيها وتنسب مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة – وهي أصول البد أن تستغرق فترة كبيرة من الزمن لتكون جاهزة 

الستخدامها المحدد أو البيع. 

االيرادات )ي(   

تشتمل االيردات على رسوم سعة الطاقة وخصومات الطاقة الكهربائية . ويتم احتساب الرسوم وفقا التفاقية شراء الطاقة . تدرج    
الشركة االيرادات المبدئية وفقا لمبدا االستحقاق المحاسبي. ال يتم ادراج االيرادات في حالة وجود حاالت جوهرية من عدم التأكد 

تتعلق باسترداد المقابل المستحق.

)ك(      الضريبة   

تشتمل ضريبة الدخل على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة.  تدرج ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود   
تثبت مباشرة إلى حقوق المساهمين، التي في هذه الحالة تدرج بحقوق المساهمين. 

يحتسب التزام الضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض التقارير المالية وبين المبالغ   
المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند مبلغ الضريبة المؤجلة على الطريقة المتوقعة للتحقق أو التسوية القيمة الدفترية لألصل 

واإللتزام، بإستخدام سعر الضريبة المطبق التي تطبق بشكل واسع في تاريخ التقرير.

يدرج أصل الضريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي تتوافر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استغالل الفروق المؤقتة مقابلها. تتم   
مراجعة أصول الضريبة المؤجلة يتم تخفيض بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

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

هناك عددا من المعايير الجديدة، التعديالت على المعايير و التفسيرات لم تصبح ملزمة بعد على السنة المالية المنتهية في 31   
ديسمبر2012 ولم تطبق في إعداد هذه القوائم المالية. لن يكون ألي من هذه  المعايير تأثير على القوائم المالية للشركة. 

تحديد القيمة العادلة  

يتم تقدير القيمة العادلة لعقود الصرف المرحلة بخصم الفروق بين سعر العقد المرحل وسعر العقد الحالي لإلستحقاق المتبقي للعقد   
بإستخدام منحنى العائد للعمالت المعنية. 

القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة تعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية التي تستند على البنود واإلستحقاق لكل عقد وإستخدام   
للشركة  اإلئتمان  لمخاطر  اإلعتبار  بعين  لألخذ  أحكام  وتتضمن  لألدوات  اإلئتمان  العادلة مخاطر  القيم  تعكس  السوق.  فائدة  معدالت 

والطرف اآلخر إذا كان مالئما. 
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أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  4

2012201220112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

538 647516849 912198728 996 313652 077 251تكلفة التشييد 

846 12619058 4757328 059 36825 635 9رسوم التجهيز

181 2722916 7891121 354 4164 674 1تكاليف التأمين

272 17818034 4626934 966 10545 674 17تكاليف التمويل

909 91829073 90911178 073 91829 178 11تكاليف تطوير

312 7271406 614540 494 1792 959رواتب وأجور

981 9687549 7262902 646 66610 093 4مصروفات مباشرة منسوبة أخرى

--216 846 37010 170 4صافى تكاليف بدء المشروع

--)972 905 487()846 599 187(محول لآلالت والمعدات )ايضاح 5(

039 836594889 131228734 533 489293 863 112فى 31 ديسمبر

والمحطة  الممتلكات  الى  التحويل  خصم  بعد  بالصافي  المحطة  إنشاء  نحو  المتكبدة  التكاليف  التنفيذ  قيد  العامل  المال  رأس  يمثل   
والمعدات ، والتي  تمثل  نسبة تكلفة اثنتين من توربينات الغاز والمولدات المحددة لالنتاج المبكر للطاقة اعتبارا من 18 اغسطس 2012. 

وتمثل تكاليف التطوير:   

تكاليف ومصاريف متكبدة من قبل المساهمين )يتم سدادها من قبل الشركة وفقا إلتفاقية المساهمين( باإلتصال مع تطوير   •
وإعداد وتقديم عرض األسعار، تأسيس الشركة والتكلفة ومصروفات المحاميين الخارجيين، وإستشاريين ومستشارين العاملين في 

تأسيس الشركة.  

رسوم إغالق المشروع التي تسددها الشركة وفقا إلتفاقية المساهمين لإلنهاء المالي الناجح للمشروع.   •
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ممتلكات وآالت ومعدات   5

ممتلكات
آالت ومعدات

المجموعالمجموعأصول أخرىقطع غيار

ريال عمانىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكى
التكلفة

739 34529 34577 77--1 يناير 2011
476 86736 86794 94--اضافات خالل السنة

215 21266 212172 172--1 يناير 2012
اضافات 

160 930 826188 365 975491 8798 450 9723 905 487/ تحويالت خالل السنة
375 996 038188 538 187491 879181 450 9723 905 31487 ديسمبر 2012

االستهالك
-----1 يناير 2011

738 73113 73135 35--المحمل عن السنة
738 73113 73135 35--1 يناير 2012

643 087788 051 8762 72378 4889 962 1المحمل عن السنة
381 818802 086 6072 723114 4889 962 311 ديسمبر 2012

القيمة الدفترية
994 193 220188 451 580489 15666 441 4843 943 31485 ديسمبر 2012
477 48152 481136 136--31 ديسمبر 2011

قروض ألجل  6

2012201220112011استحقاق
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

000 176397808 000152957 308 926589 588 226قرض ألجل
--)783 070 28()216 793 10(ناقصا: الجزء المتداول        

215 795 710561 237 217152957 176397808 000
ناقصا : 

)095 37174()439 14293()175 037 35()794 471 13(تكلفة التعامالت غير المطفأة
202 323 916526 200 042138663 737360633 905

بتاريخ 16 سبتمبر 2010، أبرمت الشركة إتفاقية البنود المشتركة، لتسهيالت اإلئتمان مع مجموعة من البنوك العالمية، وكاالت إئتمان   
الصادرات والبنوك المحلية مع مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك اإلستثمار اإلستثمار )وكيل التسهيل العالمي وأمناء خارجيين(، حساب 
بنك خارجي، وكيل التسهيالت كي اي اكس آي أم ووكيل التسهيالت التجارية، وبنك مسقط كحساب بنك داخلي، إصدار سندات األداء 
ووكيل تسهيالت سندات األداء وبنك كي أف دبليو ابكس جي أم بي اتش كوكيل تسهيالت هيرمس وبنك كوريا للتصدير واالستيراد  

كوكيل اكسيم للتسهيالت .
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قروض ألجل ) تابع (  6

كما في 31 ديسمبر 2012، انحصرت التسهيالت وسحب المبالغ كاآلتي:   

السحبالحد

2012201220122012

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع31 ديسمبر 2012

000 000 500179 825 00068 000 500195 977 74تسهيالت هيرمس المغطاة المتغيرة

000 500 750101 026 00039 972 734138 434 53تسهيالت كي اي اكس آي أم المباشرة

000 000 000116 602 00044 305 773127 948 48التسهيالت التجارية

000 000 000120 140 00046 000 000120 140 46تسهيالت هيرمس المغطاة الثابتة

000 808 67672 994 00027 808 67672 994 27تسهيالت كي اي اكس آي أم المغطاة

--000 080 26017 567 6التسهيالت التجارية تحت الطلب

258 062 943671 165 000226 588 926589 308 000

كما في 31 ديسمبر 2011، انحصرت التسهيالت وسحبت المبالغ وكانت كاآلتي:   

000 000110000 00042295 500195000 74977تسهيالت هيرمس المغطاة المتغيرة

--000 734138972 53434تسهيالت كي اي اكس آي أم المباشرة

000 50095000 00036527 773127305 48948التسهيالت التجارية

000 000120000 00046140 000120000 46140تسهيالت هيرمس المغطاة الثابتة

000 67672808 00027994 67672808 27994تسهيالت كي اي اكس آي أم المغطاة

--000 26017080 6567التسهيالت التجارية تحت الطلب

258062 943671165 000152957 176397808 000

السداد   

النهائية  الدفعة  مع   ،2013 أكتوبر   31 اعتبارا من  أقساط  نصف سنوية  على  أعاله  التسهيالت  بموجب  للسحب  الكلي  المبلغ  يسدد   
المستحقة في تاريخ 31 مارس 2028.

الفائدة   

يتم سداد الفائدة على تسهيالت هيرمس المغطاة الثابتة بسعر ثابت قدره %3.60 سنويا، يتضمن الهامش.   )3(

يتم سداد الفائدة على التسهيالت المتبقية بمعدل السعر العائم بالليبور الدوالر األمريكي باإلضافة إلى الهوامش المطبقة. دخلت   )4(
الشركة إلى عقود مقايضة سعر الفائدة للحد من إلتزاماتها مقابل التغيرات المعارضة بتغيرات سعر الليبور للدوالر األمريكي. 

تتراوح إختالف الهوامش بين %1.40 و%3.50 سنويا إعتمادا على نوعية التسهيل وفترة سداد الفائدة.  

أتعاب أخرى  

النهائية، أقساط وكالة تصدير اإلئتمان، رسوم  الواجهة  الواردة أعاله، تتطلب الشركة رسوم اإللتزام، رسوم  التسهيالت  وفقًا لشروط   
سندات األداء للتسهيالت، رسوم الوكالة وجميع رسوم البنك األخرى.       
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السندات 

تم تأمين التسهيالت الواردة أعاله برهن شامل وتجاري على جميع أصول الشركة. 

التعهدات 

السالب،  الرهن  اتفاقيات جديدة هامة،  الدخول في  بالتصفية واالندماج،  أخري،  أمور  تتعلق، ضمن  تعهدات محددة  التسهيل على  يحتوي 
إستبعاد األصول، منح قروض وضمانات، إكتساب األصول الرأسمالية، معدل تغطية خدمة الدين، تغيير النشاط ، إتفاقية التحوط، ... إلخ، 

التي ينبغي على الشركة تطبيقها. 

مصروفات مسددة  مقدما وذمم مدينة أخرى  7

2012201220112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

605 8121640 597630 979829 318مصروفات مسددة مقدما

مستحقات من أطراف

682 33173 55728 1375 2ذات عالقة )إيضاح 18(

786 441133 44951 334 0967 820 2ذمم مدينة أخرى )إيضاح 12(

3 141 2128 169 603710 5841848 073

نقد وما فى حكم النقد  8

190 0828422 1853 1نقد بالصندوق

191 3531582 301608 216 1682 852نقدى لدى البنوك

853 3532 219 383609 1951584 381

حقوق الملكية       9

رأس المال  )أ(   

يتكون رأس مال الشركة المسجل والمصدر من 2 مليون سهم قيمة السهم ريال عماني واحد والمدفوع بالكامل منه 000 500 سهم.   

يحق لحملة االسهم االعتيادية استالم توزيعات االرباح المعلن عنها من حين آلخر وحق التصويت بصوت واحد لكل سهم باجتماعات   
الشركة. كل االسهم متساوية فيما يتعلق بقيمة االصول المتبقية بالشركة.

االحتياطي القانوني )ب(   

تتطلب المادة 106 من قانون الشركات التجارية لعام 1974 ان تحول الشركة نسبة %10 من صافي ارباحها الى احتياطي قانوني غير متاح   
للتوزيع الى ان يصبح االحتياطي مساويا لثلث راسمال الشركة المصدر على االقل.

احتياطي التحوط  )ج( 

يشتمل احتياطي التحوط على الجزء الفعال من مجموع صافي التغيرات في القيمة العادلة الدوات تحوط التدفق النقدي ذات الصلة   
بالمعامالت التي تمت تحويطها من جي دي اف  سويز وسوجيز ويوندن والتي لم تتحقق بعد)االيضاح 19(.
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ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  10

2012201220112011
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

مستحقات إلى أطراف
271 296336 735129 640235 90ذات عالقة )إيضاح 18(

--786 448 55816 324 6ذمم تجارية دائنة
239 38349478 70119024 078 7619 490 3تكاليف شراء الطاقة

771 88077 47229 41024 9رسوم إلتزام مستحقة 
ذمم دائنة أخرى

822 1593365 2211294 185 21730 606 11ومستحقات 
21 521 58655 972 91520477 71853258 043

11     ضريبة الدخل 

تخضع الشركة للضريبة على الدخل وفقا لقوانين ضريبة الدخل  في سلطنة عمان  بنسبة 12 % على ما يزيد علي 30 ألف ريال عماني   
من األرباح الضريبية. 

المعجلة  والعقود  الفائدة  سعر  لمبادالت  العادلة  القيم  تغيرات  عن  الملكية  بحقوق  مباشرة  مؤجلة  /خصوم ضريبية  اصول  ادراج  تم   
لمعدالت الفائدة )ايضاح رقم 19(.

ضريبة الدخل المدرجة بقائمة الدخل الشامل:  

2012201220112011
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

--717 719823 316ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بالفروق المؤقتة

االضرار المسيلة  12

وفقا التفاقية شراء الطاقة ، كان من المقرر  بدء التشغيل التجاري المبكر قد تم تحديده )“بدء التشغيل التجاري المبكر “( هو 1 مايو 2012.   
وقد كان التاريخ الفعلي لبدء التشغيل التجاري هو 18 اغسطس 2012،  مما أدى إلى تأخير لمدة 109 يوما حررت بناءا عليه فواتير على 
الشركة كتعويضات عن اضرار مسيلة  الى المقطوعة )“مقاول شراء الطاقة  “(، وقد ترتب على ذلك أضرار مسيلة للشركة العمانية لشراء 

الطاقة و المياه.

وقد اعترض مقاول شراء الطاقة رسميا على  جزء من االضرار المسيلة كما اعترضت الشركة بشكل رسمي على كل أو جزء من االضرار   
المسيلة المستحقة للشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه. االضرار المسيلة الواردة بالقوائم المالية تتضمن فقط المبالغ غير المتنازع 

عليها.

13  قرض المساهمة في حقوق الملكية

دخلت الشركة و مساهميها والمقرضين بوصفها CTA بإتفاقية االكتتاب في وحيازة االسهم )“ESRA”( بتاريخ 16 سبتمبر 2010 . وطبقا   
إلتفاقية االكتتاب وحيازة االسهم ، يطلب من المساهمين تقديم مساهمات تأسيس قاعدة راس المال كما يلي:

-  قرض التجسير للمساهمة بحقوق الملكية من جي دي اف سويز وسوجتز ويوندين )“قرض المساهمين للتجسير”( ؛ 

-  مساهمات ثانوية من شركة ملتيتيك والهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية. )إيضاح 14(

يضمن المساهمون بقرض التجسير دون رجعة وبدون شرط للمساهمون بقرض التجسير الدفع المنتظم والوفاء بالتزاماتهم .  
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قرض المساهمة في حقوق الملكية )تابع(  13

قرض تجسير حقوق الملكية   

أبرمت الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2010 اتفاقيات جي دي اف سويز وسوجتز ويوندين للحصول على قرض تجسير حقوق الملكية.خالل   
السنة ، حولت شركة ملتيتش قرض المساهمين الى قرض تجسير االسهم )ايضاح 14(.

2012201220112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

680 632125460 90048239 050 571166 846 63قرض تجسير

)899 378()687 145()779 75()137 29(ناقصا: تكاليف المعاملة غير المطفأة

63 817 434165 975 12148093 945125081 781

حدود التسهيل   
تبلغ حدود تسهيل اتفاقيات جي دي اف سويز وسوجتز ويوندين و مالتي تك لتجسير حقوق الملكية 691 632 32 ريال عماني بالتقريب   
)460 870 84 دوالر امريكي( ومبلغ 470 803 7 ريال عماني )110 295 20 دوالر امريكي(، ومبلغ 470 803 7 ريال عماني )110 295 20 

دوالر امريكي(،   ومبلـــــغ 940 606 15 ريال عماني )220 590 40 دوالر امريكي( على التوالي. 
سداد القرض  

سيتم سداد مجمل القرض في 1 أبريل 2013 او تاريخ بدء التشغيل التجاري ايهما اسرع )1 ابريل 2013 وفق المخطط(.  
الفوائد  

تحمل قروض اتفاقيات جي دي اف سويز لتجسير حقوق الملكية فوائد بمعدل الليبور االمريكي زائدا الهامش المتفق عليه وهو0.79%   
في السنة و قروض اتفاقيات سوجتز ويوندين لتجسير حقوق الملكية

فوائد بمعدل الليبور االمريكي زائدا الهامش المتفق عليه وهو%0.60 في السنة . وقروض تجسير ملتيتش لالسهم تحمل فوائد بالليبور   
االمريكي زائدا االلهامش المتفق عليه بمعدل %1.03 في السنة.

قرض المساهمين  14
ابرمت الشركة ومساهموها )ملتيتيك والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية( اتفاقيات قرض المساهمين بتاريخ 16 سبتمبر 2010  وفقا   

للمطلوب بموجب )“ESRA”( لتقديم قروض ثانوية . 
فيما يلي سحوبات المبالغ من القروض كما في 31 ديسمبر 2012:  

2012201220112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

220 94040590 15606--ملتيتيك

100 06318450 1007094 450 06318 094 7الهيئة العامة التأمينات االجتماعية

7 094 06318 450 10022701 00359040 320

سداد قروض المساهمين  
وفقا التفاقية قروض المساهمين الثانوية ، سيتم سداد مجمل القرض في 1 أبريل 2013 او تاريخ بدء التشغيل التجاري ايهما اسرع )1   

ابريل 2013 وفق المخطط(.
خالل السنة تم تحميل قرض المساهمين لشركة مالتي تك إلى قرض حقوق ملكية تجسيري )إيضاح 13(.   

الفوائد  
تحمل قروض المساهمين الثانوية فوائد بمعدل الليبور االمريكي زائدا الهامش المتفق عليه وهو%1.03 في السنة .  
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التكاليف المباشرة  15

      2012201220112011
دوالر أمريكيريال عمانيدوالر أمريكيريال عماني

--615 664 5444 793 1وقود الغاز
--067 444 7442 939رسوم تشغيل و صيانة 

--211 972 3151 758        استهالك )ايضاح 5(
--170 29511 4رسوم ترخيص اإلنتاج
--294 87567 25رسوم توصيل الطاقة

--901 792139 53مصروفات اخرى للتشغيل
 3 575 5659 299 258--

مصروفات عمومية وإدارية  16

066 10021 9848 99125 9ايجار مكاتب
754 35786 34933 122104 40تكاليف الموظفين

--766 13636 14       رسوم اعارة
--047 4799 3رسوم الوكالة

841 47616 4906 03223 9أتعاب التدقيق والضريبة
مصروفات

308 65056 69221 712136 53عمومية وإدارية أخرى
731 73835 87613 32878 30استهالك )ايضاح 5(

 160 800418 20483 321216 700

تكاليف التمويل  17

--065 021 5991 392فوائد مبادلة

--964 119184 71فوائد على قرض تجسير

--342 35924 9فوائد على قرض المساهمين

--352 299 6011 499فوائد على قروض ألجل

--236 050351 135اطفاء تكلفة التمويل المؤجلة

--992 192309 119الجزء غير الفعال من التغطية

--948 28431 12خسارة  تبادل عمالت أجنبية

1 239 2043 222 899--
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)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية( }تابع{ 

معامالت األطراف ذات العالقة   18

يشتمل األطراف ذات عالقة على المساهمين ، أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا، وكيانات األعمال التي لها المقدرة على ممارسة   
السيطرة أو التأثير الهام على القرارات المالية والتشغيلية للشركة وكيانات لدى بعض المساهمين القدرة على ممارسة تأثير هام عليها.

إن اسعار وشروط هذه المعامالت التي تم الدخول فيها في سياق االعمال االعتيادية ، تتم بناءا على بنود وشروط يوافق عليها الطرفان.  

فيما يلي المعامالت الهامة التي ابرمتها الشركة مع االطراف ذات العالقة خالل السنة :   

2012201220112011
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

326 112117 36545 21247 18شركة الباطنة للطاقة ش م ع م
--240 447261 100شركة تراكتبيل الهندسية لالستشارات ش م م 

109 6821120 362430 158502 193ملتيتيك ش م م
864 3472541 670977 828389 149خرابيل 

013 909832 797319 770654 251خرابيل للتشغيل والصيانة )كومو(
507 484162 50462 793142 54سويز تراكتابيل

860 778126 48--بهوان الهندسية ش م م 
749 486284 195109 83393 35مؤسسة سوجيتز 

008 6822782 7641069 014 1771 390تراكتابيل الهندسية اس ايه)تي اي(
749 486284 206109 83893 35شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية

008 713509 744195 58484 32الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية
--407 6179 3البوريليك

سويز تراكتابيل للتشغيل والصيانة
846 12619058 6957328 444 9858 246 3سلطنة عمان 

4 513 24211 737 94910696 80527820 039

طبيعة المعامالت أعاله كما يلي:  

فوائد على إتفاقية اس اتش  
500  792800 634307 361315 121)إيضاح 14(

246 7383094 1189--تكاليف التطوير
733 184845 543325 880847 325أتعاب سندات األداء 

873 687958 037368 216916 352رسوم اإلعارة
375 9622915 6751120 166 5871 448اتعاب مهنية 

--142 602 5246 538 2رسم التشغيل و الصيانة ثابت
--316 753527 202رسم التشغيل و الصيانة المتغير

846 12619058 2377328 315 7091 505رسوم التجهيز
466 316146 36556 21247 18أخرى

4 513 24211 737 94910696 80527820 039
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معامالت األطراف ذات العالقة  18

األرصدة المستحقة من أطراف ذات العالقة في نهاية السنة مشمولة )إيضاح 10(:   

300 468274 435105 834215 82تراكتابيل الهندسية اس ايه

971 82861 30023 80620 7شركة الباطنة للطاقة ش م ع م

90 640235 735129 296336 271

األرصدة المستحقة من أطراف ذات العالقة في نهاية السنة مشمولة )إيضاح 6(:   

606 30273 46728 1025 2كومو

--2051مؤسسة سوجتز

--1539يوندين

2976--تي اي

2 1375 55728 33173 682

إحتياطي التغطية   19

كانت أصول األدوات المشتقة فى 31 ديسمبر 2012:  

2012201220112011
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

مقايضة معدالت الفائدة
قرض ألجل )إيضاح 19 أ (

)317 8924()400 3431()305 845 10()020 170 4(بنك كي اف دبليو
)978 18066()753 6946()034 454 23()076 018 9(ستاندرد تشارترد بنك

مؤسسة أجريكول اإلئتماني وبنك 
)196 7836()017 3013()109 601 9()626 691 3(بنك اإلستثمار

)204 6430()414 2472()323 831 7()144 011 3(البنك البريطاني للشرق االوسط 
قرض تجسير األسهم

قرض المساهمين )إيضاح 19 ب(
956 607591 227)938 144()729 55(ستاندرد تشارترد بنك

16(البنك البريطاني للشرق االوسط 180()42 082(44 672116 182
مجموع القيمة العادلة 

)557 40549()305 15591()791 918 51()775 962 19(لألدوات المشتقة
ناقصا :أصل ضريبى مؤجل 

947 9574865 2551870 230 5336 395 2 )إيضاح11( 
القيمة العادلة لصافي مقايضة

)610 35683()348 13720()536 688 45()242 567 17(سعر الفائدة بعد الضرائب
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إحتياطي التغطية )تابع(  19

عقود معدالت الفائدة المعجلة: )إيضاح 19 )ج((  

2012201220112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

)652 7515()768 2889()395 166 5()479 986 1(القيمة العادلة لعقود الفائدة المعجلة

878 772901 967346 377619 238ناقصا: أصل ضريبى مؤجل )إيضاح 11( 

 

)1 748 102()4 546 428()2542 996()6613 774(

مجموع القيمة العادلة 

)209 48065()073 18481()186 085 57()254 949 21(لألدوات المشتقة 

--992 192309 119ناقصا: جزء التغطية غير الفعال 

825 7295767 2222217 850 9106 633 2أصل ضريبى مؤجل )إيضاح 11(

صافي القيمة العادلة 

لألدوات المالية المشتقة

)384 42297()344 16263()972 924 49()152 196 19(بعد خصم الضريبة 

)384 42297()344 16263()972 924 49()152 196 19(احتياطى التغطية في نهاية السنة بعد الضريبة

ناقصا: إحتياطي التغطية في بداية السنة

453 21622294 8572)384 297 42()344 263 16(بعد الضريبة

الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة

)837 64591()560 24835()588 627 7()808 932 2(لتغطية التدفق النقدي للسنة بعد الضريبة

دوالر   مليون   120 بمبلغ  المغطاة  الثابتة  هيرمس  تسهيالت  )باستثناء  دوالر  مليون   534.1 بمبلغ  االجل  القرض طويل  تسهيالت  )أ(    19
والتسهيالت التجارية الجاهزة بمبلغ 17.1 مليون دوالر امريكي( للشركة و تحمل فوائد بمعدل الليبور زائدا الهوامش المطبقة .

حددت الشركة معدالت الفائدة من خالل اتفاقيات مقايضة اسعار الفائدة التي ابرمتها مع البنك البريطاني الشرق األوسط المحدود،   
مؤرخة في 6 أكتوبر 2010، وبنك ستاندرد تشارترد المؤرخة 19 ديسمبر 2011، بنك التنمية األلماني إيبكس البنك GMBH، مؤرخة في 
6 أكتوبر 2010، و بنك كريدي أجريكول للشركات وبنك االستثمار، بتاريخ 5 أكتوبر 2010 على التوالي، مقابل ٪100 من قيمة التسهيالت 

)باستثناء تسهيل هيرميس المغطى الثابت والتسهيل التجاري الجاهز  (.

تقارب المبالغ المغطاة نظريا بالدوالر االمريكي  80.5 مليون دوالر أمريكي، 242.3 مليون دوالر أمريكي، 110.7 مليون دوالر أمريكي و   
100.6 مليون دوالر أمريكي بأسعار فائدة ثابتة من ٪2.9613،  %2.935، ٪2.97 و ٪2.938 سنويا على التوالي، باستثناء الهوامش.
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إحتياطي التغطية )تابع(  19

الهوامش  زائدا  الليبور  بمعدل  فوائد  تحمل   184.5 بمبلغ   )14 )إيضاح  المساهمين  13( وقروض  )إيضاح  األسهم  تجسير  )ب( قروض    19
المطبقة.

وقد دخلت الشركة في اتفاقيات مقايضة اسعار الفائدة للتحوط ضد التقلبات في أسعار الفائدة.   

اتفاقيات مقايضة اسعار الفائدة  المبرمة مع البنك البريطاني الشرق األوسط المحدود، مؤرخة في 6 أكتوبر 2010 وبنك ستاندرد تشارترد   
المؤرخة 7 أكتوبر 2010، وتحوط إضافي البنك البريطاني الشرق األوسط المحدود  المؤرخة في 2 مارس 2011، بنسبة ٪100 من قروض 

تجسير األسهم وقروض المساهمين.

المبالغ المغطاة نظريا بالدوالر ما يقارب من 26.1 مليون دوالر أمريكي، 147.6 مليون دوالر أمريكي، و10.8 مليون دوالر أمريكي بأسعار   
فائدة ثابتة من ٪0.7088، 0.7085، و ٪0.95 سنويا على التوالي، باستثناء الهوامش.

)ج( تتضمن إتفاقية التشغيل والصيانة تدفق  خارج بحوالي 128 مليون يورو بالتقريب، ويسدد باليورو.   19

أبرمت الشركة في اتفاقية سعر الفائدة المعجلة في 12 أكتوبر عام 2010 مع بنك ستاندرد تشارترد للتحوط ضد تقلبات في اليورو / دوالر   
سعر الصرف.

وفقا إلتفاقية سعر الفائدة المرحلة ، يتعين على الشركة دفع مبلغ ثابت دوالر بسعر صرف من 1.4318 وتستلم مبلغ اليورو التعاقدي   
في كل تاريخ استحقاق.

إدارة المخاطر المالية   20

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:  

مخاطر السوق  •

مخاطر االئتمان  •

مخاطر السيولة   

يمثل هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف الشركة والسياسات واإلجراءات المتبعة   
لقياس وإدارة المخاطر، وإدارة الشركة لرأس المال. ويتم الكشف عن مزيد من المعلومات الكمية خالل هذه القوائم المالية.

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن وضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر بالشركة.  وقد أسند  مجلس إدارة الشركة الى   
اإلدارة  المسئولية عن إدارة  و تطوير ومراقبة سياسات الشركة وإجراءات إدارة المخاطر وااللتزام بها .

مخاطر السوق )أ( 

مخاطر السوق هي مخاطر ان تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل الصرف األجنبي أو في أسعار الفائدة و على دخل الشركة أو قيمة   
ما تحتفظ به من األدوات المالية. وتهدف إدارة مخاطر السوق إلى اإلدارة وضبط التعرض لمخاطر السوق في حدود معدالت مقبولة 

بينما يتم تحقيق عائد أكبر على المخاطر. 

مخاطر أسعار الفائدة

الفائدة  مقايضات سعر  في  الشركة  دخلت  المتحدة.  الواليات  في  الليبور  أسعار  في  للتغيرات  وتتعرض  فوائد  تحمل  قروض  الشركة  لدى 
للتحوط لتعرضها لمخاطر ليبور الواليات المتحدة بنسبة %100 من تسهيالت القروض االجمالية  ، متضمنة قروض تجسير األسهم وقروض 

المساهمين، بإستثناء تسهيالت هيرمس الثابتة المغطاة والتسهيالت التجارية الجاهزة. 

ال تأخذ الشركة في الحسبان أي التزامات مالية ذات سعر الصرف الثابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و ال تحدد الشركة أدوات 
التحوط وفقا لنموذج القيمة العادلة لمحاسبة التحوط. ولذلك فإن تغيير سعر الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على الربح أو الخسارة.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  20

في تاريخ التقرير، كان ملمح سعر الفائدة لإللتزامات المالية على الشركة و التي تحمل فوائد كما يلي:   

2012201220112011معدل الفائدة
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع%االلتزامات المالية

قرض المساهمين
قروض متغيرة المعدل – 

320 00359040 10022701 450 06318 094 7ليبور 1.03+دوالر أمريكي
قرض تجسير األسهم

460 69184870 46032632 870 69184 632 32ليبور 0.79+قروض – كي اف دبليو
قروض متغيرة المعدل

220 94040590 22015606 590 94040 606 15ليبور 0.60+ميزوهو 
قروض البنك البريطاني الجل ذات

--220 590 94040 606 15ليبور 1.03+سعر الفائدة المتغير بالدوالر االمريكي
قروض بالدوالر االمريكي بسعر الفائدة

المتغير من القرض الجل

قرض ألجل بالدوالر االمريكي
ليبور 1.40+ 

--000 308 926469 448 180و2.56
قروض ثابت المعدل بالدوالر 

000 176397808 000152957 000 000120 140 3.6046االمريكي
297 529 560773 809 000223897 810582309 000

تحليل حساسية التدفق النقدي ألدوات معدل الفائدة المتغير   

الزيادة /)النقص( بحقوق الملكية وقائمة الدخل للمبالغ  التقريرقد ادى الى  100 نقطة أساسية بتاريخ  الفائدة بمقدار  التغير بمعدالت   
المبينة أدناه. ويفترض هذا التحليل ان كافة المتغيرات االخرى وعلى وجه الخصوص معدالت صرف العملة االجنبية  ستبقى ثابتة.

حقوق الملكية
100 بى بى اس100 بى بى اس100 بى بى اس100 بى بى اس

نقصزيادةنقصزيادة
دوالر أمريكىدوالر أمريكىر.عر.ع

31 ديسمبر 2012
)882 622 45(791 892 40)998 541 17(278 723 15مقايضة معدل الفائدة

31 ديسمبر 2011
)198 11894(500 45364)319 4573(650 17442مقايضة معدل الفائدة

مخاطر العمالت  

ويشمل السعر بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة مبلغ حوالي 128 مليون يورو، ويدفع باليورو. أبرمت الشركة في اتفاقية سعر الفائدة   
للتحوط ضد تقلبات في اليورو / دوالر سعر الصرف )إيضاح 15 )ج((. تغطي مبالغ اليورو المتحوطة %70 لتدفق للفترة إلى مارس 2018، 

%50 للفترة إلى أبريل 2018 إلى مارس 2023 و%30 بعد ذلك. 
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وبصرف النظر عن ما ورد أعاله، ترى االدارة أن الشركة ال تتعرض لمخاطر كبيرة في العمالت األجنبية ألن جميع المعامالت واألرصدة   
هي إما بالريال العماني أو بالدوالر األمريكي ويرتبط الريال العماني بشكل فعال ريال عماني بالدوالر األمريكي.

تحليل الحساسية  

ان ازدياد قوة )ضعف(اليورو مقبل كافة العمالت االخرى كما في 31 ديسمبر سيؤثر على قياس االدوات المالية بالعملة االجنبية وادى   
الى زيادة )نقص( حقوق الملكية واالرباح والخسائر بالمبالغ المبينة ادناه.ويستند هذا التحليل على تغيرات معدل صرف العملة االجنبية 
التي ترى الشركة انها محتملة بصورة مناسبة في تاريخ التقرير. ويفترض التحليل ان تبقى كافة المتغيرات وعلى وجه الخصوص معدالت 
الفائدة ثابتة ويتغاضى عن اي اثر للتنبؤات بالمبيعات والمشتريات. ال توجد اي ادوات مالية بالعمالت االجنبية كما في 31 ديسمبر 2012.

قائمة الدخلحقوق الملكية
ضعيفمرتفعةضعيفمرتفعة

دوالر أمريكي الفدوالر أمريكي  الفدوالر أمريكي الفدوالر أمريكي الف31 ديسمبر 2012
--)413 7(413 7اليورو )الحركة بنسبة 10%(

ريال عمانى الفريال عمانى الفريال عمانى الفريال عمانى الف
--)850 2(850 2اليورو )الحركة بنسبة 10%(

دوالر أمريكي الفدوالر أمريكي الفدوالر أمريكي الفدوالر أمريكي الف31 ديسمبر 2011
--)202 7(202 7اليورو )الحركة بنسبة 10%(

ريال عمانى الفريال عمانى الفريال عمانى الفريال عمانى الف
--)769 2(769 2اليورو )الحركة بنسبة 10%(

فضال عما ورداعاله ، ترى اإلدارة ان الشركة غير متعرضة لمخاطر  هامة عن صرف العمالت االجنبية حيث ان كافة الرصدة والمعامالت   
تتم اما بالريال العماني او الدوالر االمريكي ، والريال العماني مرتبط بالدوالر االمريكي.

)ب( مخاطر االئتمان  

هي مخاطر الخسائر المالية للشركة في حالة فشل العميل أو الطرف اآلخر باألداة المالية في أداء التزاماته التعاقدية وتنشأ أساسًا من   
الذمم المدينة للشركة والعمالء واألرصدة النقدية المحتفظ بها مع البنوك.

تحد الشركة  من مخاطر االئتمان  لديها فيما يتعلق الودائع المصرفية من خالل التعامل فقط مع البنوك والمؤسسات المالية ذات   
التصنيف االئتماني الجيد.

تمثل االرصدة الدفترية لالصول المالية اقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2012.  

2012201220112011

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

381 1951584 383609 219 3532 853نقد وما فى حكم النقد

468 772207 60379 169 2128 141 3ذمم مدينة أخرى

--172 969 1471 757ايرادات مستحقة

4 751 71212 358 158688 9671791 849
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مخاطر السيولة   ) ج(   

مخاطر السيولة هي مخاطر أال تتمكن الشركة من مقابلة التزاماتها المالية عندما تستحق. وسياسة الشركة في إدارة مخاطر السيولة هي   
في التأكد من أنها تحتفظ في كل األحوال بسيولة كافية لمقابلة التزاماتها عندما تستحق، في كل من حاالت الظروف العادية والظروف 

الملحة دونما تحمل أي خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة. 

تحد الشركة من تعرضها لمخاطر السيولة بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية وقروض التجسير وقروض المساهمين عند الضرورة.  

تطرأ. عندما  التزامات  اي  لمقابلة  السائلة  االموال  توفر  من  االدارة  تتأكد  و   شهر  كل  دوريا  السيولة  متطلبات  على  الشركة  تشرف    
صفحة 27

وفيما يلي االستحقاقات التعاقدية لإللتزامات المالية، بما في ذلك مدفوعات الفائدة واستبعاد تأثير اتفاقيات المعاوضة:  

التدفقات     القيمة الدفترية 31 ديسمبر 2012
النقدية التعاقدية 

أكثر من سنةأقل من سنة
حتى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ر.عر.عر.عر.عر.عالمشتقة

)914 203 1()092 333 21(-)006 537 22(254 949 21أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

--)063 094 7()063 094 7(063 094 7قرض المساهمين

--)571 846 63()571 846 63(434 818 63قرض تجسير األسهم

)423 405 165()287 390 50()216 793 10()926 588 226(132 117 213قرض ألجل

ذمم تجارية دائنة 

--)586 521 21()586 521 21(586 521 21وذمم دائنة أخرى

327 500 469)341 588 152()103 255 436()71 723 379()166 609 337(

دوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكى31 ديسمبر 2012

المشتقة

)115 131 3()687 482 55(-)802 613 58(186 085 57أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

--)100 450 18()100 450 18(100 450 18قرض المساهمين

--)900 050 166()900 050 166(121 975 165قرض تجسير األسهم

)155 183 430()062 054 131()673 070 28()000 308 589(825 270 554قرض ألجل

ذمم تجارية دائنة 

--)915 972 55()915 972 55(915 972 55وذمم دائنة أخرى

851 754 147)888 395 717()268 544 698()186 536 749()433 314 270(
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31 ديسمبر 2011  

ر.عر.عر.عر.عر.عالمشتقة
)703 1898()910 17445(-)613 19344(073 18481أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة
-)003 22701(-)003 22701(003 22701قرض المساهمين

-)631 48239(-)631 48239(944 48093قرض تجسير األسهم
)832 121873()344 31083(-)176 152957(736 138663قرض ألجل

ذمم تجارية دائنة 
--)717 20477()717 20477(717 20477وذمم دائنة أخرى

248417 473)263720 140()20477 717()119469 888()123772 535(
دوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكىدوالر أمريكى31 ديسمبر 2011

المشتقة
)109 4938()978 45372(-)087 50311(209 48065أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة
-)320 59040(-)320 59040(320 59040قرض المساهمين

-)680 125460(-)680 125460(781 125081قرض تجسير األسهم
)053 316967()947 80840(-)000 397808(905 360633قرض ألجل

ذمم تجارية دائنة 
--)043 53258()043 53258(043 53258وذمم دائنة أخرى

646079 258)685878 130()53258 043()310714 925()321905 162(

وليس من المتوقع أن التدفقات النقدية الواردة في تحليل االستحقاق يمكن أن تحدث بشكل كبير في وقت سابق، أو على كمية مختلفة   
إلى حد كبير.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

الجدول أدناه يحلل األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل أسلوب التقييم. وقد تم تحديد المستويات المختلفة على النحو التالي:  
المستوى 1 - يتم قياس القيمة العادلة على أساس أسعار ونقلت )غير المعدلة( من األسواق النشطة لألدوات المالية مماثلة.   •

المستوى 2 - يتم قياس القيمة العادلة باستخدام المدخالت، وغيرها من تلك المستخدمة في المستوى 1، التي يمكن مالحظتها    •
في األدوات المالية إما مباشرة )األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(

المستوى 3 - يتم قياس القيمة العادلة باستخدام المدخالت التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة    •
للرصد(.

2012201220112011

المستوى 2المستوى 2المستوى 2المستوى 2

دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

209 07348065 18618481 085 25457 949 21التزامات مالية مشتقة
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لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 خالل السنة.  

المشتقات المضمنة  
تحتوي اإلتفاقيات التالية على المشتقات المتضمنة على النحو اآلتي:   

الذي يضبط المعدالت للمحطة لتعكس  التسعير  الطاقة بين الشركة وOPWP المشتقات المضمنة في صيغ  إتفاقية شراء  تتضمن   )4(
التغيرات في الدوالر / ريال عماني في أسعار صرف العمالت، والتغيرات في الرقم القياسي ألسعار الواليات المتحدة والرقم القياسي 

ألسعار عمان.
في  التغيرات  لتعكس  مدفوعات  بتعديل  يقوم  التي  التسعير  في صيغ  المضمنة  المشتقات  على  والصيانة  التشغيل  اتفاقية  تحتوي   )5(

مؤشرات التضخم ذات الصلة.
تحتسب  ال  والصيانة  التشغيل  وإتفاقية  الطاقة  شراء  وإتفاقية  المتعددة  العقود   عن  غير مستقلة  المضمنة هي  المشتقات   وهذه   
المرتبطة  والمخاطر  اإلقتصادية  الخصائص  بأن  اإلدارة  ترى  كما   ، الدولية  المحاسبة  معايير  من   39 للمعيار  طبقا  منفردة  كمشتقات 

بالمشتقات المضمنة ذات صلة وثيقة بتلك العقود المضيفة.  

إدارة المخاطر المالية )تابع(  20
  إدارة رأس المال

وتهدف الشركة إلى المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية، وذلك للحفاظ على المستثمرين والدائنين وثقة السوق وتعزيز التنمية والنمو   
في المستقبل من أعمالها، بينما في الوقت نفسه الحفاظ على سياسة توزيع أرباح مناسبة لمكافأة المساهمين.

االلتزامات الطارئة   21
الشركة  78023407( لصالح  )الدوالر  ريال عماني   30000000 الشركة كفالة مصرفية من بنك مسقط ش م ع ع بمبلغ  وقد قدمت   

العمانية لتوفير الطاقة والمياه.

وهذه الكفالة المصرفية  يتم تعويضها عن طريق الضمانات والكفاالت المصرفية للشركات من المساهمين.  

التزامات رأس المال   22
تم وضع اإللتزامات المتعلقة بالعقود في 31 ديسمبر 2012 كما يلي:  

2012201220112011
دوالر أمريكىر.عدوالر أمريكىر.ع

409 097161191 13961978 026 05024 238 9اإللتزامات المتعلقة بالعقود المودعة

إلتزامات التأجير التشغيلي:  

في 31 ديسمبر اإليجار الحد األدنى في المستقبل التزامات بموجب اتفاق االنتفاع هي كما يلي:  

مستحقة :
900 18562 09624 57043 16 خالل سنة واحدة

847 536180 84769 535180 69ما بين سنتين وخمس سنوات
554 196814 342313 812769 295بعد خمس سنوات

23    أرقام المقارنة

تمت اعادة تصنيف بعض االرقام عند الضرورة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.  
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مسودة لالعتماد

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين إلى مساهمي
 شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.م

تقرير حول القوائم المالية

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة ش.م.ع.م )“الشركة”( الواردة في الصفحات من 165 إلى 200 والتي تتكون من قائمة المركز 
المالي كما في 31 ديسمبر 2013، وقائمة األرباح والخسائر، وقائمة الدخل الشامل اآلخر، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين،وقائمة 
التدفقات النقدية لمدة الثماني أشهر المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتكون من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة، وغيرها من 

اإليضاحاتاألخرى.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات اإلفصاح 
الواردة في قانون الشركات التجارية لسنة 1974 وتعديالته، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد القوائم المالية بصورة خالية 

من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولية مراجعي الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. لقد تمت مراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة الدولية، وتتطلب 
درجة معقولة من  إلى  التوصل  بهدف  المراجعة  أعمال  وتنفيذ  بتخطيط  نقوم  وأن  المالئمة،  األخالقية  بالمتطلبات  نتقيد  أن  المعايير  هذه 

القناعةعما إذا كانت القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية.

اإلجراءات  تستند  المالية.  القوائم  في  الواردة  واإلفصاحات  المبالغ  عن  مراجعة  أدلة  على  للحصول  إجراءات  تنفيذ  المراجعة  أعمال  تتضمن 
المختارة إلى تقدير المراجع بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام 
بتقييم تلك المخاطر، يأخذ المراجع بعين االعتبار ضوابط الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة باإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية، وذلك 
بغرض إعداد إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية الرقابة الداخلية للشركة. كما تتضمن المراجعة 
التقديرات المحاسبية التي أعدتها إدارة الشركة، باإلضافة إلى تقييم العرض  تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية 

اإلجمالي للقوائم المالية.

إننا نرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب إلبداء رأينا في القوائم المالية.

الــرأي

في رأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة، من جميع جوانبها الجوهرية، عن المركز المالي للشركة كما في 31ديسمبر 2013 وأدائها المالي 
وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية

في رأينا أن القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31ديسمبر  2013 تتفق من جميع النواحي الجوهرية مع قانون الشركات 
التجارية لسنة 1974 وتعديالته.

موقع من قبل           كي بي ام جي 
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قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعمانيإيضاح رقم:

43,258,695112,506,3586,003,61515,614,083اإليرادات 

)9,299,258()3,575,565()55,191,663()21,221,193(16تكاليف مباشرة.

22,037,50257,314,6952,428,0506,314,825إجمالي الربح

138,993,70823,390,659290,610755,813تعويضات عن أضرار)صافي(

31,031,21080,705,3542,718,6607,070,638

)418,204()160,800()1,169,583()449,705(17مصروفات عمومية وإدارية

30,581,50579,535,7712,557,8606,652,434الربح قبل أنشطة التشغيل

)3,222,899()1,239,204()26,151,547()10,055,270(18تكاليف التمويل

20,526,23553,384,2241,318,6563,429,535صافي الربح قبل الضريبة

)823,717()316,719()9,234,478()3,550,657(11ضريبة دخل

16,975,57844,149,7461,001,9372,605,818صافي الربح بعد الضريبة

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 171 إلى 200 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في صفحة 164.
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قائمة الدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعمانيإيضاح رقم:

16,975,57844,149,7461,001,9372,605,818صافي الربح بعد الضريبة

دخل شامل آخر مطروًحا منها ضريبة الدخل:

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى أرباح أو خسائر

تغطية التدفق النقدي- الجزء الفعال من 
)7,627,588()2,932,808(2016,106,47541,889,401التغيرات في القيمة العادلة

)5,021,770()1,930,871(33,082,05386,039,147مجموع الدخل الشامل/)الخسارة( للسنة

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 171 إلى 200 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في صفحة 164.
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قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر

2013201320122012إيضاح رقم:
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

األصول غير المتداولة
5313,007,650814,064,110188,193,994489,451,220الممتلكات واالآلت والمعدات

112,863,489293,533,131--4أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
11444,5901,156,2812,633,9106,850,222 و20أصول ضريبة مؤجلة

313,452,240815,220,391303,691,393789,834,573مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة

72,779,3477,228,4693,898,35910,138,775ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
2,007,7575,221,7321,558,7604,053,993المخزون

84,772,25512,411,587853,3532,219,383نقد وما في حكم النقد
9,559,35924,861,7886,310,47216,412,151مجموع األصول المتداولة

323,011,599840,082,179310,001,865806,246,724مجموع األصول 
حقوق المساهمين

971,440,634185,801,389500,0001,300,390 )أ(رأس المال
91,797,7524,675,557100,194260,582 )ب(احتياطي قانوني

911,827,78130,761,458779,2612,026,687 )د(أرباح محتجزة
85,066,167221,238,4041,379,4553,587,659أموال المساهمين

)49,924,972()19,196,152()8,035,571()3,089,677(20احتياطي التغطية
)46,337,313()17,816,697(81,976,490213,202,833مجموع حقوق المساهمين

االلتزامات غير المتداولة
7,094,06318,450,100--15قرض المساهمين

63,817,434165,975,121--14قروض مرحلية لرأس المال
6215,086,086559,391,641202,323,916526,200,042قروض ألجل

203,527,1749,173,40321,949,25457,085,186أدوات مالية مشتقة
3,0998,0582,3746,173مكافآت نهاية الخدمة

--12496,8611,292,226التزام تخريد أصول
113,888,70510,113,668316,719823,717 و20التزام ضريبة مؤجلة

223,001,925579,978,996295,503,760768,540,339مجموع االلتزامات غير المتداولة
االلتزامات المتداولة

612,780,70833,239,81410,793,21628,070,783قروض ألجل
--1,700,0004,421,326قرض قصير األجل

103,552,4769,239,21021,521,58655,972,915ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى                                                          
18,033,18446,900,35032,314,80284,043,037مجموع االلتزامات المتداولة

241,035,109626,879,346327,818,562852,584,037مجموع االلتزامات 
323,011,599840,082,179310,001,865806,246,724مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

تم اعتماد هذه القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 26 فبراير 2014 .
عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة                                        

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 171 إلى 200 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في صفحة 164.
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2013201320122012
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
16,975,57844,149,7461,001,9372,605,818الربح بعد الضريبة

تعديالت على:
5,981,79415,557,332788,6432,051,087استهالك

--)58()22(ربح ناتج عن بيع األصول الثابتة
119,192309,992)272,968()104,956(الجزء غير الفعال من تغطية التدفقات النقدية

3,550,6579,234,478316,719823,717ضريبة الدخل
7241,8851,5504,029مكافآت نهاية الخدمة )صافي(

26,403,77568,670,4152,228,0415,794,643
تغيرات في:

)1,969,172()757,147()3,953,614()1,520,164(إيرادات مستحقة
)3,513,933()1,351,107()1,167,739()448,997(المخزون

)6,321,530()2,430,628(2,639,1766,863,920مصروفات مدفوعة مسبقًا وذمم مدينة أخرى
--496,8611,292,226التزام تخريد أصول

1,043,8682,714,872)46,733,705()17,969,109(ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
)3,295,120()1,266,973(9,601,54224,971,503صافي النقد الناتج عن/ )المستخدم في( أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)491,365,826()188,930,160()340,170,371()130,795,508(شراء الممتلكات واالآلت والمعدات

--80207عائدات من بيع أصول ثابتة
112,863,489293,533,131115,871,347301,355,908تحويل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

)190,009,918()73,058,813()46,637,033()17,931,939(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
--70,940,634184,500,999الحركة في رأس المال

)40,590,220()15,606,940()18,450,100()7,094,063(الحركة في قرض المساهمين
15,723,48940,893,340)165,975,121()63,817,434(الحركة في قرض مرحلي لرأس المال

14,749,66238,360,63074,453,395193,636,920صافي العائدات من قروض ألجل
--1,700,0004,421,326قرض قصير األجل

--)11,000,000()4,229,500(توزيعات أرباح مدفوعة
12,249,29931,857,73474,569,944193,940,040صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل

3,918,90210,192,204244,158635,002صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
853,3532,219,383609,1951,584,381نقد وما في حكم النقد في بداية السنة

4,772,25512,411,587853,3532,219383نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة )إيضاح رقم 8(

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 171 إلى 200 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في صفحة 164.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

االحتياطي رأس المال 
القانوني

المجموعاحتياطي التغطيةاألرباح المحتجزة

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

)17,816,697()19,196,152(500,000100,194779,261الرصيد في 1 يناير 2013
مجموع الدخل الشامل
16,975,578-16,975,578--صافي الربح عن السنة

دخل شامل آخر
تغطية التدفق النقدي- الجزء الفعال من تعديالت 

16,106,47516,106,475---القيمة العادلة
16,975,57816,106,47533,082,053--مجموع الدخل الشامل

معامالت مع المالكين في الشركة
مساهمة وتوزيع

تحويل قروض مرحلية لرأس المال وقروض 
70,940,634---70,940,634المساهمين

--)1,697,558(1,697,558-التحويل إلى االحتياطي القانوني
)4,229,500(-)4,229,500(--توزيعات أرباح

66,711,134-)5,927,058(70,940,6341,697,558مجموع المعامالت مع المالكين في الشركة
81,976,490)3,089,677(71,440,6341,797,75211,827,781الرصيد في 31 ديسمبر 2013

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
)46,337,313()49,924,972(1,300,390260,5822,026,687الرصيد في 1 يناير 2013

مجموع الدخل الشامل
44,149,746-44,149,746--صافي الربح عن السنة

دخل شامل آخر
تغطية التدفق النقدي- الجزء الفعال من تعديالت 

41,889,40141,889,401---القيمة العادلة
44,149,74641,889,40186,039,147--مجموع الدخل الشامل

معامالت مع المالكين في الشركة
مساهمة وتوزيع

تحويل قروض مرحلية لرأس المال وقروض 
184,500,999---184,500,999المساهمين

--)4,414,975(4,414,975-التحويل إلى االحتياطي القانوني
)11,000,000(-)11,000,000(--توزيعات أرباح

173,500,999-)15,414,975(184,500,9994,414,975مجموع المعامالت مع المالكين في الشركة
213,202,833)8,035,571(185,801,3894,675,55730,761,458الرصيد في 31 ديسمبر 2013
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

)15,885,826()16,263,344()122,482(-500,000الرصيد في 1 يناير 2012

مجموع الدخل الشامل

1,001,937-1,001,937--صافي الربح عن السنة

--)166,667(166,667-التحويل إلى االحتياطي القانوني

دخل شامل آخر

تغطية التدفق النقدي- الجزء الفعال من تعديالت 
)2,932,808()2,932,808(---القيمة العادلة

)2,932,808()2,932,808(100,194901,743-مجموع الدخل الشامل

)17,816,697()19,196,152()779,261(500,000100,194الرصيد في 31 ديسمبر 2012

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

41,315,543)42,297,384()318,549(-1,300,390الرصيد في 1 يناير 2012

مجموع الدخل الشامل

2,605,818-2,605,818--صافي الربح عن السنة

--)260,582(260,582-التحويل إلى االحتياطي القانوني

دخل شامل آخر

تغطية التدفق النقدي- الجزء الفعال من تعديالت 
)7,627,588()7,627,588(---القيمة العادلة

)5,021,770()7,627,588(260,5822,345,236-مجموع الدخل الشامل

)46,337,313()49,924,972(1,300,390260,5822,026,687الرصيد في 31 ديسمبر 2012

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 171 إلى 200 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في صفحة 164.
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

 

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1

1شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.م )“الشركة”( هي شركة مساهمة ُعمانية مغلقة تم تسجيلها  بتاريخ 2 أغسطس 2010 بموجب قانون   
الشركات التجارية في سلطنة ُعمان.

وتشمل األنشطة الرئيسية للشركة ما يلي:  

تصميموشراءوإنشاءوتشغيلوتمويل محطةتوليد الكهرباء”بركاء 3” )“المحطة”(بسعة إنتاجيةتبلغ حوالى 750 ميجاواط.  - 

التشغيل والصيانة الكاملة للمحطة بالتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال طوال فترة العمر اإلنتاجي للمحطة   -
اعتباًرا من تاريخ بدء التشغيل التجاري )“تاريخ التشغيل التجاري”(.

إتاحة االستفادة من سعة التوليد المبينة.  -

بيع الطاقة الكهربائية التي يتم تسليمها للشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م )“أوبوب”(.  -

تعود ملكية رأس المال المصدر للشركة إلى تحالف من الشركات يضم كاًل من شركة كهربيل م.م.ح )“كهربيل”( في اإلمارات العربية   
المتحدة، التابعة لشركة “آي بي آر  جي دي إف” )%46(،  وشركة “ملتيتيك” ش.م.م الُعمانية )إحدى شركات مجموعة سهيل بهوان( ) 
%22(، وتملك كل من شركة “بلو هورايزون بركاء باور بي في” )“سوجيتز”، وهي إحدى شركات مجموعة “سوجيتز”(، وشركة “إس إي 
بي انترناشيونال نيزرالند بي في )“يوندين” إحدى شركات مجموعة شيكوكو الكتريك باور( ) %11 لكل منهما(. و”الهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية” في السلطنة )%10( )يشار إليهم مجتمعين بـ “المساهمين المؤسسين”(

بدأت الشركة التشغيل التجاري للمحطة بتاريخ 4 أبريل 2013، مقارنًة بالموعد الذي كان مقررًا في 1 أبريل 2013.  

اتفاقيات هامة  2

اتفاقية شراء الطاقة )“اتفاقية شراء الطاقة”( المؤرخة في 10 أغسطس 2010 المبرمة مع الشركة الُعمانية  لشراء الطاقة والمياه   .1
لمدة )15( عاًما اعتباًرا من التاريخ المقرر لبدء التشغيل التجاري.

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي )“إتفاقية بيع الغاز”( المؤرخة في 31 أغسطس  2010 المبرمة مع وزارة النفط والغاز )“وزارة النفط”( لشراء   .2
الغاز الطبيعي لمدة 15 عاًما اعتباًرا من التاريخ المقرر لبدء التشغيل التجاري. 

المبرمة مع   2010 أغسطس   15 المبرمة في  بركاء  بالموقع في  المتعلقة  االنتفاع”(  )“اتفاقية حق  الفرعية  االنتفاع  اتفاقية حق   .3
حكومة سلطنة ًعمان ممثلًة في وزارة اإلسكان لمنح حقوق االنتفاع بالمحطة لمدة 25 عاًما من تاريخ سريان االتفاقية. 

اتفاقية حق االنتفاع المتعلقة بالمناطق المؤقتة المؤرخة في 15 أغسطس 2010 المبرمة مع حكومة سلطنة ًعمان ممثلًة في وزارة   .4
اإلسكان لمنح حقوق االنتفاع بالمحطة لمدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ بدء التشغيل التجاري.

عقد مقاوالت أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات المبرم بتاريخ 15 سبتمبر 2010 مع شركة “سيمنزأيه جي” و شركة “جي   .5
إس” للهندسة واإلنشاءاتبغرض تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات في المحطة.

اتفاقية التشغيل والصيانة المبرمة مع شركة “سويز تراكتبيل” للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م بتاريخ 24 سبتمبر 2010 لمدة 15   .6
عاًمااعتباًرا من تاريخ بدء التشغيل التجاري.

اتفاق الشروط العامة واتفاقيات التسهيالت المؤرخة في 16 سبتمبر 2010 بشأن قروض طويلة األجل مع عدد من البنوك المحلية   .7
والدولية.
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

2         اتفاقيات هامة )تابع(
اتفاقية التعديل األول على اتفاقية الشروط العامة واتفاقيات التسهيالت المبرمة مع بقية األطراف بتاريخ 29 سبتمبر 2010.  .8

اتفاقية قرض مرحلي لرأس المال )“اتفاقية القرض المرحلي لرأس المااللمتعلقةبشركة جي دي إف سويز”( المؤرخة في 16 سبتمبر   .9
للقرض  األصلي  “المقرض  بصفته  ذ.م.م”  ايبكس  دبليو  إف  “كيه  بنك  وبين   “المقترض”  بصفتها  الشركة  بين  2010المبرمة 

المرحلي لرأس المال” و”وكيل تسهيالت القرض المرحلي لرأس المال “.

اتفاقية قرض مرحليلرأس المال)“اتفاقية القرض المرحليلرأس المال مع شركة سوجيتز و يوندن”( المؤرخة في 16 سبتمبر 2010   .10
المرحلي  للقرض  األصلي  المقرض   “ بصفته  ليمتد”  كوربوريت  “ميزوهو  بنك  وبين  “المقترض”  بصفتها  الشركة  بين  المبرمة 
لرأسالمال” و”وكيل تسهيالت القرض المرحليلرأس المال”، )يشار إلى المقرضين األصليين للقروض المرحلية لرأس المال والوكالء 

األصليين لتسهيالت القروض المرحلية لرأس المال مجتمعين بـ “أطراف التمويل للقروض المرحلية لرأس المال “(.

اتفاقية قرض مرحلي لرأس المال )“اتفاقية القرض المرحلي لرأس المال مع شركة ملتيتك”( المؤرخة في 26 أبريل 2012 المبرمة   .11
بين الشركة بصفتها “المقترض” وبين بنك “إتش إس بي سي ميدل إيست ليميتد” بصفته  المقرض األصلي للقرض المرحلي 

لرأس المال “ و”وكيل تسهيالت القرض المرحلي لرأس المال “..

اتفاقية قرض المساهمين المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية بخصوص قرض المساهمين.  .12

اتفاقيات التغطية حول مقايضة أسعار الليبور المبرمة مع “بنك كريدي أجريكول كوربوريت اند انفستمنت” )بتاريخ 5أكتوبر 2010(   .13
وبنك “كي اف دبليو ايبكس ذ.م.م” )بتاريخ 6 أكتوبر 2010( وبنك “إتش إس بي سي ميدل إيست ليميتد” )بتاريخ 6 أكتوبر 2010( 

ومع بنك ستاندرد تشارترد” )بتاريخ 7 أكتوبر 2010 وتم تعديلها بتاريخ 19 ديسمبر 2011(.

اتفاقية التغطية المبرمة في 12 أكتوبر 2010 مع بنك ستاندرد تشارتردوالمتعلقة بسعر صرف اليورو/الدوالر.  .14

كفالة حسن التنفيذ المؤرخة في 9 أغسطس 2010 والصادرة عن بنك مسقط ش.م.ع.ع لصالح الشركة الُعمانية لشراء الطاقة   .15
والمياه.

كفالة حسن تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات الصادرة عن بنك “ كريدي أجريكول كوربوريت اند انفستمنت” لصالح   .16
الشركة بتاريخ 20 سبتمبر 2010.

اتفاقية مؤسسي المشروع المبرمة بتاريخ 10 أغسطس 2010 بين شركة الكهرباء القابضة وبين المساهمين المؤسسين.  .17

اتفاقية االكتتاب في األسهم واالحتفاظ بها المبرمة بتاريخ16 سبتمبر 2010 مع المساهمين المؤسسين.  .18

ضمان التشغيل والصيانة المؤرخة في 24 سبتمبر 2010 والمبرمة بين شركة “جي دي إف سويز سي سي إس سي آر إل” بروكسل   .19
بصفتها “الضامن” وبين الشركة بصفتها “المستفيد”.

اتفاقية المساهمين المؤرخة في 29 نوفمبر 2010.  .20

اتفاقية توصيل الكهرباء بتاريخ ديسمبر 2011 مع الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م بهدف توصيل معدات الشركة بنظام نقل   .21
الكهرباء.

اتفاقية خدمات اإلعارة المبرمة بتاريخ 13يوليه 2011 المبرمة مع شركة كهربيل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م بخصوص إعارة   .22
خدمات الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير الصحة والسالمة والبيئة.

اتفاقية خدمات اإلعارة المبرمة بتاريخ 12 أكتوبر 2011 المبرمة مع شركة تراكتبل إنجنيرينج إس أيه لالستشارات الهندسية )فرع   .23
سلطنة ُعمان(بخصوص إعارة خدمات مدير اإلنشاءات.

االتفاقية التكميلية لمقاوالت أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات المؤرخة في 10 يونيو 2012 بخصوص وضع حل مؤقت   .24
ودائم لمسألة تسارع توربينات الغاز والتعويض المتوجب على مقاول أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات عن أي تأخيرات أو 

خسائر أو تكاليف إضافية تنشأ عن تسارع توربينات الغاز خالل مرحلة الطاقة المبكرة.

التسهيالت المتجددة لرأس المال العامل المبرمة في 5 يونيو 2012 مع بنك مسقط ش.م.ع.ع والمتعلقة بالحصول على تسهيالت   .25
سحب على المكشوف وقرض قصير األجل في حدود 8.84 مليون ريال ُعماني.
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2         اتفاقيات هامة )تابع(

اتفاقية توريد الكهرباء المبرمة مع شركة كهرباء مزون ش.م.ع.مبهدف توريد الكهرباء للشركة عند نقطة التوصيل بحد أقصى 50 ميجا   .26
فولت حسب شروط إتفاقية التوريد. 

وثائق الضمان  

سند بين الدائنين بتاريخ 16 سبتمبر 2010 مع بنك االستيراد والتصدير الكوري، وبنك “كريدي اجريكول كوربوريت اند انفستمنت”   .27
)بصفة “وكيل التسهيالت الدولية”  و”أمين ضمانات خارجي”(، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفة “أمين ضمانات داخلي”.

“أمين ضمانات  انفستمنت” بصفة  اند  كوربوريت  اجريكول  “كريدي  بنك  2010مع  16 سبتمبر  خارجيمبرم في  وتنازل  رهن  صك   .28
خارجي”.

اند انفستمنت” بصفة “أمين  اجريكول كوربوريت  المبرم مع بنك “كريدي   2010 16 سبتمبر  بتاريخ  التأمين  إعادة  عقد تخصيص   .29
ضمانات خارجي” والشركة الُعمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع بصفتها “المؤمن عليه”.

إتفاقية بيع وشراء بتاريخ 16 سبتمبر 2010 المبرمة مع بنك مسقط ش.م.ع.ع بصفة “أمين ضمانات داخلي”.  .30

إتفاقية للتأمين على األسهم الُعمانية بتاريخ 16 سبتمبر 2010 المبرمة بين الشركة بصفتها مع المساهمين المؤسسين بصفتهم   .31
“الممولين” وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفتها “أمين ضمانات داخلي” وبنك “كريدي اجريكول كوربوريت اند انفستمنت” بصفته 

“وكيل التسهيالت الدولية”. 

رهن تجاري على أصول الشركة الخاصة بالمشروع )شاملة للمقبوضات( المؤرخ في 21 سبتمبر 2010 بين الشركة بصفتها “الراهن”   .32
وبين بنك مسقط ش.م.ع.ع بصفته “المرتهن”.

رهن قانوني مؤرخ في 21 سبتمبر 2010 بين الشركة بصفتها “الراهن” وبين بنك مسقط ش.م.ع.ع بصفته “المرتهن”.   .33

مستندات الضمان األخرى )االتفاقيات المباشرة(  .34

اتفاقية شراء الطاقة المباشرة المؤرخة في 20 سبتمبر 2010 بين الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بصفتها “المشتري” وبين   
الدولية” وبنك مسقط  التسهيالت  انفستمنت” بصفة “وكيل  اند  اجريكول كوربوريت  ، وبنك “كريدي  “المنتج”  الشركة بصفتها 

ش.م.ع.ع بصفته “الوكيل الداخلي”.

2010 بين حكومة سلطنة ُعمان ممثلة بوزارة النفط والغاز بصفة  19 أكتوبر  اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المباشرة المبرمة بتاريخ   
)“البائع”( وبين الشركة بصفتها “المنتج” ، وبنك “كريدي اجريكول كوربوريت اند انفستمنت” بصفة “أمين الضمانات الخارجي” وبنك 

مسقط ش.م.ع.ع بصفته “الوكيل الداخلي”.

إف  دي  و”جي  “الُمشّغل”  بصفتها  بين شركة “ستومو”   2010 24 سبتمبر  بتاريخ  المبرمة  المباشرة  والصيانة  التشغيل  اتفاقية   
سويز سي سي اس سي ار ال” بصفة “ضامن التشغيل والصيانة” والشركة بصفة “المالك” وبنك “كريدي اجريكول كوربوريت اند 

انفستمنت” بصفة “الوكيل”.

اتفاقية أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات المبرمة بتاريخ 22 سبتمبر 2010 بين كل من شركة “سيمنز أيه جي” وشركة “جي   
إس إنجنيرينج اند كونستركشن” بصفة “مقاول أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات، والشركة بصفة “المالك” وبنك “كريدي 

اجريكول كوربوريت اند انفستمنت” بصفة “أمين الضمانات الخارجي”.
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أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

أساس اإلعداد  

بيان االلتزام  .1

تم إعداد هذه القوائم المالية وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتطلبات   
الواردة في قانون الشركات التجارية 1974 وتعديالته.

أساس القياس  .2
تم إعداد هذه القوائم على أساس التكلفة التاريخّية، باستثناء مخصص صيانة الموقعوتكلفة التمويل المؤجلة التي تّم قياسها وفقًا   

للتكلفة المطفأة، باإلضافة إلى األدوات المالّية المشتقة التي يتم قياسها وفقًا للقيمة العادلة.
استخدام التقديرات واألحكام  .3

يتطلب إعداد القوائم المالية طبًقا لمعايير التقارير المالية الدولية أن تقوم إدارة الشركة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على   
تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول واإللتزامات والدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 
وتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المدرجة بشكل مستمر ، ويتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترةالتي يتم 

فيها مراجعة التقدير وفي أي فترات مستقبلية يطالها التأثير.

المدرجة في  المبالغ  على  األثر  أبلغ  لها  كان  التي  المحاسبية  السياسات  تطبيق  الهامة حول  باألحكام  المتعلقة  المعلومات  وترد   
القوائم المالية في التقييم المالي لألدوات المالية المشتقة.

تقدير القيمة العادلة  

تقيس الشركة القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء   
القياسات:

المستوي األول: سعر السوق المعلن )غير المعّدل( في سوق نشطة ألداة مماثلة.  •
أسعار  باستخدام  تقييمها  يتم  أدوات  الفئة  وتشمل هذه  يمكن مالحظتها.  إلى مدخالت  تستند  تقييم  أساليب  الثاني:  المستوي   •
السوق المعلنة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، واألسعار المعلنة ألدوات مماثلة أو مشابهة في األسواق التي تعتبر أقل من 

نشطة، أو أساليب تقييم أخري حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.
المستوي الثالث: أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تشمل هذه الفئة األدوات  المالية التي يتم تقييمها   •
على أساس األسعار المعلنة ألدوات مماثلة حيث يتطلب األمر إدخال تعديالت أو افتراضات جوهرية غير قابلة للمالحظة لكي تعكس 

الفروق بين األدوات.

السياسات المحاسبية الهامة  

العمالت األجنبية  .4
العملة التنفيذية وعملة العرض  )1(

)“ر.ع”(.  الُعماني  بالريال  وكذلك  للشركة،  التنفيذية  العملة  وهي  األمريكي،  الدوالر  من  بكل  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم    
1دوالر  الصرف:  أساس سعر  على  األمريكي  الدوالر  المالية من  القوائم  الُعماني في هذه  بالريال  المعروضة  المبالغ  تحويل  وتم 

أمريكي= 0.3845 ر.ع. 
المعامالت بالعمالت األجنبية  )2(

خالل إعداد هذه القوائم المالية، تم تسجيل المعامالت التي بعمالت أخرى غير العملة التنفيذية للشركة )العمالت األجنبية( على   
أساس سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. 

وتم في تاريخ كل تقرير تحويل البنود النقدية المقّيمة بالعمالت األجنبية على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ التقرير.  
وبالنسبة للبنود غير النقدية التي تم قياسها على أساس التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية فلم يتم تحويلها على أساس أسعار   

الصرف السائدة بتاريخ الميزانية العمومية. 
يتم إدراج مكاسب وخسائر التحويل المتعلقة بالبنود النقدية في قائمة األرباح والخسائر في وقت حدوثها، باستثناء تلك المتعلقة   
بالبنود النقدية التي ترتقي إلى أدوات تغطية بالنسبة إلى تغطية التدفق النقدي التي يتم إدراجها مبدئًيا في قائمة الدخل الشامل 

اآلخر إلى الحد الذي تكون فيه التغطية فعالة.
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أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

 )ه(األدوات المالية

األدوات المالية غير المشتقة  )1(

النقد، والقروض والسلفات  تتكّون األدوات المالّية غير المشتّقة من ذمم تجارّية مدينة وذمم مدينة أخرى والنقد وما في حكم   
والذمم الدائنة التجارّية والذمم الدائنة األخرى. ويشمل النقد وما في حكم النقد األرصدة النقدية، والودائع تحت الطلب، والودائع 
التي  البنوك  إدراج عمليات السحب على المكشوف من  3 أشهر.ويتم  الثابتة، والودائع ألجل مع فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز 
تستحق الدفع عند الطلب وتشكل جزًءا ال يتجزأ من إدارة النقد في الشركة كأحد مكونات النقد وما في حكم النقد ألغراض قائمة 

التدفقات النقدية.

المعاملة  تكاليف  إلى  تكاليف منسوبة مباشرًة  أي  إلى  باإلضافة  العادلة  بالقيمة  المشتّقة مبدئًيا  المالّية غير  إدراج األدوات  يتم   
بالنسبة لألدواتغير المدرجةبالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

األدوات المالية المشتقة شاملة محاسبة التغطية  )2(

تملك الشركة أدوات مالية مشتقة لتغطية التعرض لمخاطر العمالت األجنبية وأسعار الفائدة. وعند التعيين األولي للتغطية، توثق   
الشركة بشكل رسمي العالقة بين أدوات التغطية وبين البند الذي تتم تغطيته، ، بما في ذلك أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيتها 

في إجراء معامالت التغطية باإلضافة إلى األساليب التي سيتم استخدامها لتقييم مدى فعالية عالقة التغطية.

تجري الشركة تقييمًا عند بداية عالقة التغطية وبشكل دائمحول ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التغطية “فعالة للغاية” في   
تعويض التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المغطاة خالل فترة التغطية، وأيًضا ما إذا كانت النتائج الفعلية 
كل تغطية تكون في حدود %80 إلى %125. وبالنسبة لتغطية التدفق النقدي لمعاملة متوقعة، يجب أن يكون احتمال حصول 

المعاملة كبيًرا ويجب أن تكون عرضة للتقلبات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تؤثر في النهاية على صافي الدخل.

          يتم إدراج األدوات المشتقة مبدئًيا بالقيمة العادلة، ويتم إدراج تكاليف المعاملة ذات الصلةفي قائمة األرباح والخسائر عند تكبدها. 
وبعد اإلدراج األولي، يتم قياس األدوات المشتقة بالقيمة العادلة، ويتم احتساب أي تغييرات عليها كما هو مبين أدناه. 

تغطية التدفق النقدي  )3(

عندما يتم تعيين أداة مشتقة كأداة تغطية عند إجراء تغطية للتقلبات في التدفقات النقدية، والتي تعزى إلى إحدى المخاطر المرتبطة   
بأصل أو التزام مدرج، أو معاملة متوقعة للغاية يمكن أن تؤثر على األرباح أوالخسائر، يتم إدراج  الجزء الفعال من التغيرات في القيمة 
العادلة لألداة المشتقة في قائمة الدخل الشامل اآلخر، ويتم عرضها في احتياطي التغطية في حقوق المساهمين. ويتم إزالة المبالغ 
المدرجة في قائمة الدخل الشامل اآلخر وإدراجها في قائمة األرباح والخسائر لنفس الفترة ألن التدفقات النقدية المغطاة تؤثر على 
األرباح أو الخسائر تحت نفس البند من قائمة الدخل الشامل كما في البند المغطى. ويتم إدراج أي حصة غير فعالة من التغيرات في 
القيمة العادلة لألداة المشتقة في األرباح أو الخسائر. وفي حال لم تعد أداة التغطية تلبي معايير محاسبة التغطية، أو في حال انتهاء 

صالحيتها أو بيعها، أو إنهائها أو استخدامها أو إبطال تعيينها، فيتم إيقاف محاسبة التغطية مستقباًل.

وتبقى المكاسب أو الخسائر المتراكمة التي تم إدراجها في قائمة الدخل الشامل اآلخر وعرضها في احتياطي التغطية في حقوق   
المساهمين في مكانها لحين تحقق األثر الناتج عن المعاملة المستقبلية على األرباح أو الخسائر. وعندما يكون البند المغطى من 
األصول غير المالية، يتم تحويل المبلغ المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى القيمة الدفترية لألصل عند إلغاء إدراج األصل. 
وفي حال أصبح من غير المتوقع حدوث المعاملة المستقبلية، يتم إدراج الرصيد الموجود في قائمة الدخل الشامل اآلخر فوًرا في 
قائمة األرباح والخسائر. وفي حاالت أخرى، يتم نقل المبلغ المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة األرباح والخسائر في 

نفس الفترة التي يؤثر فيها البند المغطى على األرباح أو الخسائر.
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الممتلكات واالآلت والمعدات )و( 

اإلدراج والقياس  )1(

المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في  التكلفة مطروحًا منه االستهالك  الممتلكات واالآلت والمعدات بسعر  بنود  تقاس   
القيمة. وتشمل التكاليف على النفقات التي ترجع بشكل مباشر إلى شراء األصل. 

تشتمل تكاليف األصول المكونة داخليًا على تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى ترجع بشكل مباشر إلى عملية إعادة   
تشغيل األصول مما يجعلها صالحة للعمل للغرض المقصود منها، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي كانت 
قائمة عليه،  وتكاليف االقتراض الرأسمالية. كما يمكن أن تشمل التكلفة التحويالت من قائمة الدخل الشامل اآلخر ألي ربح أو 

خسارة ناتجة عن تأهيل تغطيات التدفق النقدي لعمليات شراء الممتلكات واالآلت والمعدات بالعمالت األجنبية. 

عندما يكون لبنود الممتلكات واالآلت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة يتم احتسابها على أساس بنود منفصلة )مكونات رئيسية(   
من الممتلكات واالآلت والمعدات. 

يتم تحديد المكاسب والخسائر من بيع أحد بنود الممتلكات واالآلت والمعدات من خالل مقارنة العائدات الناتجةعن عملية البيع مع   
القيمة الدفترية للممتلكات واالآلت والمعدات، ويتم إدراج الفروق ضمن قائمة األرباح والخسائر. وعند بيع األصول المعاد تقييمها، 

يتم تحويل المبالغ المتضمنة في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة.

المصروفات الالحقة  )2(

يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تساهم في زيادة الفوائد االقتصادّية المستقبلّية المتضمنة في األصل المحدد الذي   
ترتبط به. 

ويتم إضافة المصروفات الالحقة المدرجة بالفعل والخاصة بالممتلكات واالآلت والمعدات إلى القيمة الدفترية لتلك األصول حين   
يكون من المحتمل أن الفوائد االقتصادية المستقبلية التي تزيد على معيار األداء الذي تم تقييمه باألصل، ستتدفق على الشركة. 

ويتم إدراج جميع المصروفات الالحقة األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

االستهالك  )3(

يتم إدراج االستهالك في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االفتراضي التقديري لألصل مطروًحا منه    
قيمته المتبقية.

تقوم اإلدارة بإعادة تقييم األعمار االفتراضية والقيم المتبقية وطرق االستهالك بالنسبة لآلالت  والمعدات بشكل سنوي. وتكون   
األعمار االفتراضية التقديرية للفترات الحالية والمقارنة على النحو اآلتي: 

السنوات            

40 الممتلكات واالآلت والمعدات          

40 تفكيك األصول           

25 قطع غيار فنية           

3 أصول أخرى           

 )4(أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

يتم قياس األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بسعر التكلفة وال يتم استهالكها حتى يتم تحويلها إلى إحدى فئات األصول الثابتة، وهو   
ما يحدث عندما يكون األصل جاهزًا لالستخدام المعد له.
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التزام تخريد األصول  )5(

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

المصاحبة لتجديد الموقع بما في ذلك إغالق المحطة وتكاليف المراقبة. 

)ز( المخزون

يتكون المخزون من زيت الوقود ويتم إدراجه على أساس أقل تكلفة وصافي القيمة المحققة.

انخفاض قيمة األصول  )6(

األصول المالية  .1

يعتبر األصل المالي منخفض القيمة إذا ظهرت أدلة موضوعية تشير إلي أن حدثًا أو أكثر خّلف تأثيرًا سلبيًا على التدفقات النقدية   
المستقبلية التقديرية لذلك األصل. ويتم احتساب خسائر انخفاض القيمة بالنسبة لألصل المالي الذي ُيقاس بسعر التكلفة المطفأة 
على أنها الفارق بين القيمة الدفترية لألصل المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مخصومة بسعر الفائدة 

الفعلي األصلي.

الهامة كل على حدة. ويتم تقييم ما تبقى من أصول مالية ضمن مجموعات تتمتع  المالية  القيمة لألصول  انخفاض  اختبار  يتم   
بخصائص مخاطر ائتمان متشابهة. ويتم إدراج جميع خسائر انخفاض القيمة في قائمة األرباح والخسائر. ويتم إلغاء الخسارة الناجمة 
عن انخفاض القيمة إذا كان من الممكن أن تتعّلق عملية اإللغاء من الناحية الموضوعية بحدث واقع بعد إدراج تلك الخسارة. وفي 

حالة األصول المالية التي تقاس بسعر التكلفة المطفأة، يتم إدراج عملية اإللغاء في قائمة األرباح والخسائر.

األصول غير المالية  .2

يتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير الماليةللشركة، باستثناء المخزون وأصول الضريبة المؤجلة، في تاريخ كل تقرير لتحديد ما   
إذا كان هناك مؤشر علي انخفاض قيمتها. وإذا وجد ما يشير إلى إنخفاض القيمة، فيتم تقدير القيم المستردة لألصول، ويتم إدراج 
خسارة انخفاض القيمة إذا زادتالقيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد التابعة له عن القيمة المستردة لهذا األصل. ويتم 
إدراج خسائر انخفاض القيمة في قائمة األرباح والخسائر ما لم تكن تلغي إعادة تقييم سابق تم قيده في حقوق المساهمين، وفي 

تلك الحالة يتم خصمه من حقوق المساهمين.

ويتم إلغاء الخسائر الناتجة عن إنخفاض فى القيمة إذا حدث تغيير فى التقديرات التى استعملت فى تحديد القيمة المستردة. وال   
يتم إلغاء الخسارة الناتجة عن االنخفاض فى القيمة إال في حدود عدم تجاوز القيمة الدفترّية لألصل القيمة الدفترية التي كان من 

الممكن تحديدها، مطروًحا منها أي استهالك أو إطفاء، إذا لم يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة. 

االلتزامات المالية  )16(

يتم إدراج الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى في البداية على أساس القيمة العادلة ثم يتم قياسها بسعر التكلفة المطفأة باستخدام 
طريقة الفائدة الفعالة.

كما يتم إدراج القروض ذات الفوائد في البداية بالقيمة العادلة مطروًحا منها التكاليف ذات الصلة بالمعاملة. وبعد عملية اإلدراج المبدئي، 
يتم إدراج القروض ذاتالفوائد بسعر التكلفة المطفأة مع إدراج أي فرق بين التكلفة والقيمة االستردادية في قائمة األرباح والخسائر طيلة مدة 

القرض وعلىأساس سعر الفائدة الفعلي.

)28( مكافآت  نهاية الخدمة للعاملين

لخطة  وفقًا  للعاملينالُعمانيين  بالنسبة  محّددة  بمساهمات  تقاعد  برنامج  إطار  في  المدفوعة  بالمساهمات  المتعلقة  االلتزامات  إدراج  يتم 
التأمينات االجتماعية المعمول بها في سلطنة ُعمان كمصروفات في قائمة األرباح والخسائر عند تكبدها.

ويتمثل التزام الشركة في ما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للعاملينغير الُعمانيين في مبلغ المكافأة المستقبلية التي يجنيها هؤالء العاملينمقابل 
خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة. 
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المخصصات )ك(  

يتم إدراج المخصص في قائمة المركز المالي إذا كان لدى الشركة إلتزام قانوني أو تقديري نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن   
يتطلب األمر تدفق الفوائد اإلقتصادية لتسوية ذلك اإللتزام. وفي حال قياس المخصص باستخدام التدفق النقدي المّقدر لتسوية 

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

تكاليف االقتراض  )23(

يتم إدراج مصروفات الفوائد والنفقات المشابهة في قائمة األرباح والخسائر في الفترة التي تم تكبدها فيها، باستثناء القدر الذي تتم   
رسملتها فيه باعتبارها تنسب مباشرة إلى عمليات امتالك أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة، والتي البد أن تستغرق فترة كبيرة من الوقت 

لتكون جاهزة لإلستخدام أو البيع..

تكاليف التمويل المؤجلة  )24(

يتم تأجيل تكلفة الحصول على تمويل طويل األجل واستهالكها على طول فترة القرض طويل األجل باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال.   
ويتم معادلة تكاليف التمويل المؤجل مطروًحا منها االستهالك المتراكم مع المبالغ المسحوبة من القروض ألجل. وتتم رسملة استهالك 
تكاليف التمويل المؤجلة خالل فترة إنشاء المحطات باستثناء مرحلة التشغيل األولي، حيث يتم خالل تلك الفترة إدراج مبلغ متناسب من 
االستهالك في قائمة األرباح والخسائر. وبعد تاريخ بدء التشغيل التجاري للطاقة، يتم إدراج استهالك تكاليف التمويل المؤجلة في قائمة 

األرباح والخسائر.

اإليرادات  )25(

تشمل اإليرادات تعريفة السعة اإلنتاجية للطاقة ورسوم الطاقة الكهربائية، ويتم احتساب تعريفة االستهالك بالتوافق مع اتفاقية شراء   
الطاقة. وتقوم الشركةبإدراج إيرادات التشغيل على أساس االستحقاق المحاسبي. وال يتم إدراج أية إيرادات في حال كان هناك شك كبير 

حول تحصيل المبالغ المستحقة.

)س( ضريبة الدخل

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

المساهمين.

والمبالغ  المالية  التقارير  ألغراض  وااللتزامات  لألصول  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  الفروق  على  المؤجلة  الضريبة  احتساب  يتم   
المستخدمة ألغراض الضريبة. تستند مبالغ مخصصات الضريبة المؤجلة الى االسلوب المتوقع لتحصيل أو تسوية القيم الدفترية 

لألصول وااللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة او التي سيتم تطبيقها على نطاق واسع بتاريخ التقرير.

أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها  توفر  المحتمل معه  يكون من  الذي  الحد  إلى  المؤجلة فقط  الضريبة  إدراج أصل  يتم   
استغالل الخسائر والخصومات الضريبية غير المستخدمة. ويتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل 

معه تحصيل المنفعة الضريبية ذات الصلة.

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

ما زال هناك عدد من المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات غير سارية المفعول بعد بالنسبة للفترة المنتهية في 31   
ديسمبر 2013 ولم يتم تطبيقها فى إعداد هذه القوائم المالية. وفيما يلي سرد لبعض منها مما قد يكون ذي صلة بالشركة:
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المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: “األدوات المالية”  

  يقدم المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية متطلبات جديدة فيما يخص تصنيف وقياس األصول المالية. وبموجب 
هذا المعيار المذكور، فإن األصول المالية يتم تصنيفها وقياسها بناًء على النموذج التجاري الذي توجد فيه هذه األصول باإلضافة إلى 
خصائص التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة بها. يقوم المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بإدخال إضافات جديدة 
على متطلبات  تعديالت محدودة  اإلنجاز إلجراء  قيد  حالًيا مشروع  الدولية  المحاسبة  معايير  يمتلك مجلس  المالية.  بااللتزامات  تتعلق 
التصنيف والقياس المتعلقة بالمعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وإضافة متطلبات جديدة لمواجهة انخفاض قيمة 
األصول المالية ومحاسبة التغطية. ويدخل المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حيز التنفيذ كل سنةاعتباًرا من أو بعد 
1 يناير 2015، مع السماح بتطبيقه قبل ذلك التاريخ. وتقوم الشركة حالًيا بدراسة األثر المحتمل لهذا المعيار، وال تنوي تطبيقه قبل ذلك..

معايير وتفسيرات جديدة تم تطبيقها خالل السنة  )20(

تم خالل السنة تطبيق المعايير الجديدة التالية أثناء إعداد هذه القوائم المالية دون تأثير هام على السنة الحالية.  

المعيار رقم 1 من معايير المحاسبة الدولية: عرض القوائم المالية  -

تم تعديل المعيار رقم 1 من معايير المحاسبة الدوليةوبالتالي تم تغيير اسم قائمة الدخل الشامل لتصبح قائمة األرباح والخسائر والدخل   
الشامل اآلخر.

)ف( معايير وتفسيرات جديدة تم تطبيقها خالل السنة )تابع(  

المعيار رقم 13 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:: قياسات القيمة العادلة  -

يقدم هذا المعيار مصدرًا واحدًا للتوجيه حول كيفية قياس القيمة العادلة، وتحل محل اإلرشادات المتعلقة بقياس القيمة العادلة   
الموزعة حالًيا على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ومع مراعاة بعض االستثناءات القليلة، يتم تطبيق المعيار رقم 13 من 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عندما تكون قياسات القيمة العادلة أو اإلفصاحات مطلوبة أو مسموحة بها بموجب المعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية.

تحديد القيم العادلة  )14(

األدوات المالية المشتقة  .1

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

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

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

االلتزامات المالية غير المشتقة  .2

يتم حساب القيمة العادلة – والتي تحدد ألغراض اإلفصاح – بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لرأس المال   
األصلي والفوائد، المخصومة بسعر فائدة السوق في تاريخ التقرير.
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  4

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال عماني

260,241,053676,829,785251,077,313652,996,912تكاليف إنشاء 

10,283,65326,745,5229,635,36825,059,475رسوم تجهيز ورسوم ثابتة

1,919,6174,992,5021,674,4164,354,789تكاليف التأمين

21,174,53455,070,31017,674,10545,966,460تكاليف التمويل

11,178,91829,073,90911,178,91829,073,909تكاليف التطوير

1,112,8482,894,274959,1792,494,614رواتب وأجور

4,972,76012,933,0544,093,66610,646,726مصروفات متعلقة مباشرة أخرى

6,957,15718,094,0374,170,37010,846,216تكاليف التشغيل )صافي(

)487,905,972()187,599,846()826,633,393()317,840,540(التحويل إلى االآلت والمعدات )إيضاح رقم 5(

112,863,489293,533,131--في 31 ديسمبر

أن  والمعدات. وحيث  الممتلكات واالآلت  إلى  التحويل  المحطة قبل  المتكبدة إلنشاء  التكاليف  التنفيذ  الرأسمالية قيد  األعمال  تمثل   
الشركة قد حققت موعد بدء التشغيل التجاري بتاريخ 4 أبريل 2013، فقد تم تحويل كافة تكاليف األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى 

الممتلكات واالآلت والمعدات.

تمثل تكاليف التطوير:  

التكاليف والمصروفات التي يتكبدها المساهمون )ويتم سدادها من قبل الشركة وفقًا التفاقية المساهمين( فيما يتعلق بتطوير   •
وإعداد وتقديم العطاءات، وتأسيس الشركة والتكاليف وأتعاب المحامين واالستشاريين والمستشارين الخارجيين الذين يتم االستعانة 

بهم في تأسيس الشركة؛ و

رسوم إغالق المشروع التي تدفعها الشركة وفق اتفاقية المساهمين عند اإلغالق المالي الناجح للمشروع.  •
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

الممتلكات واالآلت والمعدات  5

الممتلكات 
واالآلت 

تفكيك األصولوالمعدات
قطع الغيار 

الفنية
األصول 

المجموعالمجموعاألخرى

ريال ُعمانيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

التكلفة

172,212172,21266,215---1 يناير 2012

3,450,8798,975491,365,826188,930,160-487,905,972إضافات خالل الفترة

3,450,879181,187491,538,038188,996,375-1487,905,972 يناير 2013

إضافات/تحويالت خالل 
337,863,0681,213,9691,085,6967,638340,170,371130,795,508السنة )إيضاح رقم 9(

---)864,353(-864,353تحويل خالل السنة

)200()519()519(---استبعاد خالل السنة

31826,633,3931,213,9693,672,222188,306831,707,890319,791,683 ديسمبر 2013

االستهالك

35,73135,73113,739---1 يناير 2012

9,72378,8762,051,087788,642-1,962,488رسوم عن السنة

9,723114,6072,086,818802,381-11,962,488 يناير 2013

)142()370()370(---استبعاد خالل السنة

15,375,04323,18399,08160,02515,557,3325,981,794رسوم عن السنة

3117,337,53123,183108,804174,26217,643,7806,784,033 ديسمبر 2013

القيمة الدفترية

31809,295,8621,190,7863,563,41814,044814,064,110313,007,650 ديسمبر 2013

3,441,15666,580489,451,220188,193,994-31485,943,484 ديسمبر 2012
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

الممتلكات واالآلت والمعدات  5

التغير في التقديرات المحاسبية  

العمر اإلنتاجي للممتلكات واالآلت والمعدات  

قامت الشركة خالل السنة بمراجعة الكفاءة التشغيلية لمحطاتها وآالتها، األمر الذي أدى إلى تغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع لبنود   
الممتلكات واالآلت والمعدات.

بالنسبة للمحطات واآلالت والمباني وخطوط األنابيب المتعلقة بمحطة الطاقةوالتي كانت اإلدارة قد توقعت لها أن تبقى في االستخدام   
لمدة 30 سنة، فقد أصبح من المتوقع اآلن أن تبقى صالحة لالستخدام لمدة 40 سنة. ونتيجة لذلك زادت األعمار اإلنتاجية المتوقعة 
الحالية  السنوات  خالل  الشامل  الدخل  قائمة  في  المتضمنة  االستهالك  مصروفات  على  التغييرات  هذه  تأثير  ويكون  األصول.  لهذه 

والمستقبلية على التوالي كما يلي:

ما بعد20132014201520162017

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

النقص/)الزيادة( في 
)32,583,006(5,039,5816,885,8566,885,8566,885,8566,885,856مصروفات االستهالك

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

النقص/)الزيادة( في 
)12,528,166(1,937,7192,647,6122,647,6122,647,6122,647,612مصروفات االستهالك

قرض ألجل  6

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

239,857,507623,816,664226,588,926589,308,000قروض ألجل

)28,070,783()10,793,216()33,239,814()12,780,708(مطروًحا منها: الجزء المتداول

227,076,799590,576,850215,795,710561,237,217الجزء غير المتداول

)35,037,175()13,471,794()31,185,209()11,990,713(مطروًحا منها: تكاليف معاملة غير مستهلكة

215,086,086559,391,641202,323,916526,200,042

بتاريخ 16 سبتمبر 2010، أبرمت الشركة اتفاقية شروط عامة حول التسهيالت االئتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية ومحلية، مع   
بنك “كريدي أجريكول كوربوريت اند انفسمنت” بصفة “وكيل التسهيالت الدولي” و”أمين الضمانات الخارجي” وبنك الحساب الخارجي، 
و”وكيل التسهيالت من بنك التصدير واالستيراد الكوري”، ووكيل التسهيالت التجارية، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفته بنك الحساب 
الداخلي، وبنك الُمصدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل تسهيالت كفالة حسن التنفيذ، وبنك “كيه اف دبليو إيبكس - ذ.م.م” بصفة وكيل 

تسهيالت “هيرميس”، وبنك التصدير واالستيراد الكوري بصفته وكيل التسهيالت للبنك.
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

قرض ألجل )تابع(  6

بتاريخ 31 ديسمبر 2013، كانت حدود التسهيالت والمبالغ المستحقة كما يلي:  

الرصيدالحد

2013201320132013

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

31 ديسمبر 2013

74,977,500195,000,00071,138,652185,016,000تسهيالت متغيرة مغطاة من »هيرميس«

53,434,734138,972,00050,698,876131,856,634تسهيالت مباشرة من بنك التصدير واالستيراد  الكوري

48,948,773127,305,00047,680,999124,007,800تسهيالت تجارية

46,140,000120,000,00043,777,632113,856,000تسهيالت ثابتة مغطاة من “هيرميس”

27,994,67672,808,00026,561,34869,080,230تسهيالت مغطاة من بنك التصدير واالستيراد  الكوري

251,495,683654,085,000239,857,507623,816,664

تم إلغاء تسهيالت االستعداد التجاري بتاريخ 19 يونيه 2013 عند تحقيق بدء التشغيل التجاري وفًقا لشروط اتفاقية الشروط العامة.  

31 ديسمبر 2012

74,977,500195,000,00068,825,500179,000,000تسهيالت متغيرة مغطاة من »هيرميس«

53,434,734138,972,00039,026,750101,500,000تسهيالت مباشرة من بنك التصدير واالستيراد الكوري

48,948,773127,305,00044,602,000116,000,000تسهيالت تجارية

46,140,000120,000,00046,140,000120,000,000تسهيالت ثابتة مغطاة من »هيرميس«

27,994,67672,808,00027,994,67672,808,000تسهيالت مغطاة من بنك التصدير واالستيراد الكوري

--6,567,26017,080,000تسهيالت االستعداد التجاري

258,062,943671,165,000226,588,926589,308,000

السداد

إن إجمالي مبالغ السحب بموجب التسهيالت المذكورة أعاله واجبة السداد على أقساط نصف سنوية اعتباًرا من تاريخ 31 أكتوبر 2013،   )iii(
على أن يكون القسط النهائي مستحًقا بتاريخ 31 مارس 2028. 

الفوائد

يتم استيفاء الفائدة على التسهيالت الثابتة المغطاة من “هيرميس” بمعدل ثابت يبلغ %3.60 سنوًيا، شاماًل هامش الربح.  )i(

إلى هامش  باإلضافة  األمريكي  الدوالر  على  الليبور  لمعدل  عائم  فائدة  أساس سعر  على  التسهيالت  باقي  على  الفائدة  احتساب  يتم   )ii(
الليبور على الدوالر  التزاماتها ضد التغيرات السلبية في معدل  الربحالمالئم. وقد أبرمت الشركة عقود مقايضة أسعار الفائدة لتغطية 

األمريكي. 

تتنوع هوامش الربح بين %1.45 و%3.40 سنوًيا بناًء على نوع التسهيالت وفترة سداد الفائدة.  

رسوم أخرى  

بموجب شروط التسهيالت الواردة أعاله، يتعين على الشركة سداد رسوم التزام ورسوم مبدئية، وعالوة وكالة ائتمان الصادرات، ورسوم   
كفالة حسن التنفيذ للتسهيالت، ورسوم الوكالة وجميع الرسوم المصرفية األخرى.
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

قرض ألجل )تابع(  6

الضمانات  

يتم ضمان التسهيالت أعاله من خالل رهون تجارية وقانونية شاملة على جميع أصول الشركة.  

           التعهدات

تتضمن تسهيالت القروض ألجل تعهدات محددة تتعلق، من ضمن جملة أمور أخرى، بالتصفية واالندماج، والدخول في اتفاقيات جديدة   
هامة، والرهن السالب، وبيع األصول، ومنح القروض والضمانات، واالستحواذ على أصول رأسمالية ومعدل تغطية خدمة الدين، وتغيير 

النشاط، والقروض والضمانات، واتفاقيات التغطية وغيرها مما يتوجب على الشركة االلتزام به.

7          ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

2,277,3115,922,786757,1471,969,172ذمم تجارية مدينة

348,291905,828318,979829,597مصاريف مدفوعة مقدًما

13,73535,7192,1375,557مستحقات من أطراف ذات عالقة )إيضاح رقم 19(

140,010364,1362,820,0967,334,449ذمم مدينة أخرى

2,779,3477,228,4693,898,35910,138,775

النقد وما في حكم النقد  8

9222,3981,1853,082نقدية بالصندوق 

1,810,6834,709,189852,1682,216,301نقدية لدى البنوك

--2,960,6507,700,000ودائع قصيرة األجل لدى البنوك

4,772,25512,411,587853,3532,219,383
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

حقوق المساهمين  9

)أ(  رأس المال  

يتكون رأسمال الشركة األوليمن 500.000 سهم بقيمة 1 ريال ُعماني لكل سهم. وخالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، زادت   
الشركة من رأسمالها المصدر من 500.000 ريال ُعماني إلى 71.440.634ريال ُعماني من خالل التحويل بين دين/حقوق المساهمين 

للقروض المرحلية لرأس المال وقروض المساهمين. وفيما يلي بيانات المساهمين:

31 ديسمبر 2013

عدد األسهمالجنسية
المملوكة والبالغة 

قيمتها اإلسمية ريـال 
ُعماني واحد لكل سهم

% من 
المجموع

إجمالي القيمة 
اإلسمية لألسهم 

المملوكة
)ألف ريـال ُعماني(

اإلمارات العربية كهربيل م.م.ح
المتحدة

32,862,69246%32,863

15,717%15,716,93922سلطنة ُعمانملتيتيك ش.م.م

7,858%7,858,47011هولنداإس إي بي انترناشيونال نيزرالند بي في

7,858%7,858,47011هولندابلو هورايزن ُصحار باور بي في

7,144%7,144,06310سلطنة ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

71,440,634100%71,440

31 ديسمبر 2012

كهربيل م.م.ح
اإلمارات العربية 

230%230,00046المتحدة
110%110,00022سلطنة ُعمانملتيتيك ش.م.م

55%55,00011هولنداإس إي بي انترناشيونال نيزرالند بي في
55%55,00011هولندابلو هورايزن ُصحار باور بي في

50%50,00010سلطنة ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
500,000100%500

يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات أرباح كما يعلن عنها من وقت آلخر كما يحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات   
الشركة. وتتساوى جميع األسهم في ما يتعلق بباقي أصول الشركة.

االحتياطي القانوني )ب( 

وفًقا للمادة )106( من قانون الشركات التجارية لعام 1974، يتم تحويل 10 % من األرباح الصافية للشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل   
للتوزيع في كل سنة حتى يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأس المال المصدر لتلك الشركة.

احتياطي التغطية )ج( 

يتألف احتياطي التغطية من الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة ألدوات تغطية التدفق النقدي المتعلقة بمعامالت   
التغطية التي لم تحدث بعد )إيضاح رقم 20(.
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

حقوق المساهمين  9

األرباح )د( 

اعتمد المساهمون في الشركة خالل الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2013 توزيع أرباح مؤقتة من األرباح المحتجزة   
للشركةبنسبة ال تزيد عن %6 من رأس مال الشركة المدفوع إلى المساهمين المسجلين في الشركة.

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  10

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

226,495589,06390,640235,735مستحقات ألطراف ذات عالقة )إيضاح رقم 19(

55,184143,5236,324,55816,448,786ذمم تجارية دائنة

تكاليف هندسة ومشتريات وإنشاءات مستحقة )إيضاح 
3,490,7619,078,701--رقم 13(

558,6331,452,882770,2572,003,268تكاليف مستحقة للغاز

1,937,5675,039,186706,2801,836,879تكلفة الفائدة المستحقة

774,5972,014,55610,139,09026,369,546مستحقات وذمم دائنة أخرى

3,552,4769,239,21021,521,58655,972,915

ضريبة الدخل  11

الشركة خاضعة لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل المعمول به في سلطنة ُعمان، بمعدل %12 من الدخل الخاضع للضريبة الذي   
يزيد على  30.000 ريال ُعماني.

تم إدراج أصول الضريبة المؤجلة مباشرًة في حقوق المساهمين فيما يتعلق بالتغيرات في القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة وعقود   
السعر اآلجل )إيضاح رقم 20(.

ضريبة الدخل المدرجة في قائمة الدخل الشامل.  .1

مصاريف الضريبة المؤجلة متعلقة بالفروق 
3,550,6579,234,478316,719823,717المؤقتة

التسوية  .2

فيما يلي تسوية ضرائب الدخل مع مصروفات ضريبة الدخل وفق معدل الضريبة المعمول به  

20,526,23553,384,2241,318,6563,429,535صافي الربح قبل الضريبة

2,463,1486,406,107158,239411,544ضريبة الدخل حسب المعدالت المذكورة أعاله

1,087,5092,828,371158,480412,173أصول ضريبة مؤجلة غير مدرجة

3,550,6579,234,478316,719823,717مصروفات الضريبة المؤجلة للفترة
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

التزام تخريد األصول  12

بموجب االتفاقية الفرعية لحق االنتفاع، تتحماللشركة التزاًما قانونًياإلزالة المحطة عند نهاية عمرها اإلنتاجي واستعادة األرض. ويتعين   
على الشركة، على نفقتها الخاصة، تفكيك وإزالة وحماية ونقل األصول وإزالة أي تلوث للتربة أو المياه الجوفية، وردم أعمال الحفر وإعادة 
الحالية  القيمة  طريقة  باستخدام  األصول  تخريد  التزام  لمخصص  العادلة  القيمة  احتساب  المحددة.تم  المناطق  مستوى  إلى  السطح 
المتوقعة. وتعكس هذه الطريقة عدًدا من االفتراضاتمثل التكاليف، والعمر اإلنتاجي للمحطة، والتضخم وهامش الربح الذي ستدرسه 

األطراف الثالثة لتقرر أنه تم الوفاء بهذا االلتزام. وكانت الحركة في مخصص التزام تخريد األصول كما يلي:

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

--466,7711,213,969مخصصات تمت خالل السنة

--30,09078,257استهالك خالل السنة

--496,8611,292,226الرصيد الختامي

تعويضات عن األضرار  13

وفًقا لعقد مقاولة أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات، كان تاريخ بدء التشغيل التجاري المبكر للطاقة مقرًرا في 1 مايو 2012. إال أن   
تاريخ التشغيل التجاري الفعلي كان في 18 أغسطس 2012، ما أدى إلى تأخير مدته 109 يوًما، وبناًء عليه قامت الشركة بمطالبة مقاول 
والمشتربات  الهندسة  جانب مقاول  الكامل من  بالمبلغ  االعتراف  تم  وقد  األضرار.  بتعويضات عن  واإلنشاءات  والمشتريات  الهندسة 
واإلنشاءات لتعويض األضرار الناجمةعن فترة التأخير البالغة 109 يوًما، ومعاوضتها من جانبالشركة مقابل الدفعات المرحلية المستحقة 
للمقاول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2013. وبالمثل فقد استحقت تعويضات األضرار المستحقة للشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه 
عن فترة 108 يوًما حيث قامت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه  بمعاوضة 99 يوًما منها مقابل الفواتير المقدمة من جانب الشركة 

كما في 31 ديسمبر 2013.

وطبقًا لعقد الهندسة والمشتريات واإلنشاءات، كان تاريخ التشغيل التجاري مقرًرا في 1 أبريل 2013. أما موعد التشغيل التجاري الفعلي   
الذيأقره المقاول.  أيام  الثالثة  2013. وطالبت الشركة مقاول الهندسة والمشتريات واإلنشاءات بالتعويض عن تأخير  أبريل   4 كان في 
ولم يكن هناك أي تعويضات أضرار مستحقة للشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه كون هذه األخيرة قد منحت إعفاء عن الثالثة أيام 

المذكورة.

بتاريخ 28 سبتمبر 2013، أبرمت الشركة اتفاقية تسوية مع مقاول أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات بخصوص جميع المسائل   
األضرار  بتعويضات  المتعلقة  المطالبات  الشركة عن  تعويض  على  المقاول  وافق  التسوية،  اتفاقية  وكجزء من  الطرفين.  بين  العالقة 

والدفعات األخرى المستحقة للشركة من المقاول )إيضاح رقم 7 و 10(.

مساهمة حقوق المساهمين   14

أبرم كل من الشركة ومساهميها ومقرضيها المحددين بموجب اتفاقية الشروط العامة اتفاقية اكتتاب على األسهم واالحتفاظ بها بتاريخ   
16 سبتمبر 2010. وبموجب هذه االتفاقية، يتعين على المساهمين تقديم مساهمة أساسية في حقوق المساهمين كما يلي: 

القرض  )“مساهمو  و”يوندن”  “سوجيتز”  وشركة  “ملتيتيك”  وشركة  سويز،  اف  دي  “جي  شركة  من  المال  لرأس  مرحلية  سلف   -
المرحلي لرأس المال”(؛ و

سلف ثانوية من الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية.  -

يضمن مساهمو القرض المرحلي لرأس المال دون شروط وبصورة ال رجعة فيها ألطراف التمويل في القرض المرحلي لرأس المال تقديم   
الدفعات في المواعيد المقررة لها وتنفيذ االلتنزامات المفروضة عليهم.
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

مساهمة حقوق المساهمين )تابع(   14

بتاريخ 16 سبتمبر 2010، أبرمت الشركة اتفاقية قرض مرحلي لرأس المال مع شركة “جي دي اف سويز” واتفاقيات قرض مرحلي لرأس   
المال مع “سوجيتز” و”يوندن”. وخالل عام 2012، قامت شركة “ملتيتيك” بتحويل قرض المساهمين الخاص بها إلى قرض مرحلي لرأس 

المال.

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

63,846,571166,050,900--قرض مرحلي لرأس المال

)75,779()29,137(--ناقصًا: تكلفة معامالت غير مستهلكة

--63,817,434165,975,121

حدود التسهيالت   

بلغت حدود التسهيالت الخاصة باتفاقية القرض المرحلي لرأس المال الخاصة بكل من شركة “جي دي اف سويز”، وشركة “سوجيتز”،   
و”يوندن”، وشركة “ملتيتيك” مبلغ32.632.691ريال ُعماني )84.870.460 دوالر أمريكي(، 7.803.470ريال ُعماني )20.295.110 دوالر 

أمريكي(، 7.803.470 ريال ُعماني )20.295.110 دوالر أمريكي(، 15.606.940 ريال ُعماني )40.590.220 دوالر أمريكي( على التوالي.

السداد  

يجب أن يتم سداد إجمالي مبلغ القرض في 1 أبريل 2013 أو بتاريخ بدء التشغيل التجاري )في 4 أبريل 2013(. وبتاريخ 1 أبريل 2013، قام   
المساهمون الذين قامت المصارف نيابة عنهم بتقديم القرض المرحلي لرأس المال، بسداد القرض نيابة عن الشركة. وبهدف اإلبقاء 
على التوافق بين مساهمات حقوق المساهمين األساسية وبين الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية االكتتاب واالحتفاظ باألسهم، تم 

تحويل كامل مبلغ القرض إلى رأس مال بتاريخ 1 أبريل 2013 من خالل مقايضة دين/حقوق مساهمين.

قرض المساهمين  15

  بتاريخ 16 سبتمبر 2010،تم إبرام اتفاقية قرض مساهمين بين كل من الشركة ومساهميها )شركة ملتيتيك والهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعية( كما هو مطلوب بموجب اتفاقية االكتتاب واالحتفاظ باألسهم لتقديم سلفات ثانوية.

          في 31 ديسمبر 2013، كانت مبالغ التخفيض كما يلي:

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

7,094,06318,450,100--الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

السداد  

بموجب اتفاقية قرض المساهمين، يجب أن يتم سداد إجمالي مبلغ القرض في 1 أبريل 2013 أو بتاريخ بدء التشغيل التجاري )مقرر في   
1 أبريل 2013( أيهما أقرب. وبهدف اإلبقاء على التوافق بين مساهمات حقوق المساهمين األساسية وبين الشروط واألحكام الواردة في 
اتفاقية االكتتاب على األسهم واالحتفاظ بها، فقد وافق المساهمون على تحويل قرض المساهمين إلى رأس مال بتاريخ 1 أبريل 2013 

من خالل مقايضة دين/حقوق مساهمين.
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

16   التكاليف المباشرة

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

9,511,15624,736,4291,793,5444,664,615غاز الوقود

4,865,42812,653,908939,7442,444,067رسوم التشغيل والصيانة

5,958,71415,497,307758,3151,972,211استهالك )إيضاح رقم 5(

32,70385,0554,29511,170رسوم ترخيص التوليد

136,558355,15725,87567,294رسوم التوصيل مع الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء

--30,09078,257تفكيك الخصم )إيضاح رقم 12(

686,5441,785,55053,792139,901مصروفات تشغيلية أخرى

21,221,19355,191,6633,575,5659,299,258

مصروفات عمومية وإدارية   17

14,24937,0569,99125,984إيجار مكتب

87,949228,73640,122104,349تكاليف توظيف

157,156455,54214,13636,766رسوم اإلعارة

37,64997,9183,4799,047رسوم الوكالة

13,32534,6559,03223,490رسوم المراجعة والضرائب

98,297255,65153,712139,692مصروفات عمومية وإدارية أخرى

23,08060,02530,32878,876استهالك )إيضاح رقم 5(

449,7051,169,58316,800418,204

تكاليف التمويل   18

4,086,97410,629,322392,5991,021,065مقايضة سعر الفائدة

71,119184,964--الفائدة على قرض مرحلي لرأس المال

9,35924,342--الفائدة على قرض المساهمين

4,784,11112,442,422499,6011,299,352الفائدة على القروض ألجل

--8,80822,906الفائدة على رأس المال العامل

--45,144117,409فوائد أخرى

1,197,4263,114,243135,050351,236استهالك تكاليف تمويل مؤجلة

119,192309,992)272,968()104,956(الجزء غير الفعال من التغطية )إيضاح رقم 20(

37,76398,21312,28431,948خسائر الصرف

10,055,27026,151,5471,239,2043,222,899
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

معامالت مع أطراف ذات عالقة   19

تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار العاملين، وكيانات األعمال التي لها القدرة على ممارسة السيطرة   
أو التأثير البالغ على القرارات المالية والتشغيلية للشركة وكذلك الكيانات التي يستطيع بعض المساهمين ممارسة تأثير كبير عليها.

تكون األسعار ومدة هذه المعامالت التي يتم إبرامها في السياق العادي لألعمال وفقالشروط واألحكام التي يتفق عليها بين الطرفين.  

وقد أجرت الشركة المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:  

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

24,72664,30718,21247,365شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.م )»الباطنة«(

تراكتبيل انجينيرنج اس ايه لالستشارات الهندسية )فرع 
111,962291,188100,447261,240ُعمان (

46,806121,733193,158502,362ملتيتك ش.م.م

82,611214,853149,828389,670كهربيل

236,165614,214251,770654,797كهربيل للتشغيل والصيانة ُعمان )“كومو”(

77,197200,77354,793142,504سويز تراكتبيل 

20,21652,57635,83393,195سوجيتز كوربوريشن

258,649672,690390,1771,014,764تراكتبيل انجينيرنج اس ايه )“تي اي”(

37,01596,26735,83893,206شركة “شيكوكو الكتريك باور “

45,839119,21732,58484,744الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

1,7064,4373,6179,407البوريليك

4,942,41712,854,1413,246,9858,444,695سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان )“ستومو”(

--20,75553,979الكترابيل اس ايه

--4,96312,908بلو هورايزون بركاء باور بي في

5,911,02615,373,2834,513,24211,737,494

وكانت طبيعة المعامالت السابقة كما يلي:

23,82061,952121,361315,634فوائد على اتفاقية قرض مساهمين 

168,229437,526325,880847,543مصروفات كفالة حسن التنفيذ 

303,130788,374352,216916,037رسوم إعارة

382,549994,927448,5871,166,675رسوم خدمات مهنية

3,736,1119,716,8062,538,5246,602,142رسوم الشتغيل والصيانة الثابتة

927,0612,411,081202,753527,316رسوم التشغيل والصيانة المتغيرة

275,363716,158505,7091,315,237رسوم تجهيز

--9,80025,488أتعاب حضور الجلسات

84,963220,97118,21247,365أخرى

5,911,02615,373,2834,513,24211,737,949

190



إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(   19

وكانت األرصدة المستحقة ألطراف ذات عالقة في نهاية الفترة تشمل )اإليضاح 10(:  

82,834215,435--تراكتبيل انجينيرنج اس ايه

--216,549563,195ستومو

9,94625,8687,80620,300شركة الباطنة للطاقة

226,495589,06390,640235,735

وكانت األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة في نهاية الفترة تشمل )اإليضاح 7(:  

13,71535,6682,1025,467كومو

20512051سوجيتز كوربوريشن

1539--شيكوكو الكتريك باور

13,73535,7192,1375,557
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

احتياطي التغطية   20

في 31 ديسمبر 2013، كانت أصول األدوات المشتقة )االلتزامات( هي كما يلي:  

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

مقايضات سعر الفائدة:

قرض ألجل )اإليضاح 20 )أ((

)10,845,305()4,170,020()1,829,961()703,620(بنك »كي اف دبليو ايبكس«

)23,454,034()9,018,076()5,077,756()1,952,397(بنك »ستاندارد تشارترد«

)9,601,109()3,691,626()1,443,653()555,085(بنك »كريدي أجريكول كوربوريت اند انفستمنت«

)7,831,323()3,011,144()1,284,309()493,817(بنك “اتش اس بي سي”

قرض جسري لرأس المال وقرض المساهمين )اإليضاح 
20 )ب((

)144,938()55,729(--بنك ستاندرد تشارترد

)42,082()16,180(--بنك “اتش اس بي سي”

)51,918,791()19,962,775()9,635,679()3,704,919(مجموع القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة

444,5901,156,2812,395,5336,230,255ناقصًا:أصول ضريبة مؤجلة )اإليضاح 11(

)45,688,536()17,567,242()8,479,398()3,260,329(القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة قبل الضريبة

عقد بسعر آجل: )اإليضاح 20 )ج((

)5,166,395()1,986,479(177,745462,276القيمة العادلة لعقد بسعر آجل

238,377619,967)55,473()21,329(ناقصًا: التزام ضريبة مؤجلة )اإليضاح 11(

)4,546,428()1,748,102(156,416406,803القيمة العادلة ألدوات مشتقة قبل الضريبة

)57,085,186()21,949,254()9,173,403()3,527,174(مجموع القيمة العادجلة لألدوات المشتقة

14,23637,024119,192309,992ناقصًا: الجزء غير الفعال من التغطية

444,5901,156,2812,633,9106,850,222ناقصًا: أصول ضريبة مؤجلة )اإليضاح 11(

--)55,473()21,329(مضافًا إليه:التزام ضريبة مؤجلة )اإليضاح 11(

)49,924,972()19,196,152()8,035,571()3,089,677(القيمة العادلة لألدوات المشتقة قبل الضريبة

)49,924,972()19,196,152()8,035,571()3,089,677(احتياطي التغطية قبل الضريبة في نهاية السنة

)42,297,384()16,263,344()49,924,972()19,196,152(ناقصًا: احتياطي التغطية قبل الضريبة في بداية السنة

الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة لتغطية 
)7,627,588()2,932,808(16,106,47541,889,401التدفق النقدي للسنة قبل الضريبة
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

احتياطي التغطية )تابع(  20

تحمل التسهيالت طويلة األجل البالغة 534.1 مليون دوالر أمريكي )باستثناء التسهيالت الثابتة المغطاة من “هيرميس” والبالغة  20  )أ( 
120 مليون دوالر أمريكي وتسهيالت االستعداد التجاري البالغة 17.1 مليون دوالر أمريكي( الخاصة بالشركة فوائد مكونة من 

معدل “الليبور” على الدوالر األمريكي مضافًا إليه الهوامش المعمول بها.

وقامت الشركة بتثبيت معدل الفائدة من خالل اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة المبرمة مع بنك “اتش اس بي سي ميدل ايست   
ليمتد” المؤرخة  في 6 أكتوبر 2010، ومع بنك “ستاندرد تشارترد” بتاريخ 19 ديسمبر 2011، وبنك “ كيه اف دبليو إيبكس - جى 
ام بى اتش” بتاريخ 6 أكتوبر 2010، ومع بنك “كريدي أجريكول كوربوريت اند انفستمنت” المؤرخة في 5 أكتوبر 2010 على التوالي 
في ما يتعلق بنسبة %100 من قيمة التسهيالت )باستثناء التسهيالت الثابتة المغطاة من “هيرميس” وتسهيالت االستعداد 

التجاري”.

وكانت المبالغ االسمية المغطاة حوالى 80.5 مليون دوالر أمريكي، و242.3 مليون دوالر أمريكي، و110.7 مليون دوالر أمريكي،   
و100.6 مليون دوالر أمريكي بمعدالت فائدة ثابتة بلغت %2.9613، و%2.935، و%2.97، و%2.938 سنويًا على التوالي، 

باستثناء الهوامش.

القروض الجسرية لرأس المال )اإليضاح 14( وقرض المساهمين )انظر اإليضاح 15( البالغة 184.5 مليون دوالر أمريكي  20 )ب(  تحمل  
فائدة مكونة من معدل الليبور على الدوالر األمريكي مضافًا إليه الهوامش المطبقة.

أبرمت الشركة اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة لتغطية التقلبات في معدالت الفائدة.  

بنك  ، ومع   2010 أكتوبر   6 بتاريخ  ليمتد”  ايست  “اتش اس بي سي ميدل  بنك  الفائدة مع  أسعار  اتفاقية مقايضة  إبرام  تم   
“ستاندرد تشارترد” بتاريخ 7 أكتوبر 2010، وتغطية إضافية مع بنك “اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد” بتاريخ 2 مارس 2011،  

حول %100 من القروض الجسرية لرأس المال وقروض المساهمين.

وكانت المبالغ االسمية المغطاة للتسهيالت حوالى 26.1 مليون دوالر أمريكي، 147.6 مليون دوالر أمريكي، 10.8 مليون دوالر   
أمريكي،  بمعدالت فائدة ثابتة بلغت %0.7088، و%0.7085، و%0.95 سنويًا على التوالي، باستثناء الهوامش.

تم إنهاء اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الجسرية لرأس المال وقرض المساهمين بتاريخ 1 أبريل 2013.  

تتضمن اتفاقية التشغيل والصيانة تدفقًا نقديًا خارجًا بقيمة حوالى 128 مليون يورو، واجبة الدفع باليورو.  20 )ج(  

وقد أبرمت الشركة اتفاقية سعر آجل بتاريخ 12 أكتوبر 2010 مع بنك “ستاندرد اند تشارترد” لتغطية التقلبات في سعر صرف             
اليورو/الدوالر األمريكي.

           وبموجب اتفاقية السعر اآلجل، يتوجب على الشركة دفع مبلغ ثابت بالدوالر األمريكي بسعر صرف 1.4318 واستالم المبلغ 
التعاقدي باليورو في تاريخ استحقاقه.
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تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:  

مخاطر السوق  •
مخاطر االئتمان  •
مخاطر السيولة  •

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

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

مخاطر السوق  )1(
مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل معدالت الصرف األجنبي أو أسعار الفائدة أو أسعار األسهم على   
دخل الشركة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية. وتهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة والتحكم في التعرض لمخاطر السوق في 

حدود معدالت مقبولة بينما يتم تحقيق أعلى العائدات.

مخاطر سعر الفائدة

لدى الشركة قروض تحمل فوائد وتتعرض لمخاطر التغير في سعر فائدة الليبور على الدوالر األمريكي. وقد قامت الشركة بتغطية مخاطر سعر 
فائدة الليبور األمريكي من خالل مقايضة أسعار الفائدة بالنسبة إلى 100 % من إجمالي تسهيالت قروضها، بما في ذلك القروض الجسرية 

لرأس المال وقروض المساهمين، باستثناء تغطية “هيرميس” للتسهيالت الثابتة، وتسهيالت االستعداد التجاري.

ال تحتسب الشركة أي التزامات مالية بمعدل فائدة ثابت على أساس القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر، كما ال تخصص الشركة أدوات 
تغطية وفق نموذج محاسبة التغطية بالقيمة العادلة. وبالتالي فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على األرباح أو الخسائر.

في تاريخ التقرير، كانت أسعار الفائدة على على االلتزامات المالية التي تحمل فوائد في الشركة كما يلي:

2013201320122012معدل الفائدة 
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني %

االلتزامات المالية
قرض المساهمين

7,094,06318,450,100--ليبور %1.03+- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر
قرض جسري لرأس المال

- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر- 
32,632,69184,870,460--ليبور %0.79+بنك »كي اف دبليو«

- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر- 
15,606,94040,590,220--ليبور %0.60+بنك ميزوهو

- قروض بسعر فائدة متغير بالدوالر- 
ليبور %1.03+بنك »اتش اس بي سي« ُعمان

15,606,94040,590,220--1.قرض ألجل
قروض بسعر فائدة متغير   .i

196,079,875509,960,665180,448,926469,308,000     ليبور %1.40+بالدوالر تتراوح بين 
و2.56 %

قرض ألجل
43,777,632113,856,00046,140,000120,000,000     %3.60-قروض بسعر فائدة ثابت بالدوالر

239,857,507623,816,665297,529,560773,809,000
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تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات السعر المتغير  

إن تغييرًا في النقاط بمقدار 100 نقطة أساس في معدالت الفائدة في تاريخ التقرير يمكن أن يؤدي إلى زيادة/)انخفاض( حقوق الملكية   
وقائمة الدخل حسب القيم المبينة أدناه. ويفترض هذا التحليل أن تبقى جميع المتغيرات األخرى، وعلى األخص أسعار صرف العمالت 

األجنبية ثابتة.

حقوق الملكية

100 نقطة أساس100 نقطة أساس100 نقطة أساس100 نقطة أساس
        خفضزيادةخفضزيادة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيريال ُعمانيريال ُعماني
31 ديسمبر 2013

)36,945,826(32,702,407)14,205,670(12,574,075مقايضة أسعار الفائدة
31 ديسمبر 2012

)45,622,882(40,892,791)17,541,998(15,723,278مقايضة أسعار الفائدة

مخاطر العمالت األجنبية  

يتضمن السعر بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة مبلغًا وقدره حوالى 128 مليون يورو واجبة الدفع باليورو. وقد أبرمت الشركة اتفاقية   
70 % من  باليورو حوالى  المغطاة  المبالغ  وتبلغ  )ج((.   21 )اإليضاح  اليورو/الدوالر  أسعار صرف  التقلبات في  للتحوط ضد  آجل  سعر 
التدفقات النقدية الخارجة للفترة حتى شهر مارس 2018، و%50 للفترة من شهر أبريل 2018 حتى شهر مارس 2023، و%30 بعد ذلك. 
وعدا عما سبق، ترى اإلدارة أن الشركة غير معرضة لمخاطر كبيرة بالنسبة لصرف العمالت األجنبية، وذلك ألن جميع المعامالت واألرصدة 

هي إما بالريال الُعماني أو الدوالر األمريكي، والريال مرتبط بفعالية بالدوالر األمريكي.

       تحليل الحساسية

المقدرة  المالية  األدوات  يؤثر على قياس  أن  يمكن  كان  31 ديسمبر  األخرى في  األجنبية  العمالت  اليورو مقابل  /)إضعاف(  تقوية  إن   
التحليل مبني على  أدناه. وهذا  المبينة  الخسائر طبقًا للقيم  أو  الملكية واألرباح  زيادة/)انخفاض( حقوق  إلى  بالعمالت األجنبية ويؤدي 
تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبية التي تعتبر الشركة أنها ممكنة بصورة معقولة في نهاية فترة التقرير. ويفترض التحليل أن تبقى 

جميع المتغيرات األخرى، وعلى األخص أسعار الفائدة، ثابتة، مع إهمال تأثير تقديرات المبيعات والمشتريات.

األرباح أو الخسائرحقوق الملكية
إضعافتقويةإضعافتقوية

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي31 ديسمبر 2013
--)4,194(3,818يورو )حركة 10%(

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني
--)1,613(1,468يورو )حركة 10%(

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي
31 ديسمبر 2012
--)7,413(7,413يورو )حركة 10%(
--)2,850(2,850يورو )حركة 10%(

وباستثناء ما ورد أعاله، ترى اإلدارة أن الشركة غير معرضة لمخاطر كبيرة بالنسبة ألسعار الصرف كون جميع المعامالت واألرصدة هي إما 
بالريال الُعماني أو الدوالر األمريكي، حيث أن الريال العماني مرتبط بصورة فاعلة بالدوالر األمريكي.
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مخاطر االئتمان  )2(

هي مخاطر الخسائر المالية للشركة في حالة عجز العميل أو الطرف اآلخر بموجب األداة المالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ أساسًا   
من الذمم المدينة لعمالء الشركة واألرصدة النقدية لدى البنوك. 

وتعمل الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية في ما يتعلق بالودائع البنكية من خالل التعامل فقط مع البنوك والمؤسسات المالية   
حسنة السمعة.

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

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

2,277,3115,922,786757,1471,969,172ذمم تجارية مدينة

153,745399,8552,822,2327,340,006ذمم أخرى مدينة ومستحقات من أطراف ذات عالقة

4,772,25512,411,587853,3532,219,383النقد وما في حكم النقد

7,203,31118,734,2284,432,73211,528,561

مخاطر السيولة  )3(

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم تمكن الشركة من اإليفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.   

ويكمن النهج الذي تعتمده الشركة حيال إدارة مخاطر السيولة في التأكد من أنها تحتفظ، قدر اإلمكان، بسيولة كافية لإليفاء بالتزاماتها   
عند استحقاقها، سواء أكان ذلك في الظروف العادية أوفي الظروف الملحة، دونما تحمل أي خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلساءة 

لسمعة الشركة.

وتعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفر التسهيالت البنكية وقروض المساهمين، حيثما اقتضى األمر.   

ويتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على ضمان توافر أموال سائلة لإليفاء بااللتزامات عند استحقاقها.  
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)ج( مخاطر السيولة)تابع(  

وفي ما يلي مواعيد االستحقاق التعاقدية لاللتزامات المالية، بما في ذلك دفع الفوائد وباستثناء تأثير اتفاقيات المعاوضة.  

القيمة الدفترية
التدفقات النقدية 

أقل من سنةالتعاقدية
من سنة إلى 5 

أكثر من 5 سنواتسنوات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني31 ديسمبر 2013

مشتقة

10,146,716)11,803,371(-)1,656,655(3,704,919أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

)172,206,203()55,495,246()12,156,058()239,857,507(227,866,794قرض ألجل

)1,700,000()1,700,000(1,700,000قرض رأس المال العامل

--)3,552,476()3,552,476(3,552,476ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

236,824,189)246,766,638()17,408,534()67,298,617()162,059,487(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 ديسمبر 2013

مشتقة

26,389,377)30,697,973(-)4,308,596(9,635,679أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

)447,870,491()144,330,938()31,615,236()623,816,665(592,631,455قرض ألجل

--)4,421,326()4,421,326(4,421,326قرض رأس المال العامل

--)9,239,210()9,239,210(9,239,210ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

615,927,670)641,785,797()45,275,772()175,028,911()421,481,114(
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القيمة الدفترية
التدفقات النقدية 

أقل من سنةالتعاقدية
من سنة إلى 5 

أكثر من 5 سنواتسنوات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني31 ديسمبر 2012

مشتقة

)1,203,914()21,333,092(-)22,537,006(21,949,254أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

--)7,094,063()7,094,063(7,094,063قرض المساهمين

--)63,846,571()63,846,571(63,818,434قرض جسري لرأس المال

)165,405,423()50,390,287()10,793,216()226,588,926(213,117,132قرض ألجل

--)21,521,586()21,521,586(21,521,586ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

327,500,469)341,588,152()103,255,436()71,723,379()166,609,337(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 ديسمبر 2012

مشتقة

)3,131,115()55,482,687(-)58,613,802(57,085,186أدوات مشتقة

التزامات مالية غير مشتقة

--)18,450,100()18,450,100(18,450,100قرض المساهمين

--)166,050,900()166,050,900(165,975,121قرض جسري لرأس المال

)430,183,155()131,054,062()28,070,783()589,308,000(554,270,825قرض ألجل

--)55,972,915()55,972,915(55,972,915ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

851,754,147)888,395,717()268,544,698()186,536,749()433,314,270(

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

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

تحديد  تم  وقد  التقييم.  طريقة  خالل  من  العادلة  القيمة  أساس  على  تمت  التي  المالية  األدوات  تحليل  عمليات  التالي  الجدول  يبين   
المستويات المختلفة كما يلي:

لألدوات  بالنسبة  النشطة  األسواق  في  المعدلة(  )غير  المعروضة  األسعار  أساس  على  العادلة  القيمة  قياس  يتم   :1 المستوى   •
المطابقة. 

بالنسبة  1، والتي يمكن رصدها  المستوى  المستخدمة في  باستخدام مدخالت غير تلك  العادلة  القيمة  يتم قياس   :2 المستوى   •
لألدوات المالية سواء بشكل مباشر )األسعار( أو غير مباشر )مشتقة من األسعار(.

غير  )مدخالت  للرصد  القابلة  السوق  معطيات  على  مبنية  تكون  ال  مدخالت  باستخدام  العادلة  القيمة  قياس  يتم   :3 المستوى   • 
قابلة للرصد(.
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  21

)ج( مخاطر السيولة)تابع(  

2013201320122012

المستوى 2  المستوى 2  المستوى 2   المستوى 2   

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

3,704,9199,635,67921,949,25457,085,186التزامات مالية مشتقة

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستويات األول والثاني خالل السنة.  

لم تفصح الشركة عن القيم العادلة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى قصيرة األجل، والنقد وما في حكم النقد والذمم   
التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى ألن قيمها الدفترية هي تقريب معقول لقيمها العادلة.

قياس القيم العادلة  

مدخالت هامة غير قابلة للرصدأسلوب التقييمالنوع

أدوات مشتقة )مقايضات أسعار الفائدة(
أسلوب المقارنة السوقية: تحتسب القيمة 

غير منطبقالعادلة من قبل المؤسسات المالية ذات الصلة

غير منطبقتدفقات نقدية مخصومةالتزامات مالية أخرى

المشتقات الضمنية  

تتضمن االتفاقيات التالية مشتقات ضمنية كما يلي:  

اتفاقية شراء الطاقة المبرمة بين الشركة وبين الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه تتضمن مشتقات مندمجة في معادلة التسعير   .1
التي تقوم بتعديل األسعار للمحطة بما يعكس التغيرات في أسعار صرف الريال الُعماني مقابل الدوالر األمريكي إضافة إلى التغيرات في 

مستوى مؤشرات أسعار المستهلك الُعمانية واألمريكية

التي تقوم بتعديل المدفوعات تبعًا للتغيرات في مؤشرات  اتفاقية التشغيل والصيانة تتضمن مشتقات ضمنية في معادلة التسعير   .2
التضخم ذات الصلة.

وال تنفصل هذه المشتقات الضمنية عن العقود األساسية، اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية التشغيل والصيانة، وال تحتسب كمشتقات   
منفردة طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم: 39، حيث ترى اإلدارة أن الخصائص اإلقتصادية والمخاطر المرتبطة بالمشتقات المندمجة 

هي على  صلة وثيقة بتلك العقود األساسية.  

إدارة رأس المال  

تهدف الشركة إلى الحفاظ على أساس رأسمال قوى الكتساب ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ولدعم استدامة التطور المستقبلي   
لألعمال، مع المحافظة في نفس الوقت على سياسة توزيع األرباح المناسبة لمكافأة المساهمين.
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إيضاحات
)تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية(

التزامات احتمالية  22

قدمت الشركة كفالة مصرفية صادرة عن بنك مسقط ش.م.ع.ع بقيمة 30.000.000 ريال ُعماني )78.023.407 دوالر أمريكي( لصالح   
الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه.

وفي المقابل فإن الكفالة المصرفية قابلة للتعويض من خالل ضمانات الشركات والكفاالت المصرفية المقدمة من المساهمين.  

وتم إنهاء كل من الكفالة المصرفية الصادرة عن بنك مسقط ش.م.م.ع.ع  إضافة إلى الضمانات المقابلة المقدمة من المساهمين في   
7 يوليو 2013.

التزامات رأسمالية  23

كانت االلتزامات المتعلقة بالعقود المبرمة في 31 ديسمبر 2013 كما يلي:  

2013201320122012

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

9,238,05024,026,139--االلتزامات المتعلقة بالعقود المبرمة

التزامات إيجار تشغيلي:  

كان الحد األدنى اللتزامات اإليجار المستقبلية بموجب اتفاقية حق االنتفاع في 31 ديسمبر كما يلي:  

المستحق
17,38445,21216,57043,096خالل سنة واحدة

69,536180,84769,535180,847من سنتين إلى 5 سنوات

278,428724,131295,812769,342بعد خمس سنوات

أرقام مقارنة   24

تمت إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة بما هو ضروري لتتوافق مع العرض المقدم في هذه السنة.  

200



القوائم المالية المرحلية المختصرة
31 مارس 2014

صفحةالمحتويات                                                        

202تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية 

203قائمة األرباح والخسائر المختصرة

204قائمة الدخل الشامل المختصرة

205قائمة المركز المالي المختصرة

206قائمة التدفقات النقدية المختصرة

207قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المختصرة

208-215اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية المختصرة

201



مسودة لالعتماد

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية 
المرحلية إلى مساهمي شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.م

مقدمة:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المختصرة المرفقة لشركة السوادي للطاقة ش.م.ع.م )“الشركة”( كما في 31 مارس 2014، وقائمة الدخل 
الشامل المختصرة، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين المختصرة، وقائمة التدفقات النقدية المختصرة للفترة المنتهية بذلك التاريخ، 
واإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية )“المعلومات المالية المرحلية المختصرة”(. وتكون إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض 
هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفق المعيار رقم 34 من معايير المحاسبة الدولية “التقارير المالية المرحلية”. وتنحصر مسؤوليتنا 

في إبداء رأينا على هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة بناًء على المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد أجرينا المراجعة وفق المعيار الدولي رقم 2410 حول ارتباطات المراجعة، مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي أجراها مراجع الحسابات 
المستقل للمنشأة.

تتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من التفتيش بشكل أساسي على األشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية باإلضافة 
إلى تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. تكون المراجعة أقل بكثير من حيث نطاقها عن المراجعة الشاملة للحسابات وفق المعاييير 
الدولية للمراجعة وبالتالي فهي ال تمّكنا من الحصول على ضمانات بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي قد يتم تحديدها في 

المراجعة الشاملة للحسابات. وعليه، فإننا ال نبدي رأي يتعلق بالمراجعة الشاملة للحسابات.

الرأي

بناًء على المراجعة التي أجريناها، فإننا نرى أن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في 31 مارس 2014 تم إعدادها – في جميع 
جوانبها الجوهرية- وفق المعيار رقم 34 من معايير المحاسبة الدولية “التقارير المالية المرحلية”.

موقع من قبل           كي بي ام جي 
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قائمة األرباح والخسائر المختصرة
لفترة الثالث أشهر المنتهية في 31 مارس

غير مدققةغير مدققة

2014201420132013

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعمانياإليضاحات

--35,739,79414,927,943اإليرادات 

--)13,224,280()5,084,734(10تكاليف مباشرة

--655,0601,703,663إجمالي الربح

)74,522()28,655()791,980()304,518(11مصروفات عمومية وإدارية

الربح )الخسارة( قبل الفائدة 
)74,522()28,655(350,542911,683والضريبة

3941,024)8,735,888()3,358,950(12تكاليف التمويل

)73,498()28,261()7,824,205()3,008,408(صافي الخسارة قبل الضريبة

--)2,655,847()1,021,172(مصروفات الضرائب

)73,498()28,261()10,480,052()4,029,580(صافي الخسارة بعد الضريبة

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 208 إلى 215  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.

يوجد تقرير المراجعة الخاص بمراجعي الحسابات المستقلين في صفحة 202.
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قائمة الدخل الشامل  المختصرة
لفترة الثالث أشهر المنتهية في 31 مارس

غير مدققةغير مدققة

2014201420132013

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

)73,498()28,261()10,480,052()4,029,580(صافي الخسارة بعد الضريبة

الدخل الشامل اآلخر، مخصوًما منه الضريبة:
البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أرباح 

وخسائر

تغطيات التدفق النقدي – الجزء الفعال من 
1,503,6653,910,702)4,898,629()1,883,523(التغييرات في القيمة العادلة

1,475,4043,837,204)15,378,681()5,913,103(إجمالي الدخل الشامل/ )الخسارة( عن الفترة

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 208 إلى 215  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.

يوجد تقرير المراجعة الخاصب مراجعي الحسابات المستقلين في صفحة 202.
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قائمة المركز المالي المختصرة
كما في 

31 مارس 312014 مارس 2014اإليضاحات
31 ديسمبر 

2013
31 ديسمبر 

2013
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

األصول غير المتداولة
4311,067,259809,017,580313,007,650814,064,110الممتلكات واآلالت والمعدات

732,2411,904,401444,5901,156,281أصول ضريبة مؤجلة
311,799,500810,921,981313,452,240815,220,391مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
62,459,2366,395,9282,779,3477,228,469ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

2,007,7565,221,7322,007,7575,221,732المخزون
73,760,2089,779,4764,772,25512,411,587نقد وما يماثل النقد

8,227,20021,397,1369,559,35924,861,788مجموع األصول المتداولة
320,026,700832,319,117323,011,599840,082,179مجموع األصول 

حقوق المساهمين
871,440,634185,801,38971,440,634185,801,389 )أ(رأس المال

81,797,7524,675,5571,797,7524,675,557 )ب(احتياطي قانوني
7,798,20120,281,40611,827,78130,761,458أرباح محتجزة

81,036,587210,758,35285,066,167221,238,404أموال المساهمين
)8,035,571()3,089,677()12,934,200()4,973,200(8 )ج( احتياطي التغطية

76,063,387197,824,15281,976,490213,202,833مجموع حقوق المساهمين
االلتزامات غير المتداولة

5215,480,214560,416,682215,086,086559,391,641قروض ألجل
5,739,48814,927,1453,527,1749,173,403أدوات مالية مشتقة

3,5229,1603,0998,058مكافآت نهاية الخدمة
507,1241,318,919496,8611,292,226التزام تخريد أصول

4,932,05412,827,1863,888,70510,113,668التزام ضريبة مؤجلة
226,662,402589,499,092223,001,925579,978,996مجموع االلتزامات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة
512,780,70833,239,81412,780,70833,239,814قروض ألجل

600,0001,560,4681,700,0004,421,326قرض قصير األجل
93,920,20310,195,5913,552,4769,239,210ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى                                                          

17,300,91144,995,87318,033,18446,900,350مجموع االلتزامات المتداولة
243,963,313634,494,965241,035,109626,879,346مجموع االلتزامات 

320,026,700832,319,117323,011,599840,082,179مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات
تم اعتماد هذه القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ -13 ابريل 2014م

عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة                                       

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 208 إلى 215  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.
يوجد تقرير المراجعة الخاص بمراجعي الحسابات المستقلين في صفحة 202.
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قائمة التدفقات النقدية المختصرة
لفترة الثالث أشهر المنتهية في 31 مارس

غير مدققةغير مدققة
2014201420132013

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

)73,498()28,261()10,480,052()4,029,581(الخسارة بعد الضريبة
تسوياتل:

2,000,8455,203,7585,72614,892استهالك 
)26,703()10,267(63,313164,664الجزء غير الفعال من التغطية

--1,021,1732,655,847ضريبة دخل
4241,1034111,065مكافآت نهاية الخدمة )صافي(

)943,826()2,454,681()32,391()84,244(
تغيرات في:

)521,535()200,530(320,112832,541ذمم تجارية مدينة
385,9371,003,737--المخزون

--10,26426,693التزام تخريد أصول
)16,623,975()6,391,918(367,728956,381ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

)16,226,017()6,238,902()639,066()245,722(صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)296,402()113,967()157,228()60,454(شراء الممتلكات واآلالت والمعدات
)27,760,405()10,673,876(--تحويل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

)28,056,807()10,787,843()157,228()60,454(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
29,13775,779--الحركة في قرض مرحلي لرأس المال

394,1291,025,0412,329,0006,057,218صافي العائدات من قروض ألجل
16,674,21243,365,960)2,860,858()1,100,000(قرض قصير األجل

19,032,34949,498,957)1,835,817()705,871(صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
2,005,6045,216,133)2,632,111()1,012,047(صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

4,772,25512,411,587853,3542,219,386نقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
3,760,2089,779,4762,858,9587,435,519نقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة )إيضاح رقم 7(

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 208 إلى 215  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.

يوجد تقرير المراجعة الخاص بمراجعي الحسابات المستقلين في صفحة 202.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
لفترة الثالث أشهر المنتهية في 31 مارس

احتياطي التغطيةرأس مال األسهم
االحتياطي 

القانوني
األرباح المحتجزة

المجموع)الخسائر المتراكمة(
ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

غير مدققة
)17,816,697(100,194779,261)19,196,152(500,000الرصيد في 1 يناير 2013

مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة عن الفترة
)28,261()28,261(---الخسارة عن الفترة

تغييرات في القيمة العادلة لتغطية التدفق 
1,503,665--1,503,665-النقدي- مخصوًما منها ضريبة الدخل

1,475,404)28,261(-1,503,665-مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة عن الفترة
)16,341,293(100,194751,000)17,692,487(500,000الرصيد في 31 مارس 2013

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
)46,337,313(260,5822,026,687)49,924,972(1,300,390الرصيد في 1 يناير 2013

مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة عن الفترة
)73,498()73,498(---الخسارة عن الفترة

تغييرات في القيمة العادلة لتغطية التدفق 
3,910,702--3,910,702-النقدي- مخصوًما منها ضريبة الدخل

3,837,204)73,498(-3,910,702-مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة عن الفترة
)42,500,109(260,5821,953,189)46,014,270(1,300,390الرصيد في 31 مارس 2013

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني
1,797,75211,827,78181,976,490)3,089,677(71,440,634الرصيد في 1 يناير 2014

مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة عن الفترة
)5,913,103( )4,029,580(-)1,883,523(-الخسارة عن الفترة

)5,913,103( )4,029,580(-)1,883,523(-مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة عن الفترة
1,797,7527,798,20176,063,387)4,973,200(71,440,634الرصيد في 31 مارس 2014

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
4,675,55730,761,458213,202,833)8,035,557(185,801,389الرصيد في 1 يناير 2014

مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة عن الفترة
)15,378,681()10,480,052(-)4,898,629(-الخسارة عن الفترة

)15,378,681()10,480,052(-)4,898,629(-مجموع الخسارة الشاملة عن الفترة
4,675,55720,281,406197,824,152)12,934,200(185,801,389الرصيد في 31 مارس 2014

تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 208 إلى 215  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.

يوجد تقرير المراجعة الخاص بمراجعي الحسابات المستقلين في صفحة 202.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية المختصرة

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.م )“الشركة”( هي شركة مساهمة ُعمانية مغلقة تم تسجيلها  في 2 أغسطس 2010 بموجب قانون   
الشركات التجارية في سلطنة ُعمان.

وتشمل األنشطة الرئيسية للشركة ما يلي:  

تصميم، وشراء، وإنشاء، وتشغيل، وتمويل محطة توليد الكهرباء “بركاء3” )“المحطة”( بسعة إنتاجية تبلغ حوالى 750 ميجاوات.  -

التشغيل والصيانة الكاملة للمحطة بالتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال طوال فترة العمر اإلنتاجي للمحطة   -
اعتباًرا من تاريخ بدء التشغيل التجاري )“تاريخ التشغيل التجاري”(.

إتاحة االستفادةمن سعة التوليد المبينة.  -

بيع الطاقة الكهربائية التي يتم تسليمها للشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م )“أوبوب”(.  -

تعود ملكية رأس المال المصدر للشركة إلى تحالف من الشركات يضم كاًل من شركة كهربيل م.م.ح )“كهربيل”( في اإلمارات العربية   
المتحدة، التابعة لشركة “آي بي آر  جي دي إف” )%46(،  وشركة “ملتيتيك” ش.م.م الُعمانية )إحدى شركات مجموعة سهيل بهوان( ) 
%22(، وتملك كل من شركة “بلو هورايزون بركاء باور بي في” )“سوجيتز”، وهي إحدى شركات مجموعة “سوجيتز”(، وشركة “اس اي 
بي انترناشيونال نيزرالند بي في )“يوندين” إحدى شركات مجموعة شيكوكو الكتريك باور( ) %11 لكل منهما(، و”الهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية” في السلطنة )%10( )يشار إليهم مجتمعين بـ “المساهمين المؤسسين”(

بدأت الشركة التشغيل التجاري للمحطة بتاريخ 4 أبريل 2013، مقارنًة بالموعد الذي كان مقرًرا في 1 أبريل 2013.  

خالل فترة الثالث أشهر المنتهية في 31 مارس 2014، قرر مساهمو الشركة إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية من خالل الطرح   
األولي ألسهم الشركة لالكتتاب العام إلى الجمهور. ومن المتوقع أن ينتهي الطرح األولي لالكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2014. وفي 

31 مارس 2014، أصدر مساهمو الشركة قراًرا بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة ُعمانية عامة.

أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة  .2

أساس اإلعداد  

بيان االلتزام  )1(  

تم إعداد هذه القوائم المالية وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتطلبات   
الواردة في قانون الشركات التجارية 1974 وتعديالته.

أساس القياس  )2(  

تّم  التي  المؤجلة  التمويل  الموقع وتكلفة  التاريخّية، باستثناء مخصص صيانة  التكلفة  المالية على أساس  القوائم  تم إعداد هذه   
قياسها وفقًا للتكلفة المطفأة، باإلضافة إلى بعض األدوات المالّية التي يتم قياسها وفقًا للقيمة العادلة.

استخدام التقديرات واألحكام  )5(  

يتطلب إعداد القوائم المالية طبًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن تقوم إدارة الشركة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات   
الفعلية عن هذه  النتائج  المحاسبية ومبالغ األصول واإللتزامات والدخل والمصروفات. وقد تختلف  السياسات  تؤثر على تطبيق 
في  المحاسبية  التقديرات  على  التعديالت  إدراج  ويتم  مستمر،  بشكل  المدرجة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  وتتم  التقديرات. 

الفترةالتي يتم فيها مراجعة التقدير وفي أي فترات مستقبلية يطالها التأثير.

المدرجة في  المبالغ  على  األثر  أبلغ  لها  كان  التي  المحاسبية  السياسات  تطبيق  الهامة حول  باألحكام  المتعلقة  المعلومات  وترد   
القوائم المالية في التقييم المالي لألدوات المالية المشتقة.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية المختصرة )تابع(

أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .2

السياسات المحاسبية الهامة

تم  التي  السياسات  نفس  المختصرة هي  المرحلية  المالية  القوائم  الشركة في هذه  جانب  المطبقة من  المحاسبية  السياسات  تكون   
تطبيقها على القوائم المالية كما في وللفترة المنتهية في 31 مارس 2013.

اإليرادات  )6(  

غير مدققةغير مدققة

31 مارس 312013 مارس 312013 مارس 312014 مارس 2014

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

--4,185,94810,886,732رسوم السعة اإلنتاجية

--103,414268,957رسوم الطاقة

--1,450,4323,772,254رسوم الوقود

6,739,79414,927,943--

الممتلكات واآلالت والمعدات  )7(  

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات
تفكيك 
األصول

قطع الغيار 
الفنية

األصول 
المجموعالمجموعاألخرى

ريال ُعمانيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

التكلفة

1826,633,3931,213,9693,672,222188,306831,707,890319,791,683 يناير 2014

105,03124,447157,22860,454-27,750إضافات خالل السنة

31826,661,1431,213,9693,777,253212,753831,865,118319,852,137 مارس 2014

االستهالك

117,337,53123,183108,804174,26217,643,7806,784,033 يناير 2014

5,154,3667,58737,7724,0335,203,7582,000,845رسوم عن السنة

3122,491,89730,770146,576178,29522,847,5388,784,878 مارس 2014

القيمة الدفترية

31804,169,2461,183,1993,630,67734,458809,017,580311,067,259 مارس 2014

31809,295,8621,190,7863,563,41814,044814,064,110313,007,650 ديسمبر 2013
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية المختصرة

قرض ألجل  .4

31 مارس 312013 مارس 312013 مارس 312014 مارس 2014
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

239,857,507623,816,665239,857,507623,816,664قروض ألجل
)33,239,814()12,780,708()33,239,814()12,780,708(مطروًحا منها: الجزء المتداول

227,076,799590,576,851227,076,799590,576,850الجزء غير المتداول
)31,185,209()11,990,713()30,160,169()11,596,585(مطروًحا منها: تكاليف معاملة غير مستهلكة

215,480,214560,416,682215,086,086559,391,641

بتاريخ 16 سبتمبر 2010، أبرمت الشركة اتفاقية شروط عامة حول التسهيالت االئتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية ووكاالت ائتمان 
تصديري وبنوك محلية، مع بنك “كريدي أجريكول كوربوريت اند انفسمنت” بصفة “وكيل التسهيالت الدولي” و”أمين الضمانات الخارجي” 
وبنك مسقط ش.م.ع.ع  التجارية،  التسهيالت  ووكيل  الكوري”،  واالستيراد  التصدير  بنك  من  التسهيالت  و”وكيل  الخارجي،  الحساب  وبنك 
بصفته بنك الحساب الداخلي، والبنك الُمصدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل تسهيالت كفالة حسن التنفيذ، وبنك “كيه اف دبليو إيبكس - 

ذ.م.م” بصفة وكيل تسهيالت “هيرميس”، وبنك التصدير واالستيراد الكوري بصفته وكيل التسهيالت للبنك.

تم إلغاء تسهيالت االستعداد التجاري بتاريخ 19 يونيو 2013 عند تحقيق بدء التشغيل التجاري وفًقا لشروط اتفاقية الشروط العامة.

بتاريخ 31 مارس 2014 و31 ديسمبر 2013، كانت حدود التسهيالت والمبالغ المستحقة كما يلي:

الرصيدالحد
2014201420142014

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني
31 مارس 2014

74,977,500195,000,00071,138,652185,016,000تسهيالت متغيرة مغطاة من »هيرميس«
53,434,734138,972,00050,698,876131,856,634تسهيالت مباشرة من بنك التصدير واالستيراد  الكوري

48,948,773127,305,00047,680,999124,007,800تسهيالت تجارية
46,140,000120,000,00043,777,632113,856,000تسهيالت ثابتة مغطاة من “هيرميس”

27,994,67672,808,00026,561,34869,080,230تسهيالت مغطاة من بنك التصدير واالستيراد  الكوري
251,495,683654,085,000239,857,507623,816,664

الرصيدالحد
2013201320132013

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني
31 ديسمبر 2013

74,977,500195,000,00071,138,652185,016,000تسهيالت متغيرة مغطاة من “هيرميس”
53,434,734138,972,00050,698,876131,856,634تسهيالت مباشرة من بنك التصدير واالستيراد  الكوري

48,948,773127,305,00047,680,999124,007,800تسهيالت تجارية
46,140,000120,000,00043,777,632113,856,000تسهيالت ثابتة مغطاة من “هيرميس”

27,994,67672,808,00026,561,34869,080,230تسهيالت مغطاة من بنك التصدير واالستيراد  الكوري
251,495,683654,085,000239,857,507623,816,664
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الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  .6

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312013 مارس 312014 مارس 2014
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

2,116,5555,504,6932,277,3115,922,786ذمم تجارية مدينة
28,99175,39713,73535,719المستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح رقم 13(

313,690815,838488,3011,269,964ذمم مدينة أخرى
2,459,2366,395,9282,779,3477,228,469

النقد وما يماثل النقد  .7

1,0002,6019222,398نقدية بالصندوق 
798,5582,076,8751,810,6834,709,189نقدية لدى البنوك

2,960,6507,700,0002,960,6507,700,000ودائع قصيرة األجل لدى البنوك
3,760,2089,779,4764,772,25512,411,587

حقوق المساهمين  .8

رأس المال  )1(  

يتكون رأس مال الشركة األولي من 500.000 سهم بقيمة 1 ريال ُعماني لكل سهم. وخالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، زادت   
الشركة من رأس مالها المصدر من 500.000 ريال ُعماني إلى 71.440.634 ريال ُعماني من خالل التحويل بين دين/حقوق المساهمين 

للقروض المرحلية لرأس المال وقروض المساهمين. وفيما يلي بيانات المساهمين كما في 31 مارس 2014 و31 ديسمبر 2013:

الجنسية

عدد األسهم
المملوكة والبالغة 

قيمتها اإلسمية ريـال 
ُعماني واحد لكل سهم

% من 
المجموع

إجمالي القيمة 
اإلسمية لألسهم 

المملوكة
)ألف ريـال ُعماني(

32,863%32,862,69246اإلمارات العربية المتحدةكهربيل م.م.ح
15,717%15,716,93922سلطنة ُعمانملتيتيك ش.م.م

7,858%7,858,47011هولنداإس إي بي انترناشيونال نيزرالند بي في
7,858%7,858,47011هولندابلو هورايزن ُصحار باور بي في

7,144%7,144,06310سلطنة ُعمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
71,440,634100%71,440

يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات أرباح كما يعلن عنها من وقت آلخر كما يحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الشركة. 
وتتساوى جميع األسهم في ما يتعلق بباقي أصول الشركة.

)2( االحتياطي القانوني
وفًقا للمادة )106( من قانون الشركات التجارية لسنة 1974، يتم تحويل 10 % من صافي أرباح الشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع 

حتى يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأس المال المصدر لتلك الشركة.
)3( احتياطي التغطية

بأدوات  المتعلقة  النقدي  التدفق  تغطية  العادلة ألدوات  القيمة  التراكمي في  التغير  الفعال من صافي  الجزء  التغطية من  احتياطي  يتألف 
التغطية التي لم تحدث بعد.
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الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  .9

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312013 مارس 312014 مارس 2014
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

52,539136,64355,184143,523ذمم تجارية دائنة 
383,419997,190226,495589,063المستحق إلى أطراف ذات عالقة

394,6481,026,393558,6331,452,882تكاليف وقود مستحقة
2,331,5696,063,9001,937,5675,039,186تكلفة الفائدة المستحقة

758,0281,971,465774,5972,014,556مستحقات وذمم دائنة أخرى
3,920,20310,195,5913,552,4769,239,210

التكاليف المباشرة  .10

غير مدققةغير مدققة
31 مارس 312014 مارس 312014 مارس 312014 مارس 2014

--دوالر أمريكيريال ُعماني
--1,421,0933,695,953غاز الوقود

--1,348,8323,508,015رسوم التشغيل والصيانة
--1,999,2945,199,725استهالك )إيضاح رقم 4(

--12,47432,445رسوم ترخيص التوليد
--41,250107,281رسوم التوصيل مع الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء

--180,472469,369تأمين
--10,26426,693تفكيك الخصم 

--71,055184,799مصروفات تشغيلية أخرى
5,084,73413,224,280--

مصروفات عمومية وإدارية  .11

3,99610,3892,0115,229إيجار مكتب
24,10062,6789,96425,913تكاليف توظيف

--59,042153,554رسوم اإلعارة
--11,88130,901رسوم الوكالة

3,6699,5422,1445,575رسوم المراجعة والضرائب
--117,160304,708تكاليف افتتاح المحطة

--51,384133,639تكاليف الطرح األولي لالكتتاب العام
31,73582,5368,81022,913مصروفات عمومية وإدارية أخرى استهالك )إيضاح رقم 4(

1,5514,0335,72614,892
304,518791,98028,65574,522
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تكاليف التمويل  .12

غير مدققةغير مدققة

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312013 مارس 312014 مارس 2014

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

--1,338,1063,480,119مقايضة سعر الفائدة

--1,523,6883,962,777الفائدة على القروض ألجل

6,85817,8367,15918,619الفائدة على رأس المال العامل

--394,1281,025,040استهالك تكاليف تمويل مؤجلة

--25,49266,299تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين

)26,703()10,267(63,313164,664الجزء غير الفعال/ )الفعال( من التغطية

7,36519,1532,7147,060خسائر الصرف

3,358,9508,735,888)394()1,024(
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية المختصرة

معامالت مع أطراف ذات عالقة  .13

تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا، وكيانات األعمال التي لها القدرة على ممارسة   
السيطرة أو التأثير البالغ على القرارات المالية والتشغيلية للشركة.

وتكون األسعار ومدة هذه المعامالت التي يتم إبرامها في السياق العادي لألعمال يكون وفقًا للشروط واألحكام التي يتفق عليها بين   
الطرفين. 

وقد أجرت الشركة المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:  

غير مدققةغير مدققة
31 مارس 312013 مارس 312013 مارس 312014 مارس 2014

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

4,99012,9773,5549,243شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.م
تراكتبيل انجينيرنج إس أيه لالستشارات الهندسية )فرع 

25,111--سلطنة ُعمان(
65,310

9,47224,63417,65545,917ملتيتيك ش.م.م
1,4003,64138,667100,564كهربيل

59,042153,55458,516152,185كهربيل للتشغيل والصيانة ُعمان )»كومو«(
45,025117,0999,11123,697سويز تراكتبيل 

5,13613,3579,21623,969سوجيتز كوربوريشن
76,171198,103--تراكتبيل انجينيرنج إس أيه )“تي إي”(

5,33613,8779,41624,489شركة “شيكوكو الكتريك باور”
4,30511,19731,57482,117الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

1,340,7613,487,024275,363716,158سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان “ستومو”
--19,80451,508الكترابيل إس أيه 

1,495,2713,888,868554,3541,441,752
وكانت طبيعة المعامالت السابقة كما يلي:

23,56161,278--فوائد على قرض المساهمين 
80,167208,497--مصروفات ضمان حسن التنفيذ 

59,042153,55483,627217,495رسوم إعارة
13,75935,78585,282221,800رسوم خدمات مهنية

--1,245,3713,239,935رسوم التشغيل والصيانة الثابتة
--95,390248,089رسوم التشغيل والصيانة المتغيرة

275,363716,158--رسوم تجهيز
2,4006,2412,8007,281مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة

--43,053111,972تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين
--31,26681,315تكاليف الطرح األولي لالكتتاب العام

4,99012,9773,5549,243أخرى
1,495,2713,888,868554,3541,441,752
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية المختصرة

معامالت مع أطراف ذات عالقة  .13

31 مارس 312013 مارس 312013 مارس 312014 مارس 2014
دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعماني

كانت األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة تشمل 
)إيضاح رقم 9(:

358,050931,210216,549563,195سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان
25,36965,9809,94625,868شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.م

383,419997,190226,495589,063
كانت األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة تشمل 

)إيضاح رقم 6(:
28,99175,39713,71535,668كهربيل للتشغيل والصيانة ُعمان

2051--سوجيتز كوربوريشن
28,99175,39713,73535,719

إدارة المخاطر المالية  .14

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة تتفق مع األهداف والسياسات المفصح عنها في القوائم المالية كما في   
وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

15.  التزامات تشغيلية

كما في 31 مارس 2014 و31 ديسمبر 2013، يكون الحد األدنى اللتزامات اإليجار المستقبلية بموجب اتفاقية حق االنتفاع كما يلي:  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312013 مارس 312014 مارس 2014

دوالر أمريكيريال ُعمانيدوالر أمريكيريال ُعمانيمستحق:

17,38445,21217,38445,212خالل سنة واحدة

69,536180,84769,536180,847من سنتين إلى 5 سنوات

284,620740,233288,906751,382بعد خمس سنوات

أرقام المقارنة  .16

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما أمكن لتتوافق مع العرض المقدم في هذه القوائم للسنة الحالية.  
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الفصل الثالث والعشرون

التعهدات

)1( شركة السوادي للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل(

يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة )ش م ع ع( )قيد التحويل( مجتمعين ومنفردين على ما يلي:

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات حقيقية وكاملة.  •

أنه قد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من أنه لم يتم حذف أية حقائق أو معلومات هامة يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل هذه النشرة مضللة.  •

أنه قد تم االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاها.  •

فيما يلي األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة:

التوقيعاإلسم

موقع من قبلالفاضل / جوهان فان كيربروك

موقع من قبلالفاضل / راهول كار
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)2( مدير اإلصدار

استنادا إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب أحكام المادة )3( من قانون سوق رأس المال والمادة )13( من الئحته التنفيذية الصادرة بموجب 
القرار الوزاري رقم 2009/1م وتعديالته والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، لقد قمنا بمراجعة كّل الوثائق ذات العالقة والمواّد 

األخرى الالزمة ألعداد  نشرة اإلصدار المتعلقة بطرح أسهم شركة السوادي للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( لإلكتتاب العام.

سيتحمل مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل(  مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه والذين أكدوا 
على أنه لم يتم حذف أي معلومات جوهرية منها يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل النشرة مضلاًل .

ونؤكد بإننا قد بذلنا العناية الواجبة والمطلوبة التي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بهذه النشرة التي تم إعدادها تحت إشرافنا، وبناء على أعمال 
المراجعة والمناقشات مع الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها واألطراف األخرى ذات العالقة. عليه، نؤكد ما يلي:

التي تلقيناها من شركة السوادي للطاقة والمتضمنة في  نشرة  البيانات  إن  التي تضمن  الواجبة والمعقولة  العناية  باتخاذ  لقد قمنا   •
اإلصدار هذه تتفق مع الحقائق الواردة في  الوثائق والمواّد والمستندات األخرى المتعلقة بالطرح.

على حسب إطالعنا وعلمنا ومن المعلومات التي قدمتها لنا شركة السوادي للطاقة ، فإن الشركة  لم تخف أية معلومات جوهرية يمكن   •
أن يؤدي حذفها الى جعل النشرة مضللة.  

إن نشرة اإلصدار هذه والطرح المتعلق بها تتفق مع جميع قواعد وشروط اإلفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال والئحة   •
التنفيذية ونموذج نشرة اإلصدار المقرر من قبل الهيئة العامة لسوق المال وأنها تتفق مع قانون الشركات التجارية والتعليمات والقرارات 

األخرى الصادرة في هذا الشأن.

إن البيانات والمعلومات التي تم عرضها في  نشرة اإلصدار المعدة باللغة العربية )وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة اإلنجليزية( حقيقية   •
وصحيحة وكافية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من 

خاللها.

المستشار المالي ومدير اإلصدار

بنك مسقط ش م ع ع
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)3( المستشار القانوني

يؤكد المستشار القانوني المبين إسمه أدناه بأن كافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالية والتي هي موضوع هذه النشرة تتفق 
واللوائح  المال  راس  التجارية وقانون سوق  الشركات  للطاقة وقانون  السوادي  العالقة بنشاط شركة  القوانين والتشريعات ذات  أحكام  مع 
والتعليمات الصادرة بمقتضاها ومتطلبات شروط إصدار األسهم ونموذج نشرة اإلصدار المقرر من قبل الهيئة العامة لسوق المال والنظام 
األساسي لشركة السوادي للطاقة وقرارات الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة. لقد حصلت شركة السوادي للطاقة على كافة التراخيص 

والموافقات الرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة التي تمثل موضوع النشرة.

 

المستشار القانوني

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم
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