
القرار اإلداري رقم خ/2023/8 الصادر بتاريخ 9 فرباير 2023م.

فرصة استثمارية واعدة

نرشة إصدار أسهم
من خالل طرح عدد 377,398,000 سهم لالكتتاب العام

النطاق السعري لالكتتاب في الفئة األولى يرتاوح ما 
بني 242 بيسة إلى 249 بيسة للسهم الواحد

سعر االكتتاب في الفئة الثانية: السعر األعلى 
المطبق عليه الخصم بسعر 224 بيسة للسهم الواحد،

محسوبًا على أن السعر األعلى هو 249 بيسة مطروحاً 
منه 10 في المئة.

  اكتتاب الفئة األولى: 
من 20 فرباير إلى 2 مارس 2023م

 اكتتاب الفئة الثانية: 
من 20 فرباير إلى 1 مارس 2023م 

)االكتتاب بطريقة المسارين المتوازيني(

رشكة أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع
)قيد التحول(

ص.ب 1156، والرمز الربيدي 130
الغربة الجنوبية، بورش
مسقط – سلطنة عمان

المنسق العالمي المشترك





حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم
-حفظه الله ورعاه-





رشكة أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع
)قيد التحول(

ص.ب 1156، والرمز الربيدي 130

الغربة الجنوبية، بورش

مسقط – سلطنة عمان
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نرشة إصدار أسهم
من خالل طرح عدد 377,398,000 سهم لالكتتاب العام

النطاق السعري لالكتتاب في الفئة األولى يرتاوح ما بني 242 بيسة إلى 249 بيسة للسهم الواحد 
 سعر االكتتاب في الفئة الثانية: السعر األعلى المطبق عليه الخصم بسعر 224 بيسة للسهم الواحد،

محسوبًا على أن السعر األعلى هو 249 بيسة مطروحاً منه 10 في المئة.

 اكتتاب الفئة األولى: من 20 فرباير إلى 2 مارس 2023م
اكتتاب الفئة الثانية: من 20 فرباير إلى 1 مارس 2023م 

)االكتتاب بطريقة المسارين المتوازيني(

طرحت رشكة محطة غاز مسندم ش.م.م، ورشكة أو أو يس إي بي هولدينجس ليمتد، ورشكة أوكيو لالستكشاف واإلنتاج ش.م.م )يشار إليهم 
إليها فيما بعد بـ“األسهم”( في  فيما بعد بـ“المساهمون البائعون”( عدد 377,398,000 سهم عادي بقيمة تقدر بـ100 بيسة لكل سهم )يشار 
بـ“الطرح”(،  بعد  إليه فيما  عام )يشار  اكتتاب  بـ“الرشكة”( في  بعد  إليها فيما  التحول( )يشار  الطاقة ش.م.ع.ع )قيد  لخدمات  أبراج  رشكة 
وتحتفظ الرشكة والمساهمون البائعون بالحق في تعديل عدد األسهم المطروحة في أي وقت قبل نهاية فرتة االكتتاب وذلك حسب تقديرهم، 
إليها فيما بعد بـ“الهيئة العامة لسوق  مع مراعاة القوانني المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان )يشار 

المال”(، على أن تُرد حصيلة بيع األسهم إلى المساهمني البائعني.
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تتألــف عمليــة االكتتــاب مــن طــرٍح لألســهم: )1( خــارج الواليــات المتحــدة لبعــض كبــار المســتثمرين طبقــاً لالئحــة )س( مــن قانــون األوراق الماليــة 
األمريكــي لســنة 1933 وتعديالتــه )يشــار إليــه فيمــا بعــد بـ”قانــون األوراق الماليــة”(. )2( وفــي ســلطنة عمــان وفــق الئحــة الرشكات المســاهمة 

العامــة وجميــع الترشيعــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

لــم تكــن أســهم الرشكــة مطروحــة لالكتتــاب العــام قبــل هــذا الطــرح، ولــذا تقدمــت الرشكــة بطلــب تســجيل األســهم لــدى بورصــة مســقط تحــت 
الرمــز أبــراج )“تســجيل األســهم”(، ولــن تكــون هنــاك ثمــة تعامــالت مرشوطــة فــي األســهم قبــل تســجيلها. ومــن المتوقــع أن تنتهــي عمليــة 
تســجيل األســهم وأن يبــدأ التــداول فــي األســهم فــي بورصــة مســقط بحلــول 14 مــارس 2023، أو أي تاريــخ ســابق قــد يتــم إخطــاره مــن قبــل 

المنســق العالمــي المشــرتك )“تاريــخ اإلدراج”(.

ســيتم التخصيــص علــى نفــس ســعر الطــرح لجميــع المســتثمرين، والــذي ســيتم تحديــده وفقــاً لعمليــة بنــاء ســجل األوامــر للفئــة األولــى.  كذلــك 
ســيتحصل مســتثمرو الفئــة الثانيــة علــى اســرتداد للمبالــغ الفائضــة والــي تعــادل الفــرق بــني )1( الســعر األعلــى المطبــق عليــه الخصــم و )2( 

ســعر العــرض مطروحـًـا نســبة 10 فــي المئــة.

وقــد تلقــت الرشكــة مــن المســتثمرين الرئيســيني )بحســب التعريــف الموضــح أدنــاه(، وفقـًـا للــرشوط الــواردة فــي اتفاقيــات االســتثمار الرئيــي 
)علــى النحــو المحــدد فــي “الفصــل التاســع عــرش – االكتتــاب والبيــع – المســتثمرين الرئيســيني”(، تعهــدات نهائيـّـة لغــرض االكتتــاب فــي أســهم 

الطــرح عنــد الســعر األعلــى )حســب التعريــف ادنــاه(، ويوضــح الجــدول اآلتــي تفاصيــل هــذه التعهــدات:

النسبة المئوية من الطرح 
مبلغ االكتتاب بالسعر األعلى 

)الريال العماني(
عدد األسهم المكتتب بها 

بالسعر األعلى اسماء المستثمرين الرئيسيني
%20  18,794,420 75,479,600 الرشكة السعودية العمانية لالستثمار)1(
%10 9,397,210 37,739,800 شؤون البالط السلطاني
%10  9,397,210 37,739,800 شلمربجري عمان ورشكاؤهم ش.م.م
%40  37,588,840 150,959,200 المجموع

مالحظة: )1( الرشكة السعودية العمانية لالستثمار هي كيان مملوك بالكامل لصندوق االستثمارات العامة التابع للملكة العربية السعودية.

ينطــوي االســتثمار فــي األســهم علــى مخاطــر عاليــة، وعليــه نرجــو مــن المســتثمرين الجــدد قــراءة هــذا المســتند بالكامــل وال ســيما 
مطالعــة المخاطــر المتصلــة باالســتثمار فــي األســهم، وباألخــص االطــالع علــى الفصــل الرابــع بعنــوان “عوامــل المخاطــرة” للتعــرف علــى 

بعــض المخاطــر والعوامــل األخــرى الــي ينبغــي مراعاتهــا قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار واالكتتــاب فــي األســهم.

ــات  ــي الوالي ــكان ف ــة أو م ــي أي والي ــارية ف ــة الس ــني األوراق المالي ــة أو قوان ــون األوراق المالي ــب قان ــجل بموج ــن تُس ــهم ول ــجل األس ــم تُس ل
المتحــدة، بــل ال يجــوز طرحهــا وال بيعهــا داخــل الواليــات المتحــدة إال فــي حــاالت محــدودة. ويتــم طــرح األســهم وبيعهــا خــارج الواليــات المتحــدة 
طبقــا لالئحــة )س(. لمزيــد مــن المعلومــات عــن االشــرتاطات والقيــود المتعلقــة بطــرح األســهم وبيعهــا ونقلهــا وتوزيــع هــذه النــرشة )يشــار إليهــا 

فيمــا بعــد بـ“النــرشة”( يرجــى االطــالع علــى الفصــل الثامــن عــرش بعنــوان “رشوط االكتتــاب وإجراءاتــه”.

ســوف تُطــرح األســهم مــن خــالل المنســق العالمــي المشــرتك ووكالء التحصيــل المذكوريــن باســمهم فــي هــذا المســتند نيابــة عــن المســاهمني 
البائعــني، بحيــث يكــون مــن حقهــم رفــض طلبــات الــرشاء كليــاً أو جزئيــاً. وعليــه ســيتعني علــى المشــرتين دفــع كامــل المبلــغ لــوكالء التحصيــل عــن 
األســهم المكتتــب فيهــا، ويتوجــب علــى وكالء التحصيــل بتحويــل عائــد االكتتــاب إلــى مــدراء اإلصــدار قبــل تاريــخ التســوية بيــوم عمــل واحــد علــى 
األقــل )كمــا هــو محــدد أدنــاه( أو أي تاريــخ ســابق ينــص عليــه المنســق العالمــي المشــرتك، ويُتوقــع أن تُســلم األســهم فــي تاريــخ التســوية مــن 

خــالل خاصيــة القيــد الدفــرتي فــي بورصــة مســقط.

إليهــا فيمــا بعــد بـــ “الهيئــة”( مســؤولية دقــة وكفايــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذه  لــن تتحمــل الهيئــة العامــة لســوق المــال )يشــار 
النــرشة كمــا أن الهيئــة لــن تكــون مســؤولة عــن أي ضــرر أو خســارة تنتــج عــن االعتمــاد علــى هــذه المعلومــات والبيانــات أو اســتخدام أي جــزء منهــا 
مــن قبــل أي شــخص، وقــد تــم إعــداد هــذه النــرشة وفقــاً لمتطلبــات نــرشات اإلصــدار المقــررة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال واعتمدتهــا 

الهيئــة بموجــب القــرار اإلداري رقــم ]●[ الصــادر بتاريــخ 9 فربايــر 2023م.

وال تشــكل هــذه النــرشة عرًضــا مــن قبــل الرشكــة أو بالنيابــة عنهــا لبيــع األســهم أو الدعــوة لالكتتــاب فــي أي مــن أســهم الطــرح فــي أي مــكان 
خــارج ســلطنة عمــان يُحتمــل أن يكــون توزيــع هــذه النــرشة فيــه محظــوراً.

قــد تكــون األســهم غــري ســائلة، عليــه يتعــني علــى المســتثمرين المحتملــني تحمــل المخاطــر الماليــة لمــدة غــري محــددة مــن الزمــن، ومــن ثــم 
ينبغــي عليهــم التحــري والبحــث عــن األوراق الماليــة المطروحــة، ففــي حــال وجــود بعــض الغمــوض فــي محتــوى هــذه النــرشة فاألولــى استشــارة 

مستشــار مالــي معتمــد.

الرشكة

رشكة أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع
)قيد التحول(

ص.ب 1156، والرمز الربيدي 130
الغربة الجنوبية، بورش

مسقط – سلطنة عمان
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المساهمون البائعون

رشكة محطة غاز مسندم ش.م.م
ص.ب 200، الرمز الربيدي 102

واحة المعرفة مسقط
السيب، مسقط، سلطنة عمان

ورشكة أو أو يس إي بي هولدينجس ليمتد 
عناية/ مابلز لخدمات الرشكات، ص.ب 309

أوجالند هاوس، جراند كايمن، كي واي 1 – 
1104، جزر الكايمن

رشكة أوكيو لالستكشاف واإلنتاج ش.م.م
ص. ب: 200، الرمز الربيدي: 102

واحة المعرفة مسقط
السيب، مسقط، سلطنة عمان 

المنسق العالمي المشرتك 

البنك األهلي ش.م.ع.ع
 ص.ب 545، والرمز الربيدي 116،

 ميناء الفحل،
مسقط، سلطنة عمان

المجموعة المالية هريميس
301، مبىن التبادل، مركز دبي المالي 

العالمي، ص.ب 30727، دبي، اإلمارات 
العربية المتحدة

بالتعاون مع إي إف جي هريميس اإلمارات 
العربية المتحدة ش ذ م م

مكتب رقم 106، المكاتب 3، وان سنرتال، مركز 
دبي التجاري العالمي، ص.ب 112736، دبي، 

اإلمارات العربية المتحدة

البنك الوطين العماني ش.م.ع.ع
 ص.ب 751، والرمز الربيدي 112،

 روي، مسقط،
سلطنة عمان

مدراء اإلصدار

البنك األهلي ش.م.ع.ع
ص.ب 545، والرمز الربيدي 116، ميناء الفحل، 

مسقط، سلطنة عمان

البنك الوطين العماني ش.م.ع.ع
ص.ب 751، والرمز الربيدي 112، روي، 

مسقط، سلطنة عمان

وكالء التحصيل 

بنك ظفار ش.م.ع.ع
ص.ب 1507، والرمز الربيدي 112، 

روي، مسقط، سلطنة عمان

بنك مسقط ش.م.ع.ع
ص.ب 134، والرمز الربيدي 112، 
السيب، مسقط، سلطنة عمان

البنك األهلي ش.م.ع.ع
ص.ب 545، والرمز الربيدي 116، 
ميناء الفحل، مسقط، سلطنة 

عمان

البنك الوطين العماني 
ش.م.ع.ع

ص.ب 751، والرمز الربيدي 112، 
روي، مسقط، سلطنة عمان

الرشكة المتحدة لألوراق المالية 
ش.م.م

ص.ب 2566، والرمز الربيدي 112، 
سلطنة عمان

رشكة اوبار لالستثمارات المالية 
ش.م.ع.م

ص.ب 1137، والرمز الربيدي 111، 
مسقط، سلطنة عمان

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع
ص.ب 44، والرمز الربيدي 114، 
حي الميناء، مسقط، سلطنة 

عمان

بنك عمان العربي ش.م.ع.ع
ص.ب 2240، والرمز الربيدي 130، 

الغربة، مسقط، سلطنة عمان

المستشارين القانونني للرشكة

المستشار القانوني عن القانون العمانيالمستشار القانوني عن القانون اإلنكلزيي

وقانون الواليات المتحدة
لينكالترز إل إل بي

شارع وان سيلك، لندن إي يس 2 واي 8 اتش 
كيو – المملكة المتحدة

مكتب المعمرية، والعربي ورشكاؤهم 
للمحاماة واالستشارات القانونية

وحدة 704 مبىن المكتب )The Office(، بورش 
– مسقط – سلطنة عمان

 المستشارين القانونيني عن المنسق العالمي المشرتك،
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بيان هام للمستثمرين
إن الهــدف الرئيــي مــن إعــداد هــذه النــرشة هــو تزويــد المســتثمرين بالمعلومــات الجوهريــة الــي تســاعدهم علــى اتخــاذ القــرار المناســب حــول 

االســتثمار مــن عدمــه فــي األســهم بموجــب الطــرح.

ــات  ــة معلوم ــل أي ــم تغف ــس، ول ــى تدلي ــوي عل ــات تنط ــوي أي معلوم ــة، وال تح ــات الجوهري ــات والمعلوم ــع البيان ــرشة جمي ــذه الن ــتمل ه تش
ــه.  ــن عدم ــرار المســتثمر بخصــوص اســتثماره فــي األســهم م ــى ق ــاً أو ســلباً عل ــر إيجاب ــد تؤث ــة ق جوهري

يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة – بالتكافــل والتضامــن – مســؤولية دقــة وكفايــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النــرشة ويؤكــدون – حســب 
علمهــم واعتقادهــم- بأنــه قــد تــم إيــالء العنايــة الواجبــة عنــد إعــداد هــذه النــرشة، كمــا يؤكــدون أنهــا لــم تغفــل أيــة معلومــات جوهريــة قــد يــؤدي 
إغفالهــا أو الســهو عنهــا إلــى التدليــس علــى المســتثمر. هــذا، وتتحمــل الرشكــة المســؤولية عــن اكتمــال المعلومــات الــي تحتويهــا هــذه النــرشة 
وعــن صحتهــا أيضــاً، وقــد اتخــذت الرشكــة مــا يلــزم لضمــان ذلــك وفــي كل مــا اشــتملت عليــه النــرشة، وأنهــا لــم تغفــل أي معلومــة جوهريــة قــد 

يكــون إغفالهــا ســببا ألن تكــون البيانــات أو اآلراء المذكــورة فــي النــرشة مضللــة.

يُعفــى المنســق العالمــي المشــرتك، ووكالء التحصيــل، والمــدراء والمســؤولون والموظفــون والــوكالء والتابعــون لــه مــن أيــة مســؤولية فيمــا 
يتعلــق بــأي إقــرار أو تعهــد صراحــةً أو ضمنــاً عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النــرشة وال عــن اكتمالهــا وال عــن التحقــق منهــا وال كفايتهــا 
أو عــن أي تصريــح صــدر عنــه أو يُعتقــد أنــه قــد صــدر منــه أو بالنيابــة عنــه فيمــا يخــص الرشكــة أو األســهم أو الطــرح. هــذا، وال يُمكــن االعتمــاد 
علــى أي يشء فــي هــذه النــرشة علــى أنــه وعــد أو إقــرار بهــذا الخصــوص فيمــا مــى أو فيمــا يُســتقبل. ويتــربأ المنســق العالمــي المشــرتك 
ووكالء التحصيــل والمــدراء والمســؤولون والموظفــون والــوكالء والتابعــون لــه – بالحــد األقــى الــذي يســمح بــه القانــون – مــن جميــع االلزتامــات 
ــم يصــدر عــن المنســق  ــل ل ــك، ب ــاً أو غــري ذل ــاً أو تعاقدي ــزتام تقصريي ــح ســواء كان االل والمســؤوليات الناشــئة عــن هــذه النــرشة أو عــن أي تصري
العالمــي المشــرتك وال عــن وكالء التحصيــل وال عــن أحــد مــن تابعيهــم وال المــدراء وال المســؤولني وال الموظفــني وال الــوكالء إقــراراً أو تعهــد – 

صراحــةً أو ضمنــاً – عــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النــرشة أو اكتمالهــا أو ســوغها أو كفايتهــا.

ال يجــوز نــرش المعلومــات الــواردة فــي هــذه النــرشة وال تصويرهــا وال نســخها وال اإلفصــاح عنهــا – بالكامــل أو جزئيــاً – وال اســتخدامها فــي غــري 
الغــرض المتعلــق بالطــرح دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الرشكــة والمســاهمني البائعــني والمنســق العالمــي المشــرتك.

ال تشــكل هــذه النــرشة جــزء مــن أي عــرض أو دعــوة لبيــع أو إصــدار أو الرتويــج لــرشاء أو االكتتــاب فــي أيــة أوراق ماليــة بخــالف األوراق 
الماليــة المرتبطــة بهــذه النــرشة، وال تشــكل عرضــاً أو دعــوة لبيــع أو إصــدار أو الرتويــج لــرشاء أو االكتتــاب فــي األوراق الماليــة مــن قبــل 

أي شــخص يكــون العــرض عليــه أو الرتويــج لــه محظــوراً.

تشــتمل هــذه النــرشة علــى معلومــات تخضــع للتعديــل والتغيــري، وبالتالــي لــن تُطــرح األوراق الماليــة وال ينبغــي اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار علــى 
أســاس هــذه النــرشة وحدهــا، بــل علــى أســاس نســختها النهائيــة المكتملــة وحســب التســعري المذكــور فيهــا. 

يســتطيع المســتلم لهــذه النــرشة أن يســتخدمها فقــط لغــرض دراســة رشاء األســهم، ولكــن ال يجــوز لــه إعــادة طباعتهــا وال توزيعهــا – كليــاً أو جزئيــاً 
– وال إفشــاء محتواهــا وال اســتخدام المعلومــات الــواردة فيهــا فــي أي غــرض بخــالف االســتثمار فــي األســهم. ويوافــق المســتلم لهــذه النــرشة 

علــى الــرشوط الســابقة بمجــرد قبولــه باالســتالم.

نرجــو مــن المســتثمرين الجــدد قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار فــي األســهم قــراءة هــذه النــرشة بالكامــل، وباألخــص االطــالع علــى فصــل 
“عوامــل المخاطــرة “ فــي حــال رغبتهــم فــي االســتثمار فــي الرشكــة. فينبغــي علــى المســتثمر الــذي يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم 
ــم  ــه ل ــا االســتثمار. ويقــر المســتثمر: )1( بأن ــي ينطــوي عليه ــم المخاطــر ال ــرشوط الطــرح وتقيي ــه ب ــه للرشكــة ومعرفت ــى تحليل أن يعتمــد عل
يعتمــد علــى المنســق العالمــي المشــرتك )بحســب التعريــف الموضــح أدنــاه( وال علــى وكالء التحصيــل وال علــى أي مــن األشــخاص التابعــني لهــم 
فــي التحقــق مــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النــرشة وال علــى قــراره باالســتثمار. )2( بأنــه اعتمــد علــى المعلومــات الموضحــة فــي 
هــذه النــرشة. )3( لــم يتــم تفويــض أي شــخص فــي اإلدالء بأيــة معلومــات وال التصريــح بإقــرارات تتعلــق بالرشكــة أو األســهم بخــالف مــا هــو 
مذكــور فــي هــذه النــرشة، وإن كانــت، فــال يجــب االعتمــاد عليهــا علــى أنــه إدالء أو تصريــح مــن قبــل الرشكــة أو المســاهمني البائعــني أو المنســق 
العالمــي المشــرتك أو وكالء التحصيــل. وال يُفهــم مــن اســتالم هــذه النــرشة وال االكتتــاب فيهــا وال البيــع الــذي تــم بموجبهــا – بــأي حــال مــن 
األحــوال – أن أحــوال الرشكــة لــم يعرتيهــا التغيــري منــذ صــدور هــذه النــرشة وال أن المعلومــات الــي تحويهــا التــزال صحيحــة فــي أي وقــت الحــق 

علــى صدورهــا.

ــرار ألي  ــم أي إق ــخص يمثله ــن أي ش ــل أو م ــرتك أو وكالء التحصي ــي المش ــق العالم ــني أو المنس ــاهمني البائع ــة أو المس ــن الرشك ــدر م ــم يص ل
مســتثمر فــي األســهم بخصــوص قانونيــة اســتثماره فــي األســهم طبقــا للقوانــني الــي تــري عليــه. وال يُفهــم مــن هــذه النــرشة علــى أن بهــا 
توجيهــات قانونيــة أو ماليــة أو ضريبيــة، وعلــى المســتثمر أن يتشــاور مــع مستشــاره القانونــي أو مستشــاره الخــاص باألعمــال أو مستشــاره المالــي 

أو الضريــيب فــي كل مــا يتعلــق باألمــور القانونيــة أو األعمــال أو الماليــة أو الضريبيــة الــي تخــص اســتثماره فــي األســهم.

ال تتحمــل الرشكــة وال المســاهمون البائعــون وال المنســق العالمــي المشــرتك وال وكالء التحصيــل أيــة مســؤولية عــن صحــة واكتمــال المعلومــات 
ــر  ــات نظ ــات أو آراء أو وجه ــة توقع ــبة أي ــة ومناس ــن احتمالي ــا، وال ع ــق منه ــن التحق ــرى، وال ع ــالم األخ ــائل اإلع ــة أو وس ــا الصحاف ــي تنرشه ال
تردهــا الصحافــة أو وســائل اإلعــالم األخــرى بخصــوص الطــرح أو الرشكــة. ولــم يصــدر عــن الرشكــة وال المســاهمني البائعــني وال المنســق العالمي 
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المشــرتك وال وكالء التحصيــل أي إقــرار عــن مناســبة أو صحــة أو اكتمــال أو معقوليــة أو موثوقيــة تلــك المعلومــات أو مــا يتــم نــرشه.

تــم تعيــني البنــك األهلــي ش.م.ع.ع، والمجموعــة الماليــة هريميــس المحــدودة، وإي إف جــي هريميــس ش ذ م م )بالتعــاون مــع هريميــس 
المحــدودة(، والبنــك الوطــي العمانــي ش.م.ع.ع باعتبارهــم المنســق العالمــي المشــرتك، وتــم تعيــني البنــك األهلــي والبنــك الوطــي العمانــي 
باعتبارهــم مــدراء اإلصــدار ) يشــار إليهــم مجتمعــني بـ”مــدراء اإلصــدار”(، فالبنــك األهلــي والبنــك الوطــي يخضعــان لرتخيــص وتنظيــم البنــك 
المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة لســوق المــال، وأمــا المجموعــة الماليــة هريميــس المحــدودة فتخضــع فــي ترخيصهــا وتنظيمهــا لـــــسلطة دبي 
للخدمــات الماليــة، وإي إف جــي هريميــس ش ذ م م فتخضــع فــي ترخيصهــا وتنظيمهــا لهيئــة األوراق الماليــة والســلع اإلماراتيــة. كمــا تــم تعيــني 
كل مــن بنــك ظفــار ش.م.ع.ع، وبنــك مســقط ش.م.ع.ع، وبنــك عمــان العربــي ش.م.ع.ع، وبنــك صحــار الدولــي ش.م.ع.ع، ورشكــة اوبــار 
لالســتثمارات الماليــة ش.م.ع.م، والرشكــة المتحــدة لــألوراق الماليــة ش.م.م كــوكالء للتحصيــل )يشــار إليهــم فيمــا بعــد مجتمعــني مــع البنــك 
األهلــي والبنــك الوطــي العمانــي بـــ “وكالء التحصيــل”(، فيخضــع كالً مــن بنــك ظفــار ش.م.ع.ع، وبنــك مســقط ش.م.ع.ع، وبنــك عمــان 
العربــي ش.م.ع.ع، وبنــك صحــار الدولــي ش.م.ع.ع، فــي ترخيصهــا وتنظيمهــا لـــــسلطة البنــك المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة لســوق 
المــال، وتخضــع رشكــة اوبــار لالســتثمارات الماليــة ش.م.ع.م، والرشكــة المتحــدة لــألوراق الماليــة ش.م.م فــي ترخيصهــا وتنظيمهــا لـــــسلطة 
الهيئــة العامــة لســوق المــال،. لقــد فُــوض كل مــن المنســق العالمــي المشــرتك ووكالء التحصيــل لينوبــوا عــن الرشكــة والمســاهمني البائعــني 
حصريــا فــي شــأن الطــرح وليــس عــن أحــد ســواهما، ولــن يكــون أي شــخص آخــر )وإن كان مســتلماً للمســتند المرافــق( بمثابــة عميــل للمنســق 
ألغــراض الطــرح، ولــن يكــون المنســق مســؤوالً أمــام أحــد غــري الرشكــة والمســاهمني البائعــني عــن توفــري الحمايــة الــي تُمنــح لعمالئــه وال عــن 

تقديــم توجيهــات ونصائــح بخصــوص الطــرح أو المعامــالت أو الرتتيبــات المذكــورة فــي هــذه النــرشة.

يجــوز للمنســق العالمــي المشــرتك ووكالء التحصيــل وأي مــن تابعيهــم أن يأخــذ جــزءً مــن األســهم باعتبــاره أصيــالً وبهــذه الصفــة يجــوز لــه االكتتــاب 
فيهــا أو االســتحواذ عليهــا؛ وبهــذه الصفــة يجــوز لــه االحتفــاظ بهــا أو رشاؤهــا أو بيعهــا أو عرضهــا للبيــع أو التــداول بهــا أو بــاألوراق الماليــة الخاصــة 
بالرشكــة أو االســتثمارات المتصلــة بالطــرح أو بغــري الطــرح لحســابه. وعليــه، ينبغــي قــراءة أي إشــارة فــي هــذه النــرشة إلــى األســهم المصــدرة 
أو المطروحــة أو المكتتــب فيهــا أو المســتحوذ عليهــا أو المطروحــة فــي اكتتــاب خــاص أو المتــداول بهــا علــى أنهــا تتضمــن اإلصــدار أو الطــرح أو 
االكتتــاب أو االســتحواذ أو التــداول أو الطــرح فــي اكتتــاب خــاص الــذي يكــون مــن طــرف المنســق العالمــي المشــرتك أو وكالء التحصيــل أو أي 
مــن التابعــني لهــم باعتبــاره مســتثمراً لحســابه الخــاص. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــوز لبعــض كيانــات المنســق العالمــي المشــرتك أو ووكالء التحصيــل 
إبــرام ترتيبــات تمويليــة )بمــا فيهــا المبــادالت أو الضمانــات أو العقــود مقابــل الفروقــات( مــع مســتثمرين بخصــوص األســهم الــي  أو التابعــني لهــم 
يســتحوذ عليهــا المنســق العالمــي المشــرتك أو وكالء التحصيــل أو أي مــن التابعــني لهــم أو يحتفــظ بهــا أو يتصــرف فيهــا مــن وقــت آلخــر. عــالوة 
إبــرام المنســق العالمــي المشــرتك و/أو وكالء التحصيــل و/أو التابعــني لهــم فيمــا مــى أو فيمــا يُســتقبل مــن أنشــطة مصرفيــة  علــى ذلــك فــإن 
تجاريــة وأنشــطة إقــراض وأنشــطة تــداول وتحــوط مالــي واســتثمارات مصرفيــة واستشــارات ماليــة وأنشــطة فرعيــة؛ واســتالمهم عنهــا تعويضــات 
اعتياديــة أثنــاء عملــه مــع الرشكــة ومــع أطــراف تابعــة للرشكــة )بمــا فــي ذلــك المســاهمني البائعــني( أمــر جائــز. وعليــه، فــإن مشــاركة المعلومــات 
الــي تخــص مــا ســبق تكــون مقيــدة بوجــه عــام بســبب الريــة واإلجــراءات الداخليــة أو الضوابــط واللوائــح، وبالتالــي وبســبب هــذه المعامــالت فقــد 
يكــون للمنســق العالمــي المشــرتك أو وكالء التحصيــل مصالــح ال تتمــاىش أو قــد تتعــارض مــع مصالــح حاملــي األســهم أو مــع مصالــح الرشكــة أو 
المســاهمني البائعــني. وال يعــزتم المنســق العالمــي المشــرتك وال وكالء التحصيــل اإلفصــاح عــن ماهيــة تلــك االســتثمارات أو المعامــالت إال مــا 

يكــون بموجــب الــزتام قانونــي أو تنظيمــي.

هــذا الطــرح هــو طــرح ألوراق ماليــة والــي ســوف يتــم تســجيلها فــي بورصــة مســقط، وعلــى المســتثمرين معرفــة أن هــذه النــرشة وأي مســتند 
آخــر أو إعــالن يتعلــق بالطــرح قــد تــم إعــداده أو ســيتم إعــداده وفــق متطلبــات اإلفصــاح الســارية علــى الرشكــة المدرجــة فــي بورصــة مســقط، 

وأن هــذه المتطلبــات قــد تختلــف عــن غريهــا مــن المتطلبــات المعمــول بهــا فــي بلــدان أخــرى.

تنبيه مهم للمستثمرين
قد يُحظر قانوناً توزيع هذه النرشة وطرح األسهم في بعض البلدان، بل لم تتخذ الرشكة وال المساهمون البائعون وال المنسق العالمي المشرتك 
إجراء قد يسمح باكتتاب عام في األسهم أو قد يسمح بتملك هذه النرشة أو توزيعها )أو أي طرح آخر أو مواد دعائية خاصة  وال وكالء التحصيل أي 
باألسهم( في أي مكان يلزم فيه اتخاذ مثل هذا اإلجراء باستثناء سلطنة عمان، ومن ثم ال يجوز توزيع هذه النرشة وال نرش أي إعالن أو ترويج خاص 
بالطرح في أي بلد إال بما يوافق القوانني واللوائح السارية في ذلك البلد. وعلى من تصله هذه النرشة مراعاة القيود واالشرتاطات، ألن عدم االلزتام 

بتلك القيود واالشرتاطات سيكون بمثابة مخالفة لقوانني تلك البلد.

إجراء اكتتاب عام في األسهم وفق قوانني األوراق المالية السارية في أي بلد آخر بما في ذلك دون حصر:  إجراء وذلك من أجل  لم يتم اتخاذ أي 
أسرتاليا، وكندا، واليابان، وجنوب أفريقيا، والواليات المتحدة، باستثناء سلطنة عمان. وال تشكل هذه النرشة عرضا أو الرتويج لعرض أو االكتتاب 

في األسهم أو رشاؤها في أي بلد يُحظر فيه العرض أو الرتويج.

قيود البيع
لم يتم اتخاذ أي إجراء ولن يتم اتخاذ أي إجراء قد يسمح باكتتاب عام في األسهم أو قد يسمح بتملك هذه النرشة أو توزيعها أو أي مواد أخرى تتعلق 
بالرشكة أو باألسهم في أي مكان يلزم فيه اتخاذ مثل هذا اإلجراء باستثناء سلطنة عمان ومن ثم ال يجوز طرح هذه األسهم وال بيعها بصورة مبارشة 
إال بما يوافق  إعالن أو ترويج خاص بالطرح أو أي مستند أو معلومات أخرى في أي بلد  أو غري مبارشة كما ال يجوز توزيع هذه النرشة وال نرش أي 

القوانني واللوائح السارية في ذلك البلد.
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الواليات المتحدة

لم تُسجل األسهم ولن تُسجل وفق قانون األوراق المالية وال أي قانون معمول به في شأن األوراق المالية وال أي الئحة سارية في أي والية من 
واليات الواليات المتحدة، ولن تُطرح أو تُباع داخل الواليات المتحدة مع مراعاة بعض االستثناءات.

تُطرح األسهم وتُباع خارج الواليات المتحدة طبقا لالئحة )س(.

إلى ذلك، فإن طرح األسهم أو بيعها داخل الواليات المتحدة من قبل أي متعامل )سواء كان مشاركاً في عملية الطرح أم ال( سيعترب  باإلضافة 
مخالفة لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون األوراق المالية.

المملكة المتحدة

لم تُطرح األسهم ولن تُطرح في اكتتاب عام في المملكة المتحدة قبل نرش هذه النرشة والي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة السلوك المالي 
بالمملكة المتحدة، وذلك وفق الئحة تنظيم نرشات اإلصدار وقانون الخدمات واألسواق المالية لسنة 2000 على أنه يُستثىن من ذلك حسب الالئحة 

والقانون السابقني:

أي شخص اعتباري من المستثمرين المؤهلني بحسب التعريف المحدد في المادة 2 من الئحة تنظيم نرشات اإلصدار بالمملكة المتحدة.  )1(

أقل من 150 شخصا طبيعيا أو اعتباريا )بخالف المستثمرين المؤهلني بحسب التعريف المحدد في الئحة تنظيم نرشات اإلصدار بالمملكة المتحدة(   )2(
مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة من المنسق العالمي المشرتك بخصوص أي طرح.

في أي حالة أخرى وفق القسم 86 من قانون الخدمات واألسواق المالية.  )3(

إصدار طبقا للقسم 85 من قانون الخدمات  على أّن طرحاً من هذا النوع لن يُلزم الرشكة أو المنسق العالمي المشرتك أو وكالء التحصيل بنرش نرشة 
واألسواق المالية أو نرْش نرشة تكميلية بموجب المادة 23 من الئحة تنظيم نرشات اإلصدار بالمملكة المتحدة. وألغراض هذه الفقرة، فإن عبارة “طرح 
للجمهور” في سياق األسهم في المملكة المتحدة يعي إرسال معلومات كافية – بأي طريقة كانت – عن رشوط الطرح واألسهم الي سيتم طرحها 

لتمكني المستثمر من اتخاذ قراره بالرشاء أو االكتتاب في األسهم.

توزع هذه النرشة فقط على األشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف “المستثمر المؤهل” بحسب الئحة تنظيم نرشات اإلصدار ممن تتوفر فيهم الرشوط 
التالية: )1( أصحاب الخربة المهنية في األمور المتعلقة باالستثمارات الي يشملها نص المادة )5/19( من قانون الخدمات واألسواق المالية لسنة 
إلى )2/د( من األمر. )3(  المادة )2/49( )أ(  الذين يشملهم نص  المالي( لسنة 2005 وتعديالته )“األمر”(. )2( األشخاص  2000 أمر )الرتويج 
للمشاركة في نشاط  المرافق والطرح  الرسالة والمستند  بتلقي هذه  المسموح لهم  أو األشخاص  المتحدة. )4(  المملكة  أو األشخاص من خارج 
استثماري )في حدود المعىن المذكور في القسم 21 من قانون الخدمات واألسواق المالية( )ويشار إلى جميع هؤالء األشخاص “باألشخاص ذوي 
إليها وطرحها وإمكانية رشائها أو االستحواذ عليها لألشخاص ذوي الصلة فقط، ويجب على أي شخص بخالف  الصلة”(. ستتوفر األسهم والدعوة 

الشخص ذو الصلة أال يعتمد على هذه النرشة وال على محتوياتها.

لم يُقصد من األسهم أن تُطرح أو تُباع أو تُتاح للمستثمرين األفراد في المملكة المتحدة وال ينبغي ذلك، ويُقصد “بالمستمر الفرد” هو الشخص الذي 
يكون: )1( عميل فرد بحسب التعريف في الفقرة )8( من المادة )2( من الئحة )االتحاد األوروبي( رقم 565/2017، وتُشكل جزءً من القانون المحلي 
بموجب قانون االتحاد األوروبي لعام 2018 )االنسحاب(. )2( عميل بالمعىن المذكور في قانون الخدمات واألسواق المالية والضوابط واللوائح الصادرة 
بموجب قانون الخدمات واألسواق المالية تنفيذا لتوجيهات )االتحاد األوروبي( رقم 97/2016، بحيث ال يكون هذا العميل عميال مهنيا بحسب التعريف 
االتحاد  قانون  بموجب  المحلي  القانون  من  2014/600 وتُشكل جزءً  رقم  األوروبي(  )االتحاد  المادة )1/2( من الئحة  الفقرة )8( من  المذكور في 

األوروبي )االنسحاب(. )3( أو عميل غري مؤهل وفق المادة )2( من الئحة تنظيم نرشات اإلصدار.

المنطقة االقتصادية األوروبية

بالنسبة للدول األعضاء بالمنطقة االقتصادية األوروبية الي طبقت الئحة تنظيم نرشات اإلصدار )يشار إليها فيما بعد بـ”الدولة العضو ذات الصلة”(، 
فلم يتم طرح األسهم ولن يتم طرحها في اكتتاب عام في الدولة العضو ذات الصلة قبل نرش نرشة اإلصدار والي تمت الموفقة عليها من قبل الجهة 
إخطار الجهة المختصة في الدولة العضو ذات الصلة،  المختصة في الدولة العضو ذات الصلة أو تمت الموافقة عليها في دولة أخرى ذات صلة وتم 

وبما يتفق مع الئحة تنظيم نرشات اإلصدار، على أنه يُستثىن من ذلك إذا تم تطبيقها في الدولة العضو ذات الصلة:

أي شخص اعتباري من المستثمرين المؤهلني بحسب التعريف المحدد في المادة 2 من الئحة تنظيم نرشات اإلصدار.  )1(

مراعاة  اإلصدار( مع  تنظيم نرشات  المحدد في الئحة  التعريف  بحسب  المؤهلني  المستثمرين  اعتباريا )بخالف  أو  150 شخصا طبيعيا  أقل من   )2(
الحصول على الموافقة المسبقة من المنسق العالمي المشرتك بخصوص أي طرح.

في أي حالة أخرى وفق المادة 1 )4( من الئحة تنظيم نرشات اإلصدار.  )3(
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إصدار طبقا المادة )3( من الئحة تنظيم  على أّن طرحاً من هذا النوع لن يُلزم الرشكة أو المنسق العالمي المشرتك أو وكالء التحصيل بنرش نرشة 
نرشات اإلصدار أو نرش نرشة تكميلية بموجب المادة 23 من الئحة تنظيم نرشات اإلصدار، أو أي إجراء لتطبيق الئحة تنظيم نرشات اإلصدار في الدولة 
العضو ذات الصلة، وسيعترب أي شخص يستحوذ على األسهم أو أي شخص يتم تقديم أي عرض له بموجب الطرح قد أقر واعرتف ووافق على أنه 

“مستثمر مؤهل” بحسب التعريف الوارد في الئحة تنظيم نرشات اإلصدار.

وألغراض هذه الفقرة، فإن عبارة “طرح للجمهور” في سياق األسهم في الدولة العضو ذات الصلة يعي إرسال معلومات كافية بأي طريقة كانت عن 
رشوط الطرح واألسهم الي سيتم طرحها لتمكني المستثمر من اتخاذ قراره بالرشاء أو االكتتاب في األسهم، “بحسب اختالف ذلك في الدولة العضو 
ذات الصلة باختالف تطبيق الئحة تنظيم نرشات اإلصدار”، وعبارة “الئحة تنظيم نرشات اإلصدار” تعي الئحة )االتحاد األوروبي( 1129/2017 وتتضمن 

أي إجراء ذات صلة لتطبيقها في كل دولة عضو ذات صلة.

في حالة األسهم المعروضة لوسيط مالي بحسب تعريفه في المادة )1/5( من الئحة تنظيم نرشات اإلصدار فسيتم اعتبار كل وسيط مالي على أنه 
أقر واعرتف ووافق على أن األسهم الي استحوذ عليها من الطرح لم يتم االستحواذ عليها بالرجوع إليكم، ولم يتم االستحواذ عليها بنية عرضها أو إعادة 
بيعها ألي شخص بحيث يشكل هذا العرض أو إعادة البيع طرحاً لها للجمهور باستثناء عرضهم أو إعادة بيعهم لمستثمرين مؤهلني في أي دولة عضو 
ذات صلة بحيث يكون قد تم الحصول على موافقة مسبقة من المنسق العالمي المشرتك لكل حالة عرض أو إعادة بيع مقرتحة. وسوف تعتمد الرشكة 
والمساهمون البائعون والمنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل والتابعون لهم )وتُقر الرشكة بأن المنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل 
والتابعني لهم وغريهم سيعتمدون( على صحة ودقة اإلقرارات واالتفاقات السابقة ولن يكونوا مسؤولني عن أي خسارة ناتجة عن هذا االعتماد. وبغض 
النظر عما ذُكر أعاله، فإن الشخص الذي ال يعترب مستثمراً مؤهالً والذي قد أخرب المنسق العالمي المشرتك أو وكالء التحصيل بهذه الحقيقة عن طريق 

الكتابة قد يُسمح له بأن يكتتب في األسهم أو يشرتيها بعد موافقة المنسق العالمي المشرتك.

مملكة البحرين

إلى أشخاص من  لم يتم عرض األسهم وال بيعها ولن يتم عرضها وال بيعها ألي شخص في مملكة البحرين باستثناء أن يكون ذلك في اكتتاب خاص 
“المستثمرين المعتمدين”. ويُعرف المستثمر المعتمد على أنه:

فرد يملك أصوال مالية )وحده أو باالشرتاك مع زوجه( بقيمة 1,000,000 دوالر أمريكي أو أكرث.  )1(

رشكة أو رشاكة أو عهدة أو أي تعهد تجاري آخر يملك أصوالً مالية لالستثمار بما ال يقل عن 1,000,000 دوالر أمريكي.  )2(

ال يشكل هذا االكتتاب عرضاً لألوراق المالية في مملكة البحرين وفقا ألحكام المادة 81 من قانون البنك المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006م 
)المرسوم رقم 64 لسنة 2006م)، كما لم يتم تسجيل هذه النرشة والوثائق ذات الصلة كنرشة إصدار لدى مصرف البحرين المركزي، وبالتالي لن يتم 
عرض أو بيع أوراق مالية أو جعلها موضوع دعوة لالكتتاب أو الرشاء، فضالً عن أنه لن يتم تسليم هذه النرشة أو أي مستند أو أي مواد أخرى متعلقة بها 
في أي عرض أو بيع أو دعوة لالكتتاب أو لرشاء األوراق المالية، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ألي شخص في مملكة البحرين بخالف المستثمرين 

المعتمدين وذلك للحصول على عرض خارج البحرين.

لم يقم مصرف البحرين المركزي بمراجعة هذه النرشة والوثائق ذات الصلة أو اعتمادها وتسجيلها، كما لم يقم بأي شكل من األشكال بالنظر في 
مزيات األوراق المالية المطروحة لالستثمار سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها، ولذلك فإن مصرف البحرين المركزي ال يتحمل أية مسؤولية عن 
دقة البيانات والمعلومات الواردة في هذا المستند وكفايتها، ويؤكد بكل وضوح عدم تحمله ألي مسؤولية تتعلق بأي خسارة ناجمة عن االعتماد 

كليا أو جزئياً على محتويات هذا المستند.

دولة الكويت

الشخصية لطلبها والستخدامهم  على طلبهم ومبادرتهم  وبناءً  لهم  تقديمها  المقصود  النرشة على أساس حصري خصيًصا لألشخاص  تُعطى هذه 
الشخيص فقط، فهي غري متوفرة للجمهور.

لم يتم ترخيص هذه النرشة لطرحها أو الرتويج لها أو تسويقها أو الدعاية لها أو بيعها في الكويت من قبل هيئة سوق المال الكويتية أو أي جهات أو 
سلطات أخرى مختصة في دولة الكويت. وعليه، ال يجوز طرح هذه النرشة داخل الدولة لالكتتاب العام أو الخاص، وال تسويقها والدعاية لها أو بيعها 
في الكويت وذلك طبقا لمرسوم القانون رقم 31 لسنة 1990والالئحة المنفذة له وتعديالتها، والقانون رقم 7 لسنة 2010م، والالئحة التنفيذية رقم 
إصدار األوراق المالية وطرحها وبيعها والرتويج لها في دولة الكويت )“قانون األوراق المالية  7 لسنة 2010م وتعديالتها الي تختص بتنظيم عملية 

الكويي”(.

ومن ثم لم يتم عرض األسهم وال بيعها وال الرتويج لها وال اإلعالن عنها في دولة الكويت ولن يتم ذلك باستثناء ما يكون طبقًا لقانون األوراق المالية 
إبرام عقود بيع في هذا الخصوص أو الرتويج لهذه النرشة. ولن  الكويي، ولن يُقام اكتتاب عام أو خاص في األسهم في دولة الكويت، كما لن يتم 

يتم استخدام أي أنشطة تسويقية أو استدراج أو تحفزي لعرض أو تسويق األسهم في دولة الكويت.

ويتحمل النارش لهذه النرشة في دولة الكويت المسؤولية عن ذلك.
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دولة قطر

ال تشكل هذه النرشة دعوة أو عرضا لألوراق المالية في دولة قطر، ولن يتم عرض هذه األسهم أو بيعها أو تسليمها في أي وقت، بشكل مبارش أو 
غري مبارش، كما لن يتم تقديم طلب قيد تلك األوراق أو تداولها في بورصة قطر أو مركز قطر للمال، ولم يتم ترخيص هذه النرشة لطرحها أو الرتويج 
لها أو تسويقها أو الدعاية لها أو بيعها في دولة قطر أو في مركز قطر للمال أو تسويقها داخليا في أحد الصناديق االستثمارية أو محاولة القيام 
باألعمال كبنك أو رشكة استثمارية أو غري ذلك في دولة قطر أو في مركز قطر للمال، ولن يتم النظر في هذه النرشة أو اعتمادها أو تسجيلها أو 
تقديمها إلى هيئة قطر لألسواق المالية أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال أو مصرف قطر المركزي. عالوة على ذلك، ال يجوز طرحها للتداول العام؛ 

إذ أن هذه النرشة موجهة للمستلم األصلي فقط وال يجوز تقديمها ألي شخص آخر، وال يجوز نسخها أو استخدامها ألي غرض آخر.

المملكة العربية السعودية

ال يجوز توزيع نرشة اإلصدار هذه في المملكة العربية السعودية إال لألشخاص المصرح لهم بموجب الئحة طرح األوراق المالية وااللزتامات المستمرة 
الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة. 

لم تقدم هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية أي بيان يتعلق بدقة هذا المستند أو كفايته. ولهذا، فإن هيئة السوق المالية تؤكد 
عدم تحملها أي خسارة ناتجة عن االعتماد على أي جزء من هذه النرشة. وعليه، يجب على المستثمرين المحتملني الراغبني في رشاء األوراق المالية 
المطروحة بموجب هذا المستند التحري والتأكد بشكل خاص عن مدى صحة المعلومات المتعلقة باألوراق المالية محل االكتتاب. وفي حال عدم فهم 

محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي معتمد.

دولة اإلمارات العربية المتحدة )باستثناء سوق أبو ظيب العالمي ومركز دبي المالي العالمي[

تعترب هذه النرشة خاصة ورسية وال يجوز استنساخها أو استخدامها ألي غرض آخر، وقد تم توزيعها على عدد محدود من المستثمرين، ويُمنع تقديمها 
إلى أي شخص آخر غري المستلم األصلي. وإذا لم تكن على يقني بمحتوى هذه النرشة فينبغي لك مراجعة مستشار مالي معتمد.

عند استالم هذه النرشة، ينبغي على الشخص أو الجهة المستلمة أن تفهم وتقر على أنه لم تتم الموافقة على أي من األسهم أو نرشة اإلصدار 
بواسطة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، أو وزارة االقتصاد، أو هيئة األوراق المالية والسلع أو أي سلطات مختصة أخرى فيها، كما ينبغي 
العلم أن المنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل لم يحصلوا على أي تفويض أو ترخيص من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، أو وزارة 
إال ما يكون وفق قوانني دولة اإلمارات  االقتصاد، أو هيئة األوراق المالية والسلع أو أي سلطات أخرى لتسويق هذه األسهم أو بيعها في الدولة 
العربية المتحدة. لم ولن يتم تسويق هذه األسهم أو طرحها أو االكتتاب بها داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، وال ينبغي أن يُفرتض أن المنسق 
العالمي المشرتك أو وكالء التحصيل هم وسطاء أو تجار أو مستشارين استثماريني مرخصني بموجب القوانني المعمول بها في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، كما ال يُفرتض فيه تقديم توجيهات ونصائح لألفراد المقيمني في دولة اإلمارات العربية المتحدة حول مدى مالءمة االستثمار في األوراق 
المالية أو رشاؤها أو رشاء غريها من المنتجات المالية وبيعها. ال يجوز طرح األسهم أو بيعها بشكل مبارش أو غري مبارش للجمهور في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وال تشكل هذه النرشة اكتتاباً عاماً في األوراق المالية وفقا لقانون الرشكات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة – القانون 

االتحادي رقم 32 لسنة 2021 )وتعديالته( أو غري ذلك.

لتوفري  النرشة  إعداد هذه  تم  إذ  أو مهنية؛  أو محاسبية  أو ضريبية  قانونية  أو  استثمارية  يمثّل استشارة  أن  يمكن  ما  النرشة على  ال تحوي هذه 
المعلومات لك فقط، وليس المقصود منها الموافقة أو التوصية على القيام بعمل بعينه. وينبغي طلب المشورة من الخبري المهي المناسب لتقديم 

النصيحة حسب حالتك.

سوق أبو ظيب العالمي 

إلى أن هذه النرشة لم يتم  ال تخضع هذه النرشة ألي تنظيم أو موافقة من هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظيب العالمي، وتجدر اإلشارة 
اعتمادها من هيئة تنظيم الخدمات المالية وال يقع على عاتقها مسؤولية مراجعتها أو التحقق منها أو من أي مستند آخر يتعلق بهذا الطرح؛ فلم تقم 

باعتماد طرح األسهم وال هذه النرشة، ولم تتخذ أي خطوات تجاه التحقق من المعلومات الواردة فيها ولن تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

لم يتم عرض األسهم ولن يتم عرضها على أي شخص في سوق أبو ظيب العالمي باستثناء أن يكون العرض:

“عرض مستثىن” وفق لوائح الخدمات واألسواق المالية وقواعد السوق الخاصة بهيئة تنظيم الخدمات المالية.  )1(

مقدٌم فقط لألشخاص “المعتمدين” أو “الجهات المعرتف بها” )بحسب التعريف المحدد في الئحة الخدمات واألسواق المالية( أو األشخاص   )2(
المسموح لهم بتلقي هذه الدعوة والمستند المرافق والطرح للمشاركة في نشاط استثماري )في حدود المعىن المذكور في القسم 18 من 

الئحة الخدمات واألسواق المالية(.

لم تتخذ هيئة تنظيم الخدمات المالية أي خطوات تجاه التحقق من المعلومات الواردة في هذه النرشة ولن تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وإذا لم تكن 
إذا كانت األوراق المالية المطروحة تناسب أهدافك االستثمارية وظروفك من عدمه فينبغي لك مراجعة مستشار  تفهم محتوى هذا الطرح وال تعلم 

مالي معتمد.
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مركز دبي المالي العالمي

إلى أن هذه النرشة لم يتم اعتمادها من سلطة دبي  ال تخضع هذه النرشة ألي تنظيم أو موافقة من سلطة دبي للخدمات المالية، وتجدر اإلشارة 
للخدمات المالية وال يقع على عاتقها مسؤولية مراجعتها أو التحقق منها أو من أي مستند آخر يتعلق بهذا الطرح؛ فلم تقم باعتماد طرح األسهم وال 

هذه النرشة، ولم تتخذ أي خطوات تجاه التحقق من المعلومات الواردة فيها ولن تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

لم يتم عرض األسهم ولن يتم عرضها على أي شخص في سلطة دبي للخدمات المالية باستثناء أن يكون العرض:

“عرض مستثىن” وفق قواعد السوق الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية.  )1(

المالية،  الذين يستوفون المعايري المنصوص عليها في كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات  مقدٌم فقط “للعمالء المهنيني االعتباريني فقط”   )2(
ونموذج ممارسة األعمال.

وبالتالي ال ينبغي ألي شخص آخر استالم هذه النرشة وال االعتماد عليها، وقد تكون أسهم هذا الطرح غري سائلة أو قد تخضع لقيود عن إعادة بيعها، 
ومن ثم يجب على المستثمرين البحث والتقيص جيداً.

لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية أي خطوات تجاه التحقق من المعلومات الواردة في هذه النرشة ولن تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا لم تكن 
إذا كانت األوراق المالية المطروحة تناسب أهدافك االستثمارية وظروفك من عدمه فينبغي لك مراجعة مستشار  تفهم محتوى هذا الطرح وال تعلم 

مالي معتمد.

دول أخرى

إن كان توزيعها  في حال وقوع هذه النرشة في يد أحد المستثمرين الذين يقطنون أي دولة غري الدول المذكورة أعاله، فإنه يتوجب عليه تجاهلها 
ونرشها في هذا البلد يخالف القوانني السارية. وتهيب الرشكة والمساهمون البائعون والمنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل باألشخاص الذين 
إليها أو يقيمون فيها، كيفما يكون  بحوزتهم هذه النرشة أن يكونوا على دراية بالقيود والموانع المفروضة على االستثمار في الدول الي ينتمون 
الحال، وأن يراعوا تلك القيود. ولن تتحمل الرشكة والمساهمون البائعون والمنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل أية مسؤولية قانونية عن أية 
مخالفة يرتكبها غريهم -مستثمر كان أم ال- فيما يتعلق بالقيود القانونية الي يخضع لها بيع أسهم الطرح أو عرضها أو الرتويج لالكتتاب فيها في أي 

دولة أخرى غري سلطنة عمان إذا كان إجراء بيع األسهم أو عرضها أو الرتويج لالكتتاب فيها غري جائز قانوناً. 
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بيانات النظرة المستقبلية

في  التشغيلي  وأدائها  واسرتاتيجيتها  وغاياتها  وأهدافها  الرشكة  بخطط  تتعلق  والي  المستقبلية  النظرة  بيانات  بعض  هذه  اإلصدار  نرشة  تتضمن 
المستقبل والتطورات المتوقعة في السوق الذي تعمل فيه الرشكة واألسواق الي ستعمل فيها مستقبالً، وبيانات النظرة المستقبلية هذه تتضمن 
مخاطر معروفة ومخاطر غري معروفة وحاالت من عدم اليقني، وكثري منها خارج سيطرة الرشكة، وجميعها مبنية على معتقدات الرشكة وتوقعاتها عن 
المستقبل. ويمكن تحديدها بشكل عام بكلمات أو عبارات مثل “ نهدف”، “نتنبأ “، “ نعتقد”، “ نتوقع”، “ نقدِّر”، “ ننوي”، “نعزتم”، “ خطة”، 
“مرشوع”، “ توقع”،” سوف”، “ ينبغي”، “ سوف يستمر”، “سوف نتابع” أو بكلمات وعبارات أخرى دالة على اليشء ذاته. وبالمثل، فان البيانات 
الي تصف اسرتاتيجيات الرشكة وأهدافها وغاياتها وخططها هي أيضا تصريحات ذات نظرة مستقبلية، فهي متضمنة في أكرث من فصل في النرشة 
وتتضمن بيانات عن نوايا الرشكة ورؤيتها وتوقعاتها الحالية الي تخص نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية واألعمال المستقبلية والنمو 
والخطط االسرتاتيجية واألعمال المرتاكمة وسياسة توزيع األرباح والقطاع الذي تعمل فيه، والسيما البيانات المذكورة تحت العناوين الي تناقش 
اسرتاتيجية الرشكة أو األحداث المستقبلية أو أعمالها المستقبلية هي من قبيل بيانات النظرة المستقبلية: موجودة في الفصل الثاني، والفصل 

الرابع، والفصل العارش، والفصل الحادي عرش.

بيانات النظرة المستقبلية وغريها من البيانات الي ال تُعترب من الوقائع التاريخية تنطوي على توقعات مبنية على رؤية إدارة الرشكة وافرتاضات بحسب 
المالي وتدفقاتها  الرشكة ووضعها  نتائج عمليات  بما في ذلك  المستقبلية،  النظرة  ذات  البيانات  تكون جميع  لديها. وقد  حاليا  معلومات متوفرة 
النقدية والسيولة واألعمال المرتاكمة والتوقعات المالية ونموها، عرضة لمخاطر وتكهنات وافرتاضات قد تؤدي بالنتائج الفعلية بأن تكون مختلفة 
اختالفاً جوهرياً عما هو مقصود أو وارد في تصريح النظرة المستقبلية. ورغم اعتقاد الرشكة بأن التوقعات الواردة في بيانات النظرة المستقبلية هي 
إال أنها ال تضمن أن تصدق هذه التوقعات، ولذا ينبغي لك عدم االعتماد بشكل كامل على بيانات  توقعات مقبولة وسائغة وقت كتابة هذه النرشة 

النظرة المستقبلية.

إلى اختالف النتائج الفعلية اختالفا جوهرياً عن توقعات الرشكة، وهي مضمنة على سبيل  وتتضمن هذه النرشة العوامل الرئيسة الي قد تؤدي 
المثال ال الحصر في بيانات النظرة المستقبلية، وفي بعض فصول هذه النرشة كالفصل الرابع بعنوان “عوامل المخاطرة “، وتشمل هذه العوامل 

على سبيل المثال ال الحصر:

عدم القدرة على الحصول على عقود أو تجديدها أو االحتفاظ بها بذات رشوطها أو برشوط أفضل لها.  �

عدم القدرة على االحتفاظ بعمالئها أو االستمرار في االحتفاظ بهم.  �

عدم القدرة على التعرف على اإليرادات المتوقعة.  �

عدم القدرة على التنافس في السلطنة أو التوسع خارج السلطنة.  �

عدم قدرة الرشكة على الوفاء بالزتاماتها تجاه خدماتها.  �

عدم قدرة الرشكة على سداد الزتاماتها.  �

عدم قدرة الرشكة على االحتفاظ بمعداتها أو الحصول على المواد الالزمة إلصالح وصيانة المعدات.  �

بعض المخاطر التمويلية والبيئية والتشغيلية والصيانة المرتبطة بعمل الرشكة.  �

انقطاع األعمال بشكل واسع.   �

الحصول على التغطية التأمينية المناسبة لجميع الخسائر المحتملة.  �

التغري في السياسات النقدية وسياسات الفائدة في سلطنة عُمان، والتضخم المحلي والدولي، وأسعار الفائدة المحلية والدولية.   �

تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم أو أي أسعار أخرى.  �

أداء األسواق المالية في سلطنة عُمان.  �

الظروف السياسية واالقتصادية العامة وظروف سوق األعمال في سلطنة عُمان الي ستؤثر على أعمال الرشكة وأنشطتها.  �

التغيريات في اللوائح أو القوانني الي قد يكون لها تأثرياً على أوضاع عمالء الرشكة أو مورديهم، أو على قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان.  �

تزايد المنافسة في قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، والتغريات في الظروف االقتصادية أو المالية لعمالء الرشكة ومورديهم، أو قطاع   �
النفط والغاز.

مخاطر أخرى مذكورة في الفصل الرابع بعنوان “عوامل المخاطرة“.  �
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وبحكم طبيعة هذه العوامل، فإن اإلفصاح عن بعض مخاطر السوق ما هي إال تقديرات فقط، ويمكن أن تختلف اختالفاً جوهرياً عما يحدث فعالً في 
إذا ثبت عدم صحة أي فرضية من فرضيات الرشكة األساسية فإن نتائج  إذا تحققت أية مخاطر أو حاالت من عدم اليقني أو  المستقبل، ونتيجة لذلك 
أعمال الرشكة الفعلية أو مركزها المالي قد يختلف اختالفاً جوهرياً عما هو مذكور هنا أو متوقع أو مقدر، وبالتالي لن تتحمل الرشكة أو المساهمون 
البائعون أو المنسق العالمي المشرتك أو وكالء التحصيل أو أي من الرشكات ذات العالقة التابعة لها أي الزتام لتحديث البيانات الواردة في هذه 
النرشة أو مراجعتها لتعكس الظروف الي تنشأ بعد تاريخ اعتماد النرشة أو لتعكس وقوع أحداث أساسية، وإن كانت االفرتاضات الي تقوم عليها ال 
إقرار أو ضمان من  تؤتي ثمارها أو تختلف عن الواقع، وعليه ال يعترب بأي حال من األحوال تضمني هذه النرشة بيانات النظرة المستقبلية على أنه 

الرشكة أو المساهمني البائعني أو المنسق العالمي المشرتك أو وكالء التحصيل أو أي شخص آخر بخصوص تحقيق النتائج الواردة في تلك البيانات.

وال يجب التشبث ببيانات النظرة المستقبلية الواردة في هذه النرشة إال في الحدود الزمنية لوقت كتابة هذه النرشة، وبالتالي لن تتحمل الرشكة أو 
المساهمون البائعون أو المنسق العالمي المشرتك أو وكالء التحصيل أي الزتام لتحديث بيانات النظرة المستقبلية الواردة في هذه النرشة لتعكس 
التغيريات في توقعاتهم أو أي تغيري في األحوال أو الظروف أو األوضاع المؤسس عليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك الزماً بموجب القانون المعمول به.

التقديرات، يرجى عليه  الفعلية عن  النتائج  إلى اختالف  العوامل الي قد تؤدي  النقاش حول  العوامل، وللمزيد من  القائمة أعاله جميع  ال تمثل 
اإلفصاح  بقواعد  بورصة مسقط  إدراجها في  بعد  الرشكة  تلزتم  المخاطرة “. وسوف  بعنوان “عوامل  النرشة  الرابع من هذه  الفصل  االطالع على 
ورشوطه الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال والي تستوجب اإلفصاح في المواعيد المحددة عن نتائج التشغيل الخاصة بها. وتود الرشكة أن 
توجه عناية المستثمرين المحتملني والمساهمني إلى متابعة أية معلومات أو إعالنات تصدرها بعد إدراجها في بورصة مسقط عرب الموقع اإللكرتوني 

.www.msx.om :للسوق
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عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق

البيانات المالية

البيانات المالية المدققة للرشكة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب من عام  2020، 2021 )يشار إليها جميعاً بـ”البيانات المالية السنوية”( والبيانات 
المالية المرحلية المراجعة وغري المدققة للرشكة لفرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 )يشار إليها مع المعلومات المالية المقارنة لفرتة 
إليها مع البيانات المالية السنوية بـ”البيانات المالية”( قد تم  التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2021 بـ”البيانات المالية المرحلية”، ويشار 
إعداد البيانات المالية السنوية وفق متطلبات  إيرادها في الفصل الرابع والعرشين من هذه النرشة بعنوان “البيانات المالية التاريخية”، حيث تم 
المعايري الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايري المحاسبة الدولية، وأحكام قانون الرشكات التجارية لسنة 2019، والقرار الوزاري رقم 
إعداد البيانات المالية المرحلية وفق متطلبات المعيار المحاسيب رقم 34، وعليه فإن السنة المالية  2021/146 بإصدار الئحة الرشكات التجارية، وتم 

للرشكة تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمرب من كل عام.

اعتبارًا من 1 يناير 2022، بدأت الرشكة في اإلبالغ رسميًا عن نتائجها المالية على أساس قطاعي، وتتوقع أن تستمر في ذلك في الفرتات المستقبلية.

تم تعيني رشكة كي بي إم جي ش.م.م كمدققي حسابات الرشكة للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، حيث كانت رشكة ديلويت ان توش )الرشق 
األوسط( ورشكاؤهم ش.م.م مدققي حسابات الرشكة للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 والذين قاموا بمراجعة البيانات المالية للرشكة وفقًا 
لمتطلبات المعايري الدولية إلعداد التقارير المالية. كما تتضمن البيانات المالية للرشكة للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 على مقارنة بالمعلومات 

المالية للرشكة للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019.

معلومات غري متصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية وبعض البيانات التشغيلية

معلومات غري متصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية

تستخدم الرشكة في هذه النرشة بعض األدوات في تقييم األداء المالي ألعمالها، وهي “أدوات غري متصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية”، 
إذ أن هذه األدوات قد تستثي بعض المبالغ المضمنة أو تتضمن بعض المبالغ مستثناة من أكرث من أداة مقارنة مبارشة محسوبة وفق المعايري الدولية 
إلعداد التقارير المالية أو محسوبة وفق أدوات مالية غري محسوبة وفق المعايري الدولية إلعداد التقارير المالية، ومن هذه األدوات: األرباح قبل حساب 
الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء المعدلة، وهامش الربح قبل حساب الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء المعدلة، صافي رأس المال العامل 
إجمالي الدين،  الربح اإلجمالي، نسبة تغطية الفائدة،  إلى السهم، ونسبة أنصبة األرباح، التدفق النقدي الحر، هامش  المعدل، الدين، الدين 
وصافي نسبة الدين إلى الربح قبل حساب الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء المعدلة، صافي الدين إلى السهم، هامش الربح الصافي،  والعائد 
إليها مجتمعة بـ”األدوات غري المتصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير  على األصول والعائد على رأس المال العامل، والعائد على األسهم )يشار 

المالية”(

وتستخدم الرشكة أدوات غري متصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية ألنها تعتقد أن هذه األدوات وغريها من األدوات المشابهة مستخدمة على 
نطاق واسع من قبل بعض المستثمرين ومحللي األوراق المالية وبعض األطراف المعنية كأدوات تكميلية لقياس األداء والسيولة، وألن هذه األدوات 
إمكانات باعتبارها أدوات تحليلية  غري قياسية فقد ال يمكن مقارنتها مع األدوات األخرى المشابهة الي تستخدمها الرشكات األخرى، بل ولها حدود 

ومن ثم ال يمكن فصلها أو االستقالل بها لتحليل نتائج أعمال الرشكة طبق المعايري الدولية إلعداد التقارير المالية.

ال تعترب األدوات غري المتصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية أداة لقياس األداء أو السيولة وفق المعايري المذكورة وال وفق أي معايري محاسبية 
إجماالً،  إجماالً، وال ينبغي اعتبار تلك األدوات كبديل لألدوات المالية المحددة وفق المعايري الدولية أو المعايري المحاسبية المعرتف بها  معرتف بها 
فهي محدودة من حيث القدرة التحليلية ويجب أال تُستخدم بمعزل عن وال بديالً عن تحليل األداء التشغيلي للرشكة المعلن حسب المعايري الدولية 

إلعداد التقارير المالية.

تعترب األدوات غري المتصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية من مسؤوليات الرشكة وهي مبنية على مراجعة الرشكة لنتائج أعمالها وتقديراتها، 
إم جي أو أي مكتب تدقيق حسابات آخر، ويجب قراءة هذه األدوات مع البيانات  ومن ثم لم تدقق المعلومات السابقة ولم تراجع من قبل كي بي 
التاريخية ولكنها ال تشكل جزءً من البيانات المالية للرشكة عن المركز المالي وال عن الربح والدخل الشامل وذلك حىت تاريخ هذه النرشة. وبالتالي 

ينبغي للمستثمرين أال يعتمدوا كامل االعتماد على األدوات غري المتصلة بالمعايري الدولية المذكورة في هذه النرشة.

وفيما يلي بعض تعريفات األدوات المستخدمة:

“األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء المعدلة” هي األرباح عن الفرتة قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء باستثناء تأثري   �
النفقات األخرى والدخل اآلخر وخسارة التأمني على المقبوضات التجارية وشطب خسارة األصول الثابتة.
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“هامش األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء المعدلة” ويكون بقسمة تلك األرباح على اإليرادات.  �

“ صافي رأس المال العامل المعدل” هو األصول الحالية )باستثناء الودائع بأجل في البنك والنقد واألرصدة البنكية( مطروحًا منها االلزتامات   �
الحالية )ويستثىن منه جزء الدين الحالي وجزء الزتامات اإليجار الحالية وضريبة الداخل المستحقة(.

“الدين” كمجموع للقروض قصرية األجل والقروض ألجل )الحالية والسابقة( والزتامات اإليجار )الحالية والسابقة(.  �

“الدين إلى األسهم” هو الدين مقسومًا على األسهم.  �

“نسبة سداد توزيع األرباح” هي األرباح الموزعة المقسومة على الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة السابقة.  �

“التدفق النقدي الحر” كصافي النقد من األنشطة التشغيلية مطروحًا منه النفقات الرأسمالية.  �

“هامش الربح اإلجمالي”: وهو الربح اإلجمالي مقسوماً على اإليرادات الي يتم تحصيلها من عقود العمالء.  �

“نسبة تغطية الفائدة” حسب األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء المعدلة باستثناء المصاريف األخرى واإليرادات األخرى وعكس   �
خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية وعكس )خسارة( انخفاض قيمة األصول الثابتة مقسومًا على مصروفات التمويل.

“صافي الدين”: الدين مطروحًا منه السيولة النقدية ومعادالت السيولة النقدية.  �

“نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء المعدلة”: صافي الدين مقسوماً على األرباح قبل الفائدة والضرائب   �
واإلهالك واإلطفاء المعدلة.

“نسبة صافي الدين إلى السهم” هو صافي الدين مقسوماً على السهم.  �

“نسبة صافي الربح” هو صافي الربح مقسومًا على اإليرادات.  �

“العائد على األصول”: يعي األرباح وإجمالي الدخل الشامل مقسومًا على إجمالي األصول.  �

“العائد على رأس المال العامل” يعي األرباح قبل الفائدة والضرائب مقسومة على مجموع األسهم والدين.  �

“نسبة العائد على األسهم”: الربح وإجمالي الدخل الشامل مقسومًا على األسهم.  �

عند مراجعة األداء ستجد أن الرشكة تستخدم أدوات القياس المتصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية )النظامية( وأدوات القياس غري المتصلة 
إضافية بما يتفق مع كيفية قياس اإلدارة لألداء  بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية )المعدلة(، حيث توفر أدوات القياس المعدلة معلومات 
المالي ورفعه لمجلس اإلدارة، وتعتقد الرشكة أن أدوات القياس غري المتصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية تمثل مؤرشاً مفيداً يساعد بعض 
المستثمرين ومحللي األوراق المالية واألطراف المعنية في تقييم الرشكة وأداءها المالي، وينبغي االنتباه عند مقارنة أدوات القياس غري المتصلة 
بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية الي استخدمتها الرشكة مع مثيالتها الي تستخدمها الرشكات األخرى؛ فهذه األدوات لها حدود إمكانات محددة 
كأدوات للتحليل وال ينبغي االعتماد عليها وحدها. ومن األمثلة على حدود إمكاناتها أنها: )1( ال تعكس النفقات الرأسمالية للرشكة، وال المتطلبات 
المستقبلية للنفقات الرأسمالية للرشكة وال الزتاماتها التعاقدية. )2( ال تعكس التغيريات في رأس المال العامل وال متطلبات النقد. )3( ال تعكس 
مصروفات الفائدة/ تكلفة التمويل أو متطلبات النقد الضرورية لتغطية الفائدة/ تكاليف التمويل أو أصل دين الرشكة. )4( بالرغم من أن اإلهالك 
إلى االستبدال في المستقبل، وأدوات القياس غري المتصلة  النقد فإن األصول المهلكة أو المطفأة ستكون بحاجة  واإلطفاء المعدلة ليسا من 

بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية ال تعكس متطلبات النقد الالزم إلجراء االستبدال المطلوب.

بعض البيانات التشغيلية

الحفارة  المنجزة، ومتوسط عمر الحفارة، واستخدام  تتضمن هذه النرشة الحديث عن بعض أدوات قياس التشغيل األساسية؛ كرتاكم األعمال غري 
إجمالي الحاالت المسجلة، ومعدل الحوادث  المتعاقد عليها، والوقت غري المستغل في اإلنتاج، ومعدل تكرار اإلصابات المضيعة للوقت، ومعدل 
إدارة الصحة والسالمة والبيئة الخاص بالمقاولني من الباطن )كل  إدارة الصحة والسالمة والبيئة ونتائج مراقبة نظام  المرورية، ونتائج مراقبة نظام 

بحسب التعريف المحدد أدناه(.

القطاع من قبل وكاالت  الي تستخدمها الرشكات األخرى في  البيانات، وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع مثيالتها من األدوات  يتم تدقيق هذه  لم 
األبحاث أو تقارير السوق، وقد تتضمن بعض الرشكات األخرى أو وكاالت األبحاث أو تقارير السوق بنود أو عوامل أخرى في حساب معايري مشابهة، 
وقد يستخدموا بعض التقديرات واالفرتاضات الي ال تستخدمها الرشكة عن حساب تلك المعايري، ولذا قد تختلف المعايري المشابهة باستخدام عوامل 
معينة بشكل جوهري عن حساب الرشكة، غري أن الرشكة تعتقد بأهميتها في فهم أدائها من فرتة ألخرى وأنها تسهل المقارنة بينها وبني أقرانها من 
الرشكات األخرى، ولم تقصد منها أن تكون بديالً عن أدوات قياس األداء المتصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية. البيانات التشغيلية مأخوذة 
عن تقديرات اإلدارة، وليست جزءً من البيانات المالية، ولم يتم تدقيقها أو مراجعتها من قبل مدقق خارجي أو استشاري أو خبري. وفيما يلي تعريف 

بعض البيانات التشغيلية األساسية الي تستخدمها الرشكة، باستثناء ما يتم تعريفه خالفا لذلك في هذه النرشة:

اإليرادات المتوقعة:

تعرف اإليرادات المتوقعة على انها اإليرادات المستقبلية المتوقعة بموجب عقود الرشكة )بما في ذلك خيارات التمديد وذلك حسب االقتضاء( مع 
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العمالء والي يتم حسابها بناءً على أفضل تقديرات للرشكة اعتبارًا من التاريخ ذي الصلة. تحسب الرشكة اإليرادات المتوقعة باتباع المعادلة التالية: 
))1( العائد لكل خدمة متعاقد عليها، على سبيل المثال سعر اليوم للحفارة، مضروبًا في مجموع باقي عدد األيام المتعاقد عليها بموجب الفرتة 
إضافية مثل  إلى عدد األيام المنصوص عليها في فرتات التمديد االختيارية، زائد )2( أي رسوم  الثابتة والمنصوص عليها في هذا العقد باإلضافة 
رسوم جلب الحفارة وإخراجها من الموقع في الفرتة المتعاقد عليها. وألغراض هذه النرشة، تم تحويل أسعار اإليرادات المتوقعة بناء على سعر صرف 

الريال العماني 0.3851 مقابل الدوالر الواحد.

الي  الفرتة  يوجد دليل على  2031، وال  31 ديسمرب  31 ديسمرب 2023 وإلى  المنتهية في  السنة  المتوقعة عن  اإليرادات  النرشة على  تشتمل هذه 
إيراداتها التعاقدية؛ فليس هناك أية ضمانات على استالم الرشكة لهذه اإليرادات في مواعيدها المتوقعة أو في أي وقت  ستستلم فيها الرشكة 
آخر. هذا، وتُحسب اإليرادات المتوقعة على أساس حقائق معلومة للرشكة وافرتاضات معقولة وقت إجراء عملية الحساب. ورُغم أحقية العمالء وفق 
إشعار خطي مدته 90 يوما فإن اإليرادات المتوقعة مبنية في األساس على  إرسال  إنهاء العقد دون سبب بموجب  غالبية عقودهم مع الرشكة في 
المدة التعاقدية الكاملة وفرتة التمديد االختيارية ألن الرشكة تتوقع إتمام مدد العقود باإلضافة إلى فرتات التمديد االختيارية، وقد تختلف اإليرادات 
المسجلة في المستقبل اختالفا جوهريا عن توقعات الرشكة الحالية بسبب عوامل مختلفة يكون معظمها خارج سيطرة الرشكة كالتغيري في الجدول 
الزمي للمرشوع واالنقطاعات األخرى الي تصيب العمل. يرجى االطالع على الفصل الرابع “عوامل المخاطر – قد ال يتم تحقيق اإليرادات المتوقعة 

من عقود الرشكة بشكل كامل وقد تنخفض كثريا في المستقبل”

متوسط عمر الحفارة:
متوسط عمر الحفارة هو إجمالي عمر األسطول مقسومًا على عدد الحفارات في األسطول.

معدل استخدام الحفارة المتعاقد عليها:
معدل استخدام الحفارة المتعاقد عليها هو مجموع عدد أيام التعاقد على الحفارة مقسومًا على إجمالي عدد األيام في السنة.

الوقت غري المستغل في اإلنتاج:
وهو الزمن الذي يعكس الساعات الفعلية غري اإلنتاجية مقسومة على ساعات الحفر الرتاكمية.

معدل تكرار اإلصابات المضيعة للوقت:
وهو يعكس الوقت الضائع بسبب إصابات الموظفني مقابل مليون ساعة عمل.

معدل إجمالي الحاالت المسجلة
وهو ما يعكس عدد اإلصابات القابلة للتسجيل مقابل مليون ساعة عمل

معدل الحوادث المرورية
وهو يعكس عدد حوادث الطرق مقابل مليون كيلومرت من القيادة.

نتائج مراقبة نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة
الدرجة الناتجة عن التقييم الداخلي أثناء فرتة الزتام الرشكة بنظامها في إدارة الصحة والسالمة والبيئة.

نتائج مراقبة نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة الخاصة بالمقاولني من الباطن
الدرجة الناتجة عن التقييم الداخلي أثناء فرتة الزتام مقاول الرشكة من الباطن بمتطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة.

العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية

في هذه النرشة، جميع اإلشارات الخاصة “بالريـال العماني” أو “ر.ع” تعي الريـال العماني وهي العملة القانونية لسلطنة عمان في الوقت الحاضر، 
المبالغ  يكون تحويل  الحاضر، وعليه  الوقت  األمريكية في  المتحدة  للواليات  القانونية  العملة  األمريكي تعي  الدوالر  إلى  أن جميع اإلشارات  كما 
المذكورة في هذه النرشة من الريـال العماني إلى الدوالر األمريكي من أجل التسهيل على القارئ. ولقد تم ربط الريـال العماني بالدوالر األمريكي 
منذ يونيو 1986م، وما لم يُنَص على خالفه، فإن سعر التحويل بني الريـال العماني والدوالر األمريكي مبي على أساس أن سعر الصرف لكل 1 دوالر 

أمريكي = 0.03851 ريـال عماني.

بيانات القطاع والسوق

ضمنت الرشكة في هذه النرشة بيانات السوق ومعلومات أخرى حصلت عليها من منشورات المركز الوطي لإلحصاء والمعلومات، والبنك المركزي 
إيرنجي(  العماني، ومصادر أخرى عامة، وتقرير السوق )المؤرخ في 9 نوفمرب 2022( والذي أعدته الرشكة المتخصصة في أبحاث الطاقة )ريستاد 
إليها فيما بعد بـ”مستشار السوق”( للرشكة. وقد أعد مستشار السوق تقرير دراسة السوق بشكل مستقل وموضوعي، وقد عىن به عناية  )يشار 
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بالغة بما يضمن صحته واكتماله في كل ما اشتمل عليه، وقد تمت الدراسة على القطاع بشكل عام وقد ال تعكس أداء الرشكات في القطاع بشكل 
إداراته أو المدراء أو أقربائهم أي سهم  منفصل. ال يملك مستشار السوق وال أي من الرشكات التابعة له أو الرشكاء أو المساهمني أو أعضاء مجلس 
أو حصة أيا كانت في الرشكة. وقد وافق مستشار السوق خطيا على استخدام اسمه وشعاره وتصريحاته على النحو المحدد في هذه النرشة. ال 
شك أن بيانات القطاع والسوق تخضع للتغيري وال يمكن تأكيدها على وجه اليقني بسبب محدودية البيانات األولية ومسائل تتعلق باالعتماد عليها، 
باإلضافة إلى طرق جمع البيانات وقيود أخرى مالزمة للمسوحات الي تُجرى ألسواق كبرية كالي نحن بصددها، وقد تم االعتماد على بعض المصادر 
الخارجية في شأن المنافسني؛ ولم يتم االتصال بهم للتحقق من صحة واكتمال المعلومات المضمنة في هذا التقرير. وإذ تعتقد الرشكة بموثوقية 
المعلومات والبيانات الي تم الحصول عليها من مصادر خارجية وُضمنت في هذه النرشة بما في ذلك المعلومات والبيانات المأخوذة عن مصادر عامة 
إال أن تلك المعلومات والبيانات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل المجموعة أو مجلس اإلدارة أو المستشارين أو  أو عن مستشار السوق 
وكالء التحصيل أو المساهمني البائعني، ومن ثم ال يتحملون المسؤولية عن صحة واكتمال تلك المعلومات والبيانات. يتضمن هذا التقرير آراء مستشار 
السوق فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، وهي مبنية على افرتاضاته بخصوص تطور السوق الذي تعمل فيه المجموعة، وهذه االفرتاضات مأخوذة 
عن المعلومات المتوفرة لديه حىت تاريخ هذا التقرير، ومن المصادر األساسية الي اعتمد عليها مستشار السوق في نظرته المستقبلية: البيانات 
االقتصادية والميدانية الصادرة عن المجموعة والحكومة باإلضافة إلى نماذج توقعات ميدانية خاصة، ومن االفرتاضات األساسية الي ضمنها مستشار 
السوق تقريره هي توقعاته بشأن التغيريات والتوجهات المستقبلية بخصوص أسعار السلع والطلب على النفط والغاز. جميع بيانات السوق ومعلومات 

السوق األخرى المدرجة في نرشة اإلصدار هذه مستمدة من هذا التقرير ما لم ينص على خالف ذلك.

التقريب

إجمالي البيانات الموضحة في هذه  بعض بيانات هذه النرشة كالبيانات المالية واإلحصائية والمعلومات التشغيلية قد تم تقريبها، ولذا قد تختلف 
إجمالي العملية الحسابية الفعلية للبيانات؛ فالنسب المئوية في الجداول قد تم تقريبها أيضا ومن ثم قد ال ينتج عنها كامل نسبة  النرشة قليال عن 

.%100

عدم اإلشارة إلى معلومات الموقع اإللكرتوني

لم يتم التحقق من أي محتويات للموقع اإللكرتوني للرشكة )www.abrajenergy.com( وال محتويات أي موقع أو رابط متصل بشكل مبارش أو غري 
إليها في هذه النرشة، وال تُشكل جزءً من هذه النرشة، وال ينبغي للمستثمرين االعتماد على مثل  مبارش بهذه المواقع وال أي مواقع أخرى يشار 

هذه المعلومات.
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الفصل األول
مصطلحات وتعريفات

إدراج األسهم في بورصة مسقط تحت رمز أبراجالتسجيل

الجمعية العامة العادية السنويةالجمعية العامة

في المستثمرين الرئيسيني المساهمني  “بيانات  الثامن  الفصل  في  رئيسيني  كمستثمرين  تحديدهم  تم  الذين  المستثمرون 
عمان  وشلمربجري  لالستثمار،  العمانية  السعودية  والرشكة  السلطاني،  البالط  شؤون  وهم  الرشكة” 

ورشكاؤهم ش.م.م.

االستمارة الي يتقدم بموجبها مقدم الطلب لرشاء األسهم وفقاً للرشوط الواردة في هذه النرشة.طلب االكتتاب

المبلغ الذي يتعني على كل مستثمر دفعه في وقت تقديم طلبه / طلبها كما هو محدد في “الفصل مبلغ طلب االكتتاب
الثامن عرش – رشوط وإجراءات االكتتاب” من نرشة االكتتاب هذه.

استمارة طلب االكتتاب المستخدمة في مراجعة العروض المقدمة في الفئة األولى طبقًا لرشوط هذه استمارة تعديل طلب االكتتاب
النرشة.

النظام األسايس للرشكة المسجل لدى دائرة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار.النظام األسايس

كي بي إم جي ش.م.ممراقب الحسابات

يبلغ رأس المال المرخص به للرشكة 200,000,000 ريال عمانيرأس المال المرخص به

األساس الذي يتم بموجبه تخصيص األسهم للمستثمرين على النحو المحدد في الفصل الثامن عرش من أساس التخصيص
هذه النرشة بعنوان “رشوط االكتتاب وإجراءاته”.

مجلس إدارة الرشكة المنتخب وفقاً للنظام األسايس للرشكة وقانون الرشكات التجارية.المجلس / مجلس اإلدارة

البيسة هي جزء من الريال العماني، ويتكون الريال العماني من 1,000 بيسة.البيسة

هم كبار المستثمرين من العمانيني وغري العمانيني أفرادًا وجهاٍت اعتبارية الذين يتقدمون بطلبات لالكتتاب المستثمرون في الفئة األولى
بعدد 803,300 سهماً من األسهم كحد أدنى ومن ثم مضاعفات 100 سهٍم بعد ذلك، وبحد أقى 37,739,800 

سهماً أو ما نسبته 10% من حجم االكتتاب )ال ينطبق على المستثمرين الرئيسيني(.

الفئة األولى من الطرح الموضحة في الفصل الثامن عرش بعنوان “رشوط االكتتاب وإجراءاته”.االكتتاب في طرح الفئة األولى

موعد فتح باب االكتتاب في الفئة 
األولى

النرشة  الثامن عرش من هذه  الفصل  المبني في  النحو  على  األولى  الفئة  االكتتاب في  باب  فتح  تاريخ 
بعنوان “رشوط االكتتاب وإجراءاته”.

موعد إغالق باب االكتتاب في الفئة 
األولى

إغالق باب االكتتاب في الفئة األولى على النحو المبني في الفصل الثامن عرش من هذه النرشة  تاريخ 
بعنوان “رشوط االكتتاب وإجراءاته”.

الفرتة الواقعة بني موعد فتح باب االكتتاب في الفئة األولى وموعد إغالق باب االكتتاب في الفئة األولى فرتة االكتتاب في الفئة األولى
شاملةً كال اليومني باإلضافة إلى أي تمديد حسبما تسمح به الهيئة العامة لسوق المال.

هم صغار المستثمرين من العمانيني وغري العمانيني أفرادًا وجهاٍت اعتبارية الذين يتقدمون بطلبات لالكتتاب المستثمرون في الفئة الثانية 
بعدد 1,000 سهم من األسهم كحد أدنى ومن ثم مضاعفات 100 سهٍم بعد ذلك، وبحد أقى 803,200 سهم 

من األسهم.

الفئة الثانية من الطرح الموضحة في الفصل الثامن عرش بعنوان “رشوط االكتتاب وإجراءاته “.االكتتاب في طرح الفئة الثانية

موعد فتح باب االكتتاب في الفئة 
الثانية

تاريخ فتح باب االكتتاب في الفئة الثانية على النحو المبني في الفصل الثامن عرش من هذه النرشة بعنوان 
“رشوط االكتتاب وإجراءاته”.

موعد إغالق باب االكتتاب في الفئة 
الثانية

الثامن عرش من هذه النرشة  النحو المبني في الفصل  الثانية على  إغالق باب االكتتاب في الفئة  تاريخ 
بعنوان “رشوط االكتتاب وإجراءاته”.

الفرتة الواقعة بني موعد فتح باب االكتتاب في الفئة الثانية وموعد إغالق باب االكتتاب في الفئة الثانية فرتة االكتتاب في الفئة الثانية
شاملةً كال اليومني باإلضافة إلى أي تمديد حسبما تسمح به الهيئة العامة لسوق المال.

البنك المركزي العماني.البنك المركزي
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قانون الرشكات التجارية في سلطنة عمان الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2019/18.قانون الرشكات التجارية

رئيس مجلس إدارة الرشكة.رئيس مجلس اإلدارة

الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان.الهيئة العامة لسوق المال

الالئحة التنفيذية لقانون سوق 
رأس المال

إصدار الالئحة التنفيذية  الالئحة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار رقم 2009/1 بشأن 
إلى أن تُصدر الهيئة العامة لسوق المال الالئحة الخاصة  لقانون سوق رأس المال، وتعديالتها، وتري 

بقانون األوراق المالية.

ميثاق تنظيم وإدارة رشكات المساهمة العامة الصادر من قبل الهيئة العامة لسوق المال وتعديالته الصادر الميثاق
في تاريخ 22 يوليو 2016م.

البنوك والوسطاء المعينني لتحصيل العروض واالكتتابات في الطرح.وكالء التحصيل

السجل التجاري المودع لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار وفقاً لقانون السجل التجاري الصادر السجل التجاري
بالمرسوم السلطاني رقم 1974/3م.

رشكة أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع )قيد التحول(الرشكة

نائب رئيس مجلس اإلدارة.نائب رئيس المجلس

224 بيسة، وهو السعر األعلى مطروحاً منه 10 في المئة.السعر األعلى المطبق عليه الخصم

طلب االكتتاب طبقًا آللية االكتتاب اإللكرتوني.طلب االكتتاب اإللكرتوني

آلية تقديم طلبات االكتتاب في األسهم عرب إحدى قنوات االكتتاب اإللكرتوني الي يقدمها وكيل االكتتاب.آلية االكتتاب اإللكرتوني

للفئة نظام االكتتاب اإللكرتوني اإللكرتوني  االكتتاب  طلبات  بإنشاء  خاللها  من  ليقوموا  االكتتاب  طلبات  لمقدمي  المتاح  النظام 
الثانية.

هيئة البيئة المعروفة سابقا باسم وزارة البيئة والشؤون المناخية العمانية الي عُدل اسمها وأُعيد هيكلتها هيئة البيئة
بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/106.

اجتماع الجمعية العامة غري العادية للمساهمني في الرشكة.اجتماع الجمعية العامة غري العادية

هي مدة 12 شهراً تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمرب من ذات العام.السنة المالية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتضم البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان مجلس التعاون الخليجي
وقطر واإلمارات العربية المتحدة.

حكومة سلطنة عمان.الحكومة

مركز المعلومات ببورصة مسقط.مركز المعلومات

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

االكتتاب العام في األسهم بموجب العرضاالكتتاب العام 

إف جي هريميس المنسق العالمي المشرتك إي  البنك األهلي ش.م.ع.ع، والمجموعة المالية هريميس المحدودة )بالتعاون مع 
ش ذ م م، والبنك الوطي العماني ش.م.ع.ع.

سعر الفائدة بني البنوك في لندن.اليبور

التاريخ الذي يصبح التسجيل فيه سارياً وتبدأ التعامالت في األسهم في ببورصة مسقط، ومن المتوقع أن تاريخ اإلدراج
يصل إلى ثالث أيام عمل بعد تاريخ التسوية، أو أي تاريخ سابق وفقًا إلخطار المنسق العالمي المشرتك.

فريق اإلدارة العليا للرشكة.اإلدارة

السعر األعلى وفقًا للنطاق السعري.السعر األعلى

رشكة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م.رشكة مسقط للمقاصة واإليداع

عقد تأسيس الرشكة المسجل لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار.عقد التأسيس

رشكة محطة غاز مسندم ش.م.م، وهي رشكة محدودة المسؤولية مسجلة في سلطنة عمان بالسجل رشكة محطة غاز مسندم 
التجاري رقم 1153675

وزارة اإلسكان والتخطيط العمرانيوزارة اإلسكان

وزارة التجارة والصناعة وترويج 
االستثمار

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار بسلطنة عمان
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وزارة المالية بسلطنة عمان.وزارة المالية

بورصة مسقط البورصة الي تشغلها رشكة  المالية  باسم سوق مسقط لألوراق  المعروفة سابقا  بورصة مسقط 
ش.م.ع.م بعد تعديل اسمها وإعادة هيكلتها بالمرسوم السلطاني رقم 2021/5.

المركز الوطي لإلحصاء والمعلومات بسلطنة عمان.المركز الوطين لإلحصاء

المؤسسة الوطنية للنفطالمؤسسة الوطنية

غرفة تجارة وصناعة عمانغرفة التجارة

بقيمة الطرح البائعني  المساهمني  المملوكة من قبل  األسهم  377,398,000 سهٍم من  بعرض  المتعلق  الطرح 
إلى 249 بيسة للسهم الواحد، ويأتي هذا االكتتاب على فئتني؛ طرح االكتتاب )في  ترتاوح ما بني 242 
مرحلة بناء سجل األوامر( الفئة األولى، وطرح االكتتاب )بالسعر الثابت أو المحدد( الفئة الثانية وفقاً 

لإلجراءات والرشوط المنصوص عليها في نرشة اإلصدار.

السعر المختار من نطاق األسعار المقدمة في طرح الفئة األولى على النحو الوارد في الفصل الثامن عرش سعر الطرح
من هذه النرشة بعنوان “رشوط االكتتاب وإجراءاته”.

اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمني في الرشكة.اجتماع الجمعية العامة العادية

الريال العماني، العملة الرسمية لسلطنة عمان، ويتكون من ألف بيسة عمانية.ريال عماني / ر. ع

وهي رشكة أو أو يس إي بي هولدينجس ليمتد، رشكة تأسست بموجب قوانني جزر الكايمن.رشكة أو أو يس إي بي 

رشكة أوكيو ش.م.ع.م.رشكة أوكيو

المسؤولية ومسجلة في سلطنة رشكة أوكيو لالستكشاف واإلنتاج محدودة  واإلنتاج ش.م.م، وهي رشكة  لالستكشاف  أوكيو  رشكة 
عمان بالسجل التجاري رقم 1069417.

يرتاوح النطاق السعري لالكتتاب في الفئة األولى من 242 بيسة إلى 249 بيسة للسهم.النطاق السعري

تاريخ تسعري العرض والمتوقع أن يكون بتاريخ 6 مارس 2023م أو في نطاقه.تاريخ التسعري

رشكة مساهمة عمانية مقفلة.ش.م.ع.م

رشكة مساهمة عمانية عامة.ش.م.ع.ع

تعي الئحة الرشكات المساهمة العامة الصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 2021/27.الئحة الرشكات المساهمة العامة

قانون األوراق المالية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/46.قانون األوراق المالية

رشكة محطة غاز مسندم، ورشكة أو أو يس إي بي، ورشكة أوكيو لالكتشاف واإلنتاج.المساهمون البائعون

إدخال السجل الي تشغلها رشكة مسقط للمقاصة واإليداع تاريخ التسوية تاريخ )1( تسليم األسهم من خالل مرافق 
العهدة  إلى حساب  العائدات من قبل مديري اإلصدار  المستثمرين، )2( تحويل صافي  ألرقام حسابات 
المسجل لدى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع، من المتوقع أن يصل هذا التاريخ إلى ثالثة أيام عمل بعد 

تاريخ التسعري، أو أي تاريخ سابق قد يتم إخطاره من قبل المنسق العالمي المشرتك.

سهم عادي في الرشكة بقيمة تبلغ مئة بيسة.السهم

أسهم رأس المال المصدر للرشكة والي تبلغ 77,020.00 ر.ع مقسومة على 770,200,000 سهمًا.أسهم رأس المال المصدر

مساهم في الرشكة.مساهم

سعر التمويل المضمون ليوم واحدسعر التمويل المضمون

القواعد الي تخضع لها عمليات االستحواذ والسيطرة على رشكات المساهمة العامة الصادرة بقرار الهيئة الئحة االستحواذ والسيطرة
العامة لسوق المال رقم 2019/2.

دولة اإلمارات العربية المتحدة.دولة اإلمارات

الواليات المتحدة األمريكية.الواليات المتحدة

الدوالر / الدوالر األمريكي وهو العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.الدوالر / الدوالر األمريكي
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الفصل الثاني
معلومات موجزة عن الرشكة

إال أنه ال يحتوي على جميع المعلومات الي ينبغي على المستثمرين أخذها  يسلط هذا الموجز الضوء على المعلومات الواردة في هذه النرشة، 
بعني االعتبار قبل االستثمار في األسهم، ولذا يتعني على جميع المستثمرين قراءة هذه النرشة بالكامل وبعناية تامة بما في ذلك البيانات المالية 
للرشكة الواردة في الفصل الرابع والعرشين من هذه النرشة بعنوان “البيانات المالية التاريخية”. عالوة على ما تقدم، يجب على جميع المستثمرين 
االطالع بالتحديد على الفصل الرابع من هذه النرشة بعنوان “عوامل المخاطرة “ للتعرف على المزيد من المعلومات حول العوامل المهمة الي يجب 

أخذها بعني االعتبار قبل رشاء األسهم.

نُبذة

تأسست الرشكة في عام 2006 وهي إحدى الرشكات الرائدة في مجال تقديم خدمات الحفر في المناطق الربية في السلطنة، ويعود ذلك إلى عدد 
الحفارات العاملة المتعاقد عليها حىت تاريخ 30 يونيو 2022. تقدم الرشكة خدماتها في مجال حقول النفط والغاز الربية من خالل )1( خدمات الحفارات 
العادية وحفارات الصيانة )2( خدمات اآلبار، وتطمح الرشكة أن تكون المزود األول لخدمات حقول النفط والغاز في السوق العماني وأن تكون أيضاً 

من المزودين الرائدين في المنطقة.

تُقدم الرشكة قطاعني من الخدمات:

والغاز  النفط  آبار  تُستخدم في حفر  متكاملة  أنظمة  العادية؛ وهي  الحفارات  الرشكة  توفر  الصيانة: حيث  العادية وحفارات  الحفارات  خدمات   �
الجديدة في المناطق الربية الي تشغلها رشكات تشغيل حقول النفط والغاز الوطنية العمانية والرشكات الهجينة والرشكات المستقلة باإلضافة 

إلى رشكات النفط والغاز الدولية، وتوفر الرشكة أيضاً حفارات الصيانة الي تُستخدم في صيانة اآلبار المحفورة والحفاظ على سالمتها.

وتُشغل الرشكة أسطوالً من الحفارات الذي يعترب األحدث من حيث الفئة العمرية في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، ويتكون من 25   
حفارة، حيث متوسط عمر الحفارة 8.6 سنوات حىت تاريخ 31 ديسمرب 2022 ، وبلغ معدل استخدم المتعاقد عليها 99.8% وذلك عن السنة المنتهية 
في 31 ديسمرب 2021، و97.4% عن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 كذلك،  وتستحوذ الرشكة على النصيب األكرب من سوق 
خدمات الحفر في السلطنة بما تملكه من حفارات بلغت نسبتها من حفارات السوق حوالي 29% وذلك حىت 30 يونيو 2022، كما تُشغل الرشكة 
خمس حفارات للصيانة يبلغ متوسط أعمارهن 12.4 سنة حىت تاريخ 31 ديسمرب 2022، بمعدل استخدام تعاقدي بنسبة 100% عن السنة المنتهية 

في 31 ديسمرب 2021 وعن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022.

وقد سجلت خدمات الحفارات العادية وحفارات الصيانة الي توفرها الرشكة ما نسبته 87%، و89% من إجمالي إيراداتها، وذلك عن السنة المنتهية   
في 31 ديسمرب 2021 وعن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 على التوالي، وحىت 30 سبتمرب 2022، بلغت األعمال المرتاكمة الي 

تُعزى إلى عقود تقديم الرشكة خدمات الحفر والصيانة 499.9 مليون ريال عماني لألعوام 2023 حىت 2031.

خدمات اآلبار: تقدم الرشكة باقة متنوعة من خدمات آبار النفط والغاز بالعمل في ثالثة مجاالت: أعمال التكسري الهيدروليكي، الذي يُستخدم   �
المبطنة  الطبقة  لتدعيم وحماية  باإلسمنت،  التثبيت  الطبيعي؛ وأعمال  النفط والغاز  يتدفق فيها  الي ال  المناطق  اإلنتاج في  في تحسني 
إلى العزل؛ وأعمال األنابيب المرنة، حيث يتم استخدام األنابيب المرنة في حث البرئ، وفي تنظيف جوف البرئ، وفي الدخول  للبرئ والوصول 
فيه، وفي التنقيب، وفي ضخ سائل النيرتوجني، وفي التحكم في الرمال، وفي أعمال التثبيت باإلسمنت وفي دورة البرئ وخدمات العزل 

الميكانيكي.

إيراداتها، وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 وعن  إجمالي  وقد سجلت خدمات الحفر الي توفرها الرشكة ما نسبته 13%، و11% من   
فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 على التوالي.

كما تسعى الرشكة جاهدة إلى الحفاظ على عالقات قوية وراسخة مع عمالئها من رشكات النفط الوطنية العُمانية الرائدة؛ ومن أمثلتها رشكة أو كيو 
لالستكشاف واإلنتاج، والرشكات الُمشغِّلة متعددة الجنسيات ومن أمثلتها رشكة تنمية نفط عُمان )وهي مرشوع مشرتك تمتلك فيه حكومة سلطنة 
إي  إنرجزي )وتملك نسبة 4% منه(، ورشكة بي تي تي  عُمان نسبة 60% منه(، ورشكة رويال داتش شل )وتملك نسبة 34% منه(، ورشكة توتال 
إلى الجهات الُمشغلة المستقلة ومن أمثلتها يس يس إيرنجي ديفالوبمنت عُمان، ورشكة آرا للبرتول ورشكة  بي )وتملك نسبة 2% منه(، باإلضافة 
برتوجاز ريما. كما تشمل قائمة عمالء الرشكة أيًضا رشكات النفط والغاز الدولية ومن أمثلتها رشكة بريتش برتوليوم ورشكة ميدكو واوكسيدنتال؛ 
وهو ما يؤكد قدرة الرشكة على استيفاء معايري الجودة العالمية. وعلى صعيد الرشاكات التجارية، تستفيد الرشكة من عقود رشاكة طويلة األجل، 
حيث بلغ متوسط المدة المتبقية لعقود الحفر وخدمات اآلبار 3.8 سنوات و 7.9 سنوات و 9.6 سنوات على التوالي في كل حالة كما في 30 سبتمرب 
إيرادات نقدية سخيّة بأسعار يومية جذابة، ليصبح المبلغ اإلجمالي التقديري الذي يُتوقع أن تحققه الرشكة من  2022، والذي يعطي الرشكة بدورة 
إيرادات الخمس سنوات  تلك العقود حىت تاريخ 30 سبتمرب 2022 مبلغ 593 مليون ريال عماني لألعوام من 2023 حىت 2031، ما يعادل أكرث من كامل 

األخرية.
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 كما تحرص الرشكة على ضمان أن جميع منشآتها وجودة عملياتها تطابق أعلى معايري الجودة التشغيلية واألمان. وعالوة على ذلك، حصل نظام 
المهنية  والسالمة  الصحة  إدارة  نظام  اعتماد مطابقة  على   – األخرى  الرشكة  أنظمة  غريه من  جانب  إلى   – للرشكة  التابع  والبيئة  واألمان  الصحة 
 ISO( وحصل أيًضا نظام إدارة الجودة التابع للرشكة على اعتماد اآليزو .)14001 OHSAS( وكذلك نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ،)45001 OHSAS(
9001:2008(. باإلضافة إلى ذلك، تأتي خدمات إصالح اآلبار وصيانتها وخدمات التدعيم الخرساني اإلسمني الي تقوم بها الرشكة في طليعة الخدمات 

في سلطنة عُمان الي تم اعتمادها بموجب شهادة االمتثال للجودة الصادرة من معهد البرتول األمريكي للجودة كيو2.

خالل العام المنتهي في 31 ديسمرب 2021، حققت الرشكة إيرادات من عقود العمالء بقيمة 124.5 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة األرباح قبل خصم 
الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين المعدلة 46.8 مليون ريال عماني، وبلغت نسبة هامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء 
الدين المعدلة 37.6 %. وبالنسبة لألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، حققت الرشكة إيرادات بقيمة 102.4 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة 
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين المعدلة 38.4 مليون ريال عماني، بينما بلغت نسبة هامش األرباح قبل خصم الفوائد 

والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين المعدلة %37.5.

مواضع القوة واالسرتاتيجيات التنافسية 

مواضع القوة التنافسية للرشكة هي كالتالي:

الرشكة هي المزود الرائد لخدمات الحقول الربية للبرتول والغاز الطبيعي في سلطنة عُمان، باإلضافة إلى تقديم خدمات واسعة تشمل أعمال   �
حفر اآلبار وصيانتها وإصالحها.

االستفادة من مزايا إيجابية للسوق العُمانية وقطاع النفط والغاز.  �

امتالك أسطول من الحفارات ذات الجدوى االستثمارية العالية والُمصممة خصيًصا لهذا الغرض.  �

توقعات مالية تعكس عالقات طويلة األمد مع قاعدة عمالء متنوعة تُرسخ لعالقة عمل مثمرة بعقود طويلة األجل.  �

الرشكة تستفيد من الحواجز التنافسية والتقنية المرتفعة في قطاع خدمات حقول النفط والغاز لدخول منافسني جدد في هذا القطاع في   �
سلطنة عمان.

إنتاج هامش وتدفقات نقدية. سجل حافل باإلنجازات يشمل األداء المالي المتمزي يتسم بالنمو القوي وإمكانية   �

ثقافة راسخة في مجال الصحة والسالمة والبيئة.  �

امتالك فريق إدارة يتمتع بخربات عالية مع سجل حافل باإلنجازات في مجال األعمال وخلق القيمة، مقرتنًا بقاعدة ملزتمة من بالمساهمني.  �

تشمل إسرتاتيجيات الرشكة ما يلي:

زيادة نمو موقعها الرائد في سوق الحفر المحلي وتحقيق مزيد من النمو في القطاعات األخرى من خالل توسع مدى الفرص في المجاالت   �
االتية:

فرص حفارات جديدة في السوق والي ستعمل لخدمة رشكات النفط العالمية الرائدة الي ارتبطت مع الرشكة بعالقات وطيدة.  o

استبدال الحفارات القديمة في السوق المحلي.  o

البحث عن فرص في األماكن الي اكتسبت فيها الرشكة  إفريقيا من خالل  ترسيخ مكانتها في السوق في منطقة الرشق األوسط وشمال   �
تأهيالت أولية إضافية، وال سيما في الكويت.

إلى “الفصل الحادي عرش – وصف الرشكة ونظرة  لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بمواضع القوة التنافسية للرشكة واسرتاتيجياتها، برجاء الرجوع 
عامة على أعمالها”.
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الفصل الثالث
معلومات عامة عن الطرح والرشكة

أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع )قيد التحول(.االسم

1844555.رقم السجل التجاري

24 مايو 2006.تاريخ التسجيل

ص.ب 1156، والرمز الربيدي 130، الغربة الجنوبية، بورش، مسقط، سلطنة عمان.العنوان المسجل

سلطنة عمان.المقر الرئيس

غري محدودة.مدة الرشكة

تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمرب من كل عام.السنة المالية للرشكة

بيسة رأس المال المصدر للرشكة  100 بقيمة  770,200,000 سهٍم  إلى  مقسم  عماني  ريال   77,020,000 للرشكة  المصدر  المال  رأس 
للسهم.

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب 377,398,000 سهم، تمثل 49% من إجمالي رأس المال للرشكة.عدد األسهم المطروحة لالكتتاب 

جميع األسهم المصدرة للرشكة وجميع أسهم رأسمال الرشكة أسهٌم عادية، ولكل سهم بالرشكة حق نوع األسهم المطروحة لالكتتاب
التصويت بصوت واحد في الجمعيات العامة للرشكة، بما في ذلك اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغري 

العادية.

من 242 بيسة إلى 249 بيسة لكل سهم.النطاق السعري للفئة األولى

السعر األعلى المطبق عليه الخصم بسعر 224 بيسة للسهم الواحد، محسوبًا على أن السعر األعلى هو النطاق السعري للفئة الثانية
249 بيسة مطروحاً منه 10 في المئة.

السعر المختار من نطاق األسعار المقدمة في طرح الفئة األولى على النحو الوارد في الفصل الثامن عرش سعر الطرح
من هذه النرشة بعنوان “رشوط االكتتاب وإجراءاته”، وهو سعر طرح الفئة الثانية. 

النسبة المئوية لألسهم المطروحة 
من إجمالي أسهم رأس المال 

للرشكة

تبلغ نسبة األسهم المطروحة من إجمالي أسهم رأس المال للرشكة ما نسبته %49

أسماء المساهمني البائعني وعدد 
األسهم المعروضة للبيع من قبل 

كل مساهم بائع

رشكة محطة غاز مسندم: 1,010 سهم، وتمثل ما نسبته 0.0002 % من إجمالي األسهم المطروحة.

رشكة أو أو يس إي بي: 77,019,590 سهم، وتمثل ما نسبته 20.4% من إجمالي األسهم المطروحة.

رشكة أوكيو لالستكشاف واإلنتاج: 300,377,400 سهم، وتمثل ما نسبته 79.59 % من إجمالي األسهم 
المطروحة.

بيع حصة صغرية في الرشكة وفق برنامج التخصيص الحكومي.الغرض من االكتتاب العام

المحظورون من االكتتاب في 
األسهم المطروحة:

غري مسموح لألشخاص المذكورين أدناه االكتتاب في األسهم المطروحة:

المؤسسات الفردية، حيث يتعني على صاحب المؤسسة الفردية االكتتاب باسمه الشخيص فقط.  �

حسابات العهدة: يتعني على العمالء المسجلني تحت حسابات العهدة أن يقدموا طلباتهم بأسمائهم   �
الشخصية )مع مراعاة االستثناء أدناه(.

الطلبات المتكررة: ال يجوز للمساهمني تقديم أكرث من طلب اكتتاب واحد باسمه.  �

الطلبات المشرتكة: ال يجوز للمساهمني التقدم بطلبات باسم أكرث من شخص )ويشمل ذلك الطلبات   �
المقدمة باإلنابة عن الورثة الرشعيني(.

األطراف ذات العالقة: ال يجوز لألطراف ذات العالقة بالرشكة المشاركة في مرحلة البناء الدفرتي   �
إذا كانت العالقة ناتجة عن ملكية مشرتكة أو سيطرة تمارسها أي من األجهزة اإلدارية  إال  لألسعار 

للدولة.

سيتم رفض جميع الطلبات المقدمة من قبل األشخاص المحظورين المذكورين أعاله دون االتصال بمقدم 
الطلب، ويُستثىن من ذلك طلبات حسابات العهدة حسب موافقة المنسق العالمي المشرتك وذلك بعد 
تأكد وكيل التحصيل من عدم قيام أصحاب هذه الحسابات بتقديم طلبات أخرى بأسمائهم أو مؤسساتهم 
من  متكررة  طلبات  بوجود  علم  إذا  الطلب  ذلك  رفض  المشرتك  العالمي  للمنسق  ويجوز  الشخصية. 

المستثمرين المتقدمني بطلبات اكتتاب تحت حسابات العهدة.
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سيتم تخصيص األسهم على النحو التالي:طريقة التخصيص المقرتحة

مستثمرون الفئة األولى: سيتم تخصيص ما يصل إلى 320,788,300 سهٍم، بنسبة تصل إلى %85   �
من حجم األسهم المطروحة كحد أقى )سيتم التخصيص من قبل المساهمني البائعني بالتشاور مع 
المنسق العالمي المشرتك والهيئة العامة لسوق المال(، كجزء من الطلب في الفئة األولى علما 
بأنه سيتم تخصيص مجموع 150,959,200 سهم من األسهم المطروحة والي تمثل 40% من حجم 
الطرح لهذه الفئة للمستثمرين الرئيسيني المذكورين في هذه النرشة. قد يتم تخفيض المخصصات 
اإلجمالية لمستثمري الفئة األولى إلى 65% من حجم الطرح كحد أقى إذا كان هناك طلب زائد في 

الفئة الثانية.

مستثمرون الفئة الثانية: سيتم تخصيص عدد 56,609,700 سهٍم، بنسبة تصل إلى 15% من األسهم   �
المطروحة كحد أدنى )يتم التخصيص على أساس متناسب(. إذا كان هناك طلب زائد في الفئة 
الثانية، يمكن زيادة التخصيص لمستثمري الفئة الثانية بحد أقى يصل إلى 35 %من حجم الطرح، 
ففي حال قل الطلب اإلجمالي في الفئة الثانية عن نسبة 15 في المئة من حجم الطرح فسيتم 
إتاحة باقي األسهم لمستثمري الفئة األولى بسعر الطرح بعد اكتمال التخصيص لمستثمري الفئة 

الثانية، وذلك في حالة إذا زاد االكتتاب في الفئة األولى.

لالطالع على مزيد من المعلومات بخصوص إجراءات التخصيص، بما في ذلك الظروف الي يمكن أن تتغري 
في ظلها التخصيصات بني مستثمرون الفئة األولى ومستثمرون الفئة الثانية، راجع الفصل الثامن عرش 

“أحكام االكتتاب وإجراءاته”

الحد األدنى لالكتتاب في األسهم 
المطروحة من قبل كل مستثمر

مستثمرون الفئة األولى: 803,300 سهم، ومن ثم مضاعفات 100 سهم.  �

مستثمرون الفئة الثانية: 1,000 سهم، ومن ثم مضاعفات 100 سهم.  �

الحد األقىص لالكتتاب في األسهم 
المطروحة من قبل كل مستثمر

يعادل  ما  أي  سهماً؛   37,739,800 الرئيسيني(:  المستثمرين  )بخالف  األولى  الفئة  مستثمرون   �
تقريبًا 10% من األسهم المطروحة.

المستثمرين الرئيسيني: 75,479,600 سهم، ويمثلون 20% من حجم الطرح.  �

مستثمرون الفئة الثانية: 803,200 سهٍم من األسهم المطروحة.  �

موعد فتح باب االكتتاب في الفئة 
األولى 

20 فرباير 2023م.

موعد فتح باب االكتتاب في الفئة 
الثانية

20 فرباير 2023م

موعد إغالق باب االكتتاب في الفئة 
األولى

2 مارس 2023م.

موعد إغالق باب االكتتاب 

في الفئة الثانية

1 مارس 2023م.

2 مارس 2023م.تاريخ التسعري

بتاريخ 9 مارس 2023م أو تاريخ قريب من ذلك، أو أي تاريخ سابق قد يتم إخطاره من قبل المنسق العالمي تاريخ التسوية
المشرتك.

المنسق تاريخ اإلدراج قبل  من  إخطاره  يتم  قد  تاريخ سابق  أي  أو  ذلك،  من  قريب  تاريخ  أو  2023م  مارس   14 بتاريخ 
العالمي المشرتك.

تاريخ موافقة الجمعية العامة غري 
العادية على تحول الرشكة إلى 

رشكة مساهمة عامة 

13 ديسمرب 2022م.
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البنك األهلي ش.م.ع.عالمنسق العالمي المشرتك
ص.ب 545، والرمز الربيدي 116، ميناء الفحل، مسقط، سلطنة عمان

المجموعة المالية هريميس المحدودة
301، مبىن التبادل، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب 30727، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

بالتعاون مع إي إف جي هريميس اإلمارات العربية المتحدة ش ذ م م
مكتب رقم 106، المكاتب 3، وان سنرتال، مركز دبي التجاري العالمي،

دبي – اإلمارات العربية المتحدة

البنك الوطين العماني ش.م.ع.ع
ص.ب 751، والرمز الربيدي 112، روي، مسقط، سلطنة عمان

البنك األهلي ش.م.ع.عوكالء التحصيل 
ص.ب 545، والرمز الربيدي 116، ميناء الفحل، مسقط، سلطنة عمان

البنك الوطين العماني ش.م.ع.ع
ص.ب 751، والرمز الربيدي 112، روي، مسقط، سلطنة عمان 

بنك مسقط ش.م.ع.ع
ص.ب 134، والرمز الربيدي 112، السيب، مسقط، سلطنة عمان

بنك ظفار ش.م.ع.ع
ص.ب 1507، والرمز الربيدي 112، روي، مسقط، سلطنة عمان

بنك عمان العربي ش.م.ع.ع
ص.ب 2240، والرمز الربيدي 130، الغربة، مسقط، سلطنة عمان

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع
ص.ب 44، والرمز الربيدي 114، حي الميناء، مسقط، سلطنة عمان

رشكة اوبار لالستثمارات المالية ش.م.ع.م
ص.ب 1137، والرمز الربيدي 111، مسقط، سلطنة عمان

الرشكة المتحدة لألوراق المالية ش.م.م
ص.ب 2566، والرمز الربيدي 112، سلطنة عمان

رشكة كي بي إم جي ش.م.ممراقب الحسابات
مبىن مكتبة األطفال العامة، الطابق الرابع، شاطئ القرم

ص.ب 641، والرمز الربيدي 112
مسقط – سلطنة عمان

رشكة إف تي أي لالستشاراتمستشار االتصال
1408 برج ضمان، مركز دبي المالي العالمي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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الفصل الرابع
عوامل المخاطرة

ينطوي االستثمار في األسهم على بعض المخاطر المالية، ولذا ينبغي على المستثمرين مراجعة المعلومات الواردة في هذه النرشة بعناية واالنتباه 
إلى المخاطر التالية والمرتبطة باالستثمار في الرشكة وفي أسهمها، وغريها من المعلومات األخرى الواردة في النرشة؛ ففي حال حدوث أحد 
المخاطر التالية فقد تتأثر أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها الحالية والمستقبلية تأثراً جوهرياً، وقد يخر المستثمرون جميع استثماراتهم 
أو بعضها. ومما يجب التنبه إليه أن المخاطر التالية قد ال تتضمن جميع المخاطر وليست بالضرورة أن تكون متضمنة للمخاطر المرتبطة باالستثمار في 
الرشكة وفي أسهمها؛ فقد تنشأ مخاطر إضافية وحاالت من عدم اليقني لم تكن معروفة للرشكة في وقته أو لم تكن في الوقت الحالي من المخاطر 

الجوهرية وقد يكون لها تأثري كبري على أعمال الرشكة، ونتائج أعمالها، ومركزها المالي، وعمالئها.

مخاطر متعلقة بأعمال الرشكة والسوق

قد تُنهى عقود الرشكة الطويلة األمد بشكل مبكر، أو قد يتم تثبيت األسعار فيها بما ال يمكن للرشكة معه تغطية نفقاتها؛ والذي   -1
قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الرشكة، ومركزها المالي، ونتائج أعمالها، وعمالئها.

حصلت الرشكة بشكل أسايس على عقود طويلة األمد مع عمالئها والي تم الدخول في بعضها على أساس سعر ثابت أو حسب أسعار النفط العالمية؛ 
ففي حال ارتفاع المصروفات بشكل غري متوقع وذلك بأن ترتفع أسعار سلسلة اإلمدادات نتيجةً للتضخم وتكون أعلى من الزيادات المقدرة لتكلفة 
الوقود والنقل، أو في حالة زيادة الحد األدنى من األجور بقرار وزاري فقد ال تتمكن الرشكة من اسرتداد نفقاتها بموجب عقود األسعار الثابتة لها. 
ورغم أن الرشكة ال تملك في الوقت الحالي عقوداً تري عليها األسعار اليومية أو رشوط تعاقدية أخرى تربطها بأسعار النفط أو مؤرش سعر النفط إال 
إنها استخدمت مثل هذه العقود في المايض وال يوجد ما يضمن عدم دخولها في تعاقدات مماثلة في المستقبل، ففي حالة انخفاض أسعار النفط، 
فإن اإليرادات من العمالء بموجب هذه العقود سوف تنخفض أيًضا ألنه ربما ال يوازيه انخفاض في التكاليف مما قد يؤثر على هوامش الرشكة. كما 
تشتمل مصروفات التشغيل والصيانة على تكاليف ثابتة والي قد ال تنخفض بما يتناسب مع انخفاض معدل استخدام الحفارة والسعر اليومي او قد 
إرادة الرشكة، كانخفاض أسعار النفط بما قد يؤثر على قدرة عمالء الرشكة على  ال تتناسب مع التغيريات في اإليرادات. وهناك الحاالت الخارجة عن 
الدفع في المواعيد المجدولة، وقد يطلب العمالء في هذه الحاالت خصومات على المبالغ المستحقة للرشكة، وقد استجابت الرشكة لمثل هذه 
الطلبات في المايض وقد تستجيب لذلك في المستقبل للحفاظ على مستويات معينة من اإليرادات، ولكن سيؤثر ذلك بالطبع على رأس مال الرشكة 
العامل. ستجد أن غالبية عقود الرشكة تتضمن آلية لتعديل األسعار أو أدوات أخرى مماثلة بما يسمح لها استعادة بعض النفقات في حالة الزيادة في 
التكاليف، فقد تتضمن العقود حد أقى للسعر بخصوص أسعار الوقود بحيث أنه إذا ارتفعت فيمكن تحميلها على العميل أو أن يكون بمقدور الرشكة 
التفاوض مع الموردين بشأن الحصول على خصومات على أسعار الوقود رداً على استجابة الرشكة لطلب العمالء بالخصومات، ومع ذلك فعقود الرشكة 
ال تسمح لها بتمرير جميع الزيادات في التكلفة وال سيما الزيادة الي تقل عن المعيار المحدد وليس ثمة ما يضمن اسرتداد الرشكة بأثر فوري لزيادات 
التكلفة الي تم تمريرها؛ ال في المواعيد المجدولة وال في أي موعد آخر. عالوة على ذلك، وفي حني أن الرشكة قد قامت بالتفاوض بشأن رشوط 

عقودها في ظل ظروف معينة في السابق، إال أنه ال يوجد ضمان بأنها ستكون قادرة على القيام بذلك مستقباًل.

من المعلوم اآلن أن غالبية عقود الرشكة هي عقود طويلة األمد؛ فمتوسط مدة العقود المتبقية لعقود الحفر هي مدة 3.8 سنة، وبالنسبة لعقود 
إال أن  خدمات الصيانة فهي مدة 7.9 سنة، وبالنسبة لعقود خدمات اآلبار فهي مدة 9.6 سنة )وذلك حىت 30 سبتمرب 2022 في كل حالة على حده( 
إلى حق العمالء في اإلنهاء المبكر في حاالت  غالبية هذه العقود تُعطي العمالء حق اإلنهاء المبكر بإعطاء الرشكة إشعاراً مدته 90 يوماً. باإلضافة 
تقصري الرشكة أو األداء المتندي المستوى منها، وفي هذه الحاالت قد ال تملك الرشكة خيار الحصول على تعويض في حالة اإلنهاء المبكر وقد ال 
إلى ذلك ، في  تتمكن من تحصيل التعويض المستحق لها بموجب هذه العقود وقد ال تتمكن من ترشيد النفقات المرتبطة بتلك العقود. باإلضافة 
إنهاء مبكر وتكون مدة اإليقاف  إيقاف بعض العقود دون  حاالت معينة مثل القوة القاهرة أو اإلهمال أو أسباب الصحة والسالمة والبيئة، قد يتم 
طويلة وفي بعض الحاالت يكون اإليقاف بدون تعويض مناسب. قد يكون ألي من هذه الظروف تأثري سليب كبري على أعمال الرشكة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وعمالئها.

قد ال تتمكن الرشكة من تجديد عقود جديدة للحفر برشوط جيدة أو الحصول على عقود جديدة وذلك بالنسبة للحفارات الي تنتهي   -2
عقودها أو تُنهى، وقد ال تتمكن من الحصول على عقود حفر للحفارات الي لم يتم التعاقد عليها.

تعتمد قدرة الرشكة على تجديد عقودها المنتهية )بعد انتهاء المدة الثابتة أو الممددة( أو الحصول على عقود جديدة على عوامل كثرية، منها: وضع 
السوق السائد وعامل التنافسية في ذلك الوقت، وتسعري الرشكة، وسجل أدائها، وسمعتها. ومن الجدير بالذكر أن معدل استخدام حفارات الرشكة 
إبرام عقود جديدة بعد انتهاء العقود  كان أكرث من 90% وبشكل مستمر، وقد تمكنت الرشكة في جميع األوقات الماضية من تجديد عقود الحفر أو 
الحالية بنفس الرشوط، ولكن إن كانت األسعار اليومية تقل كثرياً عن السابق أو كانت الرشوط أقل من حيث األفضلية مقارنة بالسابق فقد تتأثر أعمالها 

المرتاكمة وإيراداتها تأثراً سلبياً، وقد يؤثر ذلك على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

قد تتأثر أعمال الرشكة بشكل كبري لفقدانها عميل أو أكرث من عمالئها المهمني  -3

إيرادات الرشكة من  توفر الرشكة خدمات حقول النفط والغاز لعمالئها في المناطق الربية، ففي السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 بلغت نسبة 
إيراداتها من رشكات  أكرب عمالئها وهي رشكة تنمية نفط عمان )وهي رشكة تسيطر عليها الحكومة( ما يعادل 49.3%، فيما تُعزى نسبة 66% من 
النفط الوطنية العمانية ورشكات التشغيل الهجينة )كرشكة تنمية نفط عمان ورشكة أو كيو لالستكشاف واإلنتاج(، وبالتالي تعتمد الرشكة بشكل 
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كبري على عالقتها برشكات النفط والغاز المملوكة للحكومة بالرغم من تعدد العقود والحفارات الي تضمها في أسطولها. ومع ذلك، إذا: )1( ثبت أن 
إبرام عقود جديدة مع عمالئها؛ )3( أو أنهى العمالء عقد  ربحية عقد أو أكرث يقل عن توقعات الرشكة؛ )2( أو لم تستطع الرشكة تجديد العقود أو 
أو أكرث ولم تحصل الرشكة على التعويض المناسب عما فاتها من دخل؛ )4( أو اختار العمالء عدم تمديد عقودهم أثناء فرتة التمديد االختيارية؛ )5( 
أو كان هناك تأخري في المدفوعات أو عدم دفع أية مستحقات بموجب هذه العقود، فقد تنخفض إيرادات الرشكة وبالتالي قد تؤثر سلباً على أعمالها 

ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها. 

قد ال يتم تحقيق اإليرادات المتوقعة من عقود الرشكة بشكل كامل وقد تنخفض كثرياً في المستقبل  -4

إيرادات الرشكة المتوقعة من العقود لألعوام من 2023 حىت 2031 – بافرتاض العمل بالتمديدات االختيارية – وذلك حىت 30 سبتمرب 2022  بلغ مجموع 
مبلغ 593 مليون ريال عماني، وتمثل اإليرادات المتوقعة اإليرادات المستقبلية عن الفرتة المتبقية من فرتة العقود الثابتة باإلضافة إلى خيارات تمديد 
ِّدة للدخل، وبينما تستعرض هذه النرشة اإليرادات المتوقعة للفرتة من عام 2022 إلى عام 2031، فليس  العقود بحيث تشمل جميع أصول الرشكة المول
هناك أية ضمانات على استالم الرشكة لهذه اإليرادات في مواعيدها المتوقعة أو في أي وقت آخر. هذا، وتُحسب اإليرادات المتوقعة على أساس 
إنهاء العقد  إجراء عملية الحساب. ورُغم أحقية العمالء وفق غالبية عقودهم مع الرشكة في  حقائق معلومة للرشكة وافرتاضات معقولة في وقت 
دون سبب بموجب إرسال إشعار خطي مدته 90 يوما )مع دفع رسوم اإلنهاء المبكر، بحسب االقتضاء(، فإن اإليرادات المتوقعة مبنية في األساس 
على المدة التعاقدية الكاملة وفرتة التمديد االختيارية ألن الرشكة تتوقع إتمام مدد العقود باإلضافة إلى فرتات التمديد االختيارية وذلك العتبارات؛ 

منها خلفيتها التشغيلية وتعامالتها مع العمالء.

وقد تختلف اإليرادات المسجلة في المستقبل اختالفاً جوهرياً عن توقعات الرشكة الحالية بسبب عوامل مختلفة يكون معظمها خارج سيطرة الرشكة، 
بما في ذلك:

اإلنهاء المبكر للعقود أو تعليقها أو نقضها أو إعادة التفاوض بشأنها أو عدم تمديدها.  �

تَعُطل المعدات أو الصيانة لها مما قد يتسبب في وقت ضائع للحفارة مما يعي أن الرشكة ستحصل على سعر يومي مخفض أو قد ال تحصل   �
على أي يشء.

توقف األعمال بما في ذلك إضراب العمال.  �

الطقس القايس أو ظروف تشغيلية صعبة.  �

حاالت القوة القاهرة.  �

إذا ألغى العمالء عقودهم أو أعادوا التفاوض بشأنها )بما في ذلك  وقد ال تتحقق اإليرادات المتوقعة الي قدرتها الرشكة أو قد ال يتحقق بعضها 
التسعري ورشوط الدفع( أو إذا ثبت عدم صحة افرتاضات الرشكة الي عولت عليها في حساب اإليرادات المتوقعة، وبالتالي فإن عدم قدرة الرشكة على 

تحقيق مبلغ كبري تتوقعه قد يؤثر سلباً على أعمالها ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

مواجهة الرشكة لمنافسة شديدة  -5

إن سوق خدمات حقول النفط والغاز العماني هو سوق تنافي في ظل وجود عدد من المنافسني محلياً ودولياً ممن يسعون للحصول على عقود 
جديدة لعدد محدود من خدمات الحفر وخدمات اآلبار وخدمات الصيانة في وقت واحد، سواء كان ذلك في السلطنة أو في أي سوق إقليمي آخر تختار 
إليها على أساس عروض تنافسية؛ فالمنافسة في التسعري هو في الغالب العامل الرئيي  الرشكة المنافسة فيه، وعليه فإن عقود الرشكة تُسند 
وراء تحديد المقاول المؤهل الذي ستُسند إليه المناقصة، رغم أن توفر الحفارات وجودة الخدمات وإمكانياتها التقنية وجودة المعدات وسجل السالمة 

الخاص بالمتناقص أيضاً قد تكون عوامل الزمة قبل مرحلة التأهيل وهي بالتالي عوامل تنافسية مهمة.

باإلضافة إلى ذلك، قد يكون لبعض منافي الرشكة حضور كبري في جوانب معينة من سوق النفط والغاز في السلطنة أو في سوق إقليمي آخر، 
وقد يتوفر لديه موارد مالية وتقنية وتسويقية كبرية مقارنة بالرشكة، بما قد يسمح لهم بتقديم عروض أسعار منخفضة في محاولة منهم للحصول 
على حصة في السوق، وبعض المتنافسني يكون لديه المقدرة على تحمل الفرتات الي ينخفض فيها هامش الربح أو ينخفض فيها معدل استخدام 
الحفارات، بل قد يستطيع التنافس أيضاً من ناحية السعر بفعالية أكرث. وبما أن عمل الرشكة يعتمد على مستوى النشاط في سوق النفط والغاز 
الطبيعي فإن أي تحسن أو استكشاف جديد لتقنيات الطاقة البديلة الي تزيد من استخدام أشكال بديلة من الطاقة وتقلل االعتماد على النفط والغاز 
الطبيعي قد يؤثر سلباً على الخدمات الي تقدمها الرشكة، وإذا لم تتمكن الرشكة من الحفاظ على تنافسيتها بناءً على هذه العوامل وعوامل أخرى 
فقد ال تتمكن من تقديم عروض تنافسية للحصول على عقود جديدة بما قد يؤثر سلباً على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

قد ال تستطيع الرشكة أن تتوسع في أعمالها خارج السلطنة  -6

تعزتم الرشكة التوسع في أعمالها بحيث يكون بشكل أسايس في الكويت والمملكة العربية السعودية والجزائر والهند، وقد وقعت عقوداً مع رشكة 
إنك السعودية، والرشكة الكويتية لنفط الخليج لتوفري حفارات في منطقة الوفرة في المنطقة المحايدة بني الكويت والسعودية، وبهذا  شيفرون 
إلى عدم اإللمام بالسوق وحركته،  قد تتعرض الرشكة لبعض التحديات المعروفة عند دخول سوق جديد يسيطر عليه منافسون حاليون، باإلضافة 
إليها الرشكة للحصول على حصة في السوق، وقد تعتمد  وزيادة النفقات ووقت اإلدارة الالزم لمعرفة السوق جيداً ووطأة األسعار الي ستضطر 
قدرة الرشكة على التوسع في أسواق جديدة على قدرتها على تحديد نظراء مناسبني للدخول في رشاكات معهم وإنجاز التفاوض بشان رشوط أي 
رشاكة أو اتفاقية مقاول أو مقاول من الباطن أو أية ترتيبات أخرى، وقد ال تتحقق المنفعة المرجوة من التوسع االسرتاتيجي أو قد تتحقق ببطء 
شديد عما هو متوقع، وقد تؤثر سلباً على النتائج التشغيلية والمالية بما في ذلك أن تجد الرشكة نفسها ملزمة مالياً بأكرث من المتوقع أو وجود 
هامش تشغيلي منخفض للفوز بحصة في السوق، كذلك تكلفة من ناحية سمعة الرشكة وذلك أثاراً للدخول في رشاكة مع نظراء ليسوا على قدر 
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من الجودة أو معيار االلزتام الخاص بالرشكة أو عدم الوصول إلى العائد االستثماري المطلوب أو المنافع التشغيلية من جراء التوسع، وقد تؤثر هذه 
النتائج سلباً على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها. وتفعيال السرتاتيجيتها في التوسع فقد خاضت الرشكة تأهيالً مسبقاً في 
كل من المملكة العربية السعودية والكويت والجزائر والهند، وقد حصلت على بعض من المؤهالت المسبقة الي تم التقديم عليها، وال يوجد ضمانات 
بأن تحصل الرشكة على أي تأهيل مسبق آخر تكون قد قدمت عليه أو ستقدم عليه في المستقبل، وال يوجد ضمان بأن الرشكة ستحصل على عقود 
في هذه األسواق نتيجة للتأهيل المسبق الذي حصلت عليه، وال يوجد ضمانات بأن عملها في هذه األسواق سيكون مربحاً، وبالتالي قد تؤثر أي من 

هذه التحديات بشكل سليب على قدرة الرشكة على تحقيق اسرتاتيجيتها.

ينطوي عمل الرشكة على مخاطر تشغيل ومخاطر بيئية متعددة قد تتسبب في إلحاق الضرر بالعاملني أو الضرر باألصول، وقد تتعرض   -7
الرشكة لوقف التشغيل وتضرر السمعة ومطالبات بالمسؤولية

تخضع أعمال الرشكة لمخاطر مالزمة ألعمال تقديم خدمات حقول النفط والغاز، كانفجار اآلبار وتضرر الخزان وفقدان السيطرة على البرئ وفقدان أو 
تعلق سالسل الحفر، وعيوب المعدات، والحرائق، والتفجريات والتلوث، ناهيك عن أن عقود الحفر تستلزم استخدام معدات ثقيلة والتعرض لظروف 
إهالك المعدات والتلوث أو حدوث الضرر  إلحاق الضرر الشديد بالممتلكات أو  إلى اإلصابات الشخصية أو الوفاة أو  خطرية، وقد تؤدي هذه المخاطر 
البييئ، وقد تتأثر أعمال الرشكة سلباً بالكوارث الطبيعية أو األحوال الجوية والعواصف الرملية، وكلها أحوال قد تؤدي إلى رفع مطالبات ضد الرشكة 
من قبل الموظفني أو العمالء أو الغري مما قد ينتج عنه مطالبة بوقف األعمال، وتضرر السمعة وتكلفة التعويضات؛ وكلها أمور تؤثر سلباً على أعمال 
إلى ذلك، فإن معايري الوقاية من الحوادث في قطاع النفط والغاز الطبيعي تحكمها  الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها. باإلضافة 
سياسات السالمة وإجراءاتها وممارساتها المقبولة في القطاع، ومتطلبات السالمة الخاصة بالعميل، ولوائح الصحة والسالمة، وإن االلزتام بهذه 
القواعد لهو عامل أسايس يبحث عنه العمالء عند اختيارهم لرشكات الحفر؛ فالحوادث أو اإلصابات الي قد تُخفض من أداء الرشكة من حيث الصحة 
والسالمة قد تُعرضها لغرامات طبقاً للرشوط الي تم االتفاق عليها في العقود مع العمالء بما يعي انخفاض الطلب على خدماتها واإلضرار بسمعتها 

بما قد يؤثر سلباً على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

انقطاع األعمال قد يضر بأعمال الرشكة وانخفاض في اإليرادات وزيادة في التكلفة  -8

قد تنقطع الخدمات الي تقدمها الرشكة لعمالئها في حاالت كثرية خارجة عن إرادتها بما في ذلك فقدان االتصاالت أو تعطل الشحن وشبكات النقل 
والي قد تؤدي بدورها إلى التأخري في تسليم الحفارات الجديدة )ومعظمها يتم تصنيعه في الواليات المتحدة والصني( أو قطع الغيار الالزمة لصيانة 
حفارات الرشكة أو انقطاع الكهرباء أو المياه أو انقطاع الخدمة عند مزودي خدمات السحابة أو مزودي الخدمات األساسية اآلخرين أو العواصف الرملية 
أو الحرائق أو الهجمات السيربانية أو الهجمات اإلرهابية أو الجوائح الطبية )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: كوفيد – 19، ومتحوراته( أو 
غريها من الكوارث الطبيعية أو الي تكون من صنع اإلنسان، والكوارث الناتجة عن تغري المناخ. وأي حالة من الحاالت السالفة الذكر قد يضر بأعمال 
الرشكة ويسبب خسارة كبرية لها أو انخفاض في اإليرادات وزيادة في التكلفة على الرشكة، وقد يتطلب انقطاع األعمال المزيد من النفقات الكبرية 
إلى الوقت الضائع الذي تحتاجه الرشكة  إلى عمالئها وقد ال يكون مؤمن عليها كلياً أو في أي جزء منها باإلضافة  وقد ال تستطيع الرشكة تمريرها 
الستئناف أعمالها بالكامل. وفي بعض الحاالت قد يتمكن العمالء من حجب بعض مستحقات األسعار اليومية في الفرتة الي ال تستطيع فيها الرشكة 
إنهاء عقودهم وقد تتعرض الرشكة اللزتامات  توفري خدماتها نتيجة لتعطل أعمالها، وفي حالة استمرار هذه التعطيالت، فقد يتمكن العمالء من 

إضافية فيما يتعلق بذلك. 

إيرادات الرشكة قد زادت في  إال أن  وعلى سبيل المثال، فقد صاحب جائحة كورونا )كوفيد – 19( انخفاض في الطلب العالمي على النفط والغاز، 
عام 2020 مقارنة بعام 2019، كما زادت في عام 2021 مقارنة بعام 2020، كما استفادت من خطة استمرارية أعمالها أثناء الجائحة غري أن الزيادات في 
اإليرادات تأثرت بتداعيات الجائحة على عمالء الرشكة بسبب الزتامهم باللوائح والمتطلبات الصادرة عن الحكومة والي كانت تُلزمهم بغلق مواقع العمل 
مما دفع الرشكة لتخزين الحفارات المتضررة، مما نتج عنه انخفاض بنسبة 1.9 % في اإليرادات الناتجة عن منصات الحفر للرشكة في عام 2020. كما أدت 
إلى زيادة في النفقات بسبب العزل الصحي لبعض موظفي الرشكة مما أدى الرتفاع تكلفة اإلقامة والوقت اإلضافي. ال يمكن  اللوائح ذات الصلة 
إعطاء أي ضمان بأنه لن يتم فرض تدابري مكافحة الوباء مجدداً، مثل قيود السفر وإلزامية البقاء في المزنل، أو ظهور متحورات أحدث وأكرث عدوى، 

وانه لن يكون لها تأثري كبري على أعمال الرشكة أو وضعها المالي.

وفي حال حدوث أي حالة من المخاطر السابقة قد يؤثر سلباً على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

إلزامية توفري رأس مال وافر ونفقات تشغيلية للحفاظ على السعة التشغيلية ألسطول حفارات الرشكة وقد يُطلب من الرشكة صرف   -9
نفقات أكرث لتنفيذ خططها في النمو

ستتحمل الرشكة من وقت آلخر نفقات رأسمالية ونفقات تشغيلية في سبيل تحقيق اسرتاتيجيتها ونموها واالستمرار في االحتفاظ بأسطولها من 
إبرامها عقداً مع العميل بخصوص الحفارة( ولصيانة وتعديل الحفارات  الحفارات، بما في ذلك رشاء حفارات جديدة )وهو أمر ال تفعله الرشكة إال بعد 

الحالية بما في ذلك تحديث التقنية ومدة عمرها االفرتايض، وقد تختلف هذه النفقات كثرياً من سنة إلى أخرى نتيجة للتغريات في:

الطلب على خدمات الرشكة.  �

تكلفة العمال والمواد.  �

متطلبات العميل، كطلب معدات جديدة أو محدثة.  �

خصائص األسطول وحجمه.  �

تكلفة استبدال الحفارات العادية.  �



نرشة إصدار أسهم

30 

تكلفة استبدال قطع غيار الحفارات العادية الحالية.  �

معايري القطاع.  �

إلى ذلك فإن التغريات في اللوائح الحكومية ومعايري السالمة ومعايري المعدات وااللزتام بالمعايري الي تفرضها الجهات المختصة قد تُلزم  باإلضافة 
الرشكة إلى عمل نفقات رأسمالية إضافية ال تتوقعها أو تُلزم الرشكة بأن توقف حفاراتها عن الخدمة لمدة طويلة مع ما يصاحب ذلك من خسائر في 
إضافة معدات. وقد ال تجد ظروف السوق مربراً لمثل هذه النفقات في المستقبل وقد ال تتمكن الرشكة  اإليرادات أو االضطرار لعمل تعديالت أو 
من تشغيل حفاراتها القديمة والحصول على ربح في المدة المتبقية من عمرها االفرتايض. وإذا لم تتمكن الرشكة من تمويل مستويات معينة من 
إذا أصبحت مستويات اإلنفاق الرأسمالي  النفقات الرأسمالية والتشغيلية من رأس المال العامل أو من الغري برشوط مقبولة من الناحية التجارية أو 

والتشغيلي أعلى بكثري عما هو متوقع فقد تتأثر أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها تأثراً سلبياً.

واألدوات  والمعدات  الحفارات  توفري  في  الباطن  من  والمقاولني  والمصنعني  الخارجية  الجهات  من  الموردين  على  الرشكة  تعتمد   -10
الرأسمالية األخرى، مما قد يعرضها لمخاطر تتعلق بجودة المنتجات والخدمات والسعر وانقطاعات اإلمداد وعمليات التشغيل.

الرأسمالية األخرى  الحفارات والمعدات واألدوات  لتوفري  الباطن  الخارجية والمصنعني والمقاولني من  الجهات  الموردين من  الرشكة على  اعتماد  إن 
وقطع الغيار والمواد االستهالكية قد يعرض الرشكة لتغريات الجودة أو السعر أو توفر هذه المواد؛ فبعض المعدات واألدوات الي تستخدمها الرشكة 
قد ال يوفرها إال مجموعة صغرية من الموردين أو المصنعني أو المقاولني من الباطن، وبالتالي فإن تخلف واحد أو أكرث من الموردين أو المصنعني أو 
المقاولني من الباطن عن توفري الحفارات والمعدات والمواد الرأسمالية األخرى بالكمية المطلوبة وبالجودة المتوقعة - سواء كان ذلك بسبب قيود 
السعة أو انقطاع اإلنتاج والتسليم أو ارتفاع األسعار أو مشاكل في مراقبة الجودة أو االستدعاء أو وجود نقص في قطع الغيار والمعدات بما يكون 
خارجا عن سيطرة الرشكة – قد يؤدي إلى انقطاع أعمالها وتعريضها للمسائلة أمام عمالئها، ورغم مقدرة الرشكة على الحصول على طلب تعويض من 
الموردين نظري أي خسارة فال يوجد ضمان على إمكانية اسرتداد هذا المبلغ أو أن مبلغ التعويض المستلم سيكون كافياً لتعويضها عن أي الزتام يقع 
عليها أمام عمالئها، وبالتالي فإن حدوث أي حالة من الحاالت المذكورة سابقاً قد يؤثر على أعمال الرشكة ومركزها الملي ونتائج أعمالها وعمالئها.

المتوفرة  النقدية  المصادر  على  يؤثر سلباً  بما قد  النفقات  التأخري وزيادة  ينطوي على مخاطر منها  المخزنة  الحفارات  إعادة تفعيل   -11
للرشكة ونتائج أعمالها.

إلى انخفاض في  تعطل الرشكة )أو “تخزين”( الحفارات الي ال يتم استخدامها وال يُتوقع أن يتم استخدامها في المستقبل القريب، يؤدي هذا 
اإليرادات خالل فرتة تخزين الحفارة وزيادة النفقات المتعلقة بإعادة التفعيل. ورغم أن الرشكة ال تملك حفارات مخزنة حيث كانت لديها حفارة واحدة 
مخزنة لفرتة ما في عام 2022 وحفارات أخرى معينة وبشكل مؤقت في عام 2020، فمشاريع إعادة التفعيل تنطوي على مخاطر من ناحية التنفيذ بما 
في ذلك زيادة التكلفة أو التأخري، وقد تزيد النفقات الرأسمالية والتكاليف المؤجلة الخاصة بإعادة تفعيل الحفارات المخزنة عن النفقات الرأسمالية الي 
إعادة التفاوض بشأنه أو  إلى تأخري عقد الحفر أو  إعادة التفعيل في الموعد المحدد – في بعض الحاالت –  إكمال  حددتها الرشكة، وقد يؤدي عدم 
إلغاءه، وقد تكون فيه مخاطرة بالرتتيبات المزمعة لبدأ األعمال في مواعيدها مما قد يعرض الرشكة لغرامات تعاقدية. ومن ناحية أخرى، فإن مرشوع 
إذا لم تُستخدم معالجات التخزين بشكل صحيح أو بشكل كافي أثناء فرتة التخزين مما سزييد في التكلفة أو  إعادة التفعيل الناجح قد يتأثر هو أيضا 
إعادة التفعيل بخالف ما هو مقرر، وبالتالي قد تؤثر أي واحدةً من هذه المخاطر سلباً على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج  في تأخري عملية 

أعمالها وعمالئها.

تخضع حفارات الرشكة لفحص انخفاض القيمة وقد تُلزم باالعرتاف بخسائر األصول بسبب ضعف القيمة.  -12

بلغت القيمة الدفرتية لممتلكات الرشكة ومعداتها حىت 30 سبتمرب 2022 مبلغ 197 مليون ريال عماني، أو ما نسبته 71% من إجمالي أصولها، وغالبية 
هذا المبلغ راجع لحفارات الرشكة؛ فحسب سياسات الرشكة المحاسبية فإنها تدقق ممتلكاتها ومعداتها للكشف عن انخفاض القيمة إذا وقعت حاالت 
أو تغيري في الظروف تدل على أن إجمالي القيمة الدفرتية ألصولها المملوكة مقارنة بالقيمة السوقية العادلة األعلى وقيمة االستخدام قد ال يمكن 
إن توقعات الرشكة المستقبلية بانخفاض األسعار اليومية أو انخفاض معدالت استخدام الحفارات أو التغريات في أحوال السوق قد  اسرتدادها، بل 
يحمل الرشكة على االعتقاد بأن القيمة الدفرتية لممتلكاتها ومعداتها – وال سيما حفاراتها – غري مسرتدة، وإذا حددت الرشكة ان مبلغ األصل القابل 
إلى االعرتاف بخسائر األصول على حساب ضعف القيمة، وفقًا لما حدث في 2021، والي قد  لالسرتداد أقل من قيمته الدفرتية  فقد تلجأ الرشكة 

يكون لها تأثري سليب غري نقدي على مركزها المالي.

إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي سلباً على نشاط  قد تؤثر االنخفاضات المستمرة في مستويات   -13
الحفر ومستويات أنشطة الرشكة باإلضافة إلى األسعار اليومية لبعض من عقود عمالئها.

تعتمد أعمال الرشكة على مستوى اإلنفاق وعمليات التطوير وأنشطة اإلنتاج الي تقوم بها رشكات النفط الوطنية العمانية، والرشكات الهجينة، 
والمشغلني المستقلني باإلضافة إلى كربى رشكات النفط والغاز الدولية الي تمثل قاعدة عمالء الرشكة، والطلب على خدمات الرشكة يكون مدفوعاً 
بشكل جزئي بتوجهات الطلب على النفط والغاز الطبيعي على المدى القصري والبعيد وما ينتج عن ذلك من توجهات في مستويات وأسعار إنتاج النفط 
والغاز، وفي حال انخفاض أسعار النفط والغاز، أو تدهور الوضع االقتصادي العالمي فقد ينعكس سلباً على توفر السيولة النقدية وأعمال بعض 

عمالء الرشكة، بما يعي خفض الطلب على الخدمات الي تقدمها الرشكة.

ورُغم ذلك لم يتأثر الطلب على خدمات حقول النفط والغاز الي توفرها الرشكة في المناطق الربية تأثراً كبرياً بعد انخفاض اإلنتاج في المرتني األخريتني 
إنتاج النفط في السلطنة. بقرار مجموعة أوبك+.؛ فأي قرار تتخذه مجموعة أوبك + في المستقبل بخفض اإلنتاج قد يؤثر على مستويات 

عالوة على ذلك، ترتبط بعض عقود عمالء الرشكة مبارشة بأسعار النفط. على سبيل المثال، في عام 2015، اتفقت الرشكة مع أحد العمالء على أنها 
ستفرض سعرًا يوميًا بناءً على مؤرش أسعار النفط. ونتيجة لذلك، انخفضت إيرادات العقود من هذا العميل في عام 2020 نظرًا النخفاض أسعار النفط 
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العالمية. أي ان االنخفاضات مستقبلية في أسعار النفط يمكن أن تؤثر سلبًا على اإليرادات الي تحققها الرشكة من هذه العقود.

قد يؤثر انخفاض إنتاج النفط في عمان ألي من األسباب المذكورة أعاله أو انخفاض أسعار النفط العالمية بصورة سلبية على أعمال الرشكة ووضعها 
المالي ونتائج العمليات والتوقعات.

إخفاق في االمتثال لهذه القوانني واللوائح، والسيما ما يتعلق باشرتاطات البيئة  تخضع الرشكة للعديد من القوانني واللوائح وأي   -14
والصحة والسالمة قد يعرضها للمسؤولية.

تخضع الرشكة لقوانني ولوائح سلطنة عمان وبعض القوانني واللوائح األخرى المعمول بها في بعض البلدان األخرى، وهي تضم القوانني واللوائح 
المتعلقة بالضرائب، ومكافحة االحتكار، وتنظيم األسواق المالية، وحماية البيئة، واستخدام المواد السامة أو الخطرة والمتفجرات والتعامل معها 
والتخلص منها، وإدارة الموارد الطبيعية، وتراخيص الموارد الي تملكها الحكومة العمانية، واستكشاف وتطوير المرشوعات، وإنتاج النفط والغاز 
والموافقات،  والثقافية،  التاريخية  اآلثار  على  والمحافظة  المهنية،  والسالمة  الصحة  ومعايري  والعمال،  األجانب  اإلغالق، وعمل  بعد  واالستخراج 

والرشوة، والفساد.

وتخضع الرشكة على وجه الخصوص للقوانني المنظمة النبعاثات الهواء، والتصريف في المياه، ونقل وتخزين واستخدام ومعالجة النفايات الصلبة 
والمواد الخطرة والتخلص منها واتخاذ التدابري بشأنها والتعرض لها بحسب إرشاف هيئة البيئة العمانية؛ فهي لها صالحيات واسعة في تطبيق وتنفيذ 

اللوائح البيئة، باإلضافة أيضا إلى المرسوم السلطاني رقم 2001/114 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

وتُعترب مسألة تضرر البيئة خطراً متأصالً في قطاع النفط والغاز الذي تعمل فيه الرشكة، وقد ينشأ عن مصادر متنوعة، بما في ذلك: االنفجارات أو 
الحرائق أو تعطل المعدات أو ترب الغاز أو المواد الكيميائية أو انسكاب كميات من الهيدروكربونات وأشكال التلوث األخرى. وإذا اتُهمت الرشكة أو 
ثبت مسؤوليتها عن الضرر البييئ فقد تتكبد الرشكة نفقات قانونية ونفقات أخرى كبرية )قد ال تكون هذه النفقات مؤمن عليها( بما في ذلك تكاليف 
التنظيف أو المعالجة، والغرامات والعقوبات التنظيمية، ومخالفة الرشكة للقوانني السارية واللوائح قد ينتج عنه إضرار بسمعتها وفرض عقوبات جنائية 
أو إيقاف أعمالها أو إنهاؤها، كما قد تُفرض لوائح جديدة في المستقبل وال يمكن معه التكهن بمدى تأثريها على أعمال الرشكة، وإذا صدرت قوانني 
جديدة أو اتخذت الحكومة إجراءات تحظر أو تمنع من القيام بأعمال الحفر في المناطق الي تعمل فيها الرشكة أو إذا صدرت اشرتاطات أخرى لحماية 
البيئة بما يزيد من التكلفة على قطاع النفط والغاز بوجه عام أو قطاع الحفر بوجه خاص فقد ينخفض الطلب على خدمات الرشكة بما قد يؤثر سلباً 
على أعمالها ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها. وبينما تسعى الرشكة لاللزتام باللوائح واالشرتاطات البيئية الي تنطبق عليها فال يوجد ضمان 

على ان تكون الرشكة ملزتمة مستقبالً سواء كان ذلك راجع إلى تغريات طرأت في القانون أو إلى طبيعة أعمالها أو إلى عوامل أخرى غري ذلك.

وينطوي قطاع النفط والغاز أيضا على مخاطر كبرية تخص الصحة والسالمة، والسيما في حال استخدام معدات الحفر؛ فقد ينتج عنها وفيات أو 
إصابات شديدة للعاملني ومن حولهم، ورُغم معدل حاالت اإلصابة المسجلة الذي يعكس أداء سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة الي تنفذها 
الرشكة إال أنها ال يمكن أن تضمن عدم إصابة العمال أو األطراف األخرى نتيجة للحوادث أو األحداث الي ال يمكن توقعها أو نتيجة مخالفة سياساتها 
وإجراءاتها أو نتيجة مخالفة لوائح السالمة المعمول بها مستقبال؛ فأي حادثة بغض النظر عن سببها قد تؤدي إلى انقطاع أعمال الرشكة أو اإلضرار 

بسمعتها أو تعريضها للمسائلة عن الضرر أو تعريضها لغرامات أو تعويضات.

وإذا لم تستطع الرشكة االلزتام بالقوانني واللوائح الحالية أو كان مطلوباً منها االلزتام بقوانني ولوائح أكرث صرامة في المستقبل أو تم تطبيق سياسات 
إضافية ضخمة قد تنتج عن تثبيت  تنفيذية شديدة من قبل الجهات التنظيمية )بما في ذلك جهات الرقابة الحكومية( فقد تتعرض الرشكة لتكاليف 
وتفعيل أنظمة خاصة برتتيبات التعويض أو دفع غرامات أو جزاءات أو تعويضات أو عِوض مادي بما قد يؤثر سلباً على أعمال الرشكة ومركزها المالي 

ونتائج أعمالها وعمالئها.

الرشكة عُرضة لمخاطر التغري المناخي  -15

أصبحت مخاطر التغري المناخي المادية واالنتقالية أمراً ال مفر منه وبات ظاهراً للعيَان، بل إنه يمثل تهديداً مزتايداً ألعمال الرشكة؛ فمن هذه المخاطر، 
المخاطر المادية الي يكون مَنشؤها تغري المناخ واختالف أنماط الطقس واألحوال الجوية القاسية. أما بالنسبة للمخاطر االنتقالية، فمنشؤها التوجه 
لتخفيف انبعاثات الكربون وخلق اقتصاد يتمزي بالمرونة مع التغري المناخي ومستدام من الناحية البيئية )بما في ذلك تغيري السياسات والترشيعات 
والتقدم التقي والتغيري السلوكي(، فالمخاطر المادية واالنتقالية قد يكون لها تأثريات مالية؛ منها على سبيل المثال: تسويات تأمينية عالية أو 

انقطاع في األعمال.

والحكومة العمانية في هذا الصدد قد أصدرت ويُتوقع منها أن تصدر مزيداً من الضوابط والترشيعات والسياسات الصارمة الي أُعدت خصيصاً لتحقيق 
إلى ذلك، قام جاللة السلطان في أكتوبر من 2022 بتوجيه السلطات العمانية لتحسني  النتائج المستهدفة من المسائل البيئية األخرى. باإلضافة 
األداء البييئ والتخفيف من العمليات الي لها تأثري على تغري المناخ، وذلك بهدف جعل عمان أحد الدول غري المنتجة النبعاثات الكربون بحلول عام 2050. 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تمت صياغة خطة وطنية وتم إنشاء مركز عمان لالستدامة وذلك لإلرشاف على تحول عمان إلى مركز لالستدامة. قد 
تُزيد هذه الترشيعات والضوابط والسياسات من التكلفة على الرشكة في سبيل االمتثال، وقد ينتج عنه ضعف قيمة األصول أو فرض غرامات من 
الجهات التنظيمية أو دعاوى قضائية أو إضرار بالسمعة إذا لم تلزتم الرشكة بالمتطلبات أو لم تكن قادرة على تطبيق اإلصالحات الالزمة في المواعيد 
المقررة. وإذا لم تستطع الرشكة تكييف أعمالها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة أو التوقعات المتجددة أو كان هناك أي تصور بأن أداء الرشكة أقل 

من المنافسني لها أو أنها ال تستطيع االلزتام باألهداف البيئية فقد يؤدي ذلك إلى بيع المستثمرين أسهمهم في الرشكة.
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تخضع الرشكة لمخاطر من عملية االلزتام باللوائح المتصلة بمكافحة الرشوة والفساد والمتصلة بالعقوبات االقتصادية أو التجارية  -16

إذا توسعت في أسواق أخرى غري السوق  تخضع الرشكة للقوانني الصادرة في سلطنة عمان في شأن مكافحة الرشوة والفساد، وقد تُلزم الرشكة 
إلى أن الرشكة تحصل على المعدات وقطع  العمانية بمتطلبات قوانني مكافحة الرشوة والفساد المعمول بها في البلدان األخرى. هذا باإلضافة 
الغيار من دول مختلفة بما في ذلك الواليات المتحدة ودول آسيوية، وقد تتعرض أنشطتها لعقوبات اقتصادية وتجارية، باإلضافة إلى قوانني ولوائح 
تتعلق بالتحكم في الصادرات في البلدان األخرى، وقد يصعب تفسري بنود الترشيعات والضوابط واللوائح المتعلقة بغسل األموال ومكافحة الرشوة 
والعقوبات االقتصادية والتجارية وغريها من األنظمة بسبب اتساع نطاقها، وال يوجد ضمان على أن نظام حوكمة الرشكة وسياساتها وإجراءاتها 
المتعلقة بمدونة السلوك واالمتثال )بما في ذلك العقوبات والقيود على التجارة ومكافحة الرشوة والفساد( سيمنعها من األنشطة التجارية الي 
تخالف العقوبات االقتصادية أو التجارية أو من سوء سلوك موظفيها أو رشكاء أعمالها بما قد يؤدي إلى غرامات مدنية أو جنائية هائلة باإلضافة إلى 
اإلضرار بالسمعة. وإذا لم تلزتم الرشكة بالعقوبات السارية فقد يفرض على الرشكة غرامات جوهرية أو عقوبات أو تأجيل في التسويات أو جزاءات أو 
قيود على قدرتها في العمل والتوسع في بعض البلدان، وقد يُنهي عمالؤها العقود معها، وكل ذلك قد يؤثر سلباً على أعمالها ومركزها المالي 

ونتائج أعمالها وعمالئها.

تخضع أعمال الرشكة للتقايض وإجراءات قانونية وتنظيمية أخرى  -17

تكون الرشكة من وقت آلخر طرفاً في خصومات قضائية عادية وقد تتعرض مستقبالً للدخول في خصومات قضائية أو تنظيمية، وقد تكون هذه 
أو مطالبات حكومية  أو منازعات عمالية  بيئية  أو دعاوى  أو مطالبات  إصابات شخصية  بالتعويض عن  أو مطالبات  نزاعات تعاقدية  الخصومات بسبب 
لتحصيل رسوم أو دعاوى أخرى أو تحقيقات من الجهات التنظيمية الي قد تنشأ في سياق أعمال الرشكة االعتيادية. وال تستطيع الرشكة التنبؤ 
الخسارة  الرشكة عن  لتعويض  الحاالت  الرشكة جميع  تأمني  وثائق  اليقني، وقد ال تشمل  بتأثريها على وجه  والدعاوى وال  المطالبات  بنتائج هذه 
المصاحبة للدعاوى القضائية، وإذا لم يصدر فيها حكم لصالح الرشكة ولم تكن مشمولة بشكل كامل في التأمني فقد تؤثر هذه الدعاوى سلباً على 

أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

المطالبات بالمسؤولية الناشئة عن الحوادث الكارثية قد تؤثر سلباً وبشكل كبري على الرشكة   -18

تشتمل عملية الحفر  للهيدروكربونات - ومنتجات وخدمات اآلبار المصاحبة الي توفرها الرشكة - على مخاطر متأصلة قد تؤدي إلى تضرر الممتلكات أو 
اإلصابات الشخصية أو الوفاة أو تصريف مواد خطرة في البيئة، ومعظمها بطبيعة الحال خارج عن إرادة الرشكة؛ إذ أن عمليات الحفر وخدمات ومنتجات 
اآلبار الي تقدمها تكون في موقع اآلبار حيث الموظفني والمعدات وموظفي ومعدات العمالء واألطراف األخرى من مزودي الخدمة اآلخرين، ونرى 
من وقت آلخر احتمالية إصابة العمال أو احتمالية تضرر أو هالك المعدات أو الممتلكات نتيجة لحوادث أو نتيجة لتعطل المعدات أو عيوب في المنتجات 
أو الخدمات أو التقصري في اتخاذ تدابري السالمة أو حدوث ضغط بسبب التكوينات الي لم يتم احتواؤها أو غري ذلك من المخاطر المتأصلة في عمليات 
إن الرشكة تعتمد بوجه عام على التعويضات  الحفر وخدمات ومنتجات اآلبار المتصلة بالنفط والغاز الطبيعي، وقد يحدث ذلك نتيجة لخطأ برشي. 
المسؤوليات  أجل حمايتها من  وذلك من  بالرشكة  الخاصة  التأمني  على سياسات  االلزتامات وكذلك  على  المفروضة  والقيود  واإلعفاءات  التعاقدية 
إذا ثبتت مسؤولية الرشكة عنها ولم  المحتملة الي تنشأ عن هذه الحاالت. ومع ذلك، قد تتعرض الرشكة بسبب هذه الحاالت لخسائر كبرية محتملة 

تكن هذه الحاالت مشمولة بالتأمني أو مستثناة من التعويضات بما قد يؤثر على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

قد ال يكفي التأمني والتعويض الذي تحصل عليه الرشكة من عمالئها لتغطية الخسائر المحتملة الناتجة عن أعمالها  -19

تخضع أعمال الرشكة لمخاطر متأصلة في الخدمات الي تقدم في حقول النفط والغاز، وتحتفظ الرشكة بوثائق تأمني وعقود الحفر والصيانة وخدمات 
إال أن الرشكة قد ال تملك تغطية تأمينية أو حق  اآلبار الي ترُبمها والي تُعطيها الحق في الحصول على تعويضات بحد معني لتغطية بعض الخسائر 

في التعويض عن كل المخاطر المحتملة.

إلى ذلك، قد ال يكون من السهل الحصول على التعويضات المستحقة للرشكة من العمالء أو من أطراف آخرين، وقد وال تكون ذات قيمة  باإلضافة 
إذا كان العميل أو الطرف اآلخر ليست لديه موارد كافية لدفع المستحقات، وبالتالي وقوع حالة من الحاالت الي لم يتم تأمينها بشكل كامل أو لم 
يتم الرتتيب للحصول على تعويض عنها أو إذا لم يِف العميل أو الطرف اآلخر أو رشكة التأمني بالزتامات التعويض أو التأمني فقد تتعرض الرشكة نتيجة 
إلى أنه ال يوجد أي ضمان على توفر التأمني الالزم لتغطية جميع المخاطر أو الحاالت، وإن كان متوفراً، فلن  لذلك لخسائر جوهرية. هذا باإلضافة 
ترتفع أقساط التأمني أو التكاليف األخرى بشكل كبري في المستقبل بما تكون معه تكلفة التأمني باهظة، فإذا أرادت الرشكة أن ترفع مطالبة غري 
مشمولة بالتأمني أو كانت بما يتجاوز المبلغ المحدد في الوثيقة أو كانت تخضع لخصم كبري أو ال يشملها حدود المسؤولية فقد يؤثر ذلك سلباً على 

أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

تعتمد الرشكة على ترتيبات تمويل الديون وذلك لتمويل جزء كبري من نفقاتها الرأسمالية لألصول الجديدة المدرة للدخل، وإذا لم   -20
تستطع الحصول على التمويل برشوط مقبولة أو لم تستطع الحصول عليه أصالً فقد ال تكون قادرة على اتخاذ بعض اإلجراءات أو 

تحقيق اسرتاتيجيتها.

ترتيبات  أن  حيث  للدخل،  المدرة  الجديدة  لألصول  تتطلبها  الي  الرأسمالية  النفقات  من  كبري  جزء  لتمويل  الديون  تمويل  ترتيبات  الرشكة  تستخدم 
إلى ترتيبات تمويلية جديدة للديون  تمويل الديون هذه تشمل قروض ألجل مع جدول السداد، وتمويالت رأس المال العامل، وتتوقع بأن تحتاج 
في المستقبل، ولكن ال يوجد ضمان على أنها ستحصل على التمويل برشوط جيدة أو أنها ستحصل عليه أصالً، بل إن إمكانية حصول الرشكة على 
ترتيبات تمويلية برشوط مقبولة وال حصولها على التمويل أصالً، قد يتأثر سلباً بهيكل رأس المال الحالي للرشكة أو بأي خرق جوهري لتعهدات تمويل 
الديون الحالية للرشكة، أو بالتغيريات في القوانني واللوائح أو تفسرياتها أو أحوال السوق السيئة الناشئة عن الظروف االقتصادية العامة والسياسية 
واالجتماعية في سلطنة عمان أو في أي مكان آخر  والصحة ونظرة السوق لسوق خدمات حقول النفط والغاز وغريها من الحاالت الطارئة وحاالت عدم 
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اليقني الي تكون خارج إرادة الرشكة. والعديد من العوامل الي قد تؤثر على قدرة الرشكة في الحصول على التمويل – كسيولة األسواق الرأسمالية 
– هي عوامل خارجة عن سيطرة الرشكة، وبالتالي ال يمكن ضمان حصول الرشكة على تمويل برشوط مقبولة وال حصولها على التمويل أصالً.

لم تقم الرشكة برهن أي من أصولها، ومع ذلك، فإن جميع ترتيبات تمويل ديون الرشكة ترتبط بأصول الرشكة واإليرادات الي تحققها تلك األصول 
والي يجب إيداعها في حساب بنكي لدى البنك المقرض، كما تتضمن ترتيبات تمويل ديون الرشكة التعهدات الي يجب أن تمتثل لها، وتتضمن إحدى 
إلغاء  تسهيالتها تعهدًا بأن الكفاءة المالية للرشكة لن تتجاوز 2.33 ضعفًا خالل مدة التسهيل. والرتتيبات الحالية للرشكة تمكن البنك المقرض من 
إيقافها أو خفضها في حالة مخالفة جسيمة بأي من التعهدات، وبعض هذه الرتتيبات تنص على أنه في حالة مخالفة جسيمة لهذه  التسهيالت أو 
التعهدات أو التخلف عن السداد فيجوز للمقرض التريع بالمطالبة بالمستحقات المنصوص عليها في التسهيالت أو القروض وقد يسحب من اإليرادات 
إذا لم تستطع الرشكة االلزتام  إلى ان موافقة المقرض المسبقة مطلوبة لتغيري سيطرة األغلبية.  إضافةً  النقدية المودعة في الحساب البنكي، 
بسداد باقي مستحقات القروض أو التسهيالت بما في ذلك االلزتام بالتعهدات المالية )أو غريها من التعهدات( أو عدم استطاعتها دفع ما تبقى من 
إلى تريع الزتامات السداد بموجب القرض أو التسهيل ذي الصلة، ورغم أن  مبالغ القروض أو التسهيالت في مواعيد استحقاقها فقد يؤدي ذلك 
نسبة الكفاءة المالية للرشكة بحلول 30 سبتمرب 2022م كانت عند 0.96 مرة فإن أي زيادة في هذه النسبة يمكن أن يحد من قدرة الرشكة على اتخاذ 
إجراءات معينة أو تنمية أعمالها بكفاءة ورسعة. يمكن أن يكون ألي من هذه العواقب تأثري كبري على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها 

وعمالئها.

زيادة معدالت الفائدة قد تؤثر سلباً على المركز المالية للرشكة  -21

إعادة  ثابت مع  بسعر  فائدة  إحداها  يرتب على  العماني،  بالريال  المقومني  األمريكي؛ فمن بني قرضيها  والدوالر  العماني  بالريال  الرشكة  تقرتض 
تحديد السعر سنوياً، بينما يرتتب على اآلخر فائدة تقوم بمتوسط سعر الفائدة المرجح للبنك المركزي العماني على الودائع لودائع القطاع الخاص، 
باإلضافة إلى هامش ثابت. اقرتاضها بالدوالر األمريكي يرتب لفائدة بالهامش الثابت باإلضافة لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لخمسة أيام أو 
لسعر اليبور لثالثة أشهر. تؤثر أسعار الفائدة في العديد من العوامل بحيث يكون هذا التأثري خارجاً عن إرادة الرشكة، بما في ذلك سياسات الحكومة 
العمانية والبنك المركزي باإلضافة إلى التغري في معدل التمويل المضمون لليلة واحدة وسعر الاليبور، وبغض النظر عن ربط الريال العماني بالدوالر 
األمريكي فلم يرفع البنك المركزي العماني الفائدة في السلطنة في كل قرار من الفيدرالي األمريكي بزيادة الفائدة، لكنه قام برفع معدل الفائدة 
إلى ديون الرشكة ذات السعر  إلى ذلك، وبالنظر  عدة مرات في عام 2022، ويبلغ سعر الفائدة القيايس في عمان حاليًا 4.50 في المئة. باإلضافة 
العائم والمقومة بالدوالر األمريكي، فإن الرشكة تتأثر أيًضا بالتغريات في أسعار الفائدة للفيدرالي األمريكي، والي كانت تزتايد باستمرار منذ الربع 
إلى زيادة  األول من عام 2022. نظرًا ألن الرشكة ال تشارك في أنشطة تحوط أسعار الفائدة، فإن أي زيادة في أسعار الفائدة ذات الصلة قد تؤدي 
في مصروفات أسعار الفائدة المتغرية للرشكة، فعلى سبيل المثال، فإن تغيري 20 نقطة أساس في أسعار الفائدة كما في 31 ديسمرب 2021 من شأنه 
أن يؤدي إلى انخفاض أسهم الرشكة بمقدار 139 ألف ريال عماني. وعلى هذا النحو، فإن أي تغيريات في أسعار الفائدة الي يحددها البنك المركزي 

العماني أو الفيدرالي األمريكي قد تؤثر سلباً على المركز المالي للمجموعة ونتائج أعمالها.

عدم توظيف أفراد في اإلدارة وموظفني آخرين أو االحتفاظ بهم قد يؤثر سلباً وبشكل كبري على أعمال الرشكة  -22

إدارتها العليا في تنفيذ خطتها االسرتاتيجية وإدارة أعمالها اليومية، وهناك تنافس شديد في السلطنة على أفراد اإلدارة،  تعتمد الرشكة على 
عدم  العليا لرشط  اإلدارة  فريق  فرد في  أي  يخضع  الخربة، وال  المؤهلني وذوي  عدد  انخفاض  بسبب  وذلك  العليا،  اإلدارة  والسيما في مستوى 
إلى ذلك فإن الرشكة تعتمد على الجهود المستمرة لموظفيها الماهرين في تشغيل أعمالها  المنافسة أو قيود عدم استمالة العمالء. باإلضافة 
وتوفري الخدمات الفنية والدعم الفي لذلك. وقد زاد التنافس على استقطاب موظفي عمليات الحفر في السلطنة في ظل تفعيل الكثري من الحفارات 
أو إضافة المزيد إلى أسطول الحفارات أو زيادة أعمال اإلنشاء مما أدى إلى نقص في عدد موظفي القطاع وضغط في تصاعد األجور وارتفاع عدد 

الموظفني التاركني للعمل.

ومن ثم فإن فقدان أي شخص في فريق اإلدارة العليا أو فقدان أي موظف أسايس آخر قد يُفقد الرشكة توازنها التنظيمي ويجعلها تنفذ األعمال 
إلى عدم قدرتها على تحديد وتنفيذ مبادرات اسرتاتيجية محتملة، بما قد يكون له أثر سليب على أعمال الرشكة ومركزها  بشكل يسء، باإلضافة 

المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

وتعتمد السلطنة بوجه عام على العمالة األجنبية في العديد من القطاعات ابتداءً من العمالة غري الماهرة وانتهاءً بالمهنيني من ذوي المهارة العالية، 
فوجودهم في السنوات األخرية قد ساعد في استقطاب استثمارات أجنبية وسائحني إلى السلطنة، إال أن الحكومة ماضية في سياستها في تعمني 
الوظائف كمبادرة منها للتوطني، والهدف منها تعيني المواطنني العمانيني بشكل فعال في القطاعني العام والخاص وتقليل االعتماد على العاملني 
األجانب، وبموجب هذه السياسة فإن الرشكات ملزمة بتعيني العمانيني في بعض وظائف اإلدارة والوظائف اإلدارية والفنية وغريها، كما يجب أن 
إلى ذلك، تتطلب بعض عقود عمالء الرشكة من الرشكة الحفاظ على معدالت  إجمالي بنسبة 80 في المائة. باإلضافة  تحافظ على معدل تعمني 
تعمني أعلى لوظائف محددة، مثل 100%. التعمني للعمالة غري الماهرة ونصف الماهرة. بينما قد حافظت الرشكة على نسبة تعمني تزيد على 90% في 
كم من السنوات الثالث األخرية والمنتهية في 31 ديسمرب 2019، 2020، 2021، 2022، ومع ذلك قد يصعب على الرشكة توظيف أصحاب المؤهالت في 

السلطنة؛ وإذا لم تستطع توظيف العاملني األجانب المؤهلني فقد تتأثر أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وآفاقها بشكل سليب..

قد تتعرض أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالرشكة لمخاطر وتهديدات األمن السيرباني  -23

تعتمد الرشكة على أحدث التقنيات في مزاولة أعمالها وفي تحصيل المستحقات من العمالء وفي دفع مستحقات الموردين والموظفني، وال تزال 
التهديدات الي قد تصيب أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالرشكة ومخاطر األمن السيرباني والحوادث أو الهجمات السيربانية آخذة في التصاعد، بل 
قد يحدث اخرتاق دون أن ياُلحظ لمدة من الوقت، وتشتمل المخاطر المصاحبة لتلك التهديدات: توقف شبكة تقنية المعلومات وأنظمة المعلومات 
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الخاصة بالرشكة )بما في ذلك أنظمة المكتب الخلفي واألنظمة المشغلة للحفارات(، وعدم قدرة الرشكة على مزاولة أعمالها، وفقدان بيانات العامل 
المتضررين،  العمالء  تجاه  المسؤولية  أن تتحمل الرشكة  أعمال عمالء الرشكة واحتمالية  القيمة، واضطراب في  المعلومات األخرى  أو  العميل  أو 
وفقدان أو تضرر أنظمة تسليم بيانات العميل واحتمالية تحمل المسؤولية عن مخالفة قوانني ولوائح حماية البيانات أو مخالفة اللوائح التنظيمية 
إيجاد وسيلة لتخفيفها. وفي حال وقع حادث سيرباني أو  األخرى، وزيادة التكاليف لمنع حدوث حالة من حاالت األمن السيرباني أو الرد عليها أو 
أي انقطاع في أنظمة تقنية المعلومات ونتج عنها العواقب المذكورة سابقاً؛ فقد يؤثر ذلك سلباً على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها 

وعمالئها.

قد تتعرض الرشكة لمخاطر متعلقة بسالمة وموثوقية وكفاءة ضوابطها الداخلية على التقارير المالية.  -24

تعتمد أعمال الرشكة على الضوابط واإلجراءات الداخلية الي تنظم معلومات العميل واإلدارة، والمالية، ومخاطر االئتمان وجوانب أخرى للعمل، 
وال يوجد ضمان على كفاية الضوابط الداخلية للرشكة وإجراءاتها للوفاء بمتطلبات الرشكة كرشكة مساهمة عامة. وإذا وقع ضعف مادي مستقبالً 
في الضوابط الداخلية للرشكة الي تستخدمها في شأن التقارير المالية، فقد تتضمن البيانات المالية للرشكة أخطاءً جوهرية، وقد يُطلب منها إعادة 
صياغة البيانات المالية وقد يفقد المستثمرون ثقتهم في معلومات البيانات المالية الصادرة عن الرشكة، وإذا لم تستطع الرشكة توفري بيانات مالية 

صحيحة في المواعيد المطلوبة فقد يتأثر سعر سهمها السوقي بذلك بالسلب.

النقص في خربة إدارة الرشكة في إدارة رشكات المساهمة العامة  -25

إدارتها على هذا األساس، وليس ألعضاء اإلدارة العليا  كان الشكل القانوني للرشكة قبل التحول هو رشكة مساهمة مقفلة وكانت تُدار من قبل 
فيها أي خربة سابقة بإدارة الرشكات المساهمة العامة المسجلة في بورصة مسقط أو في غريها من األسواق العامة. هذا باإلضافة إلى أن الرئيس 
إال في شهر سبتمرب من عام 2022، وسوف يُطلب من اإلدارة العليا ومجلس  التنفيذي للرشكة وهو الفاضل/ سيف الحمحمي لم يلتحق بالرشكة 
اإلدارة )“المجلس”( أن تضمن الزتام الرشكة بضوابط اإلفصاح في بورصة مسقط والضوابط التنظيمية المعمول بها في سلطنة عمان، وهو أمر 
غري مألوف لهم وقد يتسبب هذا في تشتيت تركزيهم عن إدارة أعمال الرشكة واإلرشاف على خططها االسرتاتيجية، وبالتالي فإن عدم الزتام الرشكة 
بالقوانني واللوائح المعمول بها في شأن الرشكات المساهمة العامة ومتطلبات اإلفصاح وااللزتامات المستمرة في المواعيد المقررة قد يؤدي إلى 
إلى فرض غرامات أو  مخالفة الرشكة للضوابط الصادرة عن بورصة مسقط أوعن الجهات التنظيمية األخرى، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف 

عقوبات على الرشكة أو إيقاف تسجيلها في بورصة مسقط، بما قد يؤثر سلباً على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

أجرت الرشكة تعامالت مع بعض األطراف ذات الصلة وتتوقع أن تجري المزيد منها  -26

واإلنتاج، ورشكة  لالستكشاف  كيو  أو  ومنهم:  ذات عالقة؛  أطراف  مع  تعامالت  التقرير في  عنها  الي صدر  المحاسبية  الفرتة  الرشكة في  دخلت 
النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع - وهذه األخرية تسيطر عليها رشكة أو كيو أو تستطيع ممارسة تأثري كبري على قراراتها المالية والتشغيلية-، 
والتعامالت المذكورة قد تمت في سياق العمل المعتاد برشوط يمكن مقارنتها مع الرشوط الي كانت الرشكة ستحصل عليها من التعامالت مع أطراف 
أخرى. وبغض النظر عما ذكرناه، فقد ينشأ تضارب في المصالح بني الرشكة وبني األطراف ذات العالقة، وقد ينشأ عن ذلك تغيريات أو إتمام تعامالت 
العالقة  النرشة بعنوان “تعامالت األطراف ذات  الخامس عرش من هذه  الفصل  يُرجى االطالع على  يتم تحديدها بعوامل السوق، ولذا  برشوط لم 

والعقود األساسية”.

قد يتبني أن االفرتاضات الموضوعة في إعداد األهداف المالية والتشغيلية المدرجة في هذه النرشة غري صحيحة أو غري كاملة أو غري   -27
دقيقة وقد تختلف نتائج الرشكة بشكل جوهري عن األهداف المالية والتشغيلية

إدارتها. تتعلق هذه االفرتاضات بالتوقعات  تعكس األهداف المالية والتشغيلية للرشكة المدرجة في هذه النرشة االفرتاضات العديدة الي وضعتها 
التجارية والعوامل الخارجية األخرى، بما في ذلك الظروف السياسية والقانونية والضريبية والسوقية أو االقتصادية أو في الترشيعات أو اللوائح أو 
القواعد المعمول بها )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، قوانني الضرائب والسياسات المحاسبية والمعالجات المحاسبية(، وكلها يصعب 
التنبؤ بها وهي خارجة عن سيطرة الرشكة. وفقًا لذلك، هناك خطر يتمثل في أن االفرتاضات الي تم إجراؤها في إعداد األهداف المالية والتشغيلية 
الفعلية والمستهدفة للرشكة، والي قد تكون جوهرية في  النتائج  أو غري كاملة وقد تكون هناك اختالفات بني  والتوقعات قد تكون غري صحيحة 
إلى ذلك، قد تؤثر األحداث غري المتوقعة سلبًا على النتائج الفعلية الي تحققها الرشكة في الفرتات  طبيعتها وتؤثر على سعر األسهم. باإلضافة 
إدراج األهداف المالية في نرشة اإلصدار  المستقبلية، سواء كانت افرتاضاتها المتعلقة باألهداف المالية والتشغيلية صحيحة أم ال. ال ينبغي اعتبار 
هذه مؤرشاً على أن الرشكة أو إدارتها قد نظرت أو تعترب أن هذه األهداف المالية والتشغيلية قابلة للتحقيق أو تنبؤات موثوقة لألحداث المستقبلية. 
وعليه نحث المستثمرين بشدة على عدم االعتماد بشكل غري مربر على أي من األهداف المالية والتشغيلية المنصوص عليها في هذه النرشة. لمزيد 

من المعلومات حول األهداف المالية والتشغيلية كبيانات مستقبلية، برجاء الرجوع إلى “ بيانات النظرة المستقبلية”.

قد تتأثر السلطنة بالتطورات السياسية في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا وغريها من المناطق   -28

تتمتع السلطنة باالستقرار السيايس على المستوى المحلي وعالقات دولية متينة بشكل عام.وعلى الرغم من ذلك فأن السلطنة تتأثر بالتطورات 
السياسية الي تؤثر بشكل عام في المنطقة، وتفاعل المستثمرين مع التطورات في أي دولة في المنطقة قد يؤثر على األوراق المالية للمصدرين 

في األسواق األخرى بما فيها السلطنة.

وتشمل األحداث العالمية الحرب الجارية في أوكرانيا الي قد تؤثر على الموقف السيايس واألمي للسلطنة، ورغم أن سياسة السلطنة الخارجية 
تتسم باالستقاللية والحيادية، ورغم أنها تحاول الحفاظ على عالقتها المتينة مع الواليات المتحدة إال أن أي تغيري في العالقة بني السلطنة والواليات 
المتحدة أو البلدان األخرى في المنطقة أو حىت تغيري أولويات السياسة األمريكية في المنطقة قد يؤثر سلباً على الوضع االقتصادي والسيايس 
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والمالي للسلطنة، وسيعود هذا بدوره بالتأثري سلباً على أعمال الرشكة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وعمالئها.

التغريات في القوانني الخاصة بالضرائب العمانية قد تؤثر سلباً على الرشكة  -29

إعداد البيانات المالية بناء على القوانني الضريبية الحالية المعمول بها في سلطنة عمان؛ حيث تم تعديل قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم  تم 
السلطاني رقم 2009/28 أوالً في عام 2017 بالمرسوم السلطاني رقم 2017/9 ثم بالمرسوم السلطاني رقم 2020/188 لتوسيع نطاق ضريبة الخصم من 
المنبع لتشمل األرباح والفوائد ورسوم الخدمات، وقد تُضطر الحكومة لتعديل القوانني الضريبية مستقبالً، وقد تُزيد التعديالت الضريبية من العبء 

الضرييب على الرشكة بما قد يؤثر سلباً على مركزها المالي ونتائج أعمالها وقدرتها على توزيع أرباح.

إذا تم التخلي عن ربط سعر الصرف بني الريال العماني والدوالر األمريكي أو تم  قد يتأثر المركز المالي للرشكة ونتائج أعمالها سلباً   -30
تعديله

عام  ربطه في  أن سعره منذ  األمريكي، ورغم  بالدوالر  العماني، وهو مربوط  الريال  السلطنة وعملتها األساسية هي  الرشكة حصرياً في  تعمل 
إال أنه ال يوجد أي ضمان على أن البنك المركزي العماني سيستمر في الحفاظ على سعر ثابت في  1986 بواقع 0.3851 لكل دوالر أمريكي واحد، 
المستقبل، ال سيما إذا استمر الطلب على الدوالر األمريكي ألي سبب من األسباب، وإذا لم يستطع البنك المركزي العماني الحفاظ على الربط أو 
الحفاظ على سعر صرف مستقر مقابل الدوالر األمريكي فقد يفقد المستثمرون الثقة في االقتصاد العماني وقد ينخفض االستثمار األجنيب المبارش، 

وبالتالي سيتأثر الوضع المالي واالقتصادي للسلطنة وقدرتها على خدمة الدين.

الحالة  في  لذلك  تباعاً  والتأثري  باستقاللية  الفائدة  أسعار  إدارة  على  القدرة  يملك  ال  المركزي  البنك  فأن  األمريكي،  بالدوالر  العملة  ربط  وبسبب 
االقتصادية للبالد من خالل السياسات النقدية. فعلى سبيل المثال، لو رفع الفيدرالي األمريكي الفائدة ولم يواكب البنك العماني هذا الرفع برفع 

فائدته أيضا فقد يؤثر ذلك بشكل كبري على ربط العملة.

كما بتاريخ 30 سبتمرب 2022، 63 في المئة من عائدات الرشكة كانت بالدوالر األمريكي والمتبقي منها كان مقوماً بالريال العماني. وعلى العكس من 
ذلك، فان غالبية المصروفات التشغيلية للرشكة كانت مقومة بالريال العماني، والباقي اآلخر مقوم بالدوالر األمريكي. وعلى أية حال، بسبب ربط 
العملة فالرشكة غري معرضة حالياً ألية مخاطر متصلة بالربط، كما أن مديونية الرشكة مقومة بالريال العماني والدوالر األمريكي، و المحاولة لفك هذا 
الربط أو تعديل سعر الصرف سيؤثر سلباً على النتائج المالية للرشكة بسبب تبعات التأثري على العملة، وهو ما قد يؤثر أيضا بشكل سليب على أعمال 

الرشكة وعمالئها ومركزها المالي ونتائج أعمالها.

المخاطر متعلقة بالطرح واألسهم

ستواصل أو كيو بعد الطرح ممارسة السيطرة على الرشكة وإدارتها وأعمالها  -31

البائع، والمملوك بالكامل بصورة غري مبارشة لصالح الحكومة )من خالل جهاز االستثمار العماني(، ما نسبته 100% من أسهم رأس  يملك الرشيك 
المال للرشكة وذلك حىت تاريخ هذه النرشة، وسوف تستمر رشكة أو كيو )من خالل رشكة أو كيو لإلنتاج واالستكشاف( في امتالك ما ال يقل عن 
إجراء عملية الطرح على افرتاض بيع المساهمني البائعني لجميع األسهم المطروحة وبافرتاض عدم زيادة  نسبة 51 % من أسهم رأس مال الرشكة بعد 
إدارة الرشكة وأعمالها وغريها من المسائل الي تحتاج موافقة من  أسهم الطرح، ومن ثم ستواصل رشكة أو كيو والحكومة العمانية سيطرتها على 
مساهمي الرشكة بما في ذلك دفع أنصبة األرباح واختيار أعضاء مجلس اإلدارة وأمور أخرى، وبالتالي ال يوجد ضمان على توافق مصالح رشكة أو 
كيو والحكومة ومصالح المكتتبني في األسهم، فعلى سبيل المثال: قد تتأثر قرارات رشكة أو كيو باعتبارات عديدة منها؛ مراعاة ما يعود بالنفع 
االجتماعي من أي استثمار على السلطنة والمواطنني أو عوامل أخرى بما فيها قدرة رشكة أو كيو على تحقيق أرباح وإيرادات للسلطنة في ضوء 
التحديات المالية الي تمر بها البالد في الوقت الحالي، وفي ظل غياب أي قيود محددة على االستثمارات بما في ذلك القيود الموجهة لتفادي 
الرتكزي االقتصادي في بعض البلدان المعينة أو المناطق أو القطاعات الصناعية، أو القيود الموضوعة لتخفيف مخاطر استثمارية أخرى محتملة فقد 
تكون هذه القرارات أكرث خطورة أو أقل ربحية من القرارات الي كانت ستؤخذ بشكل مختلف. هذا باإلضافة إلى أن رشكة أو كيو والحكومة غري ملزمني 

بتوفري الدعم المالي أو أي دعم آخر للرشكة.

عالوة على ذلك، فإن امتالك رشكة أو كيو لمساهمة كبرية قد: )1( يؤجل أو يمنع من تغيري السيطرة في الرشكة )بما في ذلك منع أي طرف آخر 
من تقديم أي عرض باالستحواذ على الرشكة(؛ )2( منع المساهمني من إمكانية استالم عالوة على أسهمهم في حالة بيع الرشكة؛ )3( التأثري على 

سيولة األسهم، ووأي من هذه العوامل قد يكون لذلك كله تأثري سليب على أسعار األسهم السوقية.

بيع رشكة أو كيو لإلنتاج واالستكشاف لجزء كبري من أسهمها في المستقبل قد يُخفض سعر األسهم  -32

قد ينخفض سعر سهم الرشكة كثرياً في حال بيع رشكة أو كيو لإلنتاج واالستكشاف جزءً كبرياً من حصتها بعد اكتمال عملية الطرح، إال أن رشكة أو 
كيو لإلنتاج واالستكشاف قد وافقت بموجب اتفاقية التسوية المؤسسية )كما هو موضح أدناه( على أن قدرتها على بيع أسهمها أو نقلها أو التصرف 
فيها بأي شكل من األشكال سيكون محدوداً لمدة 180 يومًا من تاريخ التسوية باستثناء بعض الحاالت بعد موافقة المنسق العالمي المشرتك )برشط 
عدم حجب الموافقة دون سبب مقبول(. ومع ذلك، فالرشكة ال تستطيع التنبؤ إذا كان سيتم بيع عدد كبري من األسهم )باإلضافة إلى األسهم الي 
إتمام عملية الطرح؛ فإن تم بيع عدد كبري من األسهم في السوق المفتوحة أو كان هناك اعتقاد بإجراء  سيتم طرحها( في السوق المفتوحة بعد 

عمليات البيع هذه فقد يتأثر سعر السهم السوقي بشكل سليب.

إصدارات األسهم المستقبلية قد تقلل من ملكية المساهمني لألسهم وقد ينخفض سعر السهم بسببها.  -33

وافقت الرشكة بموجب اتفاقية التسوية المؤسسية على بعض القيود على قدرتها على بيع األسهم أو نقلها أو التصرف فيها بأي شكل من األشكال 
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لمدة 180 يومًا من تاريخ التسوية باستثناء بعض الحاالت بعد الحصول على موافقة المنسق العالمي المشرتك )برشط عدم حجب الموافقة دون سبب 
إضافية أو أوراق مالية قابلة للتحويل ألسهم بما في ذلك األسهم التعويضية، وقد  مقبول(، ومن المحتمل أن تقرر الرشكة مستقبالً طرح أسهم 
تنخفض ملكية المساهمني بسبب عملية البيع ويتأثر سعر السهم السائد في السوق، وقد تضعف قدرة الرشكة على جمع رأس مال من خالل مبيعاتها 

المستقبلية من األوراق المالية الخاصة بالملكية.

إلى أن بورصة  ينتج عن الطرح سوق نشطة أو سائلة لألسهم وقد تخضع أسعار التداول لتقلبات وانخفاضات، هذا باإلضافة  قد ال   -34
مسقط صغرية في حجم التداوالت مقارنة باألسواق المالية األخرى، وقد يؤثر هذا أيضاً في سيولة األسهم.

إتمام عملية الطرح أو أن سعر السهم  لم يسبق أن ُطرحت األسهم في سوق للتداول العام وال يمكن للرشكة أن تضمن نشاط سوق التداول بعد 
إلى تقلبات في سوق  السوقي لن ينخفض دون سعر الطرح، وقد يتعرض سعر التداول لألسهم لتقلبات واسعة استجابةً لعوامل كثرية باإلضافة 
األسهم والظروف االقتصادية بوجه عام أو حدوث تغيري في الحياة السياسية بما قد يؤثر سلباً على سعر السهم السوقي وذلك بغض النظر عن األداء 

الفعلي للرشكة أو وضعها في السلطنة.

ستتقدم الرشكة بطلب تسجيل األسهم في بورصة مسقط الي تأسست في عام 1988 لكن نجاح األسهم في السوق وسيولتها يشء ال يمكن 
الخليجي  التعاون  المالية األخرى في دول مجلس  األوراق  بأسواق  التداول مقارنة  الحجم قليلة  بورصة مسقط صغرية  أن  المعروف  ضمانه، ومن 
والواليات المتحدة والمملكة المتحدة. بتاريخ 30 سبتمرب 2022، تداولت 129 رشكة أسهمها في بورصة مسقط بإجمالي قيمة سوقية بلغت حوالي 
إجمالي حجم التداول العام في بورصة مسقط في األشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022حوالي 4.1 مليون ريال  23.1 مليار تقريباً، كما بلغ 

عماني.

وقد تخفِّض العوامل السابقة سيولة األسهم أو تُزيد من تقلبات سعر السهم في بورصة مسقط، وبالتالي زيادة تقلبات سعر األسهم وضعف قدرة 
حامل األسهم على بيع األسهم في بورصة مسقط بالقيمة المرغوب فيها وبالسعر وفي الوقت الممكن في األسواق األكرث سيولة.

قد ال توزع الرشكة أرباحاً على األسهم، وقد ال يستلم المستثمرون أي عائد على استثماراتهم إال أن يبيعوا أسهمهم بسعر أعلى من   -35
السعر الذي دفعوه في رشائها.

ال شك أن الرشكة تعزتم توزيع أنصبة أرباح على األسهم ولكن ال يوجد ما يضمن القيام بذلك، فقرار اإلعالن عن األرباح أو توزيعها مستقبالً سيكون 
وفق تقدير مجلس اإلدارة وسيعتمد قرار التوزيع على القوانني واللوائح المعمول بها، كما سيعتمد أيضا على نتائج أعمال الرشكة ومركزها المالي 
ومتطلبات النقد والقيود التعاقدية ومرشوعاتها المستقبلية وخططها وغريها من العوامل الي يحددها مجلس اإلدارة. ونتيجة لذلك قد ال يستلم 
إال أن يبيعوا أسهمهم بسعر أعلى من السعر الذي دفعوه لرشائها. لمزيد من المعلومات يرجى  المستثمرون أي عائد على االستثمار في األسهم 

االطالع على الفصل الرابع عرش “سياسة توزيع األرباح”.

قد يكون من الصعب على المساهمني تنفيذ األحكام الصادرة ضد الرشكة في السلطنة أو ضد مدراء الرشكة وإدارتها العليا.  -36

إلى رشكة مساهمة عامة في سلطنة عمان، وجميع مدراء الرشكة ومسؤوليها يقيمون خارج المملكة المتحدة وخارج  الرشكة في طور التحول 
المنطقة االقتصادية األوروبية، وكذلك الحال بالنسبة ألصول الرشكة وأصول المدراء والمسؤولني؛ فهي واقعة خارج حدود المملكة المتحدة وخارج 
إعالن الرشكة أو المدراء أو اإلدارة العليا من خارج السلطنة، وقد ال  المنطقة االقتصادية األوروبية، ونتيجة لذلك قد ال يتمكن المستثمرون من 
يتمكنون من تنفيذ األحكام الصادرة بحقهم في أي محكمة أخرى خارج نطاق االختصاص العماني بما في ذلك األحكام الصادرة في شأن المسؤولية 

المدنية المنصوص عليها في قوانني األوراق المالية في المملكة المتحدة أو المنطقة االقتصادية األوروبية.

قد ال يكون طلب إدراج األسهم في بورصة مسقط ناجحًا  -37

من المتوقع أن يكون تاريخ تسوية العرض في 9 مارس 2023م، وسيُطلب من جميع المستثمرين سداد كامل قيمة األسهم قبل هذا التاريخ. ومع 
إذا تمت  التسوية من معرفة ما  بتاريخ  المستثمرون  يتمكن  النحو لن  تاريخ اإلدراج هو 14 مارس 2023، وعلى هذا  ذلك، تتوقع الرشكة أن يكون 
الموافقة على طلب اإلدراج من عدمه، حيث أنه إذا لم يصبح القبول ساريًا في غضون سبعة أيام عمل من تاريخ اإلدراج المقرتح، فعندئذ )1( ينتهي 
العرض تلقائيًا، و)2( يجب على المساهمني البائعني رد جميع األموال الي دفعها المستثمرون، و)3( يجب على المستثمرون الذين قاموا برشاء 

األسهم في العرض أن يقوموا بإعادة األسهم الي قاموا برشائها إلى المساهمني البائعني.
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الفصل الخامس
استخدام عوائد الطرح

استخدام حصيلة الطرح

ال يمثل الطرح إصداراً ألسهم جديدة من قبل الرشكة، وإنما هي عبارة عن بيع جزء من األسهم الحالية الي يملكها المساهمون البائعون، وعليه فإن 
حصيلة بيع هذه األسهم ستؤول للمساهمني البائعني ولن تحصل الرشكة على يشء من هذه العوائد، على أن يدفع المساهمون البائعون مصاريف 

اإلصدار. 



نرشة إصدار أسهم

38 

الفصل السادس
قيمة الرشكة

يجب قراءة المعلومات التالية باالقرتان مع “عرض البيانات المالية والصناعية والسوق”، و “الفصل الثالث عرش - مراجعة العمليات التشغيلية والمالية” 
و “الفصل الرابع والعرشين - البيانات المالية التاريخية”، بما في ذلك المالحظات المرفقة بها، المدرجة في مكان آخر في هذه النرشة.

يوضح الجدول التالي قيمة الرشكة وذلك حىت تاريخ 30 سبتمرب 2022، وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يقع أي تغيري جوهري في قيمة الرشكة ومديونيتها 
حىت التاريخ المشار إليه وذلك وقت كتابة هذه النرشة.

حىت 30 سبتمرب 2022
)مليون ريال عماني(

الدين المتداول )بما في ذلك الجزء الحالي من الدين غري المتداول(
-مكفول 
-مضمون 

19.0غري مكفول/ غري مضمون 
1.7الزتامات اإليجار - الحصة الحالية

20.7إجمالي الدين المتداول 
الدين غري المتداول )باستثناء الجزء المتداول من الدين غري المتداول(

-مكفول 
-مضمون 

78.5غري مكفول/ غري مضمون 
3.6الزتامات اإليجار - الحصة السابقة

102.8إجمالي المديونية 

ملكية أسهم المساهمني
77.0أسهم رأس المال 

8.9االحتياطي القانوني  
56.8األرباح المحتجزة 
142.7إجمالي القيمة 

245.5إجمالي القيمة والمديونية 

مالحظة: حىت تاريخ نرشة اإلصدار هذه، لم يكن هناك أي تغيري جوهري في قيمة الرشكة منذ 30 سبتمرب 2022.

لمزيد من المعلومات حول االلزتامات الطارئة على الرشكة، برجاء الرجوع إلى “الفصل الثالث عرش - مراجعة العمليات التشغيلية والمالية - االلزتامات 
المالية والمسؤوليات التعاقدية - االلزتامات المحتملة “.
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الفصل السابع
أهداف الرشكة والموافقات الصادرة بشأنها

تم تأسيس الرشكة وتسجيلها كرشكة مساهمة عمانية مقفلة لدى السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار في 24 مايو 2006 برقم 
سجل تجاري 1844555، وفي 13 ديسمرب 2022 أصدرت الجمعية العامة غري العادية للمساهمني قراراً قى بتحول الرشكة من رشكة مساهمة عمانية 
مقفلة إلى رشكة مساهمة عمانية عامة، حيث أنه من المتوقع أن تكتمل عملية التحويل هذه بعد تخصيص األسهم للمستثمرين وإدراج األسهم في 
إدراج األسهم. ويتمثل النشاط الرئيي للرشكة في تقديم خدمات الحفر وخدمات حقول النفط والغاز وحلول هندسة  إغالق  بورصة مسقط بتاريخ 

اآلبار. ويوضح الجدول التالي ملكية المساهمني لألسهم في الرشكة قبل االكتتاب العام:

عدد األسهم المملوكةاسم المساهم
نسبة أسهم رأس المال 

المملوكة
90%693,179,400أوكيو لالستكشاف واإلنتاج)1(

9.999%77,019,590أو أو يس إي بي )2(
0.001%1,010محطة غاز مسندم )3(

مالحظات: 
أوكيو لالستكشاف واإلنتاج مملوكة بالكامل لصالح رشكة أوكيو ش.م.ع.م، واألخرية مملوكة بالكامل لصالح جهاز االستثمار العماني.  )1(

أو أو يس إي بي مملوكة بالكامل لصالح أوكيو لالستكشاف واإلنتاج.  )2(
محطة غاز مسندم مملوكة بنسبة 90% لصالح أوكيو لالستكشاف واإلنتاج، وبنسبة 10% لصالح أو أو يس إي بي.  )3(

من المقرر أنه بعد االنتهاء من العرض، وبافرتاض أن المساهمني البائعني يبيعون جميع األسهم المعروضة في العرض وأن حجم العرض لم يزداد، فإن 
رأس مال الرشكة سيكون مملوكًا على النحو التالي:

عدد األسهم المملوكةاسم المساهم
نسبة أسهم رأس المال 

المملوكة
51%392,802,000أو كيو لالستكشاف واإلنتاج

9.8%75,479,600الرشكة السعودية العمانية لالستثمار
4.9%37,739,800شؤون البالط السلطاني

4.9%37,739,800شلمربجري عمان ورشكاؤهم ش.م.م
29.4%226,438,800آخرين

100%770,200,000المجموع

ومن الجدير بالذكر أن الرشكة حاصلة على موافقات وتصاريح تُعدّ أساسية والزمة الستمرارها في ممارسة أعمالها، وهي على النحو التالي:

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار: شهادة السجل التجاري

رقم شهادة السجل التجاري: 1844555

تاريخ التسجيل: 24 مايو 2006

تاريخ انتهاء الصالحية: 10 مايو 2026

األنشطة التجارية المسجلة:

331206: إصالح وصيانة وصنع أجزاء وقطع مخصصة لآلالت والمعدات المتعددة األغراض.  ●

521002: مستودع البضائع  ●

091002: الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح  ●

854907: معاهد التدريب  ●

712001: مختربات الفحص واالختبار  ●

461003: مكاتب التصدير واالسترياد  ●
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رقم التسجيل: 45733086  )1( تاريخ تسجيل فرع الرشكة ومحله: 
تاريخ التسجيل: 31 يناير 2021   

المحل: الموالح الجنوبية، السيب، مسقط   
رقم التسجيل: 45527325  )2(  

إبريل 2018 تاريخ التسجيل: 18    
المحل: العذيبة الشمالية، بورش، مسقط   

رقم التسجيل: 32200686  )3(  
تاريخ التسجيل: 9 أكتوبر 2013   

المحل: مسفاة الحدرية )الرشقية(، بورش، مسقط   
رقم التسجيل: 45538585  )4(  

تاريخ التسجيل: 5 يونيو 2018   
المحل: أدم، أدم، الداخلية   
رقم التسجيل: 45724988  )5(  

تاريخ التسجيل: 18 يناير 2021   
المحل: أدم، أدم، الداخلية   

غرفة تجارة وصناعة عمان: شهادة االنتساب

رقم االنتساب: 3440
تاريخ انتهاء الصالحية: 26 مايو 2023

ترخيص نشاط خدمات استخراج البرتول والغاز الطبيعي

تاريخ اإلصدار: 18 ديسمرب 2022م
تاريخ انتهاء صالحية الرتخيص: 18 ديسمرب 2023م.

ترخيص معاهد التدريب اإلداري والمهين

تاريخ اإلصدار: 16 فرباير 2021م.
تاريخ انتهاء صالحية الرتخيص: 1 فرباير 2027م.

ترخيص أنشطة مكاتب التصدير واالسترياد

تاريخ اإلصدار: 18 ديسمرب 2022م.
تاريخ انتهاء صالحية الرتخيص: 18ديسمرب 2025م.

ترخيص مستودع البضائع:

تاريخ اإلصدار: 5 مايو 2021
تاريخ انتهاء صالحية الرتخيص: 5 مايو 2024

ترخيص مختربات الفحص واالختبار:

تاريخ اإلصدار: 18 يناير 2021
تاريخ انتهاء صالحية الرتخيص: 18 يناير 2024

ترخيص إصالح وصيانة وصنع أجزاء وقطع مخصصة لآلالت والمعدات المتعددة األغراض:

تاريخ اإلصدار: 5 مايو 2021
تاريخ انتهاء صالحية الرتخيص: 5 مايو 2024
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النظام األسايس

تتمثل األهداف الرئيسة للرشكة في تقديم خدمات الحفر، وصيانة اآلبار، والتكسري والتصديع الهيدروليكي، وخدمات االسمنت المرتبطة بحفر آبار 
النفط والغاز، وخدمات اآلبار األخرى وحلول هندسة اآلبار لقطاع النفط والغاز في سلطنة عمان.

يمكن االطالع على نسخة عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة في مقر الرشكة الرئيي وذلك خالل ساعات الدوام الرسمية في:

مبىن صندوق تقاعد وزارة الدفاع، الطابق الرابع
مبىن رقم 420

القطعة رقم 944
TH 11 :رقم المبىن
الطريق رقم: 1005

الموالح
سلطنة عمان

القرارات الي أصدرتها الرشكة

اتخذ المساهمون بالرشكة في اجتماع الجمعية العامة غري العادية المنعقد بتاريخ 13 ديسمرب 2022 القرارات التالية باإلجماع:
إلى رشكة مساهمة عمانية عامة، حيث أنه من المتوقع أن تكتمل عملية  الموافقة على تحول الرشكة من رشكة مساهمة عمانية مقفلة  )أ( 

التحويل هذه بعد تخصيص األسهم للمستثمرين وإدراج األسهم في بورصة مسقط بتاريخ إدراج األسهم.

الموافقة على تبي نظام أسايس جديد للرشكة يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال.  )ب( 

كما اتخذ مجلس إدارة الرشكة قراره بتجزئة أسهم رأسمال الرشكة وذلك عن طريق تخفيض قيمة األسهم من 1 ريال عماني لكل سهم إلى 100 بيسة 
للسهم مما أدى إلى تعديل رأس المال المصدر للرشكة ليصبح 770,200,000 سهم بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد.

استمرارية االلزتامات القائمة

وفقا ألحكام قانون الرشكات التجارية، تري جميع الزتامات الرشكة القائمة قبل تحولها إلى رشكة مساهمة عامة وتظل في ذمتها حىت بعد تحولها، 
ومن المتوقع أن تكتمل عملية التحويل هذه بعد تخصيص األسهم للمستثمرين وإدراج األسهم في بورصة مسقط بتاريخ إدراج األسهم.
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الفصل الثامن
بيانات المساهمني في الرشكة

ملكية أسهم الرشكة عند التأسيس

تأسست الرشكة برأسمال أولي مرخص به قدره 200,000,000 ريال عماني ورأسمال مصدر قدره 77,020,000 ريال عماني. رأس المال المصدر للرشكة 
إلى 770,200,000 سهم عادي بقيمة 100 بيسة لكل سهم، والجدول أدناه يوضح تفاصيل رأس المال المصدر للرشكة قبل الطرح. مقسم حالياً 

نسبة األسهم المملوكةعدد األسهم المملوكة اسم المساهم
90%693,179,400أو كيو لالستكشاف واإلنتاج)1(

9.999%77,019,590أو أو يس إي بي )2(
0.001%1,010محطة غاز مسندم )3(

مالحظات:
أوكيو لالستكشاف واإلنتاج مملوكة بالكامل لصالح رشكة أوكيو ش.م.ع.م، واألخرية مملوكة بالكامل لصالح جهاز االستثمار العماني.  )1(

أو أو يس إي بي مملوكة بالكامل لصالح أو كيو لالستكشاف واإلنتاج.  )2(
محطة غاز مسندم مملوكة بنسبة 90% لصالح أو كيو لالستكشاف واإلنتاج، وبنسبة 10% لصالح أو أو يس إي بي.  )3(

يوضح الرسم البياني التالي هيكل ملكية الرشكة قبل الطرح:

جهاز االستثمار العماني

أو كيو ش.م.ع.م

أو أو يس إي بي هولدينجس ليمتد
)مؤسسة في جزر الكايمن(

أو كيو لالستكشاف واإلنتاج

%100

%100

أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م

%0.001

محطة غاز مسندم

%100

%90

%90%10

%9.999
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ملكية األسهم بعد االكتتاب العام

الجدول أدناه يوضح ملكية أسهم الرشكة بعد اكتمال إجراءات االكتتاب العام بافرتاض أن جميع األسهم المطروحة لالكتتاب العام قد تم بيعها؛ بحيث 
سيظل رأس المال المصدر للرشكة عند 77,020,000 ريال عماني:

اسم المساهم
عدد األسهم المملوكة 

مبارشةً بعد الطرح
النسبة المئوية من إجمالي 

رأس المال 
51%392,802,000أو كيو لالستكشاف واإلنتاج

9.8%75,479,600الرشكة السعودية العمانية لالستثمار
4.9%37,739,800شؤون البالط السلطاني

4.9%37,739,800شلمربجري عمان ورشكاؤهم ش.م.م
29.4%226,438,800آخرين

100%770,200,000اإلجمالي

يوضح الرسم البياني التالي هيكل ملكية الرشكة بعد الطرح، بافرتاض أن المساهمني البائعني قد باعوا جميع األسهم المعروضة في الطرح وأن حجم 
طرح لم تتم زيادته:

جهاز االستثمار العماني

أو كيو ش.م.ع.م

مساهمون عمومني أو كيو لالستكشاف واإلنتاج

%100

%100

%51%49

أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع 

* بما فيهم المستثمرين الرئيسيني.

نبذة تاريخية موجزة عن المساهمني البائعني

أو كيو لالستكشاف واإلنتاج

 ،)”OQ أو كيو لالستكشاف واإلنتاج هي إحدى رشكات أو كيو ش.م.ع.م ومملوكة لها بالكامل )جنبًا إلى جنب مع الرشكات التابعة لها، “مجموعة
والي هي بدورها مملوكه بالكامل لجهاز االستثمار العماني. مجموعة أو كيو هي مجموعة الطاقة المتكاملة الرائدة في سلطنة عمان حيث يتمثل 
عملها األسايس بالعمل عرب سلسلة قيمة النفط والغاز. تغطي أو كيو لالستكشاف واإلنتاج أعمال التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما. 
أثبتت أو كيو لالستكشاف واإلنتاج قدراتها الستكشاف وتشغيل حقول النفط والغاز الربية التقليدية والضيقة، وكونها إحدى رشكات الطاقة العالمية 
المتكاملة، فهي في وضع جيد لتكييف واختبار الحلول التكنولوجية الجديدة من أجل استكشاف واستخراج النفط والغاز بشكل أكرث أمانًا واستدامة.

أو أو يس إي بي

إحدى رشكات أو كيو لالستكشاف  إي بي فقط لالستثمار في قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، وهي تعترب  تم تأسيس رشكة أو أو يس 
واإلنتاج ومملوكة لها بالكامل.

محطة غاز مسندم

تم تأسيس رشكة محطة غاز مسندم فقط لالستثمار في قطاع خدمات حقول النفط والغاز في عمان، وهي تعترب إحدى رشكات أو كيو لالستكشاف 
واإلنتاج و أو أو يس إي بي.
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الفصل التاسع
نظرة عامة على االقتصاد العماني

الموقع

إذ اشتهرت تاريخيًا بأنها مركز للتجارة والتبادل التجاري، ويبلغ عدد سكان السلطنة - وهي  تحتل سلطنة عمان موقعاً اسرتاتيجياً بني آسيا وأوروبا؛ 
دولة ذات نظم سياسية واقتصادية واجتماعية مستقرة - نحو 4.53 مليون نسمة بحسب اإلحصائية الصادرة في 31 ديسمرب 2021، موزعني على مساحة 
إلى 61 والية، وتُعد مسقط عاصمة  إلى إحدى عرشة محافظة، ثم تنقسم المحافظات  إدارياً  قدرها 309،500 كيلومرت مربع. وتنقسم سلطنة عمان 

سلطنة عمان، وهي تقع على الساحل الشمالي الرشقي من البالد. 

الحكومة

تقلد حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد – حفظه الله - مقاليد الحكم في سلطنة عمان بعد وفاة المغفور له بإذن الله السلطان 
قابوس بن سعيد آل سعيد في يناير 2020، ويرتأس مجلس الوزراء، ويساعده مجلس الوزراء في صياغة وتنفيذ السياسات العامة للدولة. ويعترب 
النظام األسايس لسلطنة عمان )“النظام األسايس”( الدستور الذي يحكم شؤون الدولة ويصرف أمورها، وينص هذا النظام على نظام مكون من 
مجلسني، ويعرف باسم مجلس عمان والذي يتألف من مجلس الدولة والذي يتم تعيني أعضاؤه، ومجلس الشورى والذي يتم انتخاب أعضاؤه. ويخدم 

أعضاء كل مجلس من المجلسني بصفة استشارية، كما يمكن ألعضاء المجلس اقرتاح الترشيعات الي يرونها مناسبة.

العالقات الدولية للسلطنة

تتمتع سلطنة عمان بعالقات متينة مع الدول المجاورة والعديد من الدول الغربية وغريها من دول العالم، ويسودها االستقرار السيايس واالقتصادي 
ال سيما خالل فرتة الخمسني )50( عاما الماضية، وهي دولة عضو في العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة األمم المتحدة وصندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي إلعادة التعمري والتنمية ومنظمة التجارة العالمية.

وعلى الصعيد اإلقليمي فإن سلطنة عمان هي عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته خمس دول خليجية 
أخرى هي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة. وتشارك السلطنة أيضاً كدولة عضو 
إعداد اسرتاتيجيات النفط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المدى الطويل  في اللجنة الدائمة للتعاون في شؤون النفط المنوط بها 

مع مراعاة استدامة األهداف.

المؤرشات االقتصادية واالجتماعية الرئيسة

الجدول أدناه يوضح إحصائيات اقتصادية واجتماعية رئيسة مختارة عن سلطنة عمان في فرتات محددة:

2015201620172018201920202021
24.733#29.3*26.325.227.130.7الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )مليار ريـال عماني(

4.164.414.564.604.624.474.53عدد السكان )مليون نسمة(
6,3265,7015,9526,6676,3565,5265,526نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )ر.ع(

1.5%)0.9%(0.1%0.9%1.6%1.1%0.1%التضخم السنوي
15.817.317.918.218.820.222.1القيمة السوقية لبورصة مسقط )مليار ريال عماني(

المصادر: 
المركز الوطي لإلحصاء والمعلومات 

التقارير السنوية للبنك المركزي العماني 
النرشة اإلحصائية السنوية لبورصة مسقط

إحصائيات صادرة عن البنك الدولي
*تقديرات احتياطية

# تقديرات أولية



45 

االقتصاد

يأتي التصنيف االئتماني لسلطنة عمان وفقا لوكالة فيتش ضمن الفئة BB ( ( ضمن التوقعات المستقرة، ويأتي ضمن الفئة ) Ba3 ( مع نظرة 
مستقبلية إيجابية وفقا لتصنيف وكالة مووديز إنفستورز سريفزييس، وأخريًا ضمن الفئة )-BB( ضمن التوقعات المستقرة وفقًا لتصنيف وكالة ستاندر 

آند بورز. وكما هو معلوم فالريال العماني مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت: 1 دوالر أمريكي =  0,385 ر.ع. 

ومنذ اكتشاف النفط، كان استخراجه وتصديره بمثابة العمود الفقري القتصاد سلطنة عمان وهو المساهم الرئيي في إيرادات الحكومة وصادراتها 
والناتج المحلي اإلجمالي، حيث تحتل عقود النفط الخام اآلجلة لنفط عمان في بورصة دبي للطاقة المركز الثالث ضمن ثالثة مقاييس عالمية للنفط 
إنتاجًا  الخام الي تحدد سعر التصدير المعياري للنفط الخام المنتج في سلطنة عمان ودبي. وتأتي عمان في المركز العرشين في قائمة أكرث الدول 
للغاز، وتأتي في المرتبة الحادية والعرشين من حيث احتياطي النفط  إنتاجاً  للنفط، وتحتل سلطنة عمان المركز العرشين في قائمة أكرث الدول 
المؤكد في العالم وفي المرتبة الثامنة والعرشين من حيث احتياطي الغاز المؤكد في العالم وذلك وفقاً لمؤرش إحصائيات بي بي لعالم الطاقة في 

التقرير الصادر عام 2020.

وتواصل الحكومة العمانية جهودها لتنويع االقتصاد من خالل تقليل اعتمادها على عائدات الهيدروكربونات تدريجيًا وهي عائدات تُقدر بنسبة %31.1 
تقريبا من الناتج المحلي اإلجمالي للسلطنة للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020، وما نسبته 31.9% من الناتج المحلي اإلجمالي للسلطنة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمرب 2021، والحكومة ملزتمة بمواصلة تحسني نمو الصناعات والقطاعات غري النفطية في المستقبل.

الرسم البياني أدناه يوضح اإلنتاج السنوي للنفط في سلطنة عمان خالل الفرتة من عام 2013 إلى عام 2021. 

)المصدر: المركز الوطي لإلحصاء والمعلومات(

التمويل العام

تتولى وزارة المالية مسؤولية السياسة المالية لعمان بما في ذلك اعتماد الموازنة العامة للدولة حيث زاد العجز السنوي في عام 2020، بعد أن شهد 
إلى تأثري تداعيات جائحة كورونا )كوفيد – 19(. وبلغ صافي  استقراراً أو توجهاً منخفضاً لمدة ثالث سنوات متصلة، ويُعزى هذا األمر في األساس 
العجز السنوي المبدئي 1.2 مليار ريال عماني في عام 2021 )مبلغ مقدر( مقارنة بـ)4.4( مليار ريال عماني في عام 2020، و)2.7( مليار ريال عماني 
إلى تأثري تداعيات الجائحة على الصعيد العالمي وأيضا تبعات اإلغالق على  في عام 2019. والسبب في زيادة العجز في عام 2020 راجع في األساس 
األنشطة االقتصادية مما أدى إلى خسارة في اإليرادات. ونظراً لحركة اإلصالحات الي تم اتخاذها ومبادرات ترشيد النفقات فقد تمكنت الحكومة من 

خفض النفقات وبالتالي حدّت بصورة جزئية من تأثري الخسارة الكبرية في اإليرادات.

إيراداتها 8.5 مليار ريال عماني مقارنة بمبلغ 10.4  إيرادات بقيمة 11.2 مليار ريال عماني في عام 2021، وفي عام 2020 بلغت  إجمالي  حققت الحكومة 
مليار ريال عماني في عام 2019، أي بانخفاض قدره 18.3% وبالتالي هناك انخفاض في اإليرادات يعزى إلى الصدمات المتعلقة بالجائحة الي واجهها 
االقتصاد مما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات النفطية، ومن ثم انخفاض معدل أسعار النفط. كذلك تم إعداد المزيانية لعام 2020 على أساس 
58 دوالر أمريكي للربميل، لكن السعر الفعلي لذلك العام كان 48 دوالر أمريكي للربميل، بانخفاض 10 دوالر أمريكي تقريبا للربميل عن السعر المحدد 
في المزيانية. وانخفضت اإليرادات غري النفطية في عام 2020 بمقدار 3% تقريبا مقارنة بعام 2019، وذلك بسبب خطط تحفزي االقتصاد الي أطلقتها 

الحكومة، وقد تمثلت في اإلعفاءات الضريبية، واإلعفاء من اإليجارات والغرامات وخفض رسوم الشحن والمناولة.

وفي عام 2021 سجل اإلنفاق العام للحكومة 12.4 ريال عماني )مبلغ مقدر(، حيث بلغ اإلنفاق العام 12.9 مليار ريال عماني في عام 2020 مقارنة بمبلغ 
13.1 مليار ريال عماني في عام 2019، وبالتالي هناك انخفاض بنسبة 1.5% في اإلنفاق يُعزى إلى ترشيد النفقات بما في ذلك خفض مرشوعات التنمية 

والمصروفات، وخفض مصروفات النفط والغاز، وخفض نفقات الدفاع واألمن، ومصاريف الوزارات المدنية. 

إيرادات الحكومة نحو 10.5 مليار ريال عماني في عام 2020 وهي نسبة أقل بمقدار 0.6 مليار ريال عماني عن اإليرادات  إجمالي  ومن المتوقع أن تبلغ 
إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط والغاز عن السعر المفرتض  المحققة في عام 2021 والي بلغت 11.2 مليار ريال عماني، والي تعزا بصورة أساسية 
لمزيانية عام 2021. اإليرادات المدرجة في المزيانية أعلى بكثري )بمقدار 1.2 مليار ريال عماني أو ما يقرب من 19 %( مقارنة باإليرادات المبلغ عنها في 
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إعداد المزيانية على أساس متوسط سعر النفط البالغ 50 دوالرًا أمريكيًا للربميل على  عام 2020 والي تعكس التأثري السليب لجائحة كوفيد 19. تم 
أساس متحفظ، بينما تشري النتائج األولية إلى أن متوسط سعر النفط في عام 2021 كان أعلى عند 61 دوالرًا أمريكيًا للربميل.

وتعزتم الحكومة االستمرار في الرتكزي على االستدامة، وتخفيض الدين العام، وزيادة النمو االقتصادي من خالل االستثمارات المستدامة في تكاليف 
إجمالي االنفاق بـمبلغ 12.1 مليار ريال عماني. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في عام 2022 حوالي 1.5 مليار  التنمية والتكاليف االجتماعية. وقد قُدر 
إيرادات الي تؤدي إلى تخفيض  ريال عماني. وأحد العوامل األساسية الي أدت إلى االنخفاض الهائل المتوقع في العجز المالي هو زيادة إجمالي 
العجز أكرث من المتوقع في مزيانية عام 2021 بمبلغ 1 مليار ريال عماني. ويقرتح تمويل العجز بمزيج من االقرتاض المحلي والدولي وبالتمويل من 

الحسابات االحتياطية.

رؤية عمان 2040

إن رؤية عمان 2040 هي بوابة السلطنة لعبور التحديات، ومواكبة المتغريات اإلقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها، من 
أجل تعزيز التنافسية االقتصادية، والرفاهية االجتماعي وتحفزي النمو والثقة في العالقات االقتصادية واالجتماعية والتنموية في كافة محافظات 
السلطنة، وقد تم تحديد األولويات الوطنية الي ستعمل عليها الرؤية المستقبلية؛ ومنها تمكني القطاع الخاص ليقود اقتصاد تنافي ومندمج مع 

االقتصاد العالمي.

العملة والنظام المالي

الريال العماني هو العملة الرسمية لسلطنة عمان وينقسم إلى 1000 بيسة، ومنذ عام 1973م حىت عام 1986م، تم ربط الريال العماني بالدوالر األمريكي 
بسعر 2.895 دوالر للريال الواحد. وبعد دخول عام 1986م تم تغيري سعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي إلى 2.6008 دوالر، أي أن الدوالر 

األمريكي آنذاك كان يعادل 0.384497 ريال عماني، ويشرتي البنك المركزي العماني الدوالر األمريكي بسعر 0.384 ريال ويبيعه بسعر 0.385 ريال.

مهامه  محدداً  جاء  والذي   1974/7 رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  1974م  ديسمرب  في  المركزي”(  )“البنك  العماني  المركزي  البنك  تأسس 
ومسؤولياته. ويحدد البنك المركزي السياسة النقدية بشكل مستقل بعد عقد مشاورات مع الحكومة حول أهداف سياستها المالية. كما يقدم البنك 
المركزي المشورة للحكومة بشأن السياسة االقتصادية باإلضافة إلى صياغة وتنفيذ السياسة النقدية الي تشمل وضع اللوائح التنظيمية واإلرشاف 
على النظام المصرفي وتنفيذ المعامالت بالعملة األجنبية نيابة عن الحكومة. ويضم القطاع المالي المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية والبنوك 

المتخصصة ورشكات التمويل غري المصرفية ورشكات التأجري ورشكات الصرافة.

وأما بالنسبة للهيئة العامة لسوق المال فقد بارشت مهامها في 9 يناير سنة 1999م، وهي هيئة حكومية تتمتع باستقالل مالي وإداري. ويتمثل 
الدور الرئيس للهيئة في اإلرشاف على سوق رأس المال وقطاعات التأمني في عمان وتطوير اإلطار القانوني الذي يحكمها )فعلى سبيل المثال، 
إصدار ميثاق تنظيم وإدارة رشكات المساهمة العامة، وإرشاف الهيئة العامة لسوق المال على تنظيم عدد من الكيانات بما في ذلك بورصة مسقط 
ورشكة مسقط للمقاصة واإليداع( وتهدف الهيئة أيضا إلى تعزيز كفاءة السوق من أجل المستثمرين وتوعيتهم بحقوقهم وبأهمية سوق رأس المال.
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الفصل العارش
نظرة عامة على السوق

إلى  المعلومات المذكورة تحت هذا الفصل مأخوذة عن التقرير الذي أعده مستشار السوق بتاريخ 9 نوفمرب 2022 لمزيد من المعلومات، برجاء الرجوع 
“عرض البيانات المالية والصناعية والسوق - بيانات الصناعة والسوق”.

نظرة عامة على قطاع النفط والغاز

إلى بعض التفاصيل الضرورية لفهم التوجهات في منطقة الرشق األوسط  إلى وضع مقدمة عن قطاع النفط والغاز، باإلضافة  تهدف هذه النظرة 
وشمال إفريقيا وخصوصا سلطنة عمان.

عوامل االقتصاد الكلي المؤثرة في قطاع النفط والغاز

ارتبطت زيادة الطلب العالمي على الطاقة – تاريخيا – بنمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، وهي عالقة مطردة كلما توسعت االقتصادات من 
حيث مخرجات االقتصاد والنمو السكاني، وجاءت توقعات الطاقة العالمية من صندوق النقد الدولي في أغسطس 2022 وتوقعات مستشار السوق 
حىت تاريخ هذه النرشة بنمو الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل نمو سنوي مركب بمقدار 3.5% في السنوات من 2021 إلى 2030، وبناء على ذلك يتوقع 
إلى 104 مليون  مستشار السوق نمو الطلب العالمي على النفط بمعدل سنوي مركب بمقدار 0.6% من 98 مليون برميل تقريباً في اليوم في 2021 
برميل تقريباً في اليوم في 2030، ونمو الطلب على الغاز بمعدل سنوي مركب بمقدار 1.3% من 4000 مليار مرت مكعب تقريباً في 2021 إلى 4500 مليا 

مرت مكعب تقريباً في 2030.

تعريفه  آسيا(، -حسب  جنوب رشق  ودول  والهند  الصني  تشمل  )والي  والنامية  الناشئة  اآلسيوية  االقتصادات  أن  الدولي  النقد  ويتوقع صندوق 
الخاص- بزيادة معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الفرتة ما بني 2021 إلى 2030 وذلك بمعدل زيادة سنوي مركب بمقدار 5.2%، وبناء 
على ذلك يُتوقع زيادة الطلب على النفط في االقتصادات األسيوية الناشئة والنامية بمعدل سنوي مركب بمقدار 2.4% من 26 مليون برميل تقريباً في 
اليوم في 2021 إلى 33 مليون برميل تقريباً في اليوم في 2030، ومن المتوقع أيضا زيادة الطلب على الغاز بمعدل سنوي مركب بمقدار 4.5% من 570 
إلى 850 مليار مرت مكعب تقريباً في 2030. وقد الحظ صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  مليار مرت مكعب تقريباً في 2021 
لالقتصادات األسيوية الناشئة والنامية في الفرتة ما بني 2009 إلى 2019 بواقع 5.5%، وهو ما يتوقع الصندوق استمراره بالنظر إلى االزدهار المحلي 
المتنامي واتساع رشيحة الطبقة المتوسطة، وتلعب منطقة الرشق األوسط دورا مهما في تلبية احتياجات االقتصادات األسيوية الناشئة والمتنامية 

من النفط والغاز، ومن المتوقع أن تستمر المنطقة في توفري الكميات المطلوبة لرفد نمو الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع.

الطلب على النفط والغاز

استطاع مستشار السوق أن يجد أثناء تحليله الطلب التاريخي على النفط الخام والمكثف والغاز الطبيعي المسال خالل العرشين عاما المنصرمة توافق 
في مستويات النمو السنوية مع عولمة االقتصادات المرتابطة، وقد أدى عاملني من عوامل االقتصاد الكلي إلى صدمات في الطلب مع تباطؤ النمو 

السنوي، وهما: األزمة المالية في الفرتة ما بني 2008 و2009، وجائحة كورونا )كوفيد – 19( الي ضربت مؤخرا.

ملحق 1-1: نمو الطلب العالمي السنوي على الوقود السائل من عام 2000 إلى عام 2022 )تغيري بالنسبة المئوية(

EXHIBIT 1.1

* Liquids include crude, condensate, NGLs, biofuels and refinery gains 
Source: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy OilMarketCube August 2022
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وقد الحظ مستشار السوق زيادة الطلب في عام 2021 على الوقود السائل بعد تسهيل قيود كوفيد – 19 عقب زيادة النشاط االقتصادي بزيادة سنوية 
بلغت 5.6 مليون برميل في اليوم الواحد، ويتنبأ تقرير السوق نمو الطلب السنوي في عام 2022 على النفط بواقع 3.4 مليون برميل في اليوم الواحد.

وبينما تتحول االقتصادات المتقدمة إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون فإنه من المتوقع أن يتفكك الرتابط التاريخي بني نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
والطلب على النفط، ومن المتوقع أن تُزيد االقتصادات المتقدمة استخدام المصادر البديلة للطاقة بشكل عام، ومن المتوقع أيضا في ظل زيادة 
الكفاءة المتوقعة أن تحفز الطلب على الطاقة، ومن المحتمل أن تساعد زيادة الكهرباء في بعض القطاعات كالنقل مثال في خفض االعتماد على 
النفط، حيث أعلنت كثري من االقتصادات المتقدمة استهدافها انبعاثات كربونية بنسبة 0% وستطبق تلك األهداف من خالل السياسات الحكومية الي 

تقود التحول بعيدا عن استخدام الهيدروكربونات.

 وعلى الصعيد اآلخر فإن االقتصادات األسيوية الناشئة الي يتوقع صندوق النقد الدولي نمو ناتجها المحلي اإلجمالي، فبحسب رأي مستشار السوق 
إلى زيادة مستمرة في الطلب على النفط بزيادة سنوية مركبة  إن حاجتها المزتايدة على الطاقة لتحقيق التطورات االقتصادية المتوقعة ستؤدي  

بمقدار 2.4% من عام 2021 إلى عام 2030، وهو ما يتماىش مع مستوى االحتباس الحراري المقدرة بنحو 1.8 درجة مئوية.

المستند 1-2: نمو الطلب العالمي السنوي على الغاز من عام 2000 إلى عام 2022 )تغيري بالنسبة المئوية(

EXHIBIT 1.2

Source: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy GasMarketCube August 2022
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تزايد الطلب السنوي على الغاز الذي يُعد خياراً أساسيا بديال عن مصادر الطاقة الكربونية في العرشين سنة الماضية بأكرث من الطلب على النفط، حيث 
ظهرت المرونة في وجه عوامل االقتصاد الكلي، وبتحليل الطلب على الغاز في العرشين سنة الماضية وجدنا أن عوامل االقتصاد الكلي الي أثرت 
على الطلب على النفط لم يكن لها تأثري ملحوظ ولم تُحدث صدمات في الطلب على الغاز، ففي عام 2020 كان الطلب على الغاز مستقراً في مواجهة 
الكهرباء والقطاع المزنلي. ويتنبأ تقرير السوق أن ينمو الطلب  النفط، وهذا بسبب احتياجات القطاع وقطاع  تداعيات كورونا بخالف الطلب على 
إلى التوجه السائد بزيادة االعتماد  إلى عام 2030 بزيادة سنوية مركبة بمقدار 1.3%. وتستند تنبؤات تقرير السوق  العالمي على الغاز من عام 2021 
على مصادرة الطاقة منخفضة االنبعاثات، فاستخدام الغاز في توليد الكهرباء يمثل عامال أساسيا في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتوقع 
إلى عام  مستشار السوق أن يزيد طلب االقتصادات األسيوية الناشئة عن الطلب العالمي على الغاز بزيادة سنوية مركبة مقدارها 4.5% من عام 2021 
2030 بسبب زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء واستخدام القطاع للغاز. ومع ذلك، فقد أدى غزو روسيا ألوكرانيا إلى ارتفاع الطلب على الغاز، 

وحفز على استخدام مصادر الطاقة البديلة واالستثمار فيها لزيادة الرتكزي على تأمني الطاقة وخفض االعتماد على توريدات روسيا.

عرض النفط والغاز

انقسم العرض العالمي للهيدروكربونات في عام 2021 إلى قسمني مع 66% لصالح الوقود السائل، ويتنبأ تقرير السوق أن يكون العرض العالمي للنفط 
في عام 2023 بواقع 104 مليون برميل في اليوم الواحد، و600 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وبالمقارنة بعام 2021 سنجد أن العرض 

العالمي للنفط قارب 98 مليون برميل في اليوم الواحد والعرض العالمي للغاز الطبيعي المسال كان أقل من 400 مليون طن.
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مستند 1-3: العرض العالمي للوقود السائل )مليون برميل في اليوم(.
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المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، أويل ماركيت كيوب، أغسطس 2022
ملحوظة:

)1( سيناريو وسيجما +.

إلى 70 مليون برميل يوميًا من األحجام الجديدة وذلك لتلبية  وفقًا لتقرير السوق، فإن عمليات الحفر المكثفة ضرورية لزتويد ما يقرب من 60 مليون 
مستويات الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يتم توفري الطلب من خالل التوزيع المتساوي إلنتاج اآلبار الجديدة والي 
شارفت على االنتهاء. ستكون منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا حاسمة من حيث توريد هذه الكميات الجديدة، حيث تمثل أكرث من نصف أحجام 

اآلبار الي شارفت على اإلنتهاء وحوالي 15 بالمائة لكل من أحجام الحقول الخضراء الي تم توفريها بحلول عام 2030.

مســتند 1-4: رســم بيانــي للتكلفــة العالميــة الستكشــاف وإنتــاج الوقــود الســائل حســب رشيحــة العــرض فــي عــام 2030 
)ســعر النفــط المكافــئ لخــام برنــت، دوالر أمريكــي للربميــل(
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EXHIBIT 1.4

Break-evens calculated as of the current year. All historical cash flows are sunk, 10% discount rate. The vertical range illustrates an 80 % confidence interval for the breakeven prices. 
Source: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy UCube August 2022 
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المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، أويل ماركيت كيوب، أغسطس 2022

المستند 1-4 أعاله يوضح حجم عرض الوقود السائل عالميا بحسب تنبؤات تقرير السوق في عام 2030، وقد تم فصل الكميات المعروضة بحسب مصدر 
العرض وتم تجميعها في مجموعات ذات صلة لتقييم تنافسية منطقة الرشق األوسط وسلطنة عمان، حيث نجد أن بعض األقاليم لديها احتياطي 
وقود سائل وفري وستمثل مصدراً أساسيا للعرض حىت عام 2030، وتتمزي منطقة الرشق األوسط بكميات الوقود السائل الوفرية الي تعرضها محليا 
وخارجيا حيث بتنبأ تقرير السوق أن يبلغ عرضها ما نسبته 31 بالمائة من العرض العالمي في عام 2030 وهو ما يعي امتالك المنطقة ألكرب احتياطي 
إفريقيا ستكون  من الوقود السائل ضمن مجموعات الموارد المختلفة، كما هو موضح في المستند 1-4، ويعي أن منطقة الرشق األوسط وشمال 

أساسية في تلبية مستويات الطلب لعام 2030.  
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ويزتامن مع وفرة المعروض من منطقة الرشق األوسط انخفاض تكلفة العرض، كما في أغسطس 2022 بلغ متوسط التكلفة العالمية للوقود السائل 
العالمية فيها 13 دوالرا أمريكيا للربميل، وفي  التكلفة  المعروض 36 دوالرا أمريكيا للربميل، باستثناء منطقة الرشق األوسط الذي بلغ متوسط 
سلطنة عمان بلغ متوسط التكلفة العالمية محلياً 24 دوالرا أمريكيا للربميل، وبالتالي نجد أن متوسط تكلفة العرض المحلي يزيد عن الضعف في دول 
العالم مقارنة بمتوسط التكلفة في منطقة الرشق األوسط بسعر 33 دوالرا أمريكياً للربميل. ومن المتوقع أن تكون سوق أمريكا الشمالية للوقود 
الصخري أحد أكرث المناطق تصديراً للوقود السائل بحلول عام 2030، غري أن انه في أغسطس من عام 2022 كانت تكلفة العرض بالنسبة لها أكرب بكثري 

من الفئات والمناطق األخرى؛ بتكلفة تبلغ 40 دوالرا أمريكيا للربميل.

المستند 1-5: إمدادات الغاز العالمية )مليار مرت مكعب في السنة(
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إلى حوالي 4500 مليار مرت مكعب في عام  إجراء عمليات حفر كبرية لتلبية الطلب على الغاز، والذي من المتوقع أن يصل  وفقًا لتقرير السوق، يلزم 
2030. ومن المتوقع أن تتم تلبية الطلب المستقبلي على الغاز من خالل ما يقرب من ثلث عمليات الحفر في اآلبار الي شارفت على االنتهاء وحفر 
إمداد كميات جديدة من اآلبار الي شارفت على  إفريقيا دورًا رئيسيًا في  ثليث اآلبار الجديدة. من المتوقع أن تلعب منطقة الرشق األوسط وشمال 
االنتهاء والي تمثل حوالي 30 في المائة من العرض خالل هذه الفرتة. من المتوقع أن تمثل سلطنة عُمان حوالي 10 في المائة من حجم آبار الغاز 
إيران وقطر والمملكة العربية السعودية والجزائر  إفريقيا خالل هذه الفرتة، وتشكل  الي شارفت على االنتهاء في منطقة الرشق األوسط وشمال 
غالبية آبار الغاز الي شارفت على االنتهاء. من المتوقع أن تكون حصة منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا من أحجام الحقول الخضراء أقل أهمية، 

عند حوالي 17 في المائة، حيث تمثل عمان نسبة غري مادية

مســتند 1-6: الرســم البيانــي للتكلفــة العالميــة الستكشــاف وإنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال حســب رشيحــة العــرض فــي 
عــام 2030 )ســعر النقطــة المســتقبلية، دوالر أمريكــي/ مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة(

EXHIBIT 1.6

Breakevens calculated as of the current year. All historical cash flows are sunk, 10% discount rate. The vertical range illustrates a 90 % confidence interval for the breakeven prices. 
Source: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy UCube August 2022 
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يوضح المستند 1-6 أعاله الحجم العالمي للغاز الطبيعي المسال بحسب تنبؤات تقرير السوق لعام 2030، حيث تم فصل الكميات حسب مصدر العرض وتم 
تجميعها في مجموعات ذات صلة لتقييم التنافسية، فوجدنا أن أمريكا الشمالية هي أكرب مَصدَر للغاز في العالم، تليها منطقة الرشق األوسط، ومع 
ذلك يُتوقع أن تحافظ منطقة الرشق األوسط على تكلفة عرض منخفضة للغاز الطبيعي المسال بمتوسط يبلغ 3 دوالر أمريكي/ مليون وحدة حرارية 
بريطانية، وال سيما في سلطنة عمان؛ إذ من المتوقع أن يسجل متوسط التكلفة انخفاضا بحوالي 2 دوالر أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية، 
كما يُتوقع أن تحافظ شمال إفريقيا على ارتفاع تكلفة العرض فيها بواقع 5 دوالر أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية، في حني أن أمريكا الشمالية 
للوقود الصخري هي األعلى من حيث التكلفة بواقع 8.3 دوالر أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية. ومن المناطق الي يمكن مقارنة تكلفة عرض 
الغاز الطبيعي المسال فيها بمنطقة الرشق األوسط: أوروبا الغربية، وأسرتاليا، وأوقيانوسيا، وجنوب رشق آسيا، ومع ذلك فإنتاج الغاز الطبيعي 
المسال في هذه المناطق أقل بكثري من اإلنتاج في الرشق األوسط. ويتضح من المزيج في االحتياطيات الكبرية وانخفاض تكلفة العرض في منطقة 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا بأن المنطقة وسلطنة عمان بالتحديد، سيكونان أساسيتان للتصدير العالمي للهيدروكربونات على المدى البعيد حيث 

إزاحة المناطق الي ليس لديها معروض كاٍف أو المناطق ذات التكلفة العالية من المزيج العالمي. سيتم 

التوجهات االستثمارية

إلى  إلى عام 2030 مما سيؤدي  من المتوقع أن تزيد النفقات الرأسمالية لعمليات االستكشاف واإلنتاج العالمي بحوالي 1.9% سنويا من عام 2021 
إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد قبل حلول عام 2025، وذلك قبل أن يستقر عند 500 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2030، وقد توصل  انتعاشه 
مستشار السوق إلى هذه النتيجة بالنظر إلى الحالة األساسية للتصور الذي سيكون عليه النفط في المدى البعيد؛ الذي سريى ذروة للطلب ليصل 
إفريقيا خطوات واسعة نحو زيادة  إلى 107 مليون برميل في اليوم في عام 2025، ويتوقع تقرير السوق أن تخطو منطقة الرشق األوسط وشمال 

استثماراتها في النفقات الرأسمالية بحوالي 12% سنويا من عام 2021 إلى 2025، وحوالي 3% من عام 2021 إلى عام 2030.

مســتند 1-7: النفقــات الرأســمالية العالميــة للتنقيــب واإلنتــاج )بمــا فــي ذلــك االستكشــاف( مــن 2010 إلــى 2030 )دوالر 
أمريكــي بينانــس(

EXHIBIT 1.7

*Assumes 2.5% inflation per annum
Source: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy UCube August 2022
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المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، أويل ماركيت كيوب، أغسطس 2022

قطاع النفط والغاز في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا

مصادر النفط والغاز في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا

يُقدر تقرير السوق أن مصادر النفط والغاز العالمي تبلغ ما يعادل 2800 مليار برميل من النفط؛ 35% منها داخل منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، 
تليها ثاني أكرب منطقة وهي أمريكا الشمالية بواقع 23% من المصادر، تتبعها آسيا بواقع 12%، وتستبعد تقديرات تقرير السوق المصادر الي يراها 

غري اقتصادية.

إجمالي المصادر في منطقة  إفريقيا بواقع 33% من  وتُعد المملكة العربية السعودية أكرب مصدر للنفط والغاز في منطقة الرشق األوسط وشمال 
إفريقيا، ويُقدر ما يمتلكه السوق األسايس للرشكة وهو سلطنة عمان حوالي 2% من المصادر في منطقة الرشق األوسط  الرشق األوسط وشمال 

وشمال إفريقيا؛ مقسمة بالتساوي بني النفط والغاز.
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إنتاج النفط والغاز في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا

حددت الرشكة 6 دول في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا تعتربها دول ذات اهتمام اسرتاتيجي، وهي: الجزائر، والكويت، وقطر، واإلمارات 
إلى تلك الدول فيما بعد بدول الرتكزي في منطقة الرشق األوسط وشمال  العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ويشار 

إفريقيا.

مســتند 1-8: إنتــاج النفــط والغــاز فــي منطقــة الــرشق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن عــام 2021 إلــى عــام 2030 )مليــون 
برميــل مــن معــادل النفــط/ اليــوم(

EXHIBIT 1.8

Source: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy UCube August 2022
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يوضح المستند 1-8 أعاله توقعات إنتاج النفط والغاز في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا من عام 2021 إلى عام 2030 منقسمة إلى غاز ووقود 
إفريقيا من باقي دول المنطقة، وقد توقع تقرير السوق بان تظل سلطنة عمان  سائل، مع فصل دول الرتكزي في منطقة الرشق األوسط وشمال 
إنتاجها نحو الخارج بواقع 91%، وأما المملكة العربية السعودية  والكويت والجزائر المنتجني األساسيني محليا للوقود السائل والغاز، وأما قطر فيميل 
واإلمارات العربية المتحدة فإنتاجهما من مصادر خارجية عند 40%، 50% على التوالي، ومن المتوقع أن تستحوذ السوق األساسية للرشكة على %67 

إنتاج النفط والغاز المحلي في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا في الفرتة ما بني عام 2021 إلى 2030. من 

ومن الجدير بالذكر أن اإلنتاج اإلجمالي للنفط والغاز في دول الرتكزي في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا قد بلغ 29 مليون برميل من معادل 
إلى 33 مليون برميل من معادل النفط يوميا في عام 2030، وتتصدر المملكة  النفط يوميا في عام 2021 بزيادة سنوية مركبة مقدارها 2% بما يصل 
إلى 13 مليون برميل في  إنتاج النفط ليصل  العربية السعودية اإلنتاج بواقع 42% من اإلنتاج في عام 2021، وقد أعلنت المملكة عزمها التوسع في 
إلى 5 مليون برميل في اليوم بحلول عام  اليوم على مدار السنوات القادمة، في حني اعزتمت اإلمارات العربية المتحدة التوسع في اإلنتاج ليصل 
2030، ومن المتوقع أن يرتفع اإلنتاج في الكويت من 2.7 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط والغاز في عام 2021 إلى 3.3 مليون برميل يوميًا في عام 
2027. وحصل الوقود السائل على النصيب األكرب في اإلنتاج بواقع 74% في عام 2021 مقارنة بالغاز الذي كان نصيبه من اإلنتاج في العام ذاته حوالي 
26% مع توقعات بزيادة نسبة إنتاج الغاز لتصل إلى 29% في عام 2030. ويُتوقع أن يزيد إنتاج الغاز في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا بحلول 
عام 2030، وأما إنتاج النفط فمن المتوقع أن يحقق استقرارا مع نمٍو ثابٍت في كل من اإلمارات العربية المتحدة وقطر، وتُعترب قطر هي الدولة الوحيدة 
إنتاج  إنتاج الوقود السائل. ويُتوقع أن تأتي الزيادة في  إنتاج الغاز وأما باقي دول الرتكزي فيسيطر فيها  في دول الرتكزي الي لديها نسبة عالية من 
الغاز من المملكة العربية السعودية وقطر، ويُتوقع أن تُزيد قطر من إنتاج الغاز بزيادة سنوية مركبة بمقدار 4% في الفرتة ما بني عام 2021 وعام 2030.

وترتبط زيادة إنتاج الغاز في دول الرتكزي بزيادة الطلب في دول االتحاد األوروبي بعد مبادرات لخفض اعتمادهم على الغاز الرويس وانخفاض االنبعاثات 
من الغاز الطبيعي المسال، باإلضافة إلى امتالك دول الرتكزي احتياطات وفرية من الغاز وتكلفة عرض منخفضة، فهي بذلك تمتلك عوامل استثمارية 

إنتاج الغاز الطبيعي المسال. تؤهلها لزيادة 

قطاع النفط والغاز العماني

تعتمد الحكومة العمانية واالقتصاد العماني بشكل أسايس على صادرات النفط وما يحققه ذلك من إيرادات للحكومة، كما تستثمر الحكومة العمانية 
إدارة التجارة العالمية في عام 2021،  إحصاءات  بشكل واسع في قطاع النفط والغاز المحلي، وهو ما يغطي مزيانيتها السنوية بنسبة 70% بحسب 
إلى دعم  وذلك من خالل الضرائب والملكية المشرتكة للحقول المنتجة، وألهمية قطاع النفط والغاز فقد عمدت بعض الرشكات المملوكة للدولة 
إبرام اتفاقيات طويلة األمد لتوريد الهيدروكربونات بخصوص عمليات رشاء  واسعة وذلك مع الكيانات المملوكة للدولة ومصافيها  القطاع من خالل 
ومحطات البرتوكيماويات ومحطات الكيمياء المتخصصة، حيث تعمل هذه االتفاقيات كوسيلة حماية للرشكات العاملة في االستكشاف واإلنتاج من 

تقلبات السوق وذلك بتحديد أسعار تعرفة ثابتة تدعم رؤية التدفقات النقدية على المدى الطويل.

وقد انخفض انتاج النفط العماني في الفرتة ما بني عام 2001 إلى عام 2007 بسبب انخفاض مستوى الحقول الطبيعية وهو أمر شائع في جميع الحقول 
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الحقول األساسية كخطة  للنفط في  اإلنتاجية  الكفاءة  لتحسني  العالم، وقد تم استخدام وسائل متنوعة  للهيدروكربونات على مستوى  المنتجة 
اسرتاتيجية لزيادة االسرتداد وتلبية متطلبات اإلنتاج على المدى البعيد، حيث زاد اإلنتاج العماني منذ عام 2007 بشكل مستمر وبذلك تم التغلب على 
موجة االنخفاض، فالسلطنة قد استثمرت كثريا في تقنيات تحسني اسرتداد النفط وهي بحسب السوق أحد رواد التقنيات المستخدمة في منطقة 
إذ تستخدم التقنية الي تم تطويرها لالسرتداد من حقول النفط الي أوشكت على النضب في أمريكا الشمالية،  إفريقيا  الرشق األوسط وشمال 
وقد أدركت حكومة السلطنة أن رفع اإلنتاج في الحقول الي شارفت على انتهاء عمرها اإلنتاجي كان مهماً جداً لزيادة مستويات اإلنتاج، ولذا سلّمت 
تشغيل بعض الحقول كمخزينة للرشكات العالمية كرشكة أوكسيدنتال الي تمتلك خربة واسعة مع ذلك النوع من الحقول، حيث استطاعت السلطنة 

رفع مستويات اإلنتاج باالستخدام األمثل للتقنيات الحديثة.

وتعد رشكة تنمية نفط عمان أكرب رشكة استكشاف وإنتاج في السلطنة، وتمثل مرشوع رشاكة بني الحكومة )بنسبة 60%( ورشكة رويال داتش 
شل )بنسبة 34(، ورشكة توتال إيرنجزي )بنسبة 4%(، ورشكة بارتيكس )بنسبة 2%(، وقد توقع تقرير السوق في عام 2021 أن تشغل رشكة تنمية 
نفط عمان ما نسبته 62% من اإلنتاج اإلجمالي للنفط والغاز في سلطنة عمان. هذا، ويتمزي حضور رشكات االستكشاف واإلنتاج العمانية عن غريها 
إفريقيا بسبب وجود رشكات النفط العالمية؛ من أمثال: رشكة بي بي، ورشكة أوكسيدنتال، ورشكة شل، وقد  في دول الرشق األوسط وشمال 
توقع تقرير السوق لهم في عام 2021 بشغل 16%، 12%، 1% من اإلنتاج على التوالي، فوجودهم يضمن استيفاء متطلبات الصحة والسالمة والبيئة 
والمواصفات الفنية في البلد، فهم ملزمون بهذه المعاير للحفاظ على سمعتهم، وال شك أن تنوع رشكات االستكشاف واإلنتاج العاملة في سلطنة 

عمان يعزز جودة األعمال لمقاولي الحفر ورشكات خدمات اآلبار الرافدة للقطاع.

مســتند 1-9: أعمــال الحفــر الربيــة غــري المنتهيــة فــي ســلطنة عمــان )مليــون دوالر أمريكــي( الخاصــة بالمشــغل مــن 2022 
إلــى 2027:

EXHIBIT 1.9

Source: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy ServiceDemandCube August 2022

Other

9

المصدر: ريستاد إيرنجي أيه إس، وسريفيس ديماند كيوب، أغسطس 2022

إنتاج النفط والغاز بسلطنة عمان، ويتوقع تقرير السوق أن تساهم الحقول في المناطق  تستحوذ الحقول في المناطق الربية على غالبية أعمال 
البحرية في عملية اإلنتاج بنسبة 1% فقط في الفرتة ما بني عام 2021 إلى عام 2030، حيث قدر تقرير السوق أن إنتاج السلطنة في عام 2021 من سوائل 
الهيدروكربونات والغاز قد بلغ 1.7 مليون برميل من معادل النفط يوميا، ويشري مصطلح “سوائل الهيدروكربونات” إلى النفط الخام والمكثف، والغاز 

الطبيعي المسال ويمثلون 58% من اإلنتاج اإلجمالي، في حني يشكل الغاز الطبيعي ما نسبته 42% من إجمالي اإلنتاج.

إنتاجية قدرها 130 ألف برميل من معادل النفط يوميا، يتبعه  ويُقدر تقرير السوق أن أكرب حقل من حيث اإلنتاج في عام 2021 هو حقل فهود بسعة 
حقل مكارم، ثم حقل يبال، ثم حقل مخزينة، ثم حقل غزير، وكلها تُنتج حوالي 100 ألف برميل من معادل النفط يوميا.

أسواق الحفر وصيانة اآلبار

تقدم الرشكة خدمات الحفر الربي وحفارات صيانة اآلبار باإلضافة إلى خدمات حقول النفط المتصلة باآلبار، فلديها: 25 حفارة برية، و5 حفارات خاصة 
إذا تستخدم  بصيانة اآلبار، وبالتالي تغطي الرشكة حوالي 29% من سوق الحفارات الربية في سلطنة عمان بصفتها أحد أكرب رشكات مقاولة الحفر، 
أيضا وحدة تكسري هيدروليكي، ووحدة أنابيب مرنة، ووحدة التثبيت باإلسمنت المستخدمة في عمليات صيانة اآلبار. ويهدف البند التالي إلى عرض 

نظرة عامة على بعض األسواق الي تعمل فيها الرشكة واألسواق المؤهلة للتوسع دوليا.

نظرة عامة على الحفر الربي وحفارات صيانة اآلبار

تُستخدم الحفارات الربية في حفر االبار أو في عمليات الصيانة لتلك اآلبار في الرب، ويتم تصنيفها بحسب قوتها؛ فالحفارات أقل من 1000 حصان )يمكنها 
إلى عمق 4500 مرت(، والحفارات  إلى عمق 2000 مرت(، والحفارات المتوسطة الي تبلغ قوتها ما بني 1000 – 2000 حصان )فيمكنها أن تصل  أن تصل 
الثقيلة الي تزيد قوتها عن 2000 حصان )فتصل إلى عمق أكرث من 4500 مرت(. وبشكل عام، تتكون الحفارة أو حفار الصيانة من خمس أنظمة: نظام 
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الطاقة )مولدات كهرباء الحفارة(، ونظام الرفع )السحب، والتاج، أو الصاري(، ونظام الدوران )خزانات الطني، ومضخات الطني، وآلة التحكم في 
المواد الصلبة(، ونظام الدوران )محرك علوي، عمود الحفر، والصينية الدوارة(، ونظام التحكم في البرئ )ومانع االنفجار، ووحدات الرتاكم، وأنابيب 
إقامة/ مخيم أسايس، وبعض المعدات األخرى الضرورية لمبارشة  التجميع(. وتُزود قاعدة الحفارة عادة بوحدات الطاقة ومحركات الحفر، ووحدة 
)التعليق(، وتصميم  بالخطاف  الحمل  المختلفة؛ ويشمل ذلك:  األرضية  والتضاريس  المناخ  الحفارة على عوامل  الحفر. وتعتمد مواصفات  أعمال 
القاعدة، ومواصفات القيادة، وإمكانات الحفر، وخيارات التنقل، إذ يمكن للحفارات الربية التنقل بحرية بني المواقع المختلفة )بأن تكون مثبتة على 
عجالت أو على منصة إنزالقية(، وتعتمد أهمية التنقل على نوع أعمال الحفر وبيئة العمل. وقد تم تقدير حجم سوق الحفر الربي والبحري العالمي 
في عام 2021 بحوالي 47 مليار دوالر أمريكي بحفارات برية بلغت نسبتها 44%، وحفارات صيانة بلغت نسبتها 13%، والنسبة الباقية في السوق البالغة 

43% مشغولة بخدمات الحفر الربي، بما في ذلك خدمات الحفر عرب السفن كليا أو جزئيا وعرب الرافعات والصنادل وعرب منصات الحفر.

إلى البرئ، وهي عملية صيانة معقدة تتضمن معالجة البرئ لتحسني اإلنتاج وتمديد عمره  إمكانية الدخول من جديد  تم تصميم حفارات الصيانة لغرض 
االفرتايض، وتُستخدم حفارات الصيانة عادة عندما يواجه البرئ بعض المشاكل الفنية، وتعي المواصفات الفنية المنخفضة الالزمة لدخول البرئ أن قدرة 

حفارات الصيانة منخفضة من حيث قوة األحصنة وأسعارها اليومية زهيدة.

تختلف االتفاقية التجارية بني مقاولي الحفر ورشكات االستكشاف واإلنتاج كثريا من حيث المعاوضة والصياغة اإلجمالية للعقد، فنجد أنه في آلية 
المعاوضة يستطيع مقاول الحفر الحصول على مستحقاته من خالل ثالث آليات أساسية للتسعري، وأكرثها انتشارا على الصعيد العالمي هو التسعري 
كما  لتشغيلها،  الالزم  العمل  وطاقم  الحفارة  توفري  مقابل  محدد  يومي  سعر  أساس  على  مستحقاته  تحصيل  الحفر  مقاول  ويستطيع  اليومي؛ 
تُستخدم أيضا آليات التسعري الثابتة؛ بحيث يستلم مقاول الحفر مبلغا ثابتا لحفر عدد معني من اآلبار، وتُستخدم أيضا آليات التسعري بالقدم، وهي أقل 
شيوعا، ويحتاج مقاول الحفر الوصول لمستوى أداء معني يكون برشوط دوالر أمريكي لكل قدم أو دوالر أمريكي لكل مرت؛ بمعىن استيفاء متطلبات 
معينة الستحقاق رشائح دفع مختلفة. ويمكن أن يتضمن عقد الحفر بالنسبة للحفارات الربية على خدمات الدعم، كتوفري المياه والطعام، والمخيم 
األسايس، والرافعات العادية والرافعات الشوكية، وغريها من المعدات الثقيلة الالزمة لتجميع الحفارة، وتجهزي موقع الحفر والقيام بعمليات الحفر، 
وقد تختلف مدة العقد باختالف المشغل وحجم العمل الالزم، وال شك أن طول مدة العقد تؤثر على قدرة المناطق في التعامل مع تقلبات السوق؛ 

فنجد أن المناطق الي يكون بها متوسط عقود أطول يكون عندها مرونة أكرث في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

المستند 1-10: نماذج العقود لخدمات الحفر الربي
EXHIBIT 1.10

Source: Rystad Energy research and analysis

Lump sum is like turnkey contract but may not 
involve the same risk profile:
• Differ in responsibility of well construction process 

i.e., well design / planning.
• Experienced contractors may profit from lump sum 

contract through efficiency and quality work. 
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Turnkey contract exposes rig owner to higher risk:
• Responsibility for third-party contributions exposes

drilling contractor to considerable risk.
• Characterized by higher earning potential based

on performance, efficiency and quality of work.

Footage rate contracts commonly used 
areas with known geological conditions:
• Popular pricing model in the USA. 
• Reluctant adoption in regions with 

challenging political and geopolitical 
circumstances due to higher risk of delay

Day rate contracts are historically the most 
common:
• Rig contractor supplies drilling rig and is 

only responsible for their own rig and 
crew. 

• Reduced risk related to other oilfield 
service companies' performance. 
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المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، األبحاث والتحليل، أغسطس 2022.

إلى العقود عندما تكون هناك وسيط كرشكة لتقديم خدمات اآلبار وقد اعتادت تقديم الخدمات بشكل متكامل، حيث تُقدم  تُشري العقود المتكاملة 
خدمة إدارة مشاريع عقود تسليم اآلبار بحسب االتفاق، إذ يحدث خالل مرحلة إنشاء البرئ أن تتم االستعانة بالعديد من الرشكات المتخصصة في تقديم 
خدمات حقول النفط وفي بعض األحيان يعملون بشكل مزتامن، وعندها قد يلجأ المشغل إلى وسيط إلدارة المرشوع لضمان تنفيذ المرشوع بكفاءة، 

لكن استعداد المشغل لقبول عقدٍ بهذه الخصائص يتوقف على البيئة التشغيلية والمواصفات الفنية واختيارات كل مشغل.

إضافية خاصة بالوقود والطعام، وهناك أسعار جاهزية الحفارة  إلى التعاقد بسعر اليوم، يمكن أن تتضمن عقود الحفر على أسعار ورسوم  باإلضافة 
وتمثل رشيحة سعرية أخرى حيث تكون الحفارة موجودة في موقع الحفر وجاهزة للحفر ولكن لم يبدأ العميل في الحفر، وفي هذه الحالة يُحسب 
السعر على أساس نسبة معينة من سعر اليوم التشغيلي، وهناك أيضا أسعار لجلب الحفارة وإخراجها من الموقع؛ وهي تُدفع كمبلغ مقطوع في 
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بداية العقد ونهايته، وهي تختلف عن أسعار أو رسوم الحركة؛ وهي رسوم منفصلة تتعلق بحركة الحفارة وفق متطلبات العميل وتُحسب على أساس 
نسبة معينة من سعر اليوم أو على أساس كل حركة للحفارة.

سوق مقاولي الحفر في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا

يُقدر تقرير السوق أن تكون قيمة سوق مقاولي الحفر في دول الرتكزي – وهي رشيكة األعمال األساسية للرشكة – بإجمالي مبلغ قدره 3.9 مليار 
إفريقيا 15 في المائة من  دوالر أمريكي في عام 2021، و4.4 مليار دوالر أمريكي في عام 2022. وشكلت بلدان منطقة الرشق األوسط وشمال 
إفريقيا، تمثل المملكة العربية  إجمالي سوق الحفر الربية العالمية في عام 2021. ومن بني البلدان الي تركز عليها منطقة الرشق األوسط وشمال 
السعودية أكرب سوق بنسبة 41 في المائة من اإلنفاق السنوي للحفر الربي في عام 2022 ، تليها الكويت بنسبة 20 في المائة، وسلطنة عمان بنسبة 
18 في المائة، واإلمارات بنسبة 9 في المائة، والجزائر بنسبة 10 في المائة وقطر 1 في المائة، ويُتوقع أن ينمو سوق مقاولي الحفر في دول الرتكزي 

بزيادة سنوية مركبة قدرها 5% في الفرتة من عام 2021 إلى عام 2027.

مستند 1-11: نفقات مقاولي الحفر الربي في دول الرتكزي من عام 2021 إلى عام 2027 )مليار دوالر أمريكي(
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Qatar
Kuwait

Saudi Arabia
Oman

EXHIBIT 1.11

Source: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy ServiceDemandCube August 2022
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المصدر: ريستاد إيرنجي أيه إس، وسريفيس ديماند كيوب، أغسطس 2022

العربية  المملكة  بني  النفقات  توزيع معظم  نجد  الرتكزي، حيث  دول  الحفر في  مقاولي  لنفقات  السوق  تقرير  توقعات  السابق   11-1 المستند  يوضح 
السعودية والكويت والسلطنة، وتمثل المملكة العربية السعودية معظم نفقات الحفر في دول الرتكزي بنسبة 43% من النفقات الرتاكمية للفرتة من 
عام 2022 إلى عام 2027، ومن المتوقع أن تشهد دول الرتكزي نموا مستقرا بحلول عام 2027 بمتوسط زيادة سنوية مركبة قدرها 5% في نفقات الحفر، 
في حني أن السوق العماني يشهد أكرب نمو في النفقات في المنطقة بزيادة سنوية مركبة قدرها 6%، وهذا راجع لعدة عوامل، منها قوة حضور 

رشكات النفط العالمية كرشكة أوكسيدنتال ورشكة بي بي ورشكة شل، حيث تتمزي السلطنة مقارنة بدول الرتكزي بتعددية رشكات التشغيل فيها.

وهناك تزايد كبري في الطلب على الحفارات في المشاريع األساسية في المملكة العربية السعودية، حيث تخطط المملكة العربية السعودية لتوسيع 
إنتاج النفط بأكرث من مليون برميل يوميًا في عام 2027، مدفوعة بمرشوعات مرجان وبري وظلوف. ويُقدر تقرير السوق أنه من المحتمل أن تكون 
هناك حاجة لما يصل إلى 89 إلى 114 حفار في أكرب خمسة مشاريع في المملكة العربية السعودية في عام 2023، مع زيادة أخرى على عدد الحفارات 
في عام 2024، وإذا انتقلنا إلى السوق األسايس للرشكة فسنجد أن عدداً من المشاريع ذات االهتمام الخاص قد الحت في األفق، وأكرثهم أهمية هو 
مرشوع مربوك في الشمال الرشقي الذي تُشغله رشكة شل، وله قيمة مهمة توسع الرشكة في قاعدة عمالئها في مجال االستكشاف واإلنتاج، 

ويتوقع تقرير السوق أن يحتاج المرشوع لحفارات برية ابتداءً من عام 2026.

ومن المملكة العربية السعودية والسوق األساسية للرشكة ينتقل مستشار السوق إلى دولة الكويت حيث يرى أهميتها االسرتاتيجية، إذ يُسيطر على 
سوقها مشغل واحد وهو رشكة نفط الكويت، والطلب على الحفارات في حقلها األكرب من حيث اإلنتاج وهو حقل برقان الكبري سيكون وفرياً حىت عام 
2027 وأنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لما يصل إلى 89 إلى 115 حفار في أكرب خمسة مشاريع في الكويت في عام 2023.كما يرى تقرير السوق 
أهمية حقل الروضتني )مرشوع الكويت(، ويتوقع لهذين الحقلني أن يساهما في دفع الطلب على خدمات الحفر والصيانة للعرش سنوات المقبلة، 
حيث أن المشاريع الكبرية المتعلقة بحقول الروضتني والصابرية كانت ومن المتوقع أن تستمر في استخدام التكسري الهيدروليكي على نطاق واسع.

قد تحتاج الجزائر إلى ما يصل إلى 42 إلى 63 حفار في أكرب خمسة مشاريع لها في عام 2023.
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EXHIBIT 1.12مستند 1-12: أكرب مقاولي الحفارات الربية من حيث عدد الحفارات في عام 2022:

Source: Rystad Energy research and analysis; company reports

UAE
Algeria

Qatar
Kuwait

Saudi Arabia
Oman

12

المصدر: ريستاد إيرنجي أيه إس، وسريفيس ديماند كيوب، أغسطس 2022

إفريقيا من حيث عدد الحفارات لكل واحد منهم ومن حيث  ويوضح المستند السابق أكرب 15 مقاول حفارات برية في منطقة الرشق األوسط وشمال 
االنتشار الجغرافي، ويُقدر تقرير السوق أن تكون الرشكة قد حلت في المرتبة 12 من حيث أكرب مقاول للحفارات في المنطقة بما تملكه من أسطول 
حفارات، ويهيمن على سوق الحفارات في المنطقة مقاولون محليون ورشكات محاصة ومقاولون إقليميون، إذ تُعترب رشكة كيه يس إيه دوتاج أكرب 
مقاول حفر دولي في المنطقة وذلك بعد استحواذها على أسطول حفارات رشكة سايبيم الربية ولديها 70 حفارة منترشة في دول منقطة الرشق 

األوسط وشمال إفريقيا.

سوق مقاولي الحفر في سلطنة عمان

تتعرض الرشكة بشكل أسايس لسوق مقاولي الحفر في سلطنة عمان حيث يكون اإلنتاج بنسبة 99% من حقول المناطق الربية، ومن ثم فإن قلة 
المخاطر المصاحبة لعمليات اإلنتاج من تلك الحقول يعي أن األنشطة المتصلة باالستخراج ستكون أكرث مرونة في تحمل فرتات انخفاض أسعار النفط، 
وهي أولى األنشطة الي يتم استئنافها في بداية دورات أسعار النفط الجديدة، وفي كثري من األحيان تعمل األنشطة المتصلة ب اآلبار الي شارفت 

على االنتهاء في المناطق الربية بشكل مستمر بغض النظر عن حالة دورة السوق، وذلك بسبب انخفاض تكلفة اإلنتاج اإلضافي.

ويرى مستشار السوق أن مقاولي الحفر في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا يستطيعون الحصول على عقود طويلة األمد بثالث سنوات قابلة 
للتمديد لمدة سنة إضافية أو أكرث، وتتمزي سلطنة عمان غري غريها من بقية دول المنطقة أن مدة العقود فيها غالبا تكون لمدة 5 سنوات مع إمكانية 
إضافية أو أكرث، وليس من الغريب مطلقا أن تجد عقودا لمدة 10 سنوات، فتوافر العقود طويلة األمد والنظام الضرييب  تمديدها لمدة ثالث سنوات 

الداعم محليا يؤدي إلى مرونة سوق مقاولي خدمات الحفر العماني عند حدوث تقلبات في السوق ناشئة عن تقلبات في أسعار النفط.

مستند 1-13: الطلب على خدمات الحفر في المناطق الربية مقابل سعر نفط برنت من عام 2013 إلى عام 2022:

المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، ويل كيوب، أغسطس 2022
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وبسبب طول مدة العقود الخاصة بالحفارات العادية وبحفارات الصيانة فإن الرشكة الرائدة في مجال االستكشاف واإلنتاج، رشكة تنمية نفط عمان، 
تبحث عن الحفارات الحديثة بقدر ما يمكن لضمان االستفادة القصوى من األداء التشغيلي لها، وبالتالي فعمر الحفارة يكون عامالً مهما في تحديد 
مقاول الحفر في سلطنة عمان، وقد وضح تقرير السوق أن متوسط عمر الحفارة في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا هو 14.2 عاما باستثناء 
إال أنه في 31 ديسمرب 2022 كان متوسط عمر حفارة الرشكة 8.6 عاما؛ مما يعي أن الرشكة في الربع األدنى من أعمار الحفارات  الحفارات المجددة، 

المتعارف عليها في المنطقة.

ويُقدر تقرير السوق أن تبلغ قيمة سوق مقاولي الحفر في المناطق الربية في سلطنة عمان حوالي 680 مليون دوالر أمريكي وذلك في عام 2021، 
ويُتوقع أن ينمو السوق العماني بزيادة سنوية مركبة قدرها 6% في الفرتة ما بني عام 2021 إلى عام 2027 وذلك وفق توقعات تقرير السوق بأن تنمو 
عمليات إنتاج الهيدروكربونات في السلطنة بواقع 2% سنويا خالل الفرتة ما بني عام 2021 إلى عام 2027، ومن المتوقع أن تكون أكرب خمسة مشاريع 
إلى 2027 هي خزان / مكارم )1700 برميل نفط مكافئ / يوم(، وتطوير الغاز المركزي العماني )1،133  إنتاج الهيدروكربونات للفرتة من 2022  من 
برميل نفط مكافئ / يوم(، وفهود )888 برميل نفط مكافئ / يوم(، وجبال )680 برميل نفط مكافئ / يوم(، وكوثر )634 كيلو بايت / يوم(. 
وما يقابل ذلك من زيادة في الطلب على الحفارات سببه وجود رشكات النفط العالمية من أمثال: رشكة أوكسيدنتال، وشل، وبي بي، وهو مرتبط 
إنتاج الهيدروكربون في عمان حسب الملكية في  في األساس بمشاريع خزان، ومكارم، ومخزينة، ومربوك في الشمال الرشقي )يرد أدناه تقدير 
الشكل التوضيحي 1.14(. كما يُقدر تقرير السوق أيضا أن تكون نسبة 50% من الطلب على الحفارات في مناطق الربية في السلطنة في عام 2027 

مرتبطا بحقول الغاز؛ أي أن الطلب سينمو من 40% عما كان عليه في عام 2021.

مستند 1-14: إنتاج الهيدروكربونات في سلطنة عمان حسب الملكية )مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا(

المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، يو كيوب، أغسطس 2022

مســتند 1-15: توقعــات نفقــات مقــاول الحفــر وإنتــاج الهيدروكربونــات فــي الســلطنة مــن عــام 2021 إلــى عــام 2027 )مليــون 
دوالر أمريكــي وألــف برميــل مــن معــادل النفــط فــي اليــوم(

المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، يو كيوب، أغسطس 2022
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إجمالي عدد الحفارات المخصصة لحفر المناطق الربية وحفارات الصيانة بسلطنة عمان هو 152 حفارة، 97 منها هي حفارات  يُقدر تقرير السوق أن 
للحفر، وعدد 55 هي حفارات الصيانة، ويشمل هذا العدد اإلجمالي أيضا على 12 حفارة غري نشطة، ويُقدر تقرير السوق أن تكون حصة الرشكة من 
حفارات السوق )الحفارات العادية وحفارات الصيانة( حوالي 20% بما تملكه من حفارات يبلغ عددها 30 حفارة؛ مما يعي أن الرشكة هي أكرب مقاول 
خدمات حفر في المناطق الربية في سلطنة عمان من حيث عدد الحفارات، وتمتلك الرشكة حفارات أكرث بكثري من أقرب منافسني لها في السلطنة 
وهما: كيه يس ايه دوتاج، ورشكة إم بي للخدمات البرتولية، وكالهما يشغل 22 حفارة في السلطنة، وبالنسبة ألسطول حفارات الرشكة النشطة 

فقد كانت نسبتها تزيد عن 95% بتاريخ 30 يونيو 2022 أي بما يعادل حصة سوقية تعاقدية بمقدار 29% حىت تاريخ 30 يونيو 2022.

مستند 1-16: توريد الحفارات الربية )الحفر وصيانة اآلبار( في سلطنة عمان في عام 2022 ، وذلك حسب الفئة

EXHIBIT 1.16

*Average annual rig counts including active and stacked rigs, workover rigs, excluding jackups, no rig retirement.
Source: Rystad Energy research and analysis; company announcements; industry interviews

Baomar

16

المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، البحث والتحليل، إعالنات الرشكة ، مقابالت الصناعة

يوضح المستند1-16 أعاله إمدادات الحفارات في عُمان في عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد توريد الحفارات في عُمان نموًا هامشيًا حىت عام 2025، 
وقد يحدث نمو إضافي في توريد الحفارات نتيجة لمنح العقود المستقبلية.

مســتند 1-17: عــرض حفــارات المناطــق الربيــة فــي الســلطنة حســب مقاولــي الحفــر مــع األخــذ فــي االعتبــار عــدد األســطول 
فــي عــام 2022 )عــدد الحفــارات(

17

EXHIBIT 1.17

المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، سريفيس ديماند كيوب، أغسطس 2022

يوضح المستند 1-17 مقاولي الحفارات الربية في السلطنة وعدد الحفارات الي يملكونها مع التميزي بني الحفارات العادية وحفارات الصيانة، ويُقدر 
إيه دوتاج، وإم بي للخدمات البرتولية، هم من يرفدون سوق الحفارات في سلطنة  تقرير السوق أن أكرب ثالثة مقاولني؛ وهم الرشكة، وكي يس 
عمان بشكل عام، حيث تشغل أبراج ورشكة كيه يس إيه دوتاج أسطوال من الحفارات متشابه في قوة األحصنة، وأما أسطول رشكة إم بي للخدمات 
المقاول  يتملك  بينما  2000 حصان،   – 1501 الحفارات في فئة  الحفارات األقل من حيث قوة األحصنة ولديه عدد محدود من  البرتولية فهو من فئة 
المعروف باسم الربكة أكرب أسطول من حفارات الصيانة في السلطنة بعرش وحدات، في حني أن رشكة تنمية نفط عمان تمتلك خامس أكرب أسطول 

حفارات في السلطنة بواقع 10 حفارات وذلك من خالل مرشوعها الداخلي.
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مستند 1-18: أكرب خمسة مقاولني من مقاولي الحفارات الربية في السلطنة من حيث عدد الحفارات في 2022:

EXHIBIT 1.18

0-1000 hp 1001-1500 hp 1501-2000 hp 2001+ hpDrilling rig Workover rig

18

المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، سريفيس ديماند كيوب، أغسطس 2022

ويُقدر تقرير السوق أن تستقطب الحفارات في فئة 0-1000 حصان سعرا يوميا بواقع 20,000 إلى 25,000 دوالر أمريكي، وأما الحفارات الي تكون في 
فئة 1001-1500 حصان فتستقطب سعرا يوميا بواقع 25,000 إلى 30,000 ألف دوالر أمريكي، والحفارات الي تكون في فئة 1501-2000 حصان فتستقطب 
سعرا يوميا بواقع 28,000 إلى 34,000 ألف دوالر أمريكي، وأما الحفارات الي تزيد قوتها عن 2001 حصان فتستقطب أسعارا ترتاوح ما بني 35,000 إلى 
40,000 ألف دوالر أمريكي في اليوم، وإذا قورنت هذه األسعار بأسعار الدول األخرى في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا فسنجد أن األسعار 

اليومية في السلطنة تتوافق مع متوسط أسعار السوق.

المستند 1-19: أعمار الحفارات المحددة في سلطنة عمان )عمر الحفارة(

المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، البحث والتحليل، أغسطس 2022
ملحوظة:

)1( لم يتم النظر في تجديد الحفارات اعتبارًا من نوفمرب 2022.

يستعرض المستند 1-19 التوزيع العمري لعدد 97 حفارًا محددًا في عمان. في تاريخ تقرير السوق، قدر مستشار السوق أن متوسط عمر أسطول 
الحفارات الربية العمانية كان 13.4 سنة، وهو أقل بقليل من متوسط العمر التقديري لمنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا البالغ 14.2 سنة. وحىت 
تاريخ تقرير السوق، بلغ ما يقرب من 38 في المائة من أسطول الحفارات العماني أكرث من 15 عامًا، حيث كان متوسط عمر الحفارة للرشكة 8.6 سنوات 

)كما هو في 31 ديسمرب 2022م( أقل بكثري من هذا المتوسط.
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المســتند 1-20: مــزيان العــرض والطلــب علــى الحفــارة العمانيــة المتعاقــد عليهــا حســب حــاالت خــروج الحفــارة عــن الخدمــة 
)عــدد الحفــارات(

المصدر: ريستاد إيرنجي إيه إس، البحث والتحليل، أغسطس 2022

إلى التوزيع العمري  يستعرض المستند 1-20 حالتني لتطور مزيان العرض والطلب في سوق الحفارات العمانية الربية المتعاقد عليها وذلك استنادًا 
الحالي للحفار والطلب المتعاقد عليه الذي ينمو من 88 في المائة في عام 2022، إلى مستويات تاريخية تبلغ 80 في المائة بنهاية العقد. تشري الحالة 
األولى، إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى 30 حفارة بحلول عام 2027 إذا توقفت الحفارات الي يزيد عمرها عن 25 عامًا، بينما تشري الحالة الثانية إلى 
إيقاف تشغيل الحفارات الي يزيد عمرها عن 30 عامًا. من بني تسعة عرش حفارًا إضافيًا  إذا تم  أنه ستكون هناك حاجة إلى 19 حفارة بحلول عام 2027 
في الحالة األولى، تم بالفعل التعاقد على أربعة منها بالفعل. على الرغم من عدم مراعاة تجديد الحفارات وبرامج البناء الجديدة المعروفة داخل الدولة 

في هذا التحليل، تشري النتائج إلى أنه ستكون هناك حاجة لكمية كبرية من أجهزة جديدة إضافية لتلبية الطلب القادم حىت عام 2027.

تمثل بعض المشاريع أيًضا فرصة لإلنتاج ونمو الحفارات، وعلى وجه الخصوص، يقدر مستشار السوق أن مرشوع خزان / مكارم قد يتطلب من ستة 
إلى ثمانية حفارات لتلبية الطلب المتوقع على الحفارات في عام 2023، وقد يتطلب مرشوع تطوير الغاز المركزي العماني من تسعة إلى 12 حفار في 
إلى خمسة حفارات في عام 2023  إلى 11 حفار في عام 2023، وقد يتطلب مرشوع الصفا من ثالثة  عام 2023، وقد يتطلب مرشوع كوثر من تسعة 

وقد يتطلب مربوك شمال رشق ثالث إلى سبع حفارات في عام 2026.

نظرة عامة على خدمات اآلبار

تتصل خدمات اآلبار بالعديد من العمليات الي تُجرى أثناء العمر االفرتايض للبرئ، ويمكن تقسيمها إلى أربع مراحل: مرحلة إنشاء البرئ، مرحلة االنتهاء 
من البرئ، مرحلة التدخل في البرئ، ومرحلة السد والهجر.

إنشاء البرئ تُحفر أماكن عديدة في فتحة البرئ باستخدام الحفارة، وتتضمن الخدمات األساسية للبرئ: تثبيت مقاطع التبطني باإلسمنت  في مرحلة 
لزيادة سالمة هيكل البرئ ومنع دخول السوائل غري المرغوب فيها، ونجد أن الرشكة بما تملكه من 25 حفارة وخدمات تثبيت بالمواد اإلسمنتية يساهم 

في مرحلة اإلنشاء.

وتتعلق مرحلة االنتهاء من البرئ بإكماله بعد حفره وإعداده لإلنتاج، ويختلف االنتهاء باختالف نوعه الذي سيؤثر على عمليات التشغيل، إال أنه وبشكل 
عام يمثل الرابط بني الخزان والسطح، ويساهم في المعالجة التحفزيية للبرئ باستخدام وحدة التكسري الهيدروليكي، وعزل الخزان الذي سيخرج منه 
إلى اختبار البرئ، ونجد أن الرشكة تدعم تثبيت معدات إكمال اآلبار ولكن المعدات ذاتها تأتي عن طريق مورد خارجي عن  اإلنتاج، وحمايته، باإلضافة 

طريق تعاقد مبارش مع العميل/ مالك المرشوع.

أعمال التدخل في اآلبار هي عمليات يتم إجراؤها في برئ النفط والغاز أثناء العمر اإلنتاجي للبرئ، وتهدف هذه العمليات عادة إلى التأكد من سالمة 
البرئ أو إلى تحسني عمليات اإلنتاج، كما تُستخدم وسائل متعددة في نقل المعدات إلى أسفل البرئ، كما يُستخدم في حاالت التدخل الكبري الحفارات 
العادية وحفارات اإلصالح، ولكن بالنسبة لحاالت التدخل البسيط فيتم استخدام وحدات األنابيب المرنة أو السلك اإلنزالقي أو تقنية الكابل. وفقًا 
لتقرير السوق، سيستمر استخدام األنابيب المرنة في الزيادة نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة ألعمال التدخل في اآلبار، بدالً من استخدام الحفر و / 
أو حفارات اإلصالح. كما تُستخدم خدمات اآلبار التالية الي تقدمها الرشكة )وحدة التكسري الهيدروليكي، ونظام تجويف البرئ، ووحدة األنابيب المرنة 

ووحدة التثبيت بالمواد اإلسمنتية( في مرحلة التدخل في البرئ.

إنتاجية البرئ من  وتتنوع تطبيقات استخدام وحدة األنابيب المرنة لكنها تُستخدم بشكل عام في مرحلة التدخل في اآلبار، وتُستخدم في تحسني 
خالل تحفزي البرئ وتنظيف جوفه وعمليات أخرى متخصصة، ويرى مستشار السوق بأن استخدامات وحدة األنابيب المرنة سزتيد بسبب انخفاض تكلفتها 

مقارنة باستخدام الحفارات العادية أو حفارات الصيانة.
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إكمال البرئ وبناء حواجز لعزل التكوينات الهيدروكربونية  إغالقه تماما، وهذا يتضمن استعادة جميع مواد  وتتصل أنشطة سد البرئ وهجره بعملية 
إزالة المعدات الي  النافذة، ويتطلب سد البرئ استخدام الحفارة العادية أو وحدة اإلصالح بسبب الحاجة لمناولة المعدات وضخ اإلسمنت، وقد يلزم 
تكون في أسفل البرئ وتنظيف جوف البرئ قبل سده، وبمجرد تثبيت حواجز البرئ واختبار الضغط يتم عمل قطوع ضحلة في بطانة الموصل الستعادة 
رأس البرئ، ويلزم صب اإلسمنت لعمل حواجز دائمة، ويجب عزل األماكن ذات التدفقات المحتملة الي تم حفرها عن بعضها البعض وعن السطح، ويكون 
إسمنتية ذات طبقات متعددة. ومن الجدير بالذكر أن نطاق عمل الرشكة يدخل في مرحلة التدخل ومرحلة السد والهجر،  ذلك عن طريق صب حواجز 

كما تُستخدم أعمالها اإلسمنتية أيضا في مرحلة السد والهجر.

إنشاء البرئ حيث يتم  وتُستخدم عمليات التثبيت باإلسمنت في جميع المراحل األساسية أثناء العمر االفرتايض للبرئ، وال سيما أثناء الفئة األولى من 
تثبيت مقاطع التبطني في جوف البرئ باإلسمنت لتوفري الحماية لهيكل اإلنشاءات ولعزل جوف البرئ من التكوينات.

وتعترب تقنية التكسري الهيدروليكي تقنية لتحفزي البرئ حيث يتم حقن سائل تكسري عالي الضغط الذي يتكون من المياه والربوبانت والمواد الكيميائية 
في التكوينات لعمل تشققات مفتوحة لتمكني الهيدروكربونات من التدفق بحرية أكرث، ويجري تطوير تقنية التكسري الهيدروليكي ألنها عملية مهمة 
جدا لزيادة إنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان، والسلطنة من أولى الدول في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا الي تستخدم هذه التقنية 

بنجاح وعلى نطاق واسع.

سوق خدمات اآلبار في الرشق األوسط وشمال إفريقيا

والتكسري  المرنة  واألنابيب  باإلسمنت  التثبيت  كأعمال  الرشكة؛  فيها  تعمل  الي  األساسية  اآلبار  خدمات  أسواق  قيمة  أن  السوق  تقرير  ويُقدر 
الهيدروليكي، في دول الرتكزي قد بلغت 2.8 مليار دوالر أمريكي في عام 2021، ويتوقع تقرير السوق أن تنمو أسواق خدمات اآلبار األساسية في 

دول الرتكزي في الفرتة ما بني عام 2021 إلى عام 2027 بزيادة سنوية مركبة قدرها %7.

مســتند 1-21: نفقــات خدمــة اآلبــار األساســية فــي المناطــق الربيــة فــي دول الرتكــزي فــي الفــرتة مــا بــني عــام 2021 إلــى 
عــام 2027 )مليــون دوالر أمريكــي(

المصدر: ريستاد إيرنجي أيه إس، وسريفيس ديماند كيوب، أغسطس 2022

ويمثل سوق األنابيب المرنة أكرب سوق لخدمات اآلبار األساسية، ويُقدر تقرير السوق أن تكون قيمته في عام 2021 بمقدار 1.4 مليار دوالر أمريكي، 
ومن المتوقع أن ينمو السوق في الفرتة من عام 2021 إلى عام 2027 بزيادة سنوية مركبة قدرها 8%، وتُقدر قيمة سوق األنابيب المرنة في المملكة 
أرامكو السعودية، ومن  التدخل الي تنفذها رشكة  العربية السعودية بحوالي 600 مليون دوالر أمريكي في عام 2021، وهو مدفوع بكرثة أعمال 

المتوقع الزيادة وفق الخطة الطموحة لزيادة اإلنتاج ووجود آبار في شيخوخة عمرها.

ويُقدر سوق التكسري الهيدروليكي في منطقة الرشق األوسط بحوالي 800 مليون دوالر أمريكي في عام 2021، ويتوقع مستشار السوق أن ينمو 
إلى عام 2027، ويُقدر السوقان الكبريان في المملكة العربية السعودية ودولة  السوق بزيادة سنوية مركبة مقدارها 8% في الفرتة ما بني عام 2021 
الكويت بحوالي 370 مليون دوالر أمريكي و290 مليون دوالر أمريكي لكل واحد منهما وذلك في عام 2021، ويخدم السوق السعودي في األساس 
مرشوع قصيباء للنفط الصخري ومرشوع الجافورة للنفط الصخري، ويُتوقع أن يستقطب مرشوع الكويت ومرشوع الغاز الجواريس في الكويت نفقات 

كبرية لسوق التكسري الهيدروليكي.

إفريقيا بقيمة 580 مليون دوالر أمريكي في عام 2021، ويتوقع تقرير السوق  تُقدر أعمال التثبيت باإلسمنت في منطقة الرشق األوسط وشمال 
إلى عام 2027، وترتبط معظم نفقات أعمال التثبيت باإلسمنت بحفر اآلبار  نمو السوق بزيادة سنوية مركبة مقدارها 5% في الفرتة ما بني عام 2021 
الجديدة وبالتالي يرتبط ارتباطا وثيقا بعدد اآلبار، وبالتالي نجد أن سوق المملكة العربية السعودية هو األكرب من حيث القيمة بحوالي 200 مليون 
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إنتاج الغاز فسوف يزيد عدد اآلبار ذات الضغط العالي  إفريقيا تسعى لزيادة  دوالر أمريكي في عام 2021، وبما أن منطقة الرشق األوسط وشمال 
ودرجة الحرارة العالية تبعا لذلك، ولذا يتوقع مستشار السوق أن تزيد تكلفة أعمال التثبيت باإلسمنت بمتوسط يرتاوح من 20% إلى 30%؛ مما سزييد 

نفقات اآلبار وفرص السوق بشكل عام.

سوق خدمات اآلبار في سلطنة عمان

تمتلك الرشكة في الوقت الحالي معدات صيانة لآلبار تتكون من 9 وحدات تثبيت باإلسمنت، وأسطول تكسري هيدروليكي بقوة 35,000 حصان، ووحدة 
أنابيب مرنة، باإلضافة إلى معدات أخرى غري مرتبطة بالصيانة.

إن طبيعة خزانات الهيدروكربونات في سلطنة عمان تتطلب عددا كبريا من اآلبار لزيادة معدالت اإلنتاج، األمر الذي ستحتاج معه الدولة إلى زيادة حجم 
قطاع صيانة اآلبار مقارنة بمستويات اإلنتاج، مما سيوفر لرشكات صيانة اآلبار سوقا كبرية وطلبا مزتايدا على الخدمات، ويُقدر تقرير السوق أن قيمة 
السوق العماني لجميع رشائح صيانة اآلبار قد بلغ 1.7 مليار دوالر أمريكي في عام 2021 بما يمثل 19% من سوق رشيحة صيانة اآلبار في دول الرتكزي، 

إنتاج دول الرتكزي. إنتاج السلطنة تمثل 6% من إجمالي  وبالمقارنة؛ نجد أن مستويات 

مســتند 1-22: نفقــات خدمــات اآلبــار الربيــة فــي دول منطقــة الــرشق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن عــام 2015 إلــى عــام 
2027 )مليــون دوالر أمريكــي(

المصدر: ريستاد إيرنجي أيه إس، وسريفيس ديماند كيوب، أغسطس 2022

قدر تقرير السوق أن قيمة السوق بالنسبة لرشائح الخدمات األساسية لآلبار بالنسبة للرشكة في سلطنة عمان من حيث وحدة التثبيت باإلسمنت، 
إجمالي سوق  ووحدة األنابيب المرنة، ووحدة التكسري الهيدروليكي قد بلغت 610 مليون دوالر أمريكي في عام 2021، أي يمثل ما نسبته 22% من 
الخدمات األساسية في دول الرتكزي، وتمثل خدمات اآلبار األساسية للرشكة في عام 2021 ما نسبته 35% من إجمالي سوق الخدمات في السلطنة، 
وهو ما يدل على أهمية خدمات اآلبار الي تقدمها الرشكة، ومن المتوقع أن تنمو رشائح خدمات اآلبار األساسية الي تقدمها الرشكة في سلطنة 

عمان بزيادة سنوية مركبة قدرها 5% سنويا وذلك في الفرتة ما بني عام 2021 إلى عام 2027.
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مســتند 1-23: نفقــات خدمــات اآلبــار األساســية فــي المناطــق الربيــة فــي الســلطنة مــن عــام 2021 إلــى عــام 2027 )مليــون 
دوالر أمريكــي(

المصدر: ريستاد إيرنجي أيه إس، وسريفيس ديماند كيوب، أغسطس 2022

ويُقدر تقرير السوق أن يكون سوق األنابيب المرنة هو أكرب األسواق من حيث النفقات في عام 2021 في سلطنة عمان بواقع 260 مليون دوالر أمريكي 
وذلك من أسواق خدمات اآلبار األساسية الي تعمل فيها الرشكة، ويُتوقع أن ينمو سوق األنابيب المرنة في سلطنة عمان بزيادة سنوية مركبة قدرها 
6% سنويا في الفرتة من عام 2021 إلى عام 2027، مدعوما في األساس باآلبار القديمة في السلطنة مما يستدعي عمليات التدخل لتحسني اإلنتاج.

ويمثل سوق التكسري الهيدروليكي سوقاً كبرياً، ويُقدر تقرير السوق أن هذا السوق قد استقطب 200 مليون دوالر أمريكي من النفقات في السلطنة 
في عام 2021، ويُتوقع أن ينمو سوق التكسري الهيدروليكي في السلطنة بزيادة سنوية مركبة قدرها 6% في الفرتة من عام 2021 إلى عام 2027، وأما 
عن سبب النظرة المستقبلية بزيادة النفقات في هذا السوق فإن عمليات تحفزي الغاز وعمليات التحفزي األخرى المرتبطة بمشاريع متعددة كمرشوع 
خزان ومكارم في منطقة االمتياز 61، ومرشوع أبو الطبول في منطقة االمتياز 60، ومرشوعات مربوك األخرى في مناطق االمتياز 6 و10  كلها تمثل 

الدافع األسايس نحو زيادة النفقات.

ويُقدر تقرير السوق أن يكون سوق التثبيت باإلسمنت في سلطنة عمان قد بلغ في عام 2021 150 مليون دوالر أمريكي، ويُتوقع أن ينمو هذا السوق 
بزيادة سنوية مركبة قدرها 4% في الفرتة من عام 2021 إلى عام 2027، وبما أن هذه الرشيحة ترتبط بنشاط حفر اآلبار الجديدة فإن الدافع لهذا السوق 
إنتاج الهيدروكربونات في السلطنة، حيث تعترب رشكة تنمية نفط عمان أكرب المساهمني في  هو اآلبار الجديدة المتوقع حفرها في جميع حقول 

السوق بما يقارب مليار دوالر أمريكي من النفقات المتوقعة في الفرتة ما بني عام 2021 إلى عام 2027.

ويتوقع تقرير السوق أن تكون حصة الرشكة من سوق خدمات اآلبار األساسية في السلطنة بواقع 7%، وتقوم رشكات الصيانة الدولية مثل شلومربجر 
وهاليربتون برفد السلطنة بما تحتاجه من خدمات التثبيت باإلسمنت والتكسري الهيدروليكي، كما توجد في السلطنة رشكة نر والرشكة التابعة لها 

الخليج للطاقة، والمنصوري وهم رشكات صيانة في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا.
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الفصل الحادي عرش
وصف الرشكة ونظرة عامة على األعمال

على المستثمرين قراءة هذا الفصل باإلضافة إلى المعلومات المالية وغري المالية المذكورة بالتفصيل في هذه النرشة وبالتحديد في فصل “ مراجعة 
العمليات التشغيلية والمالية”، وفي فصل “البيانات المالية للرشكة” واإليضاحات ذات الصلة المذكورة في النرشة.

نُبذة

تأسست الرشكة في عام 6200 وهي إحدى الرشكات الرائدة في مجال تقديم خدمات الحفر في المناطق الربية في السلطنة، ويعود ذلك إلى عدد 
الحفارات العاملة المتعاقد عليها حىت تاريخ 30 يونيو 2022. تقدم الرشكة خدماتها في مجال حقول النفط والغاز الربية من خالل )1( خدمات الحفارات 
العادية وحفارات الصيانة )2( خدمات اآلبار، وتطمح الرشكة أن تكون المزود األول لخدمات حقول النفط والغاز في السوق العماني وأن تكون أيضاً 

من المزودين الرائدين في المنطقة.

تُقدم الرشكة قطاعني من الخدمات:

والغاز  النفط  آبار  تُستخدم في حفر  متكاملة  أنظمة  العادية؛ وهي  الحفارات  الرشكة  توفر  الصيانة: حيث  العادية وحفارات  الحفارات  خدمات   ●
الجديدة في المناطق الربية الي تشغلها رشكات تشغيل حقول النفط والغاز الوطنية العمانية والرشكات الهجينة والرشكات المستقلة باإلضافة 

إلى رشكات النفط والغاز الدولية، وتوفر الرشكة أيضاً حفارات الصيانة الي تُستخدم في صيانة اآلبار المحفورة والحفاظ على سالمتها.

وتُشغل الرشكة أسطوالً من الحفارات الذي يعترب األحدث من حيث الفئة العمرية في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، ويتكون من 25   
حفارة، حيث متوسط عمر الحفارة 8.6 سنوات حىت تاريخ 31 ديسمرب 2022 ، وبلغ معدل استخدم الحفارات  المتعاقد عليه 99.8% وذلك عن السنة 
المنتهية في 31 ديسمرب 2021، و97.4% عن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 كذلك،  وتستحوذ الرشكة على النصيب األكرب من 
سوق خدمات الحفر في السلطنة بما تملكه من حفارات بلغت نسبتها من حفارات السوق حوالي 29% وذلك حىت 30 يونيو 2022، كما تُشغل 
الرشكة خمس حفارات للصيانة يبلغ متوسط أعمارهن 12.4 سنة حىت تاريخ 31 ديسمرب 2022، بمعدل استخدام تعاقدي بنسبة 100% عن السنة 

المنتهية في 31 ديسمرب 2021 وعن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022.

وقد سجلت خدمات الحفارات العادية وحفارات الصيانة الي توفرها الرشكة ما نسبته 87%، و89% من إجمالي إيراداتها، وذلك عن السنة المنتهية   
في 31 ديسمرب 2021 وعن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 على التوالي، وحىت 30 سبتمرب 2022، بلغت األعمال المرتاكمة الي 

تُعزى إلى عقود تقديم الرشكة خدمات الحفر والصيانة 499.9 مليون ريال عماني لألعوام 2023 حىت 2031.

خدمات اآلبار: تقدم الرشكة باقة متنوعة من خدمات آبار النفط والغاز بالعمل في ثالثة مجاالت: أعمال التكسري الهيدروليكي، الذي يُستخدم   ●
المبطنة  الطبقة  لتدعيم وحماية  باإلسمنت،  التثبيت  الطبيعي؛ وأعمال  النفط والغاز  يتدفق فيها  الي ال  المناطق  اإلنتاج في  في تحسني 
إلى العزل؛ وأعمال األنابيب المرنة، حيث يتم استخدام األنابيب المرنة في حث البرئ، وفي تنظيف جوف البرئ، وفي الدخول  للبرئ والوصول 
فيه، وفي التنقيب، وفي ضخ سائل النيرتوجني، وفي التحكم في الرمال، وفي أعمال التثبيت باإلسمنت وفي دورة البرئ وخدمات العزل 

الميكانيكي.

إيراداتها، وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 وعن  وقد سجلت خدمات الحفر الي توفرها الرشكة ما نسبته 13%، و 11% من إجمالي   
فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 على التوالي.

إلى الحفاظ على عالقات قوية وراسخة مع عمالئها من رشكات النفط الوطنية العُمانية الرائدة؛ ومن أمثلتها رشكة أو  كما تسعى الرشكة جاهدة 
إلى الجهات الُمشغلة المستقلة  كيو لالستكشاف واإلنتاج، والرشكات الُمشغِّلة متعددة الجنسيات ومن أمثلتها رشكة تنمية نفط عُمان باإلضافة 
ومن أمثلتها يس يس إيرنجي ديفالوبمنت عُمان، ورشكة آرا للبرتول ورشكة برتوجاز ريما. كما تشمل قائمة عمالء الرشكة أيًضا رشكات النفط والغاز 
الدولية ومن أمثلتها رشكة بريتش برتوليوم ورشكة ميدكو واوكسيدنتال؛ وهو ما يؤكد قدرة الرشكة على استيفاء معايري الجودة العالمية. وعلى 
صعيد الرشاكات التجارية، تستفيد الرشكة من عقود رشاكة طويلة األجل، حيث بلغ متوسط المدة المتبقية لعقود الحفر وخدمات اآلبار 3.8 سنوات 
إيرادات نقدية سخيّة بأسعار يومية  و 7.9 سنوات و 9.6 سنوات على التوالي في كل حالة كما في 30 سبتمرب 2022، والذي يعطي الرشكة بدورة 
جذابة، ليصبح المبلغ اإلجمالي التقديري الذي يُتوقع أن تحققه الرشكة من تلك العقود حىت تاريخ 30 سبتمرب 2022 مبلغ 593 مليون ريال عماني 

إيرادات خمس سنوات. لألعوام من 2023 حىت 2031، ما يعادل أكرث من كامل 

 كما تحرص الرشكة على ضمان أن جميع منشآتها وجودة عملياتها تطابق أعلى معايري الجودة التشغيلية واألمان. وعالوة على ذلك، حصل نظام 
المهنية  والسالمة  الصحة  إدارة  نظام  اعتماد مطابقة  على   – األخرى  الرشكة  أنظمة  غريه من  جانب  إلى   – للرشكة  التابع  والبيئة  واألمان  الصحة 
 ISO( وحصل أيًضا نظام إدارة الجودة التابع للرشكة على اعتماد اآليزو .)14001 OHSAS( وكذلك نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ،)45001 OHSAS(
9001:2008(. باإلضافة إلى ذلك، تأتي خدمات إصالح اآلبار وصيانتها وخدمات التدعيم الخرساني اإلسمني الي تقوم بها الرشكة في طليعة الخدمات 

في سلطنة عُمان الي تم اعتمادها بموجب شهادة االمتثال للجودة الصادرة من معهد البرتول األمريكي للجودة كيو2.

خالل العام المنتهي في 31 ديسمرب 2022، حققت الرشكة إيرادات من عقود العمالء بقيمة 124.5 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة األرباح قبل خصم 
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الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين المعدلة 46.8 مليون ريال عماني، وبلغت نسبة هامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء 
الدين المعدلة 37.6 %. وبالنسبة لألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، حققت الرشكة إيرادات بقيمة 102.4 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة 
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين المعدلة 38.4 مليون ريال عماني، بينما بلغت نسبة هامش األرباح قبل خصم الفوائد 

والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين المعدلة %37.5.

نبذة تاريخية عن الرشكة

قامت الرشكة بحفر أكرث من 6,000 كيلومرت منذ بدء عملياتها في عام 2007، بما في ذلك حفر 250 برئاً بني األعوام من  2019 حىت 2022. يعرض الجدول 
البياني التالي المراحل المهمة في مسرية نمو الرشكة منذ تأسيسها عام 2006:

)1( حسب تقرير السوق. مالحظات: 
)2( حسب عدد أساطيل التكسري لكل رشكة خدمة حسب تقديرات اإلدارة.  
)3( حسب عدد وحدات األسمنت لكل رشكة خدمية حسب تقديرات اإلدارة.  

مواضع القوة التنافسية 

تؤمن الرشكة بأن لديها القدرات واإلمكانات الي تؤهلها لتنفيذ أعمالها وتحقيق أهدافها التجارية بفضل مواضع القوة التنافسية التالية:

إلى تقديم خدمات واسعة تشمل  الرشكة هي المزود الرائد لخدمات الحقول الربية للبرتول والغاز الطبيعي في سلطنة عُمان، باإلضافة 
أعمال حفر اآلبار وصيانتها وإصالحها.

وبفضل استحواذ الرشكة على نسبة 29% من الحصة السوقية )كما هو بتاريخ 30 يونيو 2022(، تُعد الرشكة هي المزود الرائد لخدمات حفر اآلبار الربية 
إلى عدد الحفارات العاملة المتعاقد عليها خالل عام 2022. وتفخر الرشكة بامتالك أسطول ضخم من الحفارات – يضم 25 حفارًا  في عُمان استنادًا 
إلى خمس حفارات أخرى لصيانة اآلبار وإصالحها – ويعترب أسطول حفارات الرشكة من األحدث في منطقة الرشق  لحفر آبار النفط والغاز باإلضافة 
األوسط وشمال إفريقيا، ويقدم خدماته عرب قطاع أعمال الحفر والصيانة الخاص بالرشكة. وتُعد الخدمات الُمقدمة من قطاع حفر اآلبار التابع للرشكة 
استكمااًل لتلك الخدمات، وتشمل التكسري الهيدروليكي والتدعيم الخرساني اإلسمني واألنابيب المرنة. وتُعترب الرشكة حاليًا هي رشكة خدمات اآلبار 
الوحيدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي القادرة على تقديم خدمات التكسري الهيدروليكي المتكاملة لزيادة إنتاج آبار النفط والغاز، وأصبحت 
إنتاج كبري وعميق وغري تقليدي للنفط والغاز في سلطنة عُمان.  إحدى الرشكات الرائدة على المستوى اإلقليمي في تسخري هذه الخدمات لتطوير 
كما تدير الرشكة واحدًا من أضخم معامل التدعيم الخرساني اإلسمني متكاملة األركان وأكرثها تقدمًا في سلطنة عُمان، وذلك بهدف دعم خدمات 
التدعيم الخرساني اإلسمني الي تقوم بها الرشكة باإلضافة إلى أنشطة البحث والتطوير الي تقوم بها. وبدورها تحقق عروض خدمات حقول النفط 
الربيّة الخاصة بالرشكة االستفادة من سلسلة المزايا اإليجابية الي يوفرها السوق العُماني، والي تشمل من بينها التكلفة االقتصادية المنخفضة 
إنتاج الغاز والسياسات الحكومية الداعمة، وتتضافر تلك العوامل مع بعضها البعض لتجعل من سلطنة عُمان سوقًا جاذبًا لرشكات  لكل وحدة وارتفاع 

التنقيب عن النفط والغاز.

مزايا إيجابية للسوق العُماني وللقطاع 

وفقًا لمستشار السوق، تستفيد عُمان من عدد من المزايا اإليجابية للسوق العُمانية وللقطاع، بما في ذلك

هي من بني البلدان األقل في العالم من حيث تكاليف استخراج الغاز والنفط.   ●

تستفيد السلطنة من البنية التحتية المتطورة في مجال النفط والغاز وسلسلة التوريد.   ●

هي من أبرز البلدان الي تؤيد وتدعم استخراج النفط باألساليب المتطورة )االستخراج الُمحسن للنفط( في منطقة الرشق األوسط وشمال   ●
أفريقيا. 
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لدى الرشكة نظامًا ماليًا وتنظيميًا راسخًا يدعم الصناعة، بما في ذلك آلية اسرتداد التكلفة ومعايري التسعري.   ●

الحفاظ على بيئة تشغيل مستقرة تحظى بمشاركة فعالة من رشكات النفط الدولية واتفاقيات مستقرة طويلة األجل مع الجهات العاملة في   ●
مجال النفط والغاز. 

وجود نظام مالي مرن ومفتوح لتقديم العروض و / أو التفاوض مع وزارة الطاقة والمعادن.  ●

إدخال رشوط ضريبية لتحفزي المشاريع الصعبة، وبعضها مهم ألمن الطاقة في عمان.  ●

وجود بيئة تشغيل جذابة ومستقرة.  ●

وجود جوالت ترخيص جذبت اهتمامًا كبريًا من المستثمرين.  ●

تقديم حوافز حكومية أخرى لمشغلي المنبع مثل دفع ضريبة الدخل المستمدة من عمليات المنبع من حصة الحكومة في األرباح.  ●

كما يدعم مزايا السوق المذكورة عدة عوامل أخرى، شاملةً عقود الحفر ذات المدة األطول في عُمان مقارنة بأسواق الحفر األخرى في منطقة الرشق 
إفريقيا، حيث تساهم هذه المزايا في القدرة على التكيف لسوق الحفر العُمانية خالل تقلبات السوق، ويوفر أسعارًا يومية أكرث  األوسط وشمال 
استقرارًا )حيث يتم تحديد األسعار اليومية لفرتة أطول( ويزيد من جاذبية السوق لمقاولي الحفر. باإلضافة إلى ذلك، تتمتع عُمان بجانب متنوع في 
إدارة الصحة  مجال االستكشاف واإلنتاج، مع وجود مزتايد لمشغلني دوليني كبار في السوق مما يعزز جودة األعمال المرتاكمة ويعزز االلزتام بمعايري 
والسالمة والتطورات التقنية. عالوة على ذلك، تُعد عُمان سوقًا صاعدًا لخدمات الحفر والتدخل، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الحفارات 
إنتاج الحقل الطبيعي. نتيجة لذلك، يتوقع مستشار السوق  تماشيًا مع زيادة اإلنتاج وعمليات الحفر المتكررة والتدخالت المطلوبة لتعويض انخفاض 
إلى أن ينمو سوق الحفر الربي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.5 في المئة، وان تزيد نفقات مقاولي الحفر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1 
في المئة، وأن ينمو سوق التدخل الربي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5 في المائة في كل حالة بني 2021 و2027، مما يؤدي إلى ما يقرب من 
5 مليارات دوالر أمريكي من نفقات الحفر المتوقعة خالل الفرتة. ومن المتوقع أن يكون النمو في تدخالت اآلبار في هذه الفرتة مدفوعًا بالسوق 
العماني، كما يتوقع مستشار السوق أنه بحلول عام 2027، ستتم إضافة ما يصل إلى 11 حفارة جديدة إلى السوق العماني. عالوة على ذلك، أثبتت 
إفريقيا على نطاق واسع أن لديها المرونة والقدرة على المقاومة في مواجهة  أعمال التنقيب والحفر في عُمان ومنطقة الرشق األوسط وشمال 
تقلبات سوق النفط وذلك مع تزايد عدد سنوات الحفر )أي عدد سنوات االستخدام بنسبة 100% لحفار واحد( بشكل مطرد في عُمان منذ عام 2013، 

حىت خالل فرتات انخفاض أسعار النفط.

إلى استبدالها في السنوات القادمة، كما هو موضح في الرسم  في مواجهة هذا الطلب المزتايد، تتقادم العديد من الحفارات في عُمان وستحتاج 
البياني التالي الذي يوضح حالة استبدال الحفارة المحتملة في حالة خروج الحفارات من الخدمة الي يزيد عمرها عن 25 عامًا، مع احتياج 30 حفارة 
جديدة بحلول عام 2027، تتألف من 19 حفارًا بدياًل و11 حفاراً جديداً من أصل 19 حفاراً بدياًل محتمالً، تم التعاقد على أربعة منها وذلك كما هو بتاريخ 5 

ديسمرب 2022م. تعتقد الرشكة أنها في وضع جيد لتوفري هذا لتوريد اإلضافي المطلوب لمنصات الحفر.

المصدر: تقرير السوق

أسطول من الحفارات ذات الجدوى االستثمارية العالية والُمصممة خصيًصا لهذا الغرض

يُعد أسطول الرشكة الذي يتكون من 25 حفارًا لحفر اآلبار وخمسة حفارات إلصالح اآلبار وصيانتها من بني أحدث معدات الحفر في منطقة الرشق 
األوسط وشمال إفريقيا وأكرثها تقدمًا، ويبلغ متوسط عمرها التشغيلي 8.6 سنوات و12.4 عامًا، على التوالي، حىت تاريخ 31 ديسمرب 2022. وتتمزي 
حفارات الرشكة بعدد من “اإلنجازات غري المسبوقة” في السوق العُماني، بما في ذلك كونها أول حفارات يتم التحكم فيها بواسطة عصا التحكم 
وأقراص المكابح اآللية، فضاًل عن كونها أول حفارات ذات قدرات ميكانيكية مرتفعة، وأول حفارات رسيعة الحركة وحفارات متحركة ذات الوزن الثقيل 
وأول حفارات تعمل بمغريات الرعة. نتيجة لالستثمار الكبري الذي قامت به الرشكة في السنوات السابقة، أصبحت الرشكة قادرة على االستفادة 
من أسطول الحفارات لديها لجذب عمالء من الدرجة األولى بأسعار يومية جذابة وتقليل نفقات الصيانة واإلصالح والنفقات الرأسمالية لتحسني أدائها 
المالي. عندما يتوفر لألسطول قدرات ذات قوة حصانية متنوعة )46.7 في المائة من األسطول يمتلك قدرة حصانية ترتاوح بني 0 – 1,000 حصان، 6.7 
في المائة من األسطول يمتلك قدرة حصانية ترتاوح بني 1,001 – 1,500 حصان، و46.7 في المائة من األسطول يمتلك قدرة حصانية ترتاوح بني 1,501 
– 2,000 حصان(، ترى الرشكة أنها في هذه الحالة هي في وضع جيد لالستفادة من الطلب على الحفارات فيما يتعلق بأنواع اآلبار، وبالتالي تُقارن 
الرشكة بشكل إيجابي باألساطيل الي يقدمها المنافسون خارج عُمان، وال سيما في المملكة العربية السعودية والكويت، حيث يزداد الطلب بشكل 
خاص على الحفارات الي تبلغ طاقتها 1،500 حصان أو أكرث. ومن جهة أخرى، ال تمتلك الرشكة سوى حفارات جديدة، وذلك بعد أن قامت؛ 1- بتوقيع 
عقد محدد المدة مع غرامة في حال اإلنهاء المبكر مع أحد العمالء بخصوص هذه الحفارات؛ و2- بتقديم التمويل المصرفي المضمون، والذي تعتقد 
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أنه يجعلها أكرث قابلية للتكيف واالستجابة الحتياجات عمالئها، ويقلل من مخاطر تعطل جهاز الحفر وتكبد النفقات الرأسمالية دون رؤية واضحة للعقد. 

كما تُؤِمن الرشكة أيًضا بأن القدرات التكنولوجية ألسطولها الحديث توفر كفاءات تشغيلية بمعدل أعلى من النسبة الي توفرها العديد من الحفارات 
إلى توفري الوقت والتكلفة لعمالئها وانخفاض كبري في مدة نقل الحفار  القديمة الي يديرها منافسوها، فنتيجةً لذلك يمكن أن يؤدي هذا العامل 
وتقليل الوقت غري المستغل في اإلنتاج، وبالتالي تعزيز قدرة عمالئها على توفري المزيد من اآلبار. باإلضافة إلى ذلك، ترى الرشكة أن هذه المزيات 

تدعم أيًضا قدرتها على الحصول على أسعار يومية أعلى.

توقعات إيرادات مالية تعكس عالقات طويلة األمد مع قاعدة عمالء متنوعة تُرسخ لعالقة عمل مثمرة بعقود طويلة األجل

تستفيد الرشكة من قاعدة عمالء متنوعة تتكون من رشكات النفط الوطنية العُمانية ورشكات النفط الدولية والرشكات متعددة الجنسية، وعلى وجه 
الخصوص، عالقتها مع رشكة أوكيو لالستكشاف واإلنتاج )إحدى رشكات النفط الوطنية( والرشكة المشغلة متعددة الجنسية )رشكة تنمية نفط 
إيرادات الرشكة في األشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، مما  عُمان(، والي تمثل )6( في المائة و)55( في المائة، على التوالي، من 
يعزز مكانة الرشكة كرشكة وطنية رائدة في مجال الحفر في عُمان. وفضاًل عن ذلك، تقدم الرشكة خدماتها للمشغلني المستقلني، بما في ذلك 
إيرنجي ديفالوبمنت في عُمان، ورشكة برتوجاس ريما، ورشكات النفط والغاز الدولية مثل رشكة بريتش برتوليوم ورشكة ميدكو  رشكة يس يس 
ورشكة أوكسيدنتال، والي شكلت مجتمعة ما نسبته )38( في المائة من عائدات الرشكة في التسعة األشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 مما 

ساهم في تمكينها من تنويع قاعدة عمالئها واالستفادة من حصتها المزتايدة في سوق خدمات حقول النفط الربية العُمانية. 

ريال عُماني  والبالغة 593 مليون  المقدرة كما في 30 سبتمرب 2022م  اإليرادات اإلجمالية  القوية وطويلة األمد مع عمالئها  تدعم عالقات الرشكة 
لألعوام من 2023 حىت 2031، منها 248 مليون ريال عماني عبارة عن عقود مؤكدة والرصيد المتبقي يشمل خيارات التمديد. يعكس هذا الرتاكم عقود 
الرشكة طويلة األجل، والي لديها فرتة الرشكة األولية من ثالث إلى ست سنوات وتشمل فرتات تمديد اختيارية على مر التاريخ. وقد أدى ذلك إلى 
أن متوسط المدة المتبقية لعقود الحفر وخدمات وصيانة اآلبار للرشكة البالغة 3.8 سنوات، و7.9 سنوات و9.6 سنوات، على التوالي في كل حالة 
على حدة، وذلك بتاريخ 30 سبتمرب 2022. باإلضافة إلى ذلك، وبتاريخ 30 سبتمرب 2022، 9 من حفارات الرشكة تبلغ سبع سنوات أو أكرث. ترى الرشكة 
أن معدل التحويل المرتفع لخيارات التمديد يعكس قوة عالقاتها مع العمالء، وأن هذا العامل كان عاماًل رئيسيًا يدعم ارتفاع متوسط طول العقد، 
والذي يعتقد مستشار السوق بأن الرشكة تحوز على أعلى األسعار بني منافسيها في منطقة الرشق األوسط وشمال افريقيا. وهناك دليل إضافي 
على قوة عالقاتها مع العمالء والي تدعم أعمالها المرتاكمة منذ عام 2007، وهو وجود حالة )واحدة( فقط لم يتم فيها ممارسة خيار االستكمال بعد 
إضافية تتجاوز تلك الواردة في العقد األصلي. عالوة على ذلك، لم  االنتهاء من العقد المقدر، والعديد من الحاالت الي تم فيها طلب فرتات تمديد 

يتم إنهاء عقد الرشكة ألي سبب.

الرشكة تستفيد من الحواجز التنافسية المرتفعة لدخول السوق العُماني

تؤمن الرشكة أن أعمالها تستفيد من ثالثة حواجز تنافسية أساسية لدخول السوق العُماني: وهي سجل إنجازات الرشكة الحافل مع عمالئها الرئيسني 
وقدرتها على تعزيز إمكانياتها من خالل الخصائص التكنولوجية الي تتمتع بها معداتها، وارتفاع تكاليف تحويل العمليات المرتبطة بالرشكة إلى مزود 

خدمة آخر.

إجراء عمليات تأهيل واسعة  تتمتع الرشكة بعالقات راسخة مع المشغلني الوطنيني والدوليني الرائدين في سلطنة عُمان، وقد نجحت بالفعل في 
الصحة  إلدارة  معايري  تطبيق  عمومًا  وتتطلب  سنوات  لعدة  النفط  حقول  خدمات  لرشكة  المطلوبة  التأهيل  عملية  تستمر  أن  يمكن  حيث  النطاق، 
والسالمة ومؤرشات أداء رئيسية قابلة للتحقق وسجل حافل باإلنجازات ومعايري أصول صارمة، والي تمثل جميعًا المتطلبات الي استوفتها الرشكة 

والي تشكل حاجزًا كبريًا أمام الرشكات المستجدة. 

آلية تعمل بنظام حفارات الدفع )اس يس آر( وحفارات تعمل  أيًضا أسطواًل حديثًا عالي المواصفات والذي يتكون أغلبه من حفارات  تدير الرشكة 
ويقلل من  الحفار  الحفر وسالمة  كفاءة  يعزز  مما  المعدات  متمزية في  تحكم  أنظمة  والميكانيكية  الحديثة  الحفارات  يتوفر في  الرعة.  بمغريات 
استهالك الوقود ويقلل من التآكل والتلف. وهذا بدوره يخفض الوقت غري المستغل في اإلنتاج، وهو الذي يعترب عاماًل حاسمًا في عملية التأهيل، 
إمكانية نقل منصات الحفر أكرث من 20 مرة في مرشوع واحد خالل عام واحد. توفر الحفارات رسيعة الحركة التابعة للرشكة قيمة كبرية  إلى  إضافةً 
لعمالئها من خالل تقليل وقت النقل وتريع اإلنتاج األول، وتعتقد الرشكة أن هذه الصفات تعزز مركزها التنافي مقارنة برشكات خدمات حقول 

النفط الربية األخرى العاملة في سلطنة عُمان.

وفي الختام، عادةً ما تكون الفرصة األفضل لتوفري التكلفة على العميل أن يواصل الحفر مع مزود خدمات حقول النفط الحالي بداًل من تكبد تكاليف 
إضافية، باإلضافة إلى وقت التوقف عن العمل المرتبط بالتحول إلى مورد جديد للحفارات. إن الرشكة تستفيد من عامل عدم المرونة النسبية لخدمات 
الحفر أكرث من مزودي خدمات الحفر اآلخرين بصفتها المزود الرائد لخدمات الحفر الربية في سلطنة عُمان وذلك وفقًا لعدد الحفارات العاملة المتعاقد 

عليها في عام 2022.

أداء مالي متمزي يتسم بالنمو القوي وقدرات تحقيق الهوامش والتدفق النقدي

إيرادات ثابتة لكل حفار، وتستفيد من حجمها والتشغيل المتمزي  حققت الرشكة نموًا قويًا في اإليرادات مدعومًا بزيادة عدد منصات الحفر الي تحقق 
في تنفيذ العمليات وذلك من أجل تحقيق مزيد من النمو في اإليرادات والتدفق النقدي الحر لدعم توزيع األرباح. استمرت الرشكة منذ تأسيسها 
في عام 2006 في توسيع وجودها في سوق خدمات حقول النفط الربية والغاز العُمانية على الرغم من فرتات تقلبات سوق النفط والغاز العالمية، 
إيرادات الرشكة، وتحسينات الكفاءة  إن نمو  إلى نمو سنوي مركب في اإليرادات بنسبة تبلغ 23 في المائة في الفرتة بني 2007 و2021.  مما أدى 
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التشغيلية المستمرة، ورشاء حفارات جديدة )يمكن التعاقد عليها بمعدالت أعلى(، وإلى جانب قاعدة التكلفة المنخفضة نسبياً، قد أتاحت لها معاً 
تحقيق هوامش أرباح متمزية في السوق فيما يتعلق باألرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين المعدلة بالمقارنة مع متوسط الرشكات 
المنافسة على المستوى اإلقليمي والدولي بمتوسط أرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين المعدلة يبلغ 34.4 في المائة بالنسبة 
للرشكة، مقابل نسبة 32 في المائة لمتوسط الرشكات المنافسة على المستوى اإلقليمي و19 في المائة على المستوى العالمي وفقاً لكابيتال 
آي كيو. كما حافظت الرشكة على تدفقات نقدية حرة ونسبة توزيع األرباح البالغة 30 في المئة من الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة في كل 

من السنوات الثالث الماضية.

ثقافة راسخة في مجال الصحة والسالمة والبيئة

إحدى الرشكات الرائدة في مجال الصحة والسالمة والبيئة وذلك بفضل الزتامها بتشغيل بيئة عمل خالية من الحوادث والزتامها  تؤمن الرشكة بأنها 
إلى ضمان أن جميع مرافق  إدارة الصحة والسالمة والبيئة بالرشكة  إدارة الصحة والسالمة والبيئة الذي وضعته لتحقيق ذلك. يهدف نظام  بنظام 
الرشكة وعملياتها يتم تشغيلها وتنفيذها بناءً على أسمى معايري الجودة والتمزي التشغيلي والسالمة. باإلضافة إلى حصولها على شهادة المطابقة 
مع المواصفات الدولية أيزو 9001 و45001 و14001، تُعد الرشكة واحدة من أولى الرشكات في سلطنة عُمان الي حصلت على شهادة االمتثال للجودة 
الصادرة من معهد البرتول األمريكي للجودة كيو2 للحفر وإصالح اآلبار وصيانتها وتغطيتها باإلسمنت، وتخضع خدمات اآلبار حاليًا لعملية الحصول على 
شهادة من معهد البرتول األمريكي للجودة كيو2. دشنت إدارة الصحة والسالمة والبيئة برامج تدريبية وحمالت توعوية مكثفة لزيادة الوعي بالسالمة 

داخل المنظومة وتقليل الوقت الضائع لمعالجة اإلصابات واإلعاقات الدائمة وتزويد عمالئها بحلول آمنة وفعالة للحفر، وإصالح اآلبار وصيانتها. 

تقوم الرشكة حاليًا بتحديث اسرتاتيجية أعمالها لدمج وتعزيز نهجها في قضايا االستدامة. على وجه الخصوص، تستهدف الرشكة التحسينات فيما 
الرئيسية  األداء  مؤرشات  أضافت  كما  المحلية.  المجتمعات  مع  وعملها  والتحول،  المناخ  مع  والتكيف  األخرى،  واالنبعاثات  الدفيئة  بغازات  يتعلق 
البيئية واالجتماعية  بالحوكمة  المتعلقة  األداء  يتعلق بمؤرشات  الوضوح فيما  لزيادة  باالستدامة كأهداف وظيفية وتشغيلية، وخططت  المتعلقة 
والمؤسسية، بما في ذلك من خالل إعداد تقرير االستدامة األول. تتمثل ركائز إطار العمل البييئ واالجتماعي المتطور للرشكة على النحو التالي:

االستدامة: الوعي ودمج االستدامة في جميع أنحاء المؤسسة مع القيام بالعديد من المبادرات الي تقدم بيانات ونتائج االستدامة.  ●

اإلسرتاتيجية: تقوم الرشكة حاليًا بتحديث إسرتاتيجية أعمالها وهي في طريقها لدمج نهجها في االستدامة.  ●

االمتثال: الرشكة ملزتمة على مستوى الرشكة والمستوى التنظيمي.  ●

المراقبة: توجد مؤرشات األداء الرئيسية لالستدامة كنتائج وظيفية وتشغيلية، مما يسمح بمراقبة أكرب ألهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية   ●
والمؤسسية.

المسؤولية االجتماعية للرشكات: تعمل الرشكة على تعزيز المسؤولية االجتماعية للرشكات، والقيمة المحلية المضافة وغريها من اإلنجازات.  ●

ترى الرشكة أن ثقافة السالمة الراسخة لديها تتجلى في انخفاض معدل الحوادث المسببة لضياع الوقت إلى 0.11 حىت تاريخ 30 سبتمرب 2022، و0.37 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، بينما بلغ إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل )والذي يعترب منخفض نسبيًا( إلى 0.54 وذلك حىت تاريخ 30 

سبتمرب 2022، و1.61 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021. عالوةً على ذلك، لم تسجل الرشكة أي وفيات في 10 سنوات الماضية.

فريق إدارة يتمتع بخربات عالية مع سجل حافل باإلنجازات في مجال األعمال وخلق القيمة، مقرتنًا بقاعدة ملزتمة من المساهمني

يمتلك فريق إدارة الرشكة سنوات طويلة من الخربة، بما في ذلك في رشكات النفط الوطنية العُمانية الرائدة األخرى والرشكات الدولية، حيث أن أكرث 
من نصف فريق اإلدارة العليا يعمل لدى الرشكة منذ أكرث من عرش سنوات، فضاًل عن أن نجاحهم في توفري أداء مستقر عزز مكانة الرشكة وسمعتها 
كرشكة رائدة في سوق خدمات حقول النفط والغاز في سلطنة عُمان. أرشف فريق اإلدارة العليا للرشكة على أنشطة توسع الرشكة في خدمات 
إلى  جديدة، بما في ذلك التكسري الهيدروليكي لتكسري الصخور واألنابيب المرنة إلصالح وتشطيب اآلبار وخدمات تغطية اآلبار باإلسمنت، باإلضافة 
أعمال الحفر الثقيلة ودفع نمو اإليرادات الثابت على الرغم من تقلبات سوق النفط والغاز العالمية، مما أدى إلى إعداد مزيانية عمومية قوية ومتقدمة 
مقرتنة بهوامش أرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين. قدمت رشكة أو كيو الدعم الالزم لتطويرها وبصفة مستمرة، في الوقت الذي 
حرصت فيه على الحفاظ على عالقة قوية قائمة على أسس تجارية، والي كانت مفيدة في وضع الرشكة كمزود رائد لخدمات حقول النفط الربية 

في سلطنة عُمان. 

االسرتاتيجيات

يتمثل الهدف األسايس ألعمال الرشكة في زيادة قيمة المساهمني مع الحفاظ على ممارسة األعمال الضرورية لتأمني عقود طويلة األجل وبناء 
عالقات مع العمالء من خالل تقديم سلسلة موحدة ومتكاملة من خدمات حقول النفط والغاز الربية. وفقًا ألهداف األعمال، حددت الرشكة األهداف 
المالية والتشغيلية التالية. تخضع قدرة الرشكة على تحقيق هذه األهداف لشكوك وحاالت طوارئ تجارية واقتصادية وتنافسية كبرية، والعديد منها 
خارج عن سيطرة الرشكة، حيث تم تطوير هذه األهداف على أساس االفرتاضات فيما يتعلق بقرارات العمل المستقبلية والظروف الي تخضع للتغيري. 
نتيجة لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية للرشكة عن األهداف الموضحة أدناه، وقد تكون هذه االختالفات جوهرية. تم وصف العديد من حاالت عدم 
اليقني التجارية واالقتصادية والتنافسية في “الفصل الرابع - عوامل المخاطرة “. ال تتعهد الرشكة بنرش تحديثات فيما يتعلق بالتقدم المحرز نحو 
تحقيق أي من األهداف الواردة أدناه أو لتعكس حدوث أحداث أو ظروف غري متوقعة. راجع “الفصل الرابع - عوامل المخاطرة والعوامل المخففة - 
قد تكون االفرتاضات الموضوعة في إعداد األهداف المالية والتشغيلية المدرجة في نرشة اإلصدار غري صحيحة أو غري كاملة أو غري دقيقة وقد تختلف 
نتائج الرشكة بشكل جوهري عن األهداف المالية والتشغيلية.” و “بيانات النظرة المستقبلية” لمزيد من المعلومات. لم تحدد الرشكة المصطلحني 
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“المدى المتوسط” أو “المدى الطويل” بالرجوع إلى أي فرتة محددة، وما لم يتم تحديد خالف ذلك، ال يجب قراءة األهداف الواردة أدناه على أنها 
تشري إلى أن الرشكة تستهدف أو تتوقع مثل هذه المقاييس فيما يتعلق من أي سنة مالية معينة. مع مراعاة ما تقدم، فإن الرشكة تستهدف )1( 
نمو اإليرادات من خانة واحدة في عام 2023 مقارنةً بعام 2022، )2( انخفاض نمو اإليرادات المكون من رقمني سنويًا بني عامي 2023 و 2027، )3( 
هوامش أرباح ثابتة ومعدلة بهوامش لألرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغت بهوامش 
إلى المبيعات  أرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين ذروتها عند 40% على المدى الطويل، )4( ظلت نسبة صافي رأس المال العامل 
مستقرة على المدى المتوسط إلى الطويل، )5( تخفيض النفقات الرأسمالية الي تبلغ حوالي 550 مليون دوالر أمريكي إلى 600 مليون دوالر على 

المدى المتوسط و )6( وضافة صافية بعدد 11 حفارة بحلول عام 2027. ولتحقيق ذلك، تخطط الرشكة لمواصلة تنفيذ االسرتاتيجيات التالية:

زيادة نمو مكانتها الرائدة في سوق الحفر المحلي عن طريق الحصول على نشاطات حفر جديدة واستبدال الحفارات القديمة مع زيادة رأس 
مال الرشكة لتحقيق مزيد من النمو المربح في سوق خدمات اآلبار

تؤمن الرشكة أن هناك العديد من الفرص في السوق العُماني لدعم مزيد من النمو الراسخ عرب قطاعاتها من خالل االستفادة من قدرات الرشكة 
الحالية وتوثيق العالقات القوية مع العمالء والسجل الحافل باإلنجازات. كما تؤمن الرشكة أن السوق المحلي لديه فرص نمو كبرية من شأنها أن 
ترسخ مكانتها الرائدة في السوق في خدمات الحفر وصيانة اآلبار مع االستفادة من العالقات مع المشغلني الدوليني الذين يوسعون عملياتهم في 
السوق العماني. بدأت رشكات النفط الوطنية أيًضا موجات تجديد لتحديث أساطيلها الحالية، مما يوفر فرًصا جديدة لعقود الحفر للرشكة. على وجه 
الخصوص، تخطط الرشكة لمواصلة توسيع أسطولها من الحفارات على مدى السنوات العرش المقبلة، مع التخطيط إلضافة 11 حفارة بحلول عام 2027، 

لتصل إلى إجمالي 36 حفارة. 

تنوي الرشكة أيًضا االستفادة من نفقات الحفر العمانية المزتايدة، والي يقودها بشكل كبري الوجود المزتايد للمشغلني الدوليني، فضالً عن الزيادة 
إلى 2027 لنفقات مقاول الحفر العماني،  إنتاج الغاز. يتوقع مستشار السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 6.1% في الفرتة من 2021  الكبرية في 
إلى 6.4% في عام 2027. هذه  إلى نمو معدل االحتياطي من 3.8% في عام 2021  األمر الذي سيدعم النمو المقدر في سلطنة عمان في اإلنتاج 
إضافية في  التوقعات مدفوعة بمشاريع جديدة يتم تطويرها بشكل أسايس من خالل قاعدة عمالء الرشكة الحاليني، مما يخلق فرصة لنرش منصات 

الفرتة من 2023 إلى 2027.

باإلضافة إلى ذلك، يعتقد مستشار السوق أن ما يقرب من 40 في المائة من أسطول الحفارات العماني يزيد عمرها عن 15 عامًا، ويبلغ متوسط عمر 
الحفارة 13.4 عامًا مقارنةً بمتوسط عمر حفارات الرشكة البالغ 8.6 عامًا. في حالة خروج الحفارات الي يزيد عمرها عن 25 عامًا من الخدمة، يرى مستشار 
إضافية، تشمل 19 حفارًا بدياًل )تم التعاقد على أربعة منها بالفعل( و11 جهازًا جديدًا بحلول عام 2027.  السوق أن هناك فرصة سوقية لـ 30 حفارة 
تعتقد الرشكة أن متوسط العمر المنخفض من أسطولها يوفر لها مزية تنافسية، كما أنها في وضع جيد لالستفادة من طلب العمالء على الحفارات 

الجديدة.

عالوةً على ذلك، تخطط الرشكة لتطوير قطاع خدمات اآلبار بشكل أكرب من خالل استهداف المشاريع في مربعات محددة في عُمان، بما في ذلك 
المربعات 6 و10 و60 و61، والي يتم تطويرها من قبل، من بني آخرين، بعض عمالء الرشكة الحاليني )رشكة تنمية نفط عُمان و بي بي وأو كيو(. 
عالوة على ذلك، تخطط الرشكة لالعتماد على عالقات العمالء القوية لتأمني عقود إضافية من التدعيم الخرساني اإلسمني والتكسري الهيدروليكي 
أكرب عميل  عُمان )وهي  نفط  تنمية  تمثل رشكة  أن  المتوقع  السوق، من  لتقرير  المثال ووفقًا  العمالء. على سبيل  المرنة مع هؤالء  واألنابيب 
للرشكة( ما يقرب من 80 % من جميع نفقات عمليات التدعيم الخرساني اإلسمني في سلطنة عمان بني عامي 2022 و2027، وتعتقد الرشكة أنه 
إلى  يمكنها االستفادة من عالقتها القوية مع رشكة تنمية نفط عُمان لالستحواذ على المزيد من عمليات التدعيم الخرساني اإلسمني. باإلضافة 
ذلك، يتوقع تقرير السوق أن تصل نفقات التكسري الهيدروليكي المحتملة في سلطنة عمان بني عامي 2021 و2027 إلى 222 مليون دوالر أمريكي، 

والي تم تريعها جزئيًا من خالل تطوير شمال رشق حقل مربوك. 

اكتساب مكانة سوقية في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا من خالل البحث تقديم العطاءات في األسواق اإلقليمية الرئيسية، ال 
سيما في الكويت، وتقديم خدمات الرشكة للعمالء في األسواق اإلقليمية األخرى

تعتقد الرشكة أن هناك العديد من الفرص لتنمية أعمالها خارج سلطنة عُمان، وقد حصلت بالفعل على بعض عمليات التأهيل األولي في العديد من 
األسواق اإلقليمية الرئيسية، مع الرتكزي بشكل خاص على الكويت )راجع “ التأهيل األولي للتشغيل”(، حيث تهدف الرشكة الستهداف العطاءات 
على مدى العامني المقبلني كجزء من برنامجها االستثماري اإلقليمي. بشكل عام، تشهد منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا طلبًا مزتايدًا على 
إمكانية خاصة للنمو في الكويت، حيث يتوقع أن يكون السوق قادرًا على دعم 25 حفارًا  خدمات حقول النفط الربية، ووفقاً لتقرير السوق، هناك 
إضافيًا بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن ينمو سوق التكسري الهيدروليكي بمقدار 300 مليون دوالر بني عامي 2021 و2027. تخطط الرشكة لنرش 
الحفارات في السوق اإلقليمية على المدى المتوسط، وتعتقد أن جودة أسطولها من الحفارات يوفر فرًصا للفوز بعقود جديدة مع العمالء الحاليني 

والجدد.

تخطط الرشكة للبناء على سجلها الحافل كالعب رئيي في الحفر في سلطنة عمان وأدائها المتفوق وقدراتها المتمزية الخرتاق أسواق أخرى، وال 
سيما السوق الكويي، الذي يتسم بالتجزؤ إلى حد كبري وله أسعار يومية أعلى مقارنة بالسلطنة. تعتقد الرشكة أنها في وضع جيد لالستفادة من 
نقاط القوة هذه لتلبية الرشوط الفنية الي تم وضعها للدخول إلى السوق الكويي، بحسب توقيع العقد في الفرتة األخرية لتوفري الحفارات لمرشوع 
خدمات حقول النفط مع رشكة شيفرون إنك السعودية والرشكة الكويتية لنفط الخليج في منطقة الوفرة الواقعة في المنطقة المحايدة بني الكويت 

والسعودية. لمزيد من المعلومات عن العقد يرجى االطالع على الفصل الثالث عرش بعنوان “مراجعة العمليات التشغيلية والمالية”.
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عالوة على ذلك، قام مستشار السوق بتحديد فرص متعددة في قطاعات خدمات الحفر واآلبار الي يمكن ألبراج االستحواذ عليها في السوق لتكون 
بمثابة نقطة انطالق لرحلتها اإلقليمية األكرب.

ترى الرشكة أيًضا إمكانية تقديم خدمات األنابيب المرنة في الجزائر، حيث يوجد طلب كبري على رشكة أوكسيدنتال )ثاني أكرب رشكة نفط دولية تعمل 
في الجزائر وأحد عمالء الرشكة الحاليني( على التدخل الخفيف.

العمليات

تدير الرشكة أعمالها من خالل قطاعني، )1( خدمات الحفر وإصالح اآلبار وصيانتها و )2( خدمات اآلبار، كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه.

خدمات الحفر وإصالح اآلبار وصيانتها

توفر الرشكة منصات الحفر، وهي أنظمة متكاملة تستخدم لحفر آبار النفط والغاز الربية الجديدة، بشكل أسايس لرشكات النفط الوطنية العُمانية 
إلى جنب مع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك معدات  والمشغلني ذوي الجنسيات المتعددة والمستقلني ورشكات النفط والغاز العالمية، جنبًا 
الحفر والموظفني والوقود، والمياه الصالحة للرشب واإلقامة. عالوةً على ذلك، توفر الرشكة حفارات إصالح اآلبار وصيانتها، والي تُستخدم لصيانة 
إصالح اآلبار وصيانتها لعمالئها خالل دورة حياة البرئ بأكملها، وتشمل ما يلي:  وترميم واستعادة سالمة اآلبار الموجودة، حيث يتم تقديم خدمات 
استعادة برئ اإلنتاج أو الحقن؛ إعادة استكمال البرئ لتحسني األداء؛ اختبار وإعادة سالمة البرئ؛ التخلي عن أي برئ جاف أو قديم؛ التخفيف من االنقطاع 
إما بشكل مبارش أو من خالل  إلى طرف،  الكبري للمياه في آبار اإلنتاج؛ وتحفزي الخزان وتنظيفه. توفر الرشكة أيًضا خدمات نقل الحفارات من طرف 
مقاولني من الباطن تابعني لجهات خارجية )راجع “حركات جهاز الحفر”(. يتم تشغيل حفارات الرشكة من قبل موظفني مدربني ومؤهلني تأهياًل عاليًا، 

مما يتيح لها تقديم خدماتها في بيئة آمنة مع تقليل الوقت غري المستغل في اإلنتاج والوقت الضائع.
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إيرادات بلغت 108.4 مليون ريال عُماني أو 87 في المئة، وقطاع إصالح اآلبار وصيانتها 91.6 مليون ريال عُماني أو 89 في  حقق قطاع خدمات الحفر 
إيرادات الرشكة، للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022، على التوالي.  المائة، من إجمالي 

ويوضح المخطط البياني التالي متوسط مدة العقد المتبقية لعقود خدمات الحفر وإصالح اآلبار وصيانتها حىت تاريخ 30 سبتمرب 2022:

 

تؤمن الرشكة أنه ألسطول الحفر لديها سجل قيايس قوي من حيث الحد األدنى من الوقت غري المستغل في اإلنتاج/ التعطل )ويتضح ذلك من خالل 
تحقيق نسبة 1.84% من معدل الوقت غري المستغل في اإلنتاج للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 ونسبة 1.7% في األشهر التسعة المنتهية في 30 
سبتمرب 2022(، والذي يعكس متوسط العمر المنخفض نسبيًا والتمزي اإلداري والتكنولوجيا األساسية للرشكة والصيانة وكفاءات األتمتة، هو عامل 

رئيس يساهم في متوسط مدة عقودها.

أسطول آالت حفر اآلبار )الحفارات(

تمتلك الرشكة وتشغل 25 جهاز حفر بري، من بينها سبعة تقل أعمارهم عن ست سنوات، و11 ترتاوح أعمارهم بني 6 و10 سنوات، ويبلغ متوسط أعمار 
الباقي منها بني 11 و16 عامًا. ستة من حفارات الرشكة لديها قوة تقدر بـ 2000 حصان، وعرشة منها لها قوة تقدر ما بني 1500-1800 حصان، وتسعة 
منها بقوة 1000 حصان. هذه القدرات تجعل الرشكة مناسبة بشكل خاص للتوسع في أسواق الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث تلقت الرشكة 

بالفعل بعض عمليات التأهيل األولي وكان الطلب على الحفارات األرضية بهذه السعات مرتفعًا )انظر “- التأهيل األولي للتشغيل”(.

توفر حفارات الحفر والتنقيب التابعة للرشكة مجموعة من الحلول لحفر أنواع مختلفة من آبار النفط والغاز، ابتداءً من اآلبار الضحلة إلى آبار التنقيب ذات 
الضغط العالي ودرجات الحرارة العالية. تولد محركات الحفارات الطاقة الي يتم نقلها من خالل محول الرتدد، أو مقوم التحكم السيليكوني، وذلك 
لتشغيل معدات الحفارة كهربائيًا، والي تشمل )1( صاري )أو رافعة(؛ )2( محرك علوي )أو صينية دوارة( الذي يعمل لتحريك أدوات الحفر لتدوير 
رأس الحفار والذي يقوم بالحفر في حفرة البرئ من خالل طبقات الصخور تحت السطحية: )3( مضخات الطني، الي تضخ الطني في حُفَر اآلبار للحفاظ 
على الضغط الهيدروستاتيكي لمنع النفط والغاز من الوصول إلى السطح وكذلك نقل قطع الصخور إلى السطح عن طريق تدوير سائل الحفر؛ )4( 
أجهزة الرفع أو السحب، والي تستخدم لرفع وخفض أدوات الحفر داخل وخارج البرئ وإنزال األنبوب في البرئ لتطويق التكوينات الصخرية: و)5( معدات 
التحكم في المواد الصلبة وخزانات الطني، والي تتكون من فتحات طينية نشطة واحتياطية مزودة بمحركات كهربائية. إن عمق البرئ المقصود وقطر 

البرئ وانحرافه عموديًا هي العوامل الرئيسية الي تحدد حجم ومواصفات الحفارة األكرث مالءمة لمرشوع تنقيب معني.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 واألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، عمل أسطول حفارات الرشكة المتعاقد عليها بنسبة %99.8 
و97.4% من االستخدام على التوالي.

كما قامت الرشكة بزيادة أسطول حفارات الحفر والتنقيب التابعة لها من خالل الحصول على حفارات جديدة بداًل من الحفارات القديمة، حيث تتحصل 
الرشكة على الحفارات الجديدة بعد أن تكون )1( قد وقعت عقدًا محدد المدة )مع غرامة اإلنهاء المبكر( مع أحد العمالء بخصوص جهاز الحفر هذا 
و)2( تمويل مصرفي مضمون. نتيجة لذلك، يعد أسطول حفارات الحفر والتنقيب التابع للرشكة من أحدث أساطيل الحفر في منطقة الرشق األوسط 
إفريقيا، حيث يبلغ متوسط   عمر هذه الحفارات 8.6 وذلك بتاريخ 31 ديسمرب 2022. عادة ما ترتاوح متوسط مدة الحصول على حفارات جديدة  وشمال 
من ثمانية إلى 12 شهرًا. وتتمزي ستة من حفارات الحفر والتنقيب التابعة لها على أحدث إصدار من معدات نقل األنابيب، مثل رأس أنبوب آلي التشغيل 
بالتنسيق مع رشكات تصنيع الحفارات وعمالء الرشكة لتلبية  التوجيه السفلية، والي صممتها الرشكة جميعًا  إلى أذرع  وخزانات الطني، باإلضافة 
َّتة على عجالت، مما يفيد العمالء  احتياجات المرشوع الخاصة بهم. عالوة على ذلك، فإن 21 من حفارات تنقيب الرشكة البالغ عددها 25 حفارًا مُثب
من خالل خفض الوقت الي تستغرقه الحفارة في التحرك بشكل ملحوظ والوقت الضائع مقارنة بالحفارات التقليدية المثبتة على المنصة أو الحامل. 
تحتوي جميع حفارات الرشكة على أنظمة دفع علوي، والي تضمن قدرات حفر أكرب مثل حفر اآلبار المنحرفة واألفقية وتكون أرسع وأكرث أمانًا في 
التشغيل من نظام دفع كيلي. باإلضافة إلى ذلك، تم تجهزيها جميعًا بكابينة حفر مكيفة مع أدوات تحكم بعصا التحكم. تتمزي غالبية حفارات الرشكة 
أيًضا بمعدات مناولة )رفع( حديثة، والي قد تشمل عامل الحفر الحديدي، وأنظمة بايب كات، والمصاعد الهيدروليكية، وزالقات الطاقة، وأدوات 

تشغيل أنابيب الحفر، والحفر األوتوماتيكي وعزم الدوران الخفيف.

يوضح الجدول التالي المواصفات الرئيسية لحفارات الحفر والتنقيب التابعة للرشكة كما في 30 سبتمرب 2022:
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وقت توقف الحفارة 
وعدم إنتاجها )1( بداية العقد / نهايته  حالتها االستخدام المتعاقد بشأنها سنة الصنع القوة الحصانية رقم الحفارة

%1.71 2026 / 2019 نشط بيرتوجاز 2014 1000 حصان حفارة رقم 103
%0.90 2022 / 2018 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2015 1000 حصان حفارة رقم 104
%0.55 2024 / 2017 نشط ميدكو 2017 1000 حصان حفارة رقم 105
%3.74 2027 / 2021 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2021 1000 حصان حفارة رقم 106
%3.17 2027 / 2021 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2021 1000 حصان حفارة رقم 107
%0.52 2027 / 2021 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2021 1000 حصان حفارة رقم 108
%1.35 2027 / 2021 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2021 1000 حصان حفارة رقم 109

ال ينطبق 2025 / 2022 نشط أو كيو لالستكشاف واالنتاج 2021 1000 حصان حفارة رقم 110
ال ينطبق 2025 / 2022 نشط أو كيو لالستكشاف واالنتاج 2021 1000 حصان حفارة رقم 111

%0.13 2024 / 2007 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2007 1500 حصان حفارة رقم 201
%1.13 2025 / 2007 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2007 1500 حصان حفارة رقم 202

%7.65 2025 / 2007 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2007 1600 حصان حفارة رقم 203
%1.54 2027 / 2010 نشط يس يس إي دي 2007 1600 حصان حفارة رقم 204
%5.72 2023 / 2020 نشط أو كيو لالستكشاف واالنتاج 2011 1800 حصان حفارة رقم 205
%0.00 2023 / 2018 نشط أوكي 2011 1800 حصان حفارة رقم 206

%0.75 2023 / 2018 نشط أوكي 2011 1800 حصان حفارة رقم 207
%1.07 2023 / 2018 نشط أوكي 2011 1600 حصان حفارة رقم 208
%0.09 2023 / 2018 نشط أوكي 2012 1800 حصان حفارة رقم 209
%1.13 2023 / 2020 نشط أو كيو لالستكشاف واالنتاج 2012 1800 حصان حفارة رقم 210
%8.20 2022 / 2019 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2008 2000 حصان حفارة رقم 301
%0.92 2023 / 2018 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2014 2000 حصان حفارة رقم 302
%0.67 2024 / 2018 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2014 2000 حصان حفارة رقم 303
%0.55 2024 / 2018 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2014 2000 حصان حفارة رقم 304
%0.42 2024 / 2015 نشط بي بي 2015 2000 حصان حفارة رقم 305
%1.03 خاملة )2( —  2015 2000 حصان حفارة رقم 306

%1.87 المتوسط
مالحظة

عن الفرتة المنتهية في 31 ديسمرب 2021.  )1(
هذه الحفارة في طور إعادة التشغيل وقد تم التعاقد عليها مع إيه آر إيه.  )2(

إضافة مخطط لها لعدد 11 حفار بحلول 2027  تعزتم الرشكة االستمرار في التوسع في أسطول حفاراتها بنهاية الخمس أعوام التالية، مع صافي 
للوصول إلى إجمالي 36 حفار.

أسطول حفارات إصالح اآلبار وصيانتها 

تمتلك الرشكة وتدير أسطواًل مكونًا من خمس حفارات إلصالح اآلبار وصيانتها، والي تُستخدم لدعم خدمات صيانة اآلبار. تم رشاء ثالثة من هذه 
الحفارات بعد أن وقعت عقودًا مع العمالء، واثنتان كانتا سابقًا حفارتني تم تحويلهما استجابةً لطلب العمالء. تم تصميم الثالثة حفارات إلصالح اآلبار 
وصيانتها والي تعمل بقدرة 550 حصانًا ويبلغ عمرها عرش سنوات، خصيًصا لمشاريع الصيانة الخفيفة والمتوسطة، في حني في عام 2020 تم تجديد 

حفارتني للصيانة بقوة 750 حصانًا وذلك الستخدامهما في مشاريع صيانة اآلبار الثقيلة واآلبار عالية المخاطر.

إلى ملحقات حفر  تتكون حفارات صيانة اآلبار وصيانتها التابعة للرشكة من ناقل متحرك، والذي يتضمن محركًا، وأجهزة الرفع، وصاري، باإلضافة 
قياسية أخرى ومعدات متخصصة لخدمة اآلبار، وهي مصممة لإلصالح والصيانة الدورية آلبار النفط والغاز الي تتطلب تدخل خَدمي للحفاظ على 
اإلنتاج وزيادة العمر اإلنتاجي لآلبار. تتمثل الوظيفة األساسية لحفارات صيانة اآلبار في العمل كرافعة بحيث يمكن سحب األنابيب وأذرع الضخ ومعدات 

الحفر من البرئ وإعادة تشغيلها فيه. تتمتع حفارة الصيانة أيًضا بالقدرة على حفر اآلبار الضحلة أو تتبع لبرئ موجود.

في السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 واألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، عمل أسطول حفارات إصالح اآلبار وصيانتها بنسبة تشغيل 
بلغة 100% وهو استخدام الحفار المتعاقد عليه.

يوضح الجدول التالي المواصفات الرئيسية لمنصات إصالح اآلبار وصيانتها التابعة للرشكة كما في 30 سبتمرب 2022:

وقت توقف الحفارة 
وعدم إنتاجها )1( 

تاريخ بداية العقد / 
نهايته حالتها االستخدام المتعاقد بشأنها سنة الصنع )2( القوة الحصانية رقم الحفارة

%2.93 2028 / 2011 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2012 550 حصان رافعة 001
%2.40 2028 / 2011 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2012 550 حصان رافعة 002
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وقت توقف الحفارة 
وعدم إنتاجها )1( 

تاريخ بداية العقد / 
نهايته حالتها االستخدام المتعاقد بشأنها سنة الصنع )2( القوة الحصانية رقم الحفارة

%2.51 2028 / 2011 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2012 550 حصان رافعة 003
%1.32 2030 / 2020 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2007 750 حصان رافعة 004
%0.52 2030 / 2020 نشط رشكة تنمية نفط عمان 2007 750 حصان رافعة 005

مالحظات 
عن الفرتة المنتهية في 31 ديسمرب 2021.  )1(

تم تجديد الرافعتني 4 و5 في 2020.  )2(

عملية نقل الحفارات من برئ آلخر 

للقدرات  نظرًا  وذلك  عمالئها،  بشهادة  وذلك  عمان  سلطنة  في  الحفارات  نقل  خدمات  مجال  في  الرائدة  الرشكات  من  واحدة  أنها  الرشكة  تعتقد 
التكنولوجية الحديثة ألسطولها والي يمكن أن توفر كفاءات تشغيلية أكرب من العديد من الحفارات القديمة الي يديرها منافسوها، والي يمكنها 
بدورها من توفري الوقت والتكلفة لعمالء الرشكة مما يؤدي إلى انخفاض كبري في مدة نقل الحفارات وتقليل الوقت غري المستغل في اإلنتاج. كذلك 
تمتلك الرشكة أسطواًل متنوعًا من الحفارات ذات القدرة الحصانية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة القادرة على الحفر في البيئات الصحراوية والتنقل 
عربها. توفر الرشكة خدمات نقل حفارات التنقيب من مكان إلى آخر ألنواع مختلفة من الحفارات وحسب متطلبات العمالء، إما عن طريقها مبارشةً أو 
من خالل مقاولني من الباطن تابعني ألطراف اخرى. وفقًا لما تتمتع به الرشكة من خربة في هذا المجال فهي تملك القدرة على نقل حفارات تنقيب 

العمالء بكفاءة وأمان، وبالتالي ينعكس ذلك على تعزيز قدرة عمالئها على توفري المزيد من اآلبار، والي ترى الرشكة أنها مزية تنافسية رئيسية.

يتم نقل حفارات التنقيب بني مواقع اآلبار باستخدام الرافعات وشحنات التحميل المنخفضة والشاحنات، وعادةً ما تكون حفارات الصيانة ذاتية الدفع 
إجمالي لكل عملية  أو على حامالت، مما يجعلها أسهل في النقل من حفارات التنقيب والحفر. تنص غالبية عقود الرشكة على دفع العميل لمبلغ 
نقل للحفارات، مما يؤدي إلى زيادة اإليرادات، كما يرتفع حجم اإليرادات بشكل أكرب عندما تكون الرشكة قادرة على تريع عملية نقل الحفارة إلى 
موقعها الجديد، مما يتيح للحفارة ببدء العمل في وقت مبكر. بينما تنص بقية العقود على دفع سعر مخفض للرشكة عندما يقع على عاتق العميل 

مسؤولية نقل الحفارات.

خدمات اآلبار

توفر الرشكة مجموعة متنوعة من خدمات آبار النفط والغاز من خالل ثالثة خطوط عمل: التكسري الهيدروليكي، والذي يوفر حلواًل هندسية موجهة 
نحو الخزانات ومصممة لتحسني إنتاجيتها، وصب األسمنت لدعم وحماية بطانة اآلبار والمساعدة في تحقيق العزل المنطقي، واألنابيب المرنة، حيث 
تستخدم أسطواًل من األنابيب المرنة للتحفزي عن طريق ضخ السوائل أو التصديع المائي، وفي تنظيف جوف البرئ، وفي الدخول فيه، وفي التنقيب، 

وفي ضخ سائل النيرتوجني، وفي التحكم في الرمال، وفي أعمال التثبيت باإلسمنت وفي دورة البرئ وخدمات العزل الميكانيكي.

حقق قطاع خدمات اآلبار إيرادات بلغت 16.1 مليون ريال عماني و10.8 مليون ريال عماني، أي نحو 13% و11%من إجمالي إيرادات الرشكة، للسنة المنتهية 
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في 31 ديسمرب 2021 والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022، على التوالي. 

اعتبارًا من 30 سبتمرب 2022، بلغ متوسط   مدة العقد المتبقية في الرشكة بقطاع خدمات اآلبار )9.6( سنوات. وتبلغ المدة المتبقية عرش سنوات فيما 
يتعلق بما يقرب من 60 في المئة من عقود خدمات اآلبار، مع تحقيق التوازن مع المدة المتبقية الي تُقدر بتسع سنوات.

التكسري والتصديع الهيدروليكي )تصديع مائي(

توفر خدمات التكسري والتصديع الهيدروليكي )تصديع مائي( حلواًل هندسية موجهة للخزانات مصممة خصيًصا لتحسني إنتاجية الخزانات. تُستخدم هذه 
الخدمات لتحسني اإلنتاج عن طريق إطالق الهيدروكربونات حيث يتم تقييد التدفقات الطبيعية. تم تصميم حافظات المعدات وسوائل التصديع لتقديم 
حلول فعالة للعمالء من حيث التكلفة ومصممة خصيًصا لبيئة العمل، وعمق وتعقيد خزاناتهم. تمثل الرشكة حاليًا رشكة خدمات اآلبار الوحيدة الي 
إنتاج آبار النفط والغاز، وكانت رائدة  تأسست في دول مجلس التعاون الخليجي والقادرة على تقديم خدمات التكسري الهيدروليكي المتكاملة لزيادة 

إقليمية في نرش هذه الخدمات لتطوير إمكانية خدمة آبار النفط الضيقة والعميقة غري التقليدية والغاز في سلطنة عمان.

إلى  إدخالها  تشمل خدمات التكسري المتكاملة أيًضا التدفق واختبار اآلبار. يعترب التدفق العكي ضروريًا لتنظيف البرئ األولي إلزالة السوائل الي تم 
إجراء قياسات أثناء تدفق السوائل من الخزان. تقدم الرشكة هذه الخدمات  البرئ وأي حطام مرتاكم في حفرة البرئ، في حني أن اختبار البرئ يستلزم 
إجمالية تبلغ 35,000 حصان، والي يمكن دمجها مع المعدات المساعدة لتوفري أسطولني  بأسطول مكون من 14 مضخة تكسري هيدروليكي بسعة 
لخدمات التكسري والتحفزي الهيدروليكي. تمتلك الرشكة أيًضا معمل تحفزي متنقل بالكامل يتم استخدامه فيما يتعلق بخدمات التكسري الهيدروليكي، 

باإلضافة إلى تقنية سوائل داخلية مجربة ومختربة.

التدعيم الخرساني )األسمني(

تقدم الرشكة خدمات التدعيم الخرساني )اإلسمنت( من بناء اآلبار إلى أعمال اإلصالح لضمان سالمة جيدة وعزل منطقي مناسب تم تصميمه لضمان 
توفرها طوال عمر البرئ.

تشمل هذه الخدمات االختبارات المعملية المعقدة الداخلية ومزج األسمنت المخصص في قاعدة خدمات اآلبار في والية أدم في سلطنة عمان، يليها 
الخلط والضخ بالضغط في مواقع آبار العمالء. تقدم حافظة الرشكة مجموعة واسعة من أنظمة األسمنت المناسبة لألغراض الي يتطلبها اآلبار، 
بدءًا من خيارات الردغة خفيفة الوزن الي تصل إلى 7.5 رطل للغالون )الربميل( إلى الردغة ثقيلة الوزن الي تصل إلى 21 رطاًل للغالون. توفر الفرق 
الفنية التابعة للرشكة حلول تركيب مخصصة باستخدام عمليات المحاكاة المتقدمة، وكذلك من خالل تطبيق خرباتهم من المشاريع السابقة، لتحقيق 

نتائج بناء و/أو إصالح مثالية.

تقوم الرشكة بتشغيل تسع حزم أسمنتية تشمل ملحقات الخلط والكتل المصاحبة لتقديم خدماتها في صناعة األسمنت لحفارات الحفر والتنقيب 
وصيانة اآلبار. يمكن إعداد خدمات تغطية اآلبار باإلسمنت الخاصة بالرشكة لتلبية المتطلبات الخاصة لعمالئها، بما في ذلك منع انتقال الغاز؛ أسمنت 
خفيف الوزن، مواد متينة، األسمنت الرغوي، أسمنت ثقيل الوزن، أسمنت عازل طويل األمد، حلول فقد سائل الحفر، استخدام االسمنت لسد 
الفجوات، استخدام اإلسمنت تحت الضغط )لعزل الطبقات المنتجة(، أسمنت مرن، أسمنت ذاتي االلتئام، واألسمنت الحراري. عالوة على ذلك، 
تمتلك الرشكة خربة في إعداد وتنفيذ حلول األسمنت المتقدمة، مثل نظام األسمنت اس إي تي فائق الرعة لسد الغاز لتقليل ترب الغاز، ونظام 
األسمنت نانو التكس إلصالح اآلبار ذات الطبيعة المعقدة وإغالق المياه، نظام األسمنت المقاوم للتدفق المتطور الخاص بها لإلسمنت عرب تدفقات 
المياه الجوفية ونظام األسمنت المقاوم لثاني أكسيد الكربون لبناء تخزين تحت األرض الحتجاز الكربون واألسمنت عرب التكوينات المنتجة لثاني أكسيد 
الكربون. لتعزيز هذه الخدمات، باإلضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التابعة للرشكة، تدير الرشكة أيًضا واحدة من أكرب مختربات األسمنت المتقدمة 

كاملة التجهزي في سلطنة عمان.

األنابيب المرنة

تدير الرشكة أسطواًل من األنابيب المرنة الي توفر مجموعة مثالية من الخدمات والتقنيات ألداء تدخالت جيدة وفعالة. تشمل التطبيقات ضخ السوائل 
والتصديع المائي، وتنظيف حفرة البرئ، والتسجيل، والتثقيب، وبدء تشغيل النيرتوجني، والتحكم في الرمال، واستخدام اإلسمنت، وسوائل حفر 
اآلبار، وخدمات العزل الميكانيكي. تعترب األنابيب المرنة حاًل فعااًل من حيث التكلفة وموفرًا للوقت ألنشطة صيانة اآلبار أو إصالحها. تحتوي األنابيب 
المرنة على مجموعة واسعة من التطبيقات في صب السوائل والتصديع المائي. تمتلك الرشكة أيًضا فريقًا للنمذجة والمحاكاة داخليًا للمساعدة في 

تقديم هذه الخدمة.

التأهيل األولي للتشغيل

بصفتها المزود الرائد لخدمات الحفر الربية في سلطنة عُمان، ووفقًا للقياس الُمعد بعدد من الحفارات العاملة المتعاقد عليها في عام 2022، تعزتم 
الرشكة االستفادة من هذه التجربة لتوسيع نطاق أعمالها في األسواق اإلقليمية الرئيسية. من األمور الهامة في هذه االسرتاتيجية هو الحصول 
على عمليات تأهيل أولي مع رشكات النفط الوطنية الرئيسية ورشكات النفط والغاز الكربى في هذه األسواق. تتضمن عملية التأهيل األولي، الي 
قد تستغرق في بعض الحاالت أكرث من عام إلكمالها، تدقيق البيانات المالية للرشكة، ومراجع العمالء، والدراية الفنية وكفاءات القوى العاملة، وقد 
تشمل زيارات ميدانية. يسمح بالحصول على عمليات التأهيل األولي بدعوة الرشكة إلى المناقصات المستقبلية، في حال نجحت في الوصول إلى 

أسواق جديدة وتنويع مصادر اإليرادات.

حصلت الرشكة على عمليات تأهيل أولي في الكويت، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، والهند )حيث تم تأهيل الرشكة للعمل مع رشكة كايرن 
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إنريجي(. يوضح الجدول التالي بعض المعلومات للحالة المتعلقة بتطبيق المؤهالت المسبقة للرشكة:

حالة تطبيق التأهيل األولي العمالء أو العمالء المحتملني الدولة
التأهيل  إلى  حاليًا  تسعى  والصيانة.  الحفر  لبعض خدمات  األولي  التأهيل 

األولي لبعض خدمات األسمنت وخدمات التكسري المتكاملة. 
رشكة نفط الكويت؛ رشكة شيفرون 

إنك السعودية، والرشكة الكويتية 
لنفط الخليج

الكويت

التأهيل  إلى  حاليًا  تسعى  المياه.  آبار  حفر  خدمات  لبعض  األولي  التأهيل 
المسبق لبعض خدمات األسمنت وخدمات التكسري المتكاملة.

رشكة أرامكو السعودية المملكة العربية السعودية

التكسري  المرنة وخدمات  لبعض خدمات األسمنت واألنابيب  األولي  التأهيل 
المتكاملة. 

رشكة سوناتراك الجزائر

التأهيل األولي للحصول على خدمات حفر وأنابيب ملفوفة معينة.  رشكة كايرن الهند 

السعودية  إنك  النفط مع رشكة شيفرون  خدمات حقول  لمرشوع  حفارات  لتوريد  عقداً  مؤخراً  الرشكة  وقعت  األولي  التأهيل  مرحلة  من  وانطالقا 
والرشكة الكويتية لنفط الخليج في منطقة الوفرة الواقعة في المنطقة المحايدة بني الكويت والسعودية. لمزيد من المعلومات عن العقد يرجى 
االطالع على الفصل الثالث عرش بعنوان “مراجعة العمليات التشغيلية والمالية”. لمزيد من المعلومات حول األسواق الي تعمل فيها الرشكة والي 

تنوي التوسع فيها، راجع “الفصل العارش- نظرة عامة على السوق”.

الصيانة

إلى أربعة فرق: صيانة موقع اآلبار، المكتب الرئيي، وفريق عمل الورشة. يركز قسم الصيانة على ثالثة  يعمل بقسم الصيانة موظفني مقسمني 
عوامل صيانة رئيسة: الصيانة الوقائية، والصيانة التنبؤية أو القائمة على الحالة، واألعطال أو الصيانة غري الدورية. تجري الرشكة هذه الصيانة وذلك 
القضاء على مشكالت  وبالتالي  التشغيل في حالة عمل جيدة،  المعدات وأنظمة  والحفاظ على  التشغيل وموثوقيتها  أنظمة  توافر جميع  لزيادة 
السالمة المحتملة وضمان معايري تشغيلية عالية. يتم تنفيذ غالبية أعمال الصيانة لمعدات الرشكة داخليًا، على الرغم من أنه بالنسبة للشهادات وفي 
إدارة الصيانة أيًضا على المبادرات  ظروف محدودة أخرى، تعمل الرشكة مع جهات أخرى، بما في ذلك الرشكات المصنعة للمعدات األصلية. ترشف 

الجديدة، مثل مبادرة تكرير النفط وتقليل استهالك الوقود باإلضافة إلى تحسني عمليات الصيانة التنبؤية للرشكة.

تقوم الرشكة بفحص الحفارات ومعدات خدمات اآلبار الخاصة بها وصيانتها في ضوء معايري االعتماد المعرتف بها دوليًا، مثل تعليمات الرشكات المصنعة 
للمعدات األصلية، والممارسات المويص بها من معهد البرتول األمريكي، باإلضافة إلى أفضل الممارسات الخاصة بالرشكة - بما في ذلك دليل إدارة 
إعادة اعتماد المعدات الي تتألف منها الحفارة بشكل دوري ومستقل  الصيانة وإجراءات التشغيل القياسية - وتلك الصناعة بشكل عام. يتم أيًضا 
إعادة التأهيل الرئيسية الي استمرت 10  إلى تلك المعايري. على سبيل المثال، اكتملت عملية الصيانة ألربع حفارات تنقيب بنجاح وعملية  بالرجوع 

سنوات في عام 2022.

طبقت الرشكة برنامج ساب منذ عام 2013، وترى أنها واحدة من عدد محدود من الرشكات الي تستخدم وحدة صيانة ساب في مواقع الحفر، مما 
يسمح بمراقبة أوامر أعمال الصيانة بسهولة، وتتبع سجل المعدات وإعداد التقارير للتحليل الهنديس. كما تستخدم الرشكة برامج منفصلة ألنشطة 

صيانة خدمات اآلبار.

العمالء

تحتفظ الرشكة بعالقات قوية وطويلة األمد مع العمالء لدى رشكات النفط الوطنية العمانية الرائدة، بما في ذلك رشكة أو كيو لالستكشاف واإلنتاج، 
إلى الجهات الُمشغلة المستقلة ومن أمثلتها يس يس إيرنجي ديفالوبمنت عُمان،  ورشكات التشغيل الهجينة، مثل رشكة تنمية نفط عُمان باإلضافة 
ورشكة آرا للبرتول ورشكة برتوجاز ريما. كذلك يشمل عمالء الرشكة أيًضا رشكات النفط والغاز الدولية مثل بي بي، وميدكو، واوكسيدنتال، وخالل 
السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، جاءت نسبة 49.3% من إيرادات الرشكة من أكرب عمالئها وهي رشكة تنمية نفط عمان، بينما كانت نسبة 66% من 
إيراداتها ناجمة عن عمالء رشكة النفط الوطنية العمانية والعمالء التابعني لرشكات التشغيل الهجينة )ومنها رشكة تنمية نفط عمان(. وتجدر اإلشارة 
إلى أن قائمة عمالء الرشكة تعكس قدرتها على تلبية المعايري العالمية من حيث الجودة والصحة والسالمة والمعايري البيئية وتبني ثقة عمالئها، وخاصة 
رشكة تنمية نفط عمان وأو كيو لالستكشاف واإلنتاج، في تقديم خدماتها. وبغض النظر عن أن الملكية النهائية المشرتكة للرشكة وكذلك رشكة تنمية 
نفط عمان ورشكة أو كيو لالستكشاف واإلنتاج تعود إلى الحكومة، فقد تنافست الرشكة وستستمر في المنافسة للحصول على عقود مع رشكة تنمية 
نفط عمان ورشكة أو كيو لالستكشاف واإلنتاج على أساس الجدارة وعلى أساس المعاملة التجارية غري التفضيلية، وبرشوط يمكن مقارنتها مع تلك الي 

يمكن الحصول عليها من أطراف ثالثة غري ذات صلة. راجع “الفصل الخامس عرش - معامالت األطراف ذات الصلة والعقود األساسية”.

رشوط العقد وأسعار اليوم

ترتاوح عقود الرشكة عادةً من ثالث إلى ست سنوات )فرتة الرشكة األولية(، مع إعطاء العميل خيار التمديدات متعددة السنوات الي ترتاوح من سنة إلى 
أربع سنوات. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط   المدة المتبقية لعقود خدمات الحفر وصيانة اآلبار للرشكة وعقود خدمات اآلبار 3.8 سنوت و7.9 سنوات، و9.6 سنوات، 
على التوالي، وذلك كما في تاريخ 30 سبتمرب 2022. باإلضافة إلى ذلك، )كما بتاريخ 30 سبتمرب 2022( فإن مدة العقود المتبقية لعدد 9 منصات حفر الرشكة 
)14 من 30( لديها فرتات عقود ممتدة لسبع سنوات أو أكرث. ومنذ عام 2007، كانت هناك حالة )واحدة( فقط لم يمارس فيها خيار التمديد بعد انتهاء عقد 
الرشكة، بينما توجد العديد من الحاالت الي ُطلب فيها فرتات تمديد إضافية تتجاوز تلك الواردة في العقد األصلي. وترى الرشكة أن ارتفاع معدل التحويل 



77 

المشار إليه يعكس جزئيًا قوة عالقات العمالء ورغبة كال الطرفني في تجنب عملية تقديم العطاءات المطولة حيثما أمكن ذلك. وقد كان هذا عامالً رئيسيًا في 
دفع متوسط   طول العقد المرتفع، والذي يعتقد مستشار السوق أنه أحد أعلى النسب بني منافي الرشكة في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا.

تحصل الرشكة على عقودها من خالل عمليات مناقصة تنافسية. وتختلف عمليات العطاء حسب العميل ونوع المرشوع. كما يتمتع فريق إدارة الرشكة 
بخربة كبرية في التعامل مع عمليات تقديم العطاءات، والي من وجهة نظر الرشكة تعمل على تحسني قدرة الرشكة على الحصول على عقود جديدة. 
بدعوة لتقديم عطاءات ألحد المشاريع من مجموعة مختارة من مزودي خدمات حقول النفط والغاز، ولكن قد يسبقها  تبدأ عملية المناقصة عادةً 
إلى مقدمي الخدمات المهتمني للرد بعطاءات مفصلة فيما يتعلق بالمكونات التجارية والتقنية  طلب للتعبري عن الرغبة في المشاركة. توجه الدعوة 
المتعلقة بالمناقصة المعينة. يحدد المكون التجاري منهجية التعويض ومعايري التسعري، بينما يحدد المكون الفي نطاق العمل، والرشوط واألحكام 

القانونية، ومتطلبات الصحة والسالمة والبيئة والخدمة الفنية ومواصفات المعدات.

التوافر والسعر والمالءمة الفنية. ويطلب عدد محدود من العمالء من  سيكون اختيار العميل بناءً على مجموعة من المعايري، والي تتضمن عادةً 
الرشكة إرسال سندات الضمان االبتدائي عند طرح مناقصة لمنح العقد، وعادة ما تكون الرشكة مطالبة بإرسال سندات ضمان حسن التنفيذ )ضمان 
نهائي( بعد ترسية العقد. وتُفعّل ضمانات حسن األداء بشكل عام مىت وجدت حاالت تقصري محددة لم يتم تداركها في الخدمات الواجب تقديمها 

بموجب العقد ذي الصلة. وعادة ما تبلغ نسبة هذه السندات ما بني 5 إلى 10% من إجمالي قيمة العقد.

إلى توفري خدمات الحفر األساسية و/أو صيانة اآلبار و/أو خدمات اآلبار على النحو المحدد في العقد، يجب  تشرتط عقود الرشكة عادةً أنه باإلضافة 
على الرشكة أيًضا توفري الموظفني والتأمني والتموين واإلقامة. ويُجرى التعاقد من الباطن على بعض هذه الخدمات التكميلية مع جهات خارجية. 
وبالنسبة للعناصر االستهالكية المرتبطة مبارشة بالعمل الذي تؤديه الرشكة، مثل الوقود والمياه المحمولة، فعادة ما يتحملها العميل. بينما ال تزال 
الرشكة مسؤولة عن تحمل المخاطر التشغيلية من تعطل وإصالح المعدات المملوكة لها. وفيما يتعلق بالتأخريات و/أو الخسائر الناتجة عن الظروف 

الجوية السيئة، فهي تقع إما على عاتق العميل أو تُصنف كأحد أحداث القوة القاهرة.

تُعزى إيرادات الرشكة بشكل أسايس إلى المعدالت اليومية المستحقة الدفع فيما يتعلق بالحفر وصيانة اآلبار وخدمات اآلبار المقدمة. وعادة ما تختلف 
المعدالت اليومية المذكورة فيما يتعلق بما يلي: )1( أنشطة الحفر؛ )2( وقت االستعداد؛ )3( أيام الصيانة المدفوعة؛ )4( تكديس المعدات؛ و)5( 
عند وقوع أحد أحداث القوة القاهرة. وتفرض الرشكة رسومًا إضافية على الخدمات التكميلية، بما في ذلك خدمات التموين واإلقامة، الي تزيد عن 
إيرادات من توفري بعض المنتجات المستخدمة فيما  إلى ذلك، تحصل الرشكة أيًضا على  مبالغ العقد المتفق عليها مسبقًا، وكذلك التنقل. باإلضافة 
يتعلق بالخدمات السابقة، مثل المواد الكيميائية واألسمنت والدعامات، وكذلك لعمليات نقل المعدات، وجلب منصات الحفر المملوكة لها وسحبها، 
إما رسوم أو معدل يوم محدد لنقل حفاراتها بمجرد بدء التشغيل. وتعكس رسوم جلب المعدات، عند االقتضاء، تكلفة تغيري موضع  ويشمل ذلك 
إلى جانب أي تعديالت أو تحسينات مطلوب تنفيذها بموجب العقد الجديد. وتتضمن رسوم سحب المعدات، عند  إلى موقع العقد الجديد،  المعدات 
إلى حالتها األصلية في نهاية العقد وإعادة التنظيم. وعادةً ما تكون في صورة رسوم مقطوعة  االقتضاء، تكلفة تغيري موضع المعدات وإعادتها 

يدفعها العميل في بداية العقد ونهايته.

إما بالريال العماني أو بالدوالر األمريكي، على أن أغلبية العقود مقومة بالدوالر األمريكي. ترتاوح رشوط الدفع  جميع عقود عمالء الرشكة مقومة 
المحددة في عقود العمالء عادةً ما بني 30 إلى 90 يومًا.

يتم التفاوض على الغالبية العظمى من العقود مع بند خيار التمديد لفرتة معينة ومدة سعر اليوم. يمكن ممارسة الخيارات وفقًا لتقدير العميل مع 
توجيه إشعار مدته ما بني 60 و90 يومًا، بناءً على مدة فرتة الخيار. وإذا اختار العميل تمديد العقد، فعادة ما يستمر تطبيق أسعار اليوم الحالية. وغالبًا 
إضافيًا للعميل لممارسة خيار التمديد، وبالتالي تتيح للرشكة مستوى أعلى من اليقني بشأن تحقيق  ما توفر ديناميكية التسعري المذكورة حافزًا 

اإليرادات المتوقعة وتدفقات اإليرادات.

تحتوي عقود الرشكة أيًضا على أحكام المسؤولية والتعويض الي ترى الرشكة أنها معيار األمر الواقع بالنسبة للصناعة. وفي معظم الحاالت، تنص 
هذه األحكام على أن يتحمل كل طرف في العقد المسؤولية تجاه ممتلكاته وموظفيه وأي مقاولني من الباطن يشاركون في تنفيذ العقد.

تحتوي عادةً عقود الرشكة أيًضا على أحكام اإلنهاء “بسبب” و”للمالءمة”. قد يتطلب اإلنهاء لسبب حدوث تقصري كبري من جانب أحد الطرفني. وجدير 
بالذكر أنه لم يتم إنهاء عقد الرشكة ألحد األسباب منذ تأسيسها في عام 2006. عادةً ما يتيح رشط اإلنهاء لدواعي المالءمة إنهاء العقد مع فرتة إشعار 
ترتاوح بني 60 و180 يومًا. ويُعد اإلنهاء لدواعي المالءمة نادرًا نسبيًا وحدث ذلك مرتني فقط منذ عام 2010. وفي كل الحاالت، فعند حدوثه )وبافرتاض 
إلى  إما: )1( عن طريق الرجوع  إنهاء مبكر يتم احتسابها  عدم وجود خرق أو تقصري من جانب الرشكة(، يحق للرشكة بوجه عام الحصول على رسوم 
معدل اليوم مضروبًا في العدد المتبقي من األيام بموجب العقد، مضروبًا في عامل محدد مسبقًا؛ أو )2( كنسبة مئوية تناسبية من الرسوم المحددة 
مسبقًا الي يتم االتفاق عليها في بداية العقد. وقد تنص العقود على اإلنهاء المبكر ألسباب محددة، مثل: )1( عدم وصول منصات الحفر إلى الموقع 
المحدد بحلول تاريخ معني؛ )2( تعرض منصات الحفر للفقدان أو التلف؛ )3( في حالة حدوث قوة قاهرة؛ )4( إذا خالفت الرشكة الزتاماتها المادية؛ 
)5( تعرض الرشكة لإلفالس أو التصفية؛ و )6( في حاالت معينة، وفقًا لتقدير العميل، سواء أكانت الرشكة في حالة تقصري أم ال، وذلك عن طريق 

تسوية جميع المدفوعات بني الطرفني حىت تاريخ اإلنهاء وفي بعض الحاالت بإخطار الرشكة.

تسعى الرشكة دائماً للدخول في عقد جديد للحفارة وذلك عند انتهاء عقدها الساري، كما تسعى الرشكة عادة للحصول على 10 في المائة كزيادة 
في معدالت اليوم للحفارات الي يقل عمرها عن 13 عامًا، ومعدل اليوم نفسه للحفارات األقدم. بالنسبة للحفارات الجديدة القادمة في الطريق، 
تتوقع الرشكة زيادة في معدالت اليوم على األقل من ثالثة إلى خمسة في المائة. بالمقارنة مع الحفارات الجديدة من عام 2021 في نفس الفئة.
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اإليرادات المتوقعة

تدعم عالقات الرشكة القوية وطويلة األمد مع عمالئها اإليرادات المقدرة المتوقعة كما في 30 سبتمرب 2022 البالغة 593 مليون ريال عماني لألعوام 
من 2023 حىت 2031، منها 248 مليون ريال عماني تتألف من عقود ثابتة، والرصيد المتبقي يتألف من خيارات التمديد. وترى الرشكة أن اإليرادات 
المتوقعة هي مؤرش أداء رئيي ألعمالها، ألنها تعطي مؤرشاً لإليرادات المستقبلية المقدرة ورؤية بشأن التدفقات النقدية. وتتضمن عقود الرشكة 

عادة نوعني من الرشوط: )1( فرتة مؤكدة يلزتم خاللها العميل باستخدام الحفار؛ و )2( خيارات التمديد الي يمكن ممارستها وفقًا لتقدير العميل.

تحسب الرشكة اإليرادات المتوقعة كناتج للعملية الحسابية التالية بالنسبة لكل حفار: )سعر اليوم × األيام المتبقية المتعاقد عليها )فرتة مؤكدة 
وفرتات تمديد(( + رسوم الجلب والسحب المتبقية المتعاقد عليها.

تحسب الرشكة اإليرادات المتوقعة سنويًا لكل من الرشوط الثابتة للعقود الحالية وخيارات التمديد المنصوص عليها في تلك العقود. وال تمثل خيارات 
التمديد الزتامات مضمونة من العمالء، غري أنها تشكل ترتيبًا تعاقديًا ترى الرشكة أنه يربز مؤرشًا معقواًل لنشاطها المستقبلي بناءً على تاريخ التشغيل 
إلى المدة المتبقية لعقود فرتة الرشكة  ومسار التعامل مع العمالء. وتعكس اإليرادات المتوقعة للرشكة اإليرادات المستقبلية المقدرة الي تُعزى 
الحالية وخيارات تمديد العمالء عرب جميع منصات الحفر المملوكة للرشكة. وتدرج الرشكة عقود ثابتة جديدة وخيارات التمديد في حساب اإليرادات 
الكاملة  إلى مدتها  العقود ستصل  أن هذه  الرشكة  الصلة. كما تفرتض  المقابلة ذات  األطراف  ثابتة مع  أن تدخل في عقود  بعد  المتوقعة فقط 
إذا اختار العميل  وسيتم تمديدها طوال فرتات الخيارات، بناءً على تاريخها التشغيلي ومسار تعاملها مع العمالء. وقبل نهاية العقد محدد المدة، 
إبداء االهتمام وطلبات عروض األسعار  إلى اكتشاف فرص أخرى لمنصات الحفر المملوكة لها بناءً على  عدم ممارسة خيار التمديد، تسعى الرشكة 

والدعوات المتلقاة لتقديم العطاءات.

مما ال شك فيه أن لظروف السوق العامة تأثري مبارش على عدد العقود الي تمتلكها الرشكة، ومدتها، وممارسة خيارات تمديد العمالء، وبالتالي 
على اإليرادات المتوقعة للرشكة. وعلى الرغم من أن اإليرادات المتوقعة تمثل مؤرش أداء رئيي ألعمال الرشكة المستقبلية، فقد تخضع للتعديل 
بالزيادة أو النقصان بناءً على عدة عوامل منها أي إلغاء مبكر للعقود، وعدم ممارسة خيارات تمديد العميل والتغيريات في معدل اليوم المعمول به.

يوضح الجدول أدناه تكوين اإليرادات المتوقعة المقدرة للرشكة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2023 حىت 31 ديسمرب 2031 كما بتاريخ 30 سبتمرب 2022:

 2023
المتوقع

 2024
المتوقع

 2025
المتوقع

 2026
المتوقع

 2027
المتوقع

 2028
المتوقع

 2029
المتوقع

 2030
المتوقع

 2031
المتوقع

اإلجمالي 
2031-2023

إجمالي عقود الرشكات 
ثابتة المدة

80564740187---248

53685422293941378351خيارات تمديد العميل
12912410162464541378593اإلجمالي

تخضع تقديرات اإليرادات المتوقعة للرشكة لعدد من االفرتاضات وال ينبغي االعتماد عليها كمؤرش لإليرادات المستقبلية، ولكنها تعكس تقدير الرشكة 
إثبات صحة هذه االفرتاضات وعدم وجود أي تطورات أخرى غري متوقعة. ولمناقشة بعض العوامل الي يمكن أن تؤثر  لإليرادات المحتملة في حالة 
إيرادات العقود،  على اإليرادات الفعلية، راجع الفصل الرابع “عوامل المخاطرة - قد ال تتحقق بالكامل اإليرادات المتوقعة الحالية للرشكة الناتجة عن 

وقد تنخفض بشكل كبري في المستقبل”.

عالقات الموردين والمخزون

والدوليني  المحليني  الموردين  من  متنوعة  مجموعة  من  أعمالها  إلجراء  الالزمة  األخرى  والمعدات  لها  المملوكة  الحفر  منصات  على  الرشكة  تحصل 
المؤهلني. وتندرج عقود التوريد عادةً ضمن إحدى الفئات الثالث: اتفاقيات التسعري الملزمة فيما يتعلق بالمشرتيات المستقبلية للمعدات الرأسمالية 
والمواد  الغيار  لقطع  المستقبلية  بالمشرتيات  يتعلق  فيما  الملزمة  غري  األسعار  واتفاقيات  الحفر(،  ومنصات  اآلبار  خدمات  أصول  ذلك  في  )بما 
الرأسمالية )بما في ذلك أصول خدمات اآلبار(  بالمعدات  المتعلقة  االستهالكية، على مدى فرتة زمنية محددة في كل حالة، واتفاقيات الرشاء 
وقطع الغيار والمواد االستهالكية، واتفاقيات اإليجار المتعلقة بتوريد المعدات، مثل خزانات المياه والرافعات، لدعم تنفيذ عقود العمالء. تستخدم 
الرشكة عطاءات أسعار تنافسية لرشاء عقود تصل قيمتها إلى 10,000 ريال عماني، وتستخدم عملية المناقصة لرشاء العقود الي تقل عن قيمة 10,000 
إلى الرشوط واألحكام القياسية، وتكون صالحة - وحسب االقتضاء - لمدة ثالثة أعوام، مع  ريال عماني. وتستند غالبية عقود التوريد المذكورة 

خيار تمديد المدة بناءً على اتفاق متبادل بني الطرفني. لمزيد من التفاصيل حول عقود توريد المواد الخاصة بالرشكة، راجع “العقود األساسية “.

المناقصة، تقيم  البضائع المشرتاة، يجوز للرشكة طرح مناقصة لطلب عطاءات من عدة موردين مؤهلني. وعندما تطرح الرشكة  على طبيعة  بناءً 
العطاءات الفنية والتجارية وعادة ما تمنح العقد لمورد واحد أو أكرث، باتباع النهج األكرث كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وتتمثل العوامل الرئيسية 

الي تراعيها الرشكة عند ترسية العقود في الجودة والسعر وجدول التسليم.

في حني أن الرشكة تستورد منصات الحفر الخاصة بها من العديد من الموردين، فقد جرى رشاء غالبية منصات الحفر من رشكة ناشيونال أويل ويل 
فاركو انك إل بي في الواليات المتحدة ورشكة هونغهوا انرتناشيونال كومباني ليمتد في الصني.

تصنف الرشكة الموردين بناءً على أهميتهم بالنسبة لألعمال، وتطبق العناية الواجبة فيما يتعلق ببعض الموردين المهمني للتحقق من قدراتهم. كما 
تجري الرشكة أيًضا تقييمًا سنويًا ألداء مورديها الرئيسيني.
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وترى الرشكة أن طول وعمق عالقاتها مع مورديها الرئيسيني يسمح لها باالستفادة من وفورات الحجم في رشاء السلع والخدمات. كما تتيح العالقات 
مع الموردين فرصة للرشكة للحصول على معلومات عن السوق حول التقنيات الي يبحث عنها المستخدمون النهائيون. فضال عن هذا، تسمح العالقات 

القوية مع الموردين بالتحول الريع ألي أعمال صيانة عاجلة أو غري مجدولة أو تغيريات في الطلبيات.

لدى الرشكة مستودع مركزي في المسفاة ومستودع في قاعدة خدمات اآلبار في منطقة أدم، وذلك لمساعدتها على تلبية المتطلبات التشغيلية 
وإدارة مخزونها. وغالبًا ما تحتوي منصات الحفر أيًضا على مخزن حفر داخلي للمواد االستهالكية الرئيسية وبعض قطع الغيار المهمة. لدى الرشكة 

مقاول فرعي متفرغ مكلف بنقل معداتها وقطع غيارها من المستودع المركزي إلى الوحدات الميدانية.

الموظفون

يوضح الجدول التالي عدد موظفي الرشكة بشكل عام وفي المقر الرئيي كما هو موضح في التواريخ:

كما في 30 سبتمربكما في 31 ديسمرب

2019202020212022

1,7691,8212,1952,229خدمات الحفر وصيانة اآلبار 

161162155158خدمات اآلبار 

159163176188المقر الرئيي )الدعم( 

2,0892,1462,5262,575اإلجمالي 

إضرابات وترى أن عالقات الموظفني جيدة. وحىت تاريخ هذه النرشة، ليس لدى الرشكة أي اتفاقيات  لم تشهد الرشكة أي نزاعات عمالية مادية أو 
مفاوضة جماعية مع موظفيها أو نقابة عمالية.

تُشجع  بموجبها  والي  الحكومية،   “ “التعمني  مبادرة  الخصوص،  بما في ذلك، على وجه  العمانية،  العمل  لقوانني  امتثالها  أهمية  الرشكة  تدرك 
الرشكات على توظيف العمانيني في المناصب اإلدارية واإلدارية والفنية لتقليل اعتماد الدولة على العمال األجانب. لقد حددت الحكومة هدفاً عاماً 
للتعمني يبلغ نسبة 80 في المائة، ومع ذلك، فقد تجاوزت الرشكة هذه النسبة وحافظت على معدل تعمني يزيد عن 90 في المائة للسنوات المنتهية 
في 31 ديسمرب 2019 و 2020 و 2021 و 2022. باإلضافة إلى متطلبات الحكومة في التعمني، تتطلب بعض العقود الي تدخل فيها الرشكة منها الحفاظ 
على معدالت تعمني أعلى لمراكز محددة، مثل 100%. للوظائف غري الماهرة وشبه المهرة.  لمزيد من المناقشة حول التعمني، راجع الفصل الرابع 
“عوامل المخاطرة– يمكن أن يؤثر اإلخفاق في تعيني موظفني رئيسيني واإلبقاء عليهم وعدم القدرة على جذب المواهب سلبًا على عمليات الرشكة.”

لم تقم الرشكة بإنشاء نظام خاص للمعاشات التقاعدية. ومع ذلك، ووفقًا للقانون العماني، فإنها تساهم في صناديق التأمني االجتماعي التابعة 
للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية نيابة عن موظفيها.

ساعد مجلس التحسني المستمر للرشكة، وهو منصة تتيح لجميع الموظفني تبادل األفكار من أجل التحسني، الرشكة على الفوز بجائزة أوبال 2021 
إنشاء 537 فكرة للتحسني المستمر وتم تنفيذ 284 فكرة. من خالل برنامج التحسني  ألفضل الممارسات في التمزي التشغيلي. في عام 2021، تم 

المستمر، تطورت الرشكة من إجراء تحسينات قائمة على المرشوع إلى معالجة التحسينات.

التدريب والتطوير

تلزتم الرشكة بتعزيز بيئة التدريب والتطوير المهي المستمر لموظفيها. ويتمثل الهدف من وجود قسم التدريب في الرشكة في تزويد الموظفني 
إطار عمل للكفاءات لغالبية  بالمعرفة والمهارات الالزمة للمشاركة الفعالة في كل مهمة. وقد أجرت الرشكة عملية مسح شاملة للكفاءات لتطوير 
إليه لتقييم وحدات التدريب الي يحتاجها موظفوها ولمراقبة تطورهم المستمر.  إطار عمل تخطيط الكفاءات المشار  الوظائف. وتستخدم الرشكة 
إلكرتونية، “كفاءة”، تساعد الرشكة على  عالوة على ذلك، دخلت الرشكة في رشاكة مع المؤسسة الدولية لتنمية الموارد البرشية إلنشاء وسيلة 

تقييم ووضع خطط التطوير الفردي لموظفيها.

ترى الرشكة أن برامج التدريب الداخلية طويلة األجل، ال سيما في المجاالت المهمة الخاصة بالصيانة والصحة والسالمة والبيئة والجوانب التشغيلية 
التدريب الميكانيكي )ويشمل ذلك مقدمة  أربع فئات:  التدريبية  الدورات  األخرى، تساعدها في الحفاظ على جودة ومهارات موظفيها. وتغطي 
المتقدم،  واالنفرتر  المرتدد،  التيار  مولدات  ذلك  )ويشمل  الكهربائي  والتدريب  الهواء(،  جودة  واختبار  الحفر،  منصات  وفحص  الحفارات،  لمعدات 
والتدريب الكهربائي على المحرك العلوي(، وتدريب الجودة والصحة والسالمة والبيئة )ويشمل ذلك اإلسعافات األولية ودورة تدريبية بالطبع للرشكاء 
والمديرون وكبار المسؤولني( وعمليات الحفر )بما في ذلك مستويات الشهادة الدولية للتحكم بآبار البرتول )IWCF( من 2 إلى 4، وتصميم مجموعة 
قاع البرئ )BHA(، وتالفي األنابيب المحشورة في البرئ(. وقد اعتُمدت بعض الدورات من جانب منظمات مختلفة، منها الصندوق الوطي للتدريب، 
واالتحاد الدولي لمقاولي الحفر )ADC (، والشهادة الدولية للتحكم بآبار النفط )IWCF(، برنامج تسجيل مشغلي المصانع الوطنية )NPORS( ودورة 
اإلسعافات األولية )Medic First(. وتدير الرشكة أيًضا برنامج تدريب للخريجني لتدريب الموظفني والمديرين التنفيذيني في المستقبل. تماشياً مع 
األهداف الوطنية وأهداف التعمني الخاصة بالرشكة، بدأت الرشكة مبادرة الستبدال العمالة الوافدة تدريجياً في معظم المناصب الحساسة من خالل 

تعيني موظفني عمانيني للعمل كميكانيكيني وكهربائيني، ثم تدريبهم من خالل برنامج تدريب شامل مخصص.
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إدارة األداء

إدارة األداء لتحديد األهداف لموظفيها ومراقبة أدائهم وتوفري التدريب المستمر. ويتحمل الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة  تطبق الرشكة أيًضا نظام 
العليا مسؤولية وضع مقاييس األداء الرئيسية للرشكة، والي يعتمدها المساهمون ومجلس اإلدارة. ويتشارك جميع الموظفني في االطالع على 

هذه األهداف كل عام بعد اعتمادها.

المبادرات البيئية واالجتماعية

تلزتم الرشكة بقوة بمبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الرشكات، وتدرج األمور البيئية واالجتماعية والحوكمة ضمن أهدافها االسرتاتيجية. 
وتعترب معايري االستدامة البيئية واالجتماعية والمؤسسية إحدى أولويات الرشكة. كما أن الرشكة تدرك مسؤوليتها في تشجيع الممارسات المستدامة 

في سياساتها وعملياتها ومجتمعاتها.

تخطط الرشكة للرتكزي على المجاالت الرئيسية واألهداف التالية:

المناخ واالنبعاثات والطاقة: تقليل كثافة غازات االحتباس الحراري.  ●

البيئة المحلية: خفض جميع التأثريات من خالل أفضل نظام إدارة بييئ في فئته.  ●

الصحة والسالمة واألمن: االستمرار في توفري بيئة عمل آمنة وتهدف إلى بيئة عمل خالية من الحوادث، باإلضافة إلى الحفاظ على االعتمادات   ●
)45001 ISO المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية )مثل شهادة

التدريب  احتياجات  لتقييم  الرشكة  كفاءات  إطار  واستخدام  الموظفني،  جميع  وتطوير  رفاهية  ضمان  في  االستمرار  العاملة:  القوى  تطوير   ●
ومراقبة تطوير الموظفني.

البيئة والحفاظ عليها  التعاون في حماية  تعزيز  إلى  باإلضافة  المخاطر عرب عمليات الرشكة وتخطيط األعمال،  إدارة  استدامة األعمال: دمج   ●
والتنمية البيئية المستدامة.

المعايري البيئية

ترى الرشكة أنها تتحمل مسؤولية حماية صحة وسالمة موظفيها وتقليل استهالك الموارد والتحكم في االنبعاثات لضمان نظام بييئ مستدام لألجيال 
القادمة. وتلزتم الرشكة بحماية البيئة وتعزيزها من خالل المراقبة واإلبالغ والتحسني المستمر ألدائها البييئ عرب مجموعة من المجاالت، بما في ذلك 
استخدام الطاقة واستهالك المواد ومستويات االنبعاثات واستهالك المياه وإدارة النفايات. كذلك يتم فصل جميع النفايات في الموقع قبل التخلص 
منها في المجاري ذات الصلة، كما يتم إرسال النفايات القابلة إلعادة التدوير إلى مرافق إعادة التدوير مىت ما كان ذلك ممكناً. يتم إجراء اختبار جودة 

الهواء الجوي سنويًا في جميع الوحدات للتأكد من أن أنشطة الرشكة ضمن المستويات المطلوبة.

استعانت الرشكة بمستشار خارجي لمساعدتها في تطوير اسرتاتيجية االستدامة وخارطة طريق التنفيذ وتقرير االستدامة. كجزء من هذه العملية، 
وجه  على  ذلك  بما في  المستقبل،  عليها في  الرتكزي  الرشكة  تعزتم  الي  المجاالت  بعض  حدد  والذي  الثغرات،  لتحليل  تمرينًا  االستشاري  أجرى 
الخصوص انبعاثات غازات الدفيئة. كما أجرت الرشكة أيًضا تقييمًا لألهمية النسبية بني موظفيها فيما يتعلق بأهم قضايا الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية الي تواجه الرشكة. تخطط الرشكة أيًضا لزيادة الشفافية بخصوص بمؤرشات األداء المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية، 

بما في ذلك إعداد تقرير االستدامة األول.

كما تلزتم الرشكة بتقليل األثر البييئ لعملياتها وحماية التنوع البيولوجي، وهي تعمل حاليًا على تطوير نظام حساب ورصد غازات االحتباس الحراري، 
إنشاؤها من خالل برنامج  إلى خارطة طريق واسرتاتيجية لالستدامة. بدأت الرشكة بالفعل في تقليل استهالك الديزل باألفكار الي تم  باإلضافة 
التحسني المستمر الخاص بها. على سبيل المثال، خفضت استهالك الديزل من ثماني منصات حفر بمقدار 1.8 مليون لرت في الفرتة من يونيو 2020 

إلى يونيو 2021، على أساس المثل بالمثل، وهو ما يعادل 5,000 طن من ثاني أكسيد الكربون.

وعززت  إعصار شاهني،  أعقاب  اإلغاثة في  دعمت  للرشكات،  االجتماعية  المسؤولية  أنشطة  ومن خالل  المجتمع،  تجاه  الرشكة مسؤولياتها  تدرك 
المبادرات الصحية )بما في ذلك خالل جائحة كوفيد 19(. في السنوات األخرية، خصصت الرشكة أكرث من 162،000 ريال عماني لهذه الجهود.

المعايري االجتماعية

تُعىن الرشكة بتشجيع ثقافة شاملة ومراعاة التنويع في قوتها العاملة بل وزيادته، بما يضمن العدالة والمساواة في التوظيف واألجور والتحفزي 
وتشجيع الموظفني.

ودعما ألهداف القيمة المحلية فإن الرشكة تولي اهتماما خاصا برشاء المنتجات المحلية الصنع في السلطنة وأيضا الخدمات الي تقدمها الرشكات 
العمانية؛ حيث تتعامل الرشكة مع أكرث من 800 من الموردين المحليني، وعدد كبري منهم من الرشكات الصغرية والمتوسطة، وأصحاب بطاقات ريادة1، 
وللمقاولني  والمتوسطة  الصغرية  للرشكات  الفرص  توفري  تريد  والرشكة  والغاز.  بالنفط  الخاصة  االمتياز  مناطق  في  يشتغلون  محليني  ومقاولني 
المحليني بما يتماىش مع اللوائح التنظيمية بتخصيص 10% من المشرتيات على الرشكات المذكورة، ففي عام 2020 و2021 تجاوزت الرشكة هذه النسبة 
إجمالي مصروفات مشرتياتها للرشكات الصغرية والمتوسطة والمقاولني المحليني، كما تعمل الرشكة على دعم تطوير  والي كانت تقدر بـ 17% من 

1  تمنح بطاقات ريادة الصادرة عن الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغرية والمتوسطة في سلطنة عمان لحاملها الحق في الحصول على أشكال مختلفة من الدعم، مثل التمويل أو التسهيالت 
الخدمية، وكذلك أولوية ترسية المناقصات الحكومية. تصدر هذه البطاقات للعمانيني الذين يرشفون على أعمالهم بأنفسهم وال يعملون في أي قطاع آخر سواء أكان حكوميًا أم خاًصا.
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الرشكات الصغرية والمتوسطة عن طريق تشجيعهم في المشاركة في المناقصات الي تطرحها الرشكة. وال تزال الرشكة تحصل على معظم خدماتها 
من الرشكات المحلية؛ ففي عام 2021 أنفقت الرشكة 86% من إجمالي مشرتياتها على الخدمات الي حصلت عليها من الرشكات المحلية، 16% منها كانت 
من نصيب الرشكات الصغرية والمتوسطة والمقاولني المحليني. تماشياً مع برنامج القيمة المحلية للدولة، قامت الرشكة بمشرتيات تزيد عن 50 مليون 
دوالر أمريكي من الرشكات الصغرية والمتوسطة، وساهمت بمبلغ 312 مليون دوالر أمريكي من القيمة المحلية )محسوبة على أساس المبلغ الذي 
تم إنفاقه على السلع المصنوعة في عُمان، والسلع المشرتاة من الموردين المسجلني وطنياً في عمان، والسلع من الرشكات الصغرية والمتوسطة، 

مقسومة على المبلغ اإلجمالي المنفق على المشرتيات( من 2020 إلى أكتوبر 2022.

الصحة والسالمة

تتمثل رؤية الرشكة في مجال الصحة والسالمة والبيئة في إدارة بيئة عمل خالية من الحوادث. وترى الرشكة أنه من غري المقبول أن يتأثر األفراد أو 
البيئة سلبًا بعملياتها. وتحدد هذه الرؤية المسار الذي تجري الرشكة عملياتها بناءً عليه وتحدد تصميم نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة. وتتوقع 
الرشكة من اإلدارة أن تدفع فرق العمل لديها للسعي نحو تطبيق أفضل ممارسات السالمة، واتباع نهج عدم التسامح مطلقًا مع اإلجراءات غري اآلمنة. 
ويدعم قسم الصحة والسالمة والبيئة بالرشكة ذلك من خالل مراقبة مؤرشات أداء الصحة والسالمة والبيئة الرئيسية، بما في ذلك معدل اإلصابات 

.)TRCF( وإجمالي تكرار الحاالت الواجب اإلبالغ عنها )LTIF( المسببة لضياع الوقت

الصحة  معايري  تحسني  إلى  يهدف  شامالً  تنظيميًا  إطارًا  توفر  والي  عمان،  سلطنة  في  العامة  المهنية  والسالمة  الصحة  لقوانني  الرشكة  تخضع 
والسالمة في مكان العمل وحماية العمال من مختلف المخاطر المهنية. يهدف نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة في الرشكة إلى ضمان أن جميع 
مرافقها وعملياتها تعمل بأعلى معايري الجودة والتمزي التشغيلي والسالمة، على سبيل المثال، تستخدم الرشكة كامريات المراقبة لمراقبة المواقع 
إلى توحيد رشكات  وتحسني الضوابط والعمليات الهندسية. كما ان الرشكة عضو في الجمعية العمانية للخدمات النفطية )“أوبال”(، والي تهدف 
إلى زيادة الكفاءات والمهنية بني أصحاب المصلحة. وقد تم  النفط والغاز في سلطنة عمان لالتفاق على معايري العمل العالية وتعزيزها، باإلضافة 
اعتماد نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة باعتباره متوافقًا مع شهادات ISO 9001 و45001 و14001. كذلك، فقد كانت الرشكة واحدة من أولى الرشكات 
في سلطنة عمان الي حصلت على شهادة االمتثال للجودة الصادرة من معهد البرتول األمريكي للجودة كيو2 للحفر وإصالح اآلبار واألسمنت. وقد 
نفذ قسم الصحة والسالمة والبيئة برامج تدريبية وحمالت وبرامج توعية مكثفة من أجل زيادة الوعي بالسالمة وتقليل الوقت الضائع بسبب اإلصابات 
واإلعاقات الدائمة. وتؤمن الرشكة أن نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة الخاص بها يحظى بتقدير كبري من قبل عمالئها ويزودها بمزية تنافسية عند 
إلى أنه يدعم االحتفاظ بالعمالء. وكجزء من عملية طرح المناقصة، يتعني على الرشكة تأكيد أن نظام  تقديم عطاءات لمشاريع جديدة، باإلضافة 
إدارة الصحة والسالمة والبيئة يتوافق مع متطلبات عمالئها، وبعد ترسية العقود لدمج أي متطلبات جديدة ومادية للصحة والسالمة والبيئة لعمالئها 
إدارة الصحة والسالمة والبيئة الخاص بالرشكة في الموقع  إدارة الصحة والسالمة والبيئة. ثم يتولى ممثلو العمالء مراجعة توافق نظام  في نظام 

مع متطلبات عمالئها بشكل منتظم.

يوضح الرسم البياني التالي المعلومات المتعلقة بمعدالت حوادث الرشكة على مدى الفرتات المشار إليها:

السنة المنتهية في 31 ديسمرب
التسعة األشهر المنتهية 

في 30 سبتمرب
2019202020212022

0.550.700.370.11معدل اإلصابات المسببة لضياع الوقت)1(
1.371.251.610.54إجمالي تكرار الحاالت الواجب اإلبالغ عنها)2(

0.590.000.190.10معدل تكرار حوادث الطرق)3(
0000وفيات الموظفني

85%100%100%97%نتيجة تدقيق نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة)4(
95%100%100%100%نتيجة تدقيق نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة للمقاول من الباطن)5(

مالحظات:
)1( معدل اإلصابات المسببة لضياع الوقت، والي تعكس الوقت الضائع لكل مليون ساعة عمل ناتجة عن إصابات الموظفني.

)2( إجمالي تكرار الحاالت الواجب اإلبالغ عنها، والذي يعكس عدد اإلصابات المسجلة لكل مليون ساعة عمل.
)3( معدل تكرار حوادث الطرق، والذي يعكس عدد حوادث المرور على الطرق لكل مليون كيلو مرت من القيادة.

)4( النتيجة الناتجة عن التقييم الداخلي خالل الفرتة ذات الصلة من امتثال الرشكة لنظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة.
)5( النتيجة الناتجة عن التقييم الداخلي خالل الفرتة ذات الصلة من امتثال مقاولي الرشكة من الباطن لمتطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة.

التأمني

بما في ذلك مواصفات  التأمينية،  التغطية  أن  الرشكة  لتغطية معداتها وموظفيها. وترى  تأمني، حيثما كان ذلك ممكنًا،  بوليصات  الرشكة  تدير 
البوليصة وحدود التأمني، تتماىش مع ممارسات الصناعة. وتوفر الرشكة التأمني على منصات الحفر المملوكة لها بقيمة االستبدال ضد المخاطر، بما 
في ذلك خسارة الممتلكات أو تلفها، وكذلك األعطال الناتجة عن عيوب في المواد أو التصميم أو الرتكيب أو التجميع. وتنطبق بعض االستثناءات 
التقليدية، مثل سوء السلوك المتعمد واإلهمال الجسيم )بما في ذلك التلوث البييئ الناجم عن أفعال سوء السلوك المتعمد أو اإلهمال الجسيم( 
وأعمال الحرب واإلرهاب. توفر الرشكة أيًضا التأمني ضد توقف األعمال للتعويض عن اإليرادات المفقودة في حالة تلف إحدى حفاراتها، مع مراعاة فرتة 
إلغاء رشاء أولية مدتها 30 يومًا. تقدم بوليصات التأمني الي تقتنيها الرشكة مجتمعة تعويًضا عن المبالغ الي تصبح الرشكة مسؤولة قانونًا عن دفعها، 
مثل تعويض عن اإلصابة أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالغري نتيجة ألعمالها وأثناء مبارشة عملها، وتعويًضا عن األضرار المادية الي تلحق بممتلكات 
الرشكة، وتعويض عن خسارة مخزون الرشكة من المنتجات، وذلك مع مراعاة مبالغ التحمل وحدود التأمني في كل حالة. لمزيد من التفاصيل حول 
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المخاطر المتعلقة بالتأمني الي تتعرض لها الرشكة، راجع الفصل الرابع “عوامل المخاطرة - قد ال يكفي التأمني الذي توفره الرشكة والتعويضات من 
عمالئها لتغطية الخسائر المحتملة الناتجة من عملياتها”.

العقارات

التابعة لها، باستثناء حالة  المملوكة للرشكة. تُؤجر جميع أرايض الرشكة والمباني  الرئيسية  بالعقارات  المتعلقة  المعلومات  التالي  الجدول  يوضح 
المستودع المركزي في المسفاة ومنشآتها في أدم )الي تضم ورش عمل ومستودعات ومكاتب ومخترب( حيث تمتلك الرشكة المباني.

يوضح الجدول التالي معلومات معينة حول العقارات الرئيسية المملوكة للرشكة:

تاريخ نهاية اإليجارالمساحة )المرت مربع(الوظيفة الموقع 
31 يوليو 3,0582023  المقر الرئييمسقط

13 أغسطس 12,5002027  المستودع المركزيالمسفاة
31 ديسمرب 1,4002024  مركز التدريبمسقط

16 نوفمرب 50,0002026  قاعدة خدمات البرئأدم
جميع ممتلكات الرشكة مستأجرة، حيث يتم استئجار المكتب الرئيي والمستودع المركزي وقاعدة خدمات اآلبار بموجب عقد حق االنتفاع مع وزارة 

األسكان، ويتم استئجار مركز التدريب من قبل فرد.

يُجري حاليًا إنشاء مكتب رئيي جديد في مرتفعات المطار، مسقط، والذي سيتم تأجريه وفقًا لعقد حق االنتفاع مع وزارة األسكان.  تتوقع الرشكة 
أن يتم االنتهاء من البناء في الربع األول من عام 2023 وتتوقع الرشكة أن يكون تشغيله في الربع الثالث من عام 2023.

الملكية الفكرية

ال تمتلك الرشكة أي ملكية فكرية مادية، باستثناء اسم عالمتها التجارية وشعارها.

تكنولوجيا المعلومات

يتماىش  بما  التشغيلي  التمزي  معايري  بأعلى  تعمل  المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  أن  إلى ضمان  الرشكة  المعلومات في  تكنولوجيا  وظيفة  تهدف 
التشغيلي. وتتعلق هذه األطر  التمزي  إلى ضمان  الي تهدف  المعلومات سلسلة من األطر  أعمال الرشكة. وتطبق وظيفة تكنولوجيا  مع أهداف 

بالسياسات واإلجراءات واالسرتاتيجيات وأنظمة إدارة الخدمة وإدارة المشاريع وإدارة المخاطر وإدارة أمن المعلومات.

طبقت الرشكة برنامج SAP باعتباره نظام تخطيط موارد المؤسسات الرئيي، والذي يغطي جميع العمليات التجارية الرئيسية مثل المبيعات وعالقات العمالء 
والتمويل ورأس المال البرشي وإدارة سلسلة التوريد والصيانة. وتوفر التطبيقات الخاصة بالجهات الخارجية األخرى، مثل انتليكس وتسهيل، دعمًا إضافيًا.

وضعت الرشكة سياسات تتوافق مع شهادة ISO 27001 لحماية بيانات الرشكة. كما أنشأت مواقع الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لجميع 
التطبيقات المهمة. يُجري قسم تكنولوجيا المعلومات تقييمًا سنويًا للمخاطر الفنية لتحسني أمن المعلومات للرشكة ومعالجة أي ثغرات يتم تحديدها.

الدعاوى القانونية

تكون الرشكة طرفًا في الدعاوى القضائية العادية من وقت آلخر. وال توجد دعاوى جوهرية أو كبرية جارية ضد الرشكة، سواء كانت هذه الدعاوى 
حكومية أو قانونية أو تحكيم، كما أنها ليست على علم بأي دعاوى تهديدية من هذا القبيل.

العقود األساسية

أبرمت الرشكة العقود األساسية التالية:

اتفاقية التسوية المؤسسية

لمزيد من المعلومات فيما يخص اتفاقية التسوية المؤسسية )بحسب تعريفها الذي سيأتي(، راجع “الفصل التاسع عرش بعنوان: االكتتاب والبيع – 
اتفاقية التسوية المؤسسية “

اتفاقيات التمويل

 – والمالية  التشغيلية  األعمال  مراجعة  بعنوان:  عرش  الثالث  “الفصل  إلى  الرجوع  يرجى  األساسية،  التمويل  اتفاقيات  عن  المعلومات  من  لمزيد 
االلزتامات المالية والتعاقدية”

اتفاقيات العمالء

قامت الرشكة بأبرام أربعة عقود جوهرية مع عمالئها. للحصول على وصف لرشوط عقود عمالء الرشكة، راجع “الفصل الحادي عرش - وصف الرشكة 
ونظرة عامة على األعمال - رشوط العقد وأسعار اليوم”.
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اتفاقيات الخدمات

تعترب الرشكة طرف في اتفاقيي الخدمات التاليتني:

رشكة الساج األبيض للتجارة والمقاوالت )“رشكة الساج”(

إبريل 2021  إلى عمالء الرشكة، بدأ العقد في 29  إبريل من عام 2021 عقد خدمات مع رشكة الساج لتقديم خدمات نقل الحفارة  أبرمت الرشكة في 
إبريل 2024 مع مراعاة بعض الرشوط التعاقدية، كما يجوز للرشكة تجديده عند االنتهاء لمدة سنة كاملة. وينص العقد على أنه  وسينتهي في 28 
يجوز للرشكة اإلنهاء في أي وقت برشط أن تدفع المبالغ المستحقة للطرف اآلخر عن جميع األعمال الي نفذها ولم يستلم مستحقاته عنها وذلك 

في يوم اإلخطار أو في موعد آخر بحسب المتفق عليه في العقد.

وتبلغ القيمة التقديرية للعقد بحوالي 8.5 مليون ريال عماني، حيث يوضح جدول التسعري أسعار نقل الحفارة حسب طريق النقل إما شماال أو جنوباً، 
باإلضافة إلى األسعار اليومية الخاصة باألصول وطاقم العمل.

رشكة الوليد لألغذيه والخدمات المحدوده المسئوليه ش.م.م )“رشكة الوليد”( 

أبرمت الرشكة في مارس من عام 2022 عقد خدمات مع رشكة الوليد لتقديم خدمات التموين والتدبري المزنلي وغسيل المالبس والخدمات األخرى 
إقامة موظفي الرشكة، حيث بدأ  المصاحبة بشكل مبارش أو بتعاقد من الباطن وذلك لبعض حفارات الرشكة ووحداتها، وبما في ذلك تجهزي وتوفري 
العقد في 1 إبريل 2022 وسينتهي في 31 مارس 2024 مع مراعاة بعض الرشوط التعاقدية األخرى، كما يجوز للرشكة تجديده عند االنتهاء لمدة سنة 
كاملة. وينص العقد على أنه يجوز للرشكة اإلنهاء في أي وقت برشط أن تدفع المبالغ المستحقة للطرف اآلخر عن جميع األعمال الي نفذها ولم 

يستلم مستحقاته عنها وذلك في يوم اإلخطار أو في موعد آخر بحسب المتفق عليه في العقد.

وتبلغ القيمة التقديرية للعقد بحوالي 11.4 مليون ريال عماني.

اتفاقيات التوريد

ترُبم الرشكة من وقت آلخر اتفاقيات توريد مع األطراف األخرى، وقد أبرمت الرشكة أربع اتفاقيات توريد جوهرية: اتفاقية مع رشكة ناشيونال اويل 
ويل فاركو مسقط ش.م.م، واتفاقية مع رشكة أمالك لخدمات الطاقة ش.م.م، واتفاقيتني مع رشكة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

رشكة ناشيونال اويل ويل فاركو مسقط ش.م.م 

أبرمت الرشكة في يناير من عام 2022 اتفاقية توريد مع رشكة ناشيونال اويل ويل فاركو مسقط ش.م.م لتوريد قطع غيار )نوف تي دي اس 11 
ساش و 10اس تش( للرشكة، حيث بدأ العقد في 12 يناير 2022 وسينتهي في 11 يناير 2024، كما يجوز للرشكة تجديده لمدة سنة كاملة عند انتهاءه، 

ولها إلغاء أي طلب برشط دفع رسوم اإللغاء.

وتبلغ القيمة التقديرية للعقد بحوالي21.1 مليون دوالر أمريكي.

رشكة أمالك لخدمات الطاقة ش.م.م

أبرمت الرشكة في مايو من عام 2021 اتفاقية مع رشكة أمالك لتوريد وتسليم وقود الديزل لحفارات الرشكة. بدأ العقد في 1 يونيو 2021 وسينتهي 
في 31 مايو 2023، كما يجوز للرشكة تجديده عند االنتهاء لمدة سنة كاملة. وينص العقد على أنه يجوز للرشكة اإلنهاء في أي وقت برشط أن تدفع 
المبالغ المستحقة للطرف اآلخر عن جميع األعمال الي نفذها ولم يستلم مستحقاته عنها وذلك في يوم اإلخطار أو في موعد آخر بحسب المتفق 

عليه في العقد.

وتبلغ القيمة التقديرية للعقد بحوالي 6.8 مليون ريال عماني.

رشكة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع

أبرمت الرشكة اتفاقيتني جوهريتني للتوريد مع رشكة النفط العمانية للتسويق.

تعامالت   – بعنوان  الخامس عرش  الفصل  إلى  الرجوع  يرجى  للتسويق ش.م.ع.ع  العمانية  النفط  االتفاقيات مع رشكة  عن  المعلومات  من  لمزيد 
األطراف ذات العالقة والعقود األساسية”.
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الفصل الثاني عرش
بيانات مالية مختارة

أُخذت معلومات البيانات المالية المختارة التالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب من عام 2019، 2020، 2021 وفرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 
سبتمرب 2022 عن البيانات المالية للرشكة، ومن الجدير بالذكر أن نتائج الرشكة المالية عن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 ليست من 
الضرورة بأن تكون دليالً على النتائج الي يمكن توقعها عن كامل السنة؛ فالبيانات المالية عن فرتة التسعة أشهر المذكورة ليست مدققة ولكن تم 

مراجعتها من قبل مدققي حسابات الرشكة، وتم أخذها عن البيانات المالية المرحلية.

عنوان  تحت  عرش  الثالث  والفصل  والسوقية”،  والصناعية  المالية  البيانات  “استعراض  ضوء  في  المختارة  التاريخية  المالية  البيانات  قراءة  وينبغي 
“مراجعة العمليات التشغيلية والمالية”، والفصل الرابع والعرشين تحت عنوان “البيانات المالية التاريخية”، واإليضاحات المذكورة فيهما والمضمنة 

في هذه النرشة.

بيان الربح والخسارة واإليرادات الشاملة األخرى

عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
فرتة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمرب
20192020202120212022

)غري مدققة()ألف ريال عماني(
100,342105,186124,51190,938102,361اإليرادات من العقود مع العمالء

)75,785()66,102[)92,319()80,309[)81,406(تكلفة المبيعات
18,93624,87732,19224,83626,576إجمالي الربح

)4,529()2,973[)5,423[)7,307()6,304[مصاريف عمومية وإدارية
)962[)729[)941[)1,160[)636(مصاريف أخرى
83—1621389إيرادات أخرى

)48(1231349)226[توقعات شطب خسارة االئتمان على المقبوضات التجارية
—)233()636[—-ضعف قيمة األصول الثابتة

11,78616,55425,59420,95021,120األرباح التشغيلية
)4,559[)3,471[)4,307[)3,595[)4,214[تكلفة التمويل

870463226194389إيرادات التمويل
8,44213,42221,51317,67316,950األرباح قبل الضرائب

)2,366[)3,131[)3,100[)2,147[)1,288[الضرائب
7,15411,27518,41314,54214,584األرباح واإليرادات الشاملة اإلجمالية للسنة

بيان المركز المالي

حىت 30 سبتمربحىت 31 ديسمرب
2019202020212022

)ألف ريال عماني(
أصول

األصول غري المتداولة
155,524153,646184,377197,446ممتلكات وآالت ومعدات

-3,5184,09820,225أصل ضرييب مؤجل
230170250205أصول غري ملموسة

459344187126مصاريف مؤجلة – غري متداولة
3,7655,9364,9354,988أصول حق االستخدام 

1,9721,392--الدفعات المسبقة
163,496164,194211,946204,157مجموع األصول غري المتداولة

أصول متداولة
26,25726,68635,53234,038ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

6,98332,59810,3121,917سلف ومدفوعات
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حىت 30 سبتمربحىت 31 ديسمرب
2019202020212022

)ألف ريال عماني(
12,61014,53114,16318,272قوائم الجرد

4,7519,95818,266-ودائع بنكية بأجل
14,1192,3927,6752,562النقد والمكافئات النقدية

20825619196مصاريف مؤجلة – متداولة
60,17781,21477,83175,151إجمالي األصول المتداولة

223,673245,408289,777279,308إجمالي األصول
الملكية وااللزتامات

رأس المال واالحتياطي
77,02077,02077,02077,020أسهم رأس المال

4,4415,5697,4108,868االحتياطي القانوني
28,00636,00749,19656,798أرباح محتجزة

109,467118,596133,626142,686إجمالي الملكية
االلزتامات غري المتداولة

60,83475,87087,64478,545الجزء غري المتداول لقرض ألجل
——1,9551,003الزتام تأجيل السداد

1,3669032,1372,048إيرادات مؤجلة
4,3424,3864,2094,434الزتام ضرييب مؤجل

1,6621,6941,8541,915مكافأة نهاية الخدمة للعاملني
2,5364,7873,1953,550الجزء غري المتداول اللزتام اإلجارة

72,69588,64399,03990,492إجمالي االلزتامات غري المتداولة
االلزتامات المتداولة

19,55512,26915,33019,006الجزء المتداول من قرض ألجل
—--1,200قرض قصري األجل

1,2651,2651,9441,672الجزء المتداول اللزتامات اإلجارة
7,65711,79224,7639,677مدفوعات التجارة
8,2958,5149,77912,703مدفوعات أخرى

9121,0571,024849إيرادات مؤجلة
1,0889891,038322الزتام سداد مؤجل 

1,5392,2833,2341,901مدفوعات ضريبة الدخل
41,51138,16957,11246,130إجمالي االلزتامات المتداولة

114,206126,812156,151136,622إجمالي االلزتامات
223,673245,408289,777279,308إجمالي االلزتامات والملكية

بيان التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
فرتة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمرب
20192020202120212022

)غري مدققة()ألف ريال عماني(
22,47029,22434,20620,05220,250صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)13,544()26,448()28,634[)35,231[)15,274[صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
فرتة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمرب
20192020202120212022

)11,819(5,930)289[)5,720[)26,551[صافي النقد من )أو المستخدم في( األنشطة التمويلية
)5,113()466(5,283)11,727[)19,355[صافي التغري في النقد والنقد المعادل

بيانات مالية وتشغيلية أخرى

التسعة  2021 واألشهر  و   2020 و  31 ديسمرب 2019  المنتهية في  للسنوات  للرشكة  التشغيلية  والبيانات  المالية  البيانات  التالي بعض  الجدول  يوضح 
المنتهية في 30 سبتمرب 2021 و 2022

عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
فرتة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمرب
20192020202120212022

)غري مدققة()ألف ريال عماني(
مؤرشات األداء المالي القياسية

100,342105,186124,51190,938102,361اإليرادات
90,40389,456108,40678,64991,581خدمات الحفر والصيانة

9,93915,73016,10512,28910,780خدمات اآلبار
31,67535,69946,75536,49738,367األرباح قبل حساب الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء المعدلة )1()2(

26.0%27.3%25.9%23.7%18.9%هامش الربح اإلجمالي)1(
هامش األرباح قبل حساب الفائدة والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

المعدلة )1(
%31.6%33.9%37.6%40.1%37.5

14.2%16.0%14.8%10.7%7.1%هامش الربح الصافي)1(
71,27187,04890,48095,83681,945صافي الدين)1(

72.0%79.9%80.9%79.4%78.0%نسبة الدين إلى األسهم )1(
57.4%73.9%67.7%73.4%65.1%صافي نسبة الدين إلى األسهم )1(

صافي الدين إلى األرباح قبل حساب الفائدة والضرائب واإلهالك 
واإلطفاء المعدلة )1(

2.3x2.4x1.9x)3(2.0x)3(1.6x

22,59125,07529,90436,24834,578صافي رأس المال العامل المعدل )1()4(
ال ينطبقال ينطبق30%30%30%نسبة توزيعات أنصبة األرباح )1( )5(

7.0%)3(%7.1)3(6.4%4.6%3.2%العائد على األصول)1(
13.6%)3(14.9% )3(13.8%9.5%6.5%العائد على األسهم )1(

12.1%)3(%12.4)3(11.0%8.0%6.5%العائد على رأس المال العامل)1(
12,600)8,111()15,357(6,32619,130التدفق النقدي الحر)1(

7.5X9.9X10.9X10.5X8.4Xهامش تغطية الفائدة)1(

مؤرشات األداء األساسية للتشغيل
2424282830عدد الحفارات

1919232325الحفارات
55555حفارات الصيانة

97.4%99.8%99.8%100%100%استخدام منصات الحفر المتعاقد عليها
100%100%100%100%100%استخدام صيانة الحفارات المتعاقد عليها

1.7%1.87%1.84%0.86%1.26%الوقت غري المستغل في اإلنتاج )6(
0.550.700.37026.0.11ومعدل تكرار اإلصابات المضيعة للوقت )6(
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1.371.251.611.560.65معدل إجمالي الحاالت المسجلة )6(
0.590.000.190.100.21معدل الحوادث المرورية )6(

00000إصابات الموظفني )6(
74%100%100%100%97%نتائج مراقبة نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة )6(
88%100%100%100%100%نتائج مراقبة نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة )6(

مالحظات:
)1( يرجى االطالع على “البيانات المالية والقطاع والسوق – البيانات المالية غري المتصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية وبعض البيانات التشغيلية”

)2( يوضح الجدول التالي تسوية لألرباح قبل حساب الفائدة والضريبة اإلهالك واإلطفاء المعدلة مقارنة بصافي األرباح في الفرتات الموضحة:

عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
فرتة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمرب
20192020202120212022

)غري مدققة()ألف ريال عماني(
7,15411,27518,41314,54214,584صافي األرباح عن الفرتة

19,04318,13019,98614,63416,320اإلهالك وإطفاء الدين
4,2143,5954,3073,4714,559التكاليف المالية

)389()194()226()463()870(الدخل المالي
1,2882,1473,1003,1312,366ضريبة الدخل

6361,160941729962النفقات األخرى
)83(—)389()21()16(الدخل اآلخر

48)49()13()123(226شطب خسارة االئتمان من المقبوضات التجارية
—636233——شطب الخسارة على األصول الثابتة

31,67535,70046,75536,49738,367األرباح المعدلة قبل حساب الفائدة والضريبة اإلهالك واإلطفاء
)3( تم إعداد أرقام على أساس سنوي.

)4( يوضح الجدول التالي تسوية رأس المال العامل الصافي المعدل مع المزيانية العمومية للرشكة للفرتات المشار إليها:

عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
فرتة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمرب
20192020202120212022

)غري مدققة()ألف ريال عماني(
26,25726,68635,53240,10934,038ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

6,98332,59812,2842,9201,917سلف ومدفوعات
12,61014,53114,16316,04018,272قوائم الجرد

20825619117496مصاريف مؤجلة – متداولة
)9,677()13,227()24,763()11,792()7,657(مدفوعات التجارة
)12,703()12,875()9,779()8,514()8,295(مدفوعات أخرى 

)849()956()1,024()1,057()912(إيرادات مؤجلة
)322()1,197()1,038()989()1,088(الزتام سداد مؤجل

28,10651,71925,56630,98830,772صافي رأس المال العامل
1,4685,95416,6228,1805,723النفقات الرأسمالية الدائنة

)1,917()2,920()12,284()32,598()6,983(سلف ومدفوعات
22,59125,07529,90436,24834,578صافي رأس المال العامل المعدل 

)5( تستند نسبة توزيعات األرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019 على الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2018 والبالغ 4.7 مليون ريال عماني.

)6( انظر “ عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق - معلومات غري متصلة بالمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية وبعض البيانات التشغيلية - بعض البيانات التشغيلية”.
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الفصل الثالث عرش
مراجعة العمليات التشغيلية والمالية

يستعرض هذا الفصل مراجعة تحليلية ألداء الرشكة التشغيلي والمالي خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2019، 2020، 2021، وفي فرتة التسعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2021 وفي 2022.

يجب قراءة هذا الفصل الخاص بالمركز المالي للرشكة ونتائج أعمالها التشغيلية في ضوء الفصول المعنونة: “عرض البيانات المالية وبيانات القطاع 
وبيانات السوق”، و”البيانات المالية المختارة”، و”الفصل الثاني عرش - معلومات مالية مختارة”، وغري ذلك من البيانات المالية المضمنة في مواضع 
التاليان يشتمالن  المناقشة والتحليل  المالية. وستجد أن  التقارير  الدولية إلعداد  المعايري  المالية وفق  البيانات  إعداد  أخرى بهذه النرشة. لقد تم 
على بيانات النظرة المستقبلية، ومنها بيانات عن خطط الرشكة واسرتاتيجياتها وأهدافها وتوقعاتها ونواياها ومواردها، ورغم أنها كلها مبنية على 
إال أن النتائج الفعلية للرشكة قد تختلف كثريا عما هو مذكور صراحة أو ضمنا في بيانات النظرة المستقبلية.  افرتاضات ترى الرشكة بأنها مقبولة، 
للمزيد من المعلومات عن المخاطر وحاالت عدم اليقني ذات الصلة، يرجى االطالع على الفصلني المعنونني: “بيانات النظرة المستقبلية”، و”الفصل 

الرابع - عوامل المخاطرة “.

نُبذة

تأسست الرشكة الرائدة في مجال تقديم خدمات الحفر في المناطق الربية في السلطنة في عام 2006، إذا ما قيست بعدد الحفارات العاملة المتعاقد 
عليها حىت تاريخ 30 يونيو 2022، والي توفر، من خالل قطاعي األعمال: )1( خدمات الحفر وصيانة اآلبار؛ و)2( خدمات اآلبار، مجموعة واسعة من 
خدمات حقول النفط والغاز الربية التكميلية. تمثل رؤية الرشكة في أن تكون المزود الرائد في السوق لخدمات حقول النفط والغاز في سلطنة 

عمان، فضالً عن كونها إحدى الرشكات الرائدة في تقديم هذه الخدمات في المنطقة.

تُقدم الرشكة قطاعني من الخدمات:

والغاز  النفط  آبار  تُستخدم في حفر  متكاملة  أنظمة  العادية؛ وهي  الحفارات  الرشكة  توفر  الصيانة: حيث  العادية وحفارات  الحفارات  خدمات   ●
الجديدة في المناطق الربية الي تشغلها رشكات تشغيل حقول النفط والغاز الوطنية العمانية والرشكات الهجينة والرشكات المستقلة باإلضافة 
إلى رشكات النفط والغاز الدولية. وتوفر الرشكة أيضا حفارات الصيانة الي تُستخدم في صيانة اآلبار المحفورة وتجديدها وإعادتها إلى سالمتها.

وتُشغل الرشكة أسطوال من الحفارات يعترب األحدث من حيث الفئة العمرية في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، ويتكون من 25 حفارة،   
حيث يبلغ متوسط عمر الحفارة 8.6 سنوات تقريباً وذلك حىت 31 ديسمرب 2022، وبلغ معدل استخدامها المتعاقد عليه 99.8% وذلك عن السنة 
المنتهية في 31 ديسمرب 2021، و97.4% عن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022. وتستحوذ الرشكة على النصيب األكرب من سوق 
خدمات الحفر في السلطنة بما تملكه من حفارات بلغت نسبتها من حفارات السوق حوالي 29% وذلك حىت 30 يونيو 2022. كما تشغل الرشكة 
خمس حفارات للصيانة يبلغ متوسط أعمارهن 12.4سنة وذلك حىت 31 ديسمرب 2022، بمعدل استخدام تعاقدي لحفارات الصيانة بنسبة 100% عن 

السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 وعن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022.

وقد سجلت خدمات الحفارات العادية وحفارات الصيانة الي توفرها الرشكة ما نسبته 87 %، و89% من إجمالي إيراداتها عن السنة المنتهية في   
31 ديسمرب 2021 وعن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 على التوالي. وحىت 30 سبتمرب 2022 بلغت األعمال المرتاكمة الي تُعزى 

إلى عقود تقديم الرشكة خدمات الحفر والصيانة 499.9 مليون ريال عماني وذلك لألعوام من 2023 حىت 2031.

خدمات اآلبار: تقدم الرشكة باقة متنوعة من خدمات آبار النفط والغاز بالعمل في ثالثة مجاالت: أعمال التكسري الهيدروليكي، الذي يُستخدم   ●
المبطنة  الطبقة  لتدعيم وحماية  باإلسمنت،  التثبيت  الطبيعي؛ وأعمال  النفط والغاز  تتدفق فيها  الي ال  المناطق  اإلنتاج في  في تحسني 
إلى العزل؛ وأعمال األنابيب المرنة، حيث يتم استخدام األنابيب المرنة في حث البرئ، وفي تنظيف جوف البرئ، وفي الدخول  للبرئ والوصول 
فيه، وفي التنقيب، وفي ضخ سائل النيرتوجني، وفي التحكم في الرمال، وفي أعمال التثبيت باإلسمنت وفي دورة البرئ وخدمات العزل 

الميكانيكي.

إيراداتها وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 وعن  إجمالي  وقد سجلت خدمات الحفر الي توفرها الرشكة ما نسبته 13 %، و11% من   
فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 على التوالي.

إلى الحفاظ على عالقات قوية وراسخة مع عمالئها من رشكات النفط الوطنية العُمانية الرائدة؛ ومن أمثلتها رشكة أو  كما تسعى الرشكة جاهدة 
إلى الجهات الُمشغلة المستقلة  كيو لالستكشاف واإلنتاج، والرشكات الُمشغِّلة متعددة الجنسيات ومن أمثلتها رشكة تنمية نفط عُمان، باإلضافة 
ومن أمثلتها يس يس إيرنجي ديفالوبمنت عُمان، ورشكة آرا للربتول ورشكة برتوجاز ريما. كما تشمل قائمة عمالء الرشكة أيًضا رشكات النفط والغاز 
الدولية ومن أمثلتها رشكة بريتش برتوليوم ورشكة ميدكو وأوكسيدنتال؛ وهو ما يؤكد قدرة الرشكة على استيفاء معايري الجودة العالمية. وعلى 
صعيد الرشاكات التجارية، تستفيد الرشكة من عقود رشاكة طويلة األجل يبلغ متوسط مدتها خمسة أعوام من الحفر. أما عقود خدمات الصيانة واآلبار 
إيرادات نقدية سخيّة بفضل  فقد بلغت 3.8 عاما و 7.9 عاما و9.6 عاما على الرتتيب، وذلك اعتبارًا من 30 سبتمرب 2022، ويمنح ذلك الرشكة بموجبها 
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األسعار اليومية المرتفعة، ليصبح المبلغ اإلجمالي التقديري الذي يُتوقع أن تحققه الرشكة من تلك العقود 593 مليون ريال عماني لألعوام من 2023 
وحىت 2031 وذلك بتاريخ 30 سبتمرب 2022.

خالل العام المنتهي في 31 ديسمرب 2021، حققت الرشكة إيرادات من العقود الُمربمة مع العمالء بقيمة 124.5 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة األرباح 
قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين 46.8 مليون ريال عماني، وبلغت نسبة هامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك 
وإطفاء الدين 37.6 %. وبالنسبة لألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، حققت الرشكة إيرادات بقيمة 102.4مليون ريال عماني، وبلغت قيمة 
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين 38.4 مليون ريال عماني، بينما بلغت نسبة هامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 

واإلهالك وإطفاء الدين 37.5 %.

العوامل الرئيسية المؤثرة على نتائج األعمال

تتأثر نتائج أعمال الرشكة بالعديد من العوامل، ونناقش فيما يلي أبرز العوامل الي أثرت على نتائج أعمال الرشكة في السنوات المنتهية في 31 
ديسمرب 2019، وفي 2020، وفي 2021، وفي فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022، والي تتوقع الرشكة بأن تؤثر على نتائجها أعمالها 

في المستقبل.

البنود التعاقدية 

تُدفع نتائج عمليات الرشكة بشكل كبري بالبنود التعاقدية الي بموجبها تقدم خدماتها لعمالئها – وعلى وجه الخصوص معدالت اليوم الي تحصل عليها 
ومدة عقودها، باإلضافة إلى عدد األيام الي يتم خاللها تشغيل الحفارة، واستخدام الحفارات وغريها من المعدات. كذلك يجوز للرشكة أيًضا أن توافق 
إلى تغيري في اإليرادات الناتجة عن العقود  على تعديل العقود لتطبيق تغيريات معينة، مثل التغيريات في معدالت أيام التشغيل، والي ستؤدي 
المربمة مع هؤالء العمالء. على سبيل المثال، تم في المايض تشغيل حفارات معينة بقوة 1000 حصان و1600 حصان و2000 حصان بمعدل يوم ثابت، 
إذا تم تخزينها لفرتة زمنية محددة. يتم تطبق معدالت اليوم المختلفة عادة فيما يتعلق بما يلي: )1( أنشطة  ولكن هذا المعدل كان عرضة للتغيري 
تركيب وحفر اآلبار؛ )2( وضع االستعداد؛ )3( أيام الصيانة المدفوعة؛ )4( تخزين المعدات؛ و )5( عند وقوع حدث قوة قاهرة. ويتم رشح هذه 

المعدالت أدناه.

أعمال تركيب وحفر اآلبار  ● ●

تفرض الرشكة أسعارًا ثابتة على العمالء لتغطية أداء العمل المنجز في الموقع. وقد يتغري سعر اليوم بسبب مراجعة البنود التعاقدية، وتغريات   
إلى تخزين  االقتصاد الكلي )حيث قد ترتبط معدالت اليوم لبعض العقود بمؤرش أسعار النفط( وأحداث القوة القاهرة )والي يمكن أن تؤدي 
إيرادات جلب الحفارة للموقع وإخراجها منه مقدمًا وذلك عند  معدات إضافية وبالتالي انخفاض اإليرادات(. كما تحصل الرشكة من عمالئها على 
إنجاز العقد أو إنهاؤه. تتم رسملة هذه اإليرادات كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاءها على أساس القسط الثابت على مدى مدة العقد، ويتم االعرتاف 
بها في بيان دخل الرشكة على أساس سنوي مقابل التكلفة المتكبدة في سبيل جلب الحفارة للموقع وإخراجها منه. يتم االعرتاف بإيرادات 
نقل الحفارة خالل الفرتة الي تكون فيها وحدات الحفر في حالة عبور بني موقعني مختلفني وفقا لمتطلبات المرشوع، وتعتمد في ذلك في 

إيرادات أعلى(. األساس على مسافة حركة الحفارة )حيث تؤدي تحركات الحفارة األطول إلى تحقيق 

وقت االستعداد  ●●

تفرض الرشكة أسعارًا احتياطية كنسبة مئوية من سعر اليوم خالل فرتة العقد عندما تكون وحدة الحفر في حالة عمل بالكامل وجاهزة لبدء   
العمليات أو استئنافها، ولكن يتم منعها من القيام بذلك بسبب عدم قدرة الرشكة على الوصول إلى موقع البرئ نتيجة لظروف خارجة عن سيطرة 

الرشكة، أو فشل العميل في االمتثال لرشوط العقد أو التعليمات االحتياطية الصادرة من العميل.

أيام صيانة مدفوعة  ●

عادةً ما تُحتسب معدالت الصيانة كنسبة مئوية من سعر اليوم ويتم تحميلها على عمالء الرشكة عند انقطاع العمليات أو تأخريها أو تعليقها في   
أثناء برنامج الحفر.

تكدس المعدات  ● ●

عادةً ما تُحتسب معدالت تكدس المعدالت كنسبة مئوية من معدل اليوم، ويتم تحصيلها عندما يطلب العميل من الرشكة تعليق العمليات وتخزين   
المعدات مع طاقم حفر أو بدونه.

أحداث القوة القاهرة  ● ●

عادةً ما تُحتسب معدل القوة القاهرة كنسبة مئوية من سعر اليوم، ويتم تحميله على عمالء الرشكة في حالة تعليق العمليات نتيجة لحدث قوة   
قاهرة.

تشمل العوامل الرئيسية الي تؤثر على ربحية عقود الرشكة على )1( العميل والحفارات المتنوعة، حيث تكون األسعار اليومية أعلى لبعض العمالء 
وأنواع الحفارات )على سبيل المثال، تم تشغيل الحفارات ذات الـ 2000 قدرة حصانية لبعض العمالء في المايض بقيمه يومية أعلى من الحفارات 



نرشة إصدار أسهم

90 

المماثلة األخرى والمتعاقد عليها مع عمالء آخرين(، )2( مستوى الطلب على النفط والغاز، حيث يؤثر ذلك على مؤرش أسعار النفط والغاز، وبالتالي 
على أسعار اليوم لبعض الحفارات )على سبيل المثال، تم تشغيل بعض الحفارات ذات 1800 قوة حصانية في المايض بمؤرش أسعار النفط- المعدالت 

اليومية القائمة(، )3( عمر الحفارة، حيث يتم التعاقد على الحفارات األحدث عادةً بمعدالت يومية أعلى.

يوضح الجدول التالي متوسط   سعر اليوم للرشكة حسب نوع الحفارة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2019 و 2020 و 2021 واألشهر التسعة المنتهية 
في 30 سبتمرب 2021 و 2022:

لألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمربللسنة المنتهية في 31 ديسمرب 

20192020202120212022
ألف ريال عماني

10009.39.210.310.710.6 حصان
15009.88.99.89.89.8 حصان
16009.89.79.99.910.0 حصان
180010.310.210.310.310.3 حصان
200012.412.412.612.411.9 حصان

كان متوسط معدل يوم التشغيل لحفارات الصيانة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2019 و 2020 و 2021 ما يقرب من 4,000 إلى 5,000 ريال عماني.

ظروف الطلب العالمي على النفط والغاز والنفقات الرأسمالية للعمالء

يتمثل المحرك الرئيي للطلب على خدمات الرشكة في مستوى الطلب على منتجات النفط والغاز. عندما يرتفع الطلب على النفط والغاز، وبالتالي 
على  عامة  نظرة   - العارش  “الفصل  انظر  واإلنتاج.  والتطوير  االستكشاف  أنشطة  االستثمار في  إلى  والغاز  النفط  تميل رشكات  األسعار،  ترتفع 
إفريقيا. ووفقًا لتقرير  السوق” للحصول على مناقشة تفصيلية حول اتجاهات صناعة االقتصاد الكلي في عمان ومنطقة الرشق األوسط وشمال 
إلى مستويات ما قبل ظهور جائحة كوفيد بحلول نهاية عام 2025،  السوق، فمن المتوقع أن تعود نفقات االستكشاف واإلنتاج العالمية لرأسمالية 
قبل أن تستقر عند حوالي 500 مليار دوالر أمريكي بحلول نهاية عام 2030. ويتوقع تقرير السوق أن تنمو النفقات الرأسمالية لالستكشاف واإلنتاج 
بنسبة 1.9% سنويًا بدء من السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 إلى السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2030. ويتوقع تقرير السوق أبضاً أن تتفوق منطقة 
إفريقيا على معظم المناطق األخرى من حيث نمو اإلنفاق االستثماري الرأسمالي بنمو يقدر بـ 12.0% سنويًا حىت عام 2025  الرشق األوسط وشمال 
وبعد ذلك بنسبة نمو تقدر بـ 3.0% سنوياً تقريبًا وذلك حىت عام 2030م. وبعد ذلك، تكون عُمان أكرب جهة منتجة للنفط من خارج أوبك في منطقة 
إفريقيا، ومن ضمن الدول الي بها أقل متوسط   تكاليف استخراج الغاز واستخراج النفط في العالم مع بنية تحتية متطورة  الرشق األوسط وشمال 
للغاية للنفط والغاز. وبالتالي، من المرجح أن تزيد رشكات النفط والغاز في عمان اإلنفاق على أنشطة االستكشاف والتطوير واإلنتاج على المدى 

القصري والمتوسط، مما سزييد الطلب على خدمات الرشكة.

تاريخياً، حفزت الزيادات في أسعار النفط والغاز رشكات التنقيب عن النفط والغاز على توسيع عمليات التنقيب والحفر في سلطنة عمان، مما أدى إلى 
زيادة الطلب على خدمات الرشكة وسمح لها بزيادة عدد حفاراتها وزيادة معدلها اليومي من أيام العمل. على سبيل المثال، نظرًا الرتفاع أسعار النفط 
والغاز في عام 2021، قامت الرشكة بتوظيف أربع حفارات جديدة، مما أدى إلى ارتفاع معدالتها اليومية لبعض الحفارات وازدياد عدد أيام التشغيل. 
بينما كان الوضع في عام 2020 على العكس من ذلك تماماً؛ حيث نأت الرشكة بنفسها من تقلبات أسعار النفط بسبب طبيعة عقودها طويلة األمد 
حيث كانت معدالت الرشكة اليومية أقل منها، وكانت فرتات االستعداد للحفر أطول ولم تقم بتشغيل أي حفارات جديدة في ذات العام وذلك بسبب 

انخفاض أسعار النفط والغاز بسبب الجائحة في ذلك الوقت.

من الناحية التاريخية، كانت أسعار النفط والغاز شديدة التقلب وخاضعة لتغريات كربى استجابة لتغريات طفيفة نسبيا في الطلب. ويختلف تأثري تقلبات 
األسعار عرب قاعدة عمالء الرشكة ويخضع للتأخري الزمي بسبب الطبيعة طويلة األجل وتعقيد التطورات الرئيسية لحقول النفط والغاز والزتامات رشكات 
إلى ذلك، فإنه وفقًا لتقرير السوق، عادة ما تستمر عقود الحفر في عُمان لفرتات أطول  النفط الوطنية والدولية بمواصلة أنشطة الحفر. باإلضافة 
إيرادات الرشكة في أن تكون أقل حساسية بتحركات  إفريقيا. ونتيجة لذلك، تميل  من أسواق الحفر األخرى في منطقة الرشق األوسط وشمال 
األسعار قصرية األجل في أسعار النفط والغاز. على أية حال، خالل الفرتة طويلة األجل، فإن التغريات المستمرة في أسعار النفط والغاز قد تؤثر 

على الطلب على خدمات الرشكة.

فضال عن ذلك، ترتبط بعض عقود حفارات الرشكة بشكل مبارش بأسعار النفط. ففي عام 2015، على سبيل المثال، اتفقت الرشكة مع أحد العمالء 
إيرادات العقود الواردة من هذا العميل خالل السنة المنتهية في 31  على أنها ستفرض سعرًا يوميًا بناءً على مؤرش أسعار النفط. ومن ثم، انخفضت 

ديسمرب 2020 مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019 بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

تأثري جائحة كوفيد 19

القيود  أدت  إلى ذلك،  إضافةً  العالمي لمعظم فرتة 2020،  الطلب  انخفاض  النفط والغاز بسبب  انخفاض أسعار  إلى   أدى ظهور جائحة كوفيد 19 
المرتبطة بالجائحة إلى إغالق بعض عمالء الرشكة لمواقع الحفر، وبالتالي، قامت الرشكة مؤقتًا بتخزين بعض حفاراتها في عام 2020، مما أدى إلى 
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تحقيق 1.9%. انخفاض في اإليرادات الناشئة من الحفارات مقارنة بالعام السابق.  باإلضافة إلى ذلك، ونظرًا للقوانني األخرى المتعلقة بالجائحة، فقد 
إلى ارتفاع تكاليف اإلقامة والعمل اإلضافي. ومع هذا، عندما بدأ  ُطلب من بعض موظفي الرشكة عزل أنفسهم عن باقي الموظفني، مما أدى 
الطلب على النفط والغاز )وأسعار النفط والغاز( في التعافي في عام 2021، وبدأت القيود المتعلقة بالوباء في التخفيف، توقفت الرشكة عن تخزين 

إيراداتها وربحيتها إلى المستويات الي كانت عليها ما قبل الجائحة. حفاراتها، وعادت 

عالوة على ذلك، وبسبب جائحة كوفيد 19، قامت الرشكة في عام 2021 بإلغاء مخصص المكافأة للموظفني والي كانت تقدر بـ 1.2 مليون ريال عماني 
والمستحقة عن العام 2020، وذلك من أجل توفري التكاليف.

أسطول الحفارات ومعدل استخدامها

كذلك تكون إيرادات الرشكة مدفوعة بشكل ثابت بعدد الحفارات الي تستخدمها في عملها ومعدل استخدام أسطول الحفارات. لمزيد من المعلومات 
إلى “عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق” والفصل الثاني  حول حساب معدل استخدام حفارات الرشكة المتعاقد عليها، بالرجاء الرجوع 
إلى 25 حفارًا في  عرش “بيانات مالية مختارة”. وقد تمكنت الرشكة من زيادة أسطول الحفارات الذي تملكه من 19 حفارًا كما في 31 ديسمرب 2019 
30 سبتمرب 2022. كما زاد حجم أسطول حفاراتها من ثالث حفارات كما في 31 ديسمرب 2019 إلى خمسة كما في 31 ديسمرب 2020، وقد حافظت على 

حجم أسطول معدات الصيانة منذ ذلك الحني. 

انخفض معدل االستخدام التشغيلي لحفارات الرشكة )يُعرف بأنه عدد أيام التشغيل الفعلية باستثناء أيام التخزين، مقسومًا على إجمالي األيام في 
السنة( خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 بسبب تخزين أربع حفارات وذلك نتيجةً النخفاض أسعار النفط، كما انخفضت بشكل أكرب خالل السنة 
المنتهية في 31 ديسمرب 2021 بسبب التأخر في تشغيل أربع حفارات أخرى. تحسن معدل االستخدام التشغيلي الحفار في األشهر التسعة المنتهية 
في 30 سبتمرب 2022 بسبب انخفاض التخزين خالل الفرتة. تم استخدام حفارات صيانة اآلبار التابعة للرشكة بالكامل خالل الفرتات قيد المراجعة، مع 

إضافة حفارتني جديدتني للصيانة إلى األسطول خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020.

تخطط الرشكة لمواصلة توسيع أسطولها من الحفارات على مدى السنوات العرش المقبلة، مع إضافة صافية مقررة تضم 11 حفارة بحلول عام 2027، 
إلى 36. ومن المتوقع أن تساهم الحفارات الجديدة في زيادة اإليرادات، فضالً عن الزيادة في النفقات الرأسمالية ونفقات  إجمالي الحفارات  ليصل 
الصيانة. على سبيل المثال، يرتاوح متوسط اإلنفاق الرأسمالي للحفار الذي تم بناؤه في عام 2021 والذي يتمتع بـ1,000 قدرة حصانية، بني 9 ماليني 

ريال عماني إلى 11 مليون ريال عماني. يرتاوح متوسط اإلنفاق الرأسمالي لكل حفار صيانة ما بني 3 ماليني ريال عماني و 4 ماليني ريال عماني.

تم استخدام حفارات صيانة اآلبار التابعة للرشكة بالكامل خالل الفرتات قيد المراجعة، مع إضافة حفارتني جديدتني للصيانة إلى األسطول خالل السنة 
المنتهية في 31 ديسمرب 2020.

مدة العقد

إلى ست سنوات(،  تشتمل عقود الرشكة عادةً على عنصرين: فرتة ثابتة أولية يلزتم خاللها العميل باستغالل أصول الرشكة )ترتاوح عادة من ثالث 
إلى أربع سنوات(. وتعتمد مدة العقد عادةً على مستوى العمل  وخيارات التمديد الي يمكن ممارستها وفقًا لتقدير العميل )ترتاوح عادة من سنة 
المطلوب من العميل وظروف السوق العالمية والمواصفات الفنية لكل أصل. ونتيجة لذلك، كما بتاريخ 31 ديسمرب 2022، بلغ متوسط   المدة المتبقية 
لعقود الحفر وخدمات الصيانة وخدمات اآلبار للرشكة 3.8 سنوات و7.9 سنوات و9.6 سنوات على التوالي وذلك حىت تاريخ 30 سبتمرب 2022. اعتبارًا من 
عام 2007، كانت هناك حالة واحدة لم يُستخدم فيها خيار التمديد بعد انتهاء الفرتة الثابتة األولية، بينما هناك العديد من الحاالت الي تم فيها طلب 

فرتات تمديد إضافية تتجاوز الواردة في العقد األصلي.

البيئة التنافسية

هناك عدد من المشاركني العمانيني والدوليني في هذه الصناعة يسعون للفوز بعقود جديدة ألعمال الحفر وصيانة اآلبار وخدمات اآلبار، سواء في 
المنافسة فيها. وتعتمد قدرة الرشكة على تحقيق اإليرادات على جزء من قدرتها على  إقليمية أخرى قد تختار الرشكة  عمان أو في أي أسواق 

التنافس بفعالية مع هؤالء المشاركني اآلخرين في الصناعة، سواء للفوز بتكرار األعمال من العمالء الحاليني أو لجذب عمالء جدد.

تُمنح عقود الرشكة بشكل عام على أساس العطاء التنافي. وغالبًا ما تكون المنافسة السعرية هي العامل األسايس في تحديد المقاول المؤهل 
التاريخي لمقدم العطاء  الذي سرتسو عليه المناقصة، على الرغم من توفر الحفارة والجودة والقدرة التقنية للخدمات والمعدات وسجل السالمة 
يمكن أن تكون عوامل تأهيل مسبقة وبالتالي فهي عوامل تنافسية مهمة أيًضا.  كما انه من أجل الحفاظ على مكانة الرشكة في السوق، قد تقدم 
الرشكة أسعارًا تنافسية للمناقصات أو تقرر تحمل بعض التكاليف الي تؤدي إلى انخفاض اإليرادات أو الربحية في بعض العقود في حاالت معينة. 

الرشكة منافسة  تواجه   - المخاطرة  الرابع “عوامل  الفصل  يرجى االطالع على  الرشكة،  تواجهها  الي  التنافسية  البيئة  المناقشة حول  لمزيد من 
كبرية”.

أساس التكلفة

تتعلق التكاليف األساسية للرشكة بعملية تشغيل الحفارات ذات الصلة بتكاليف الموظفني المبارشة والمواد وقطع الغيار المستهلكة ونفقات نقل 
الحفارات وتكلفة مخيم العمال والتموين واستئجار المعدات واإلصالحات والصيانة.
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تمكنت الرشكة من خفض تكاليفها من خالل العديد من مبادرات توفري التكاليف وبرامج التحسني المستمر الي بدأتها في السنوات الثالث الماضية. 
تشمل برامج توفري التكاليف للرشكة، على سبيل المثال ال الحصر، )1( أتمتة الحفارات الست الجديدة الي تم تشغيلها في عام 2021 واألشهر التسعة 
المنتهية في 30 سبتمرب 2022؛ )2( تقليل القوى العاملة المطلوبة بنسبة 25.0% تقريباً في تلك الحفارات الست الجديدة )حيث تتطلب الحفارات 
الست الجديدة 60 عامالً لكل حفارة مقارنة بـ 80-85 عامالً لكل حفارة في الحفارات التسعة عرش الحالية للرشكة(؛ )3( تحسينات في معدات الحفارات 
الرشكة  تحددها  الي  الصيانة  لجداول  الداخلية  العمل  ورشة  مرافق  توفري   )4( آخر؛  إلى  برئ  من  الحفارة  لنقل  المطلوب  الوقت  لتقليل  الرئيسية 
المصنعة للمعدات األصلية والصيانة التنبؤية القائمة على الحالة، مما أدى إلى انخفاض تكلفة الصيانة؛ )5( توفري مرافق التدريب الداخلية للموظفني 

الميدانيني، مما سمح للرشكة بتوحيد جودة التدريب وأدى إلى تقليل الفرتة غري اإلنتاجية.

تتوقع الرشكة وقوع تضخمًا سنويًا في األجور يبلغ حوالي 2% كل سنة.

تضم التكاليف الثابتة الرئيسية للرشكة بصفة رئيسية التكاليف غري المبارشة ذات الصلة بالموظفني، مثل الراتب األسايس وبدالت السكن والبدالت 
الميدانية والتأمينات االجتماعية والتكاليف األخرى المتعلقة باالستهالك واإلطفاء والتأمني ومصاريف اإليجار والمصاريف غري المبارشة للمرافق وأتعاب 
التدقيق، كما يبلغ متوسط تضخم األجور السنوية لطاقم الحفار بالرشكة حوالي 2%. تشمل التكاليف المتغرية الرئيسية تكلفة المواد وقطع الغيار 
إعادة الشحن للغري، ونفقات  المستهلكة، وتكاليف نقل الحفارة، ونفقات الطعام ومخيم العمال، واإلصالح والصيانة، ورسوم التفتيش، وتكلفة 
الموظفني المتعلقة بالمكافأة، والعمل اإلضافي. ترتبط غالبية تكاليف الرشكة بالتكاليف المتغرية، مما يمنح الرشكة المرونة في توسيع قاعدة 

التكلفة وفقًا لالحتياجات التشغيلية وظروف السوق.

يوضح الجدول التالي التكاليف الثابتة والمتغرية للرشكة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2019 و2020 و2021 واألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 
2021 و2022. تبلغ نسبة التكاليف الثابتة إلى المتغرية لقاعدة تكاليف الرشكة للفرتة قيد المراجعة 75% تقريبًا )متغري(، و25 في المئة )ثابت(.

عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
عن فرتة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمرب

ألف ريال عماني
20192020202120212022

63,76264,48273,82152,29360,343تكاليف متغرية
23,94823,13423,92116,78119,970تكاليف ثابتة

87,71087,61697,74269,07480,314اإلجمالي 
   % من إجمالي التكاليف

75.1%75.7%75.5%73.6%72.7%تكاليف متغرية
24.9%24.3%24.5%26.4%27.3%تكاليف ثابتة

أسس إعداد القوائم المالية

اعتبارًا من 1 يناير 2022، بدأت الرشكة في اإلبالغ رسميًا عن نتائجها المالية على أساس قطاعي، وتتوقع أن تستمر في ذلك في الفرتات المستقبلية. 
يوضح الجدول التالي النتائج المالية للرشكة على أساس قطاعي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2021 و2022.

صيانة اآلبارحفر اآلبار
عن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب

2021202220212022
ألف ريال عماني

78,64991,58112,28910,780اإليرادات
23,86026,056976520إجمالي الربح

)5(20,01721,125933األرباح التشغيلية
——3,4714,559تكاليف التمويل

——194389دخل التمويل
)359(16,86917,309804الربح / )الخسارة( قبل الضريبة
)335(13,85114,919691الربح / )الخسارة( لهذه الفرتة

تفسري بعض البنود األساسية

اإليرادات من العقود مع العمالء

تتألف إيرادات الرشكة من عقودها مع العمالء من إيرادات يتم االعرتاف بها بمرور الوقت من خدمات الحفر والصيانة وخدمات اآلبار )المتضمنة التثبيت 
باإلسمنت والتكسري وخدمات األنابيب المرنة(. ويتم االعرتاف باإليرادات بناء على المعيار رقم 15 من المعايري الدولية إلعداد التقارير المالية )بمعىن 

أنه يتم االعرتاف بها بعد تقديم الخدمات إلى العميل(، وبناء على رشوط السداد المتفق عليها مع عمالء الرشكة في العقود.
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اعتبارًا من 1 يناير 2022، يتم االتفاق على الخدمات ورشوط السداد مع عمالء الرشكة وفقًا لرشوط العقد.

وقد استلمت الرشكة أيضا إيرادات مقدمة، بما في ذلك إيرادات جلب الحفارات للموقع )اإليرادات المحققة من تغيري موقع المعدات إلى موقع جديد 
وإجراء أي تعديالت أو ترقيات مطلوبة ألداء متطلبات العقد الجديد(. وتُحسب تلك اإليرادات على أنها دخل مؤجل ويتم إطفاؤه خالل فرتة العقد.

تكلفة المبيعات

تتألف تكلفة المبيعات من: )1( التكاليف المتصلة بالموظفني )بما في ذلك األجور والبدالت والمنافع(؛ )2( اإلهالك واإلطفاء؛ )3( المواد وقطع 
إيجار المعدات )الرافعات العادية والرافعات الشوكية والمقطورات  الغيار المستهلكة؛ )4( تكلفة نقل الحفارات؛ )5( تكلفة المخيم والخدمة؛ )6( 

والمركبات الخفيفة والثقيلة( المستأجرة لتسهيل حركة الحفار الربي وعمليات التشغيل؛ )7( رسوم اإلصالح والصيانة.

مصروفات عامة وإدارية

تشمل المصروفات العامة واإلدارية في المقام األول تكلفة الموظفني غري المبارشة واإلهالك واإلطفاء والمواد االستهالكية الي يستهلكها المقر 
الرئيي، ومصاريف أعمال اإلصالح والصيانة في المقر الرئيي، واألتعاب القانونية والمهنية، وبدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واألجور.

مصروفات أخرى

تمثل المصروفات األخرى األرباح والخسائر الي تتكبدها الرشكة من بيع األصول.

إيرادات أخرى

تتعلق اإليرادات األخرى بالدرجة األولى بالدخل الناتج من بيع الخردة.

خسارة االئتمان المتوقعة/ شطب الذمم التجارية المدينة

بالنسبة للذمم التجارية المدينة، فالرشكة تطبق المنهج البسيط المنصوص عليه في المعيار المحاسيب رقم 9 من المعايري الدولية إلعداد التقارير 
المالي لقياس مخصص الخسارة بالخسارة االئتمانية المتوقعة. وتحدد الرشكة الخسارة االئتمانية المتوقعة على هذه البنود باستخدام مصفوفة، 
المستقبلية  والتقديرات  الحالية  األوضاع  لتوضيح  يناسب  بما  تعديلها  المايض، ويتم  المدينني في  المايض وحالة  االئتمان  على خسارة  بناءً  وتُقدر 

للظروف االقتصادية.

انخفاض قيمة االصول

تجري الرشكة اختبار انخفاض القيمة لجميع أصولها الي تدر نقدا. ويُجرى اختبار انخفاض القيمة عن طريق مقارنة صافي القيمة الحالية لألصول 
بصافي قيمتها الدفرتية على أساس سنوي.

تكلفة التمويل

تمثل تكلفة التمويل بصورة رئيسية الفائدة الي تدفعها الرشكة على القروض طويلة األجل الي تحصل عليها لتمويل رشاء األصول الثابتة، وكذلك 
الفائدة الي تدفعها على حساب الزتامات اإليجار وفق المعيار المحاسيب 16 من المعايري الدولية إلعداد التقارير المالي.

إيرادات التمويل

إيرادات التمويل بصورة رئيسية فائدة الدخل المتحقق من الودائع الثابتة لدى البنوك. تمثل 

الضرائب

تخضع الرشكة لضريبة الدخل بنسبة 15.0% من األرباح الخاضعة للضريبة بموجب قوانني السلطنة

المستجدات

تتوقع الرشكة أن يكون صافي أرباحها عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022م أقل عن صافي أرباحها عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021م 
)18.4 مليون ريال عماني( وذلك بسبب بعض العوامل االستثنائية في عام 2021م )2.7 مليون ريال عماني(، وهذه العوامل الي زادت من صافي أرباح 
الرشكة خالل تلك الفرتة قد عكست: )1( استالم صافي رسوم اإلنهاء المبكر من العميل الذي أنهى عقداً للحفارة قبل انتهاء العقد المحدد المدة، 

)2( إلغاء مخصص المكافأة المدفوع في عام 2020م.

تعزتم الرشكة في عام 2023 ان تقوم بدفع توزيعات أرباح قدرها 15.4 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022.

إنك السعودية والرشكة الكويتية لنفط الخليج لتوريد ثالث حفارات في مرشوع حقول نفط الوفرة في  وقد وقعت الرشكة عقداً مع رشكة شيفرون 
المنطقة المحايدة بني الكويت والسعودية. ووفق رشوط العقد فإن الرشكة ستوفر حفارتني بقوة 1500 حصان، وحفارة بقوة 750 حصان باإلضافة إلى 
الخدمات ذات الصلة، وقد يتم توريد حفارة أو أكرث بقوة 1500 حصان أو 750 حصان إذا تم طلبها من قبل العمالء، ولقد بدأ العقد بتاريخ 1 فرباير 2023م 
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وتم جدولة إرسال الحفارات الثالثة في عام 2024، ويستمر العقد لمدة خمس سنوات مع إمكانية التمديد لمدة لسنة كاملة لمرتني.

أعلنت الرشكة بتاريخ 31 يناير 2023م عن مذكرة تفاهم مع رشكة تنمية طاقة عمان، ووفق رشوط هذه المذكرة فإن الرشكة تتوقع توفري الرشكة 
التابعة لرشكة تنمية طاقة عمان – تنمية نفط عمان – بعدد من خدمات حقول النفط والغاز.

أبرمت الرشكة في 7 فرباير 2023 مذكرة تفاهم مع شلمربجري عمان ورشكاؤهم ش م م )“رشكة شلمربجري”( بخصوص نيتهم في إبرام اتفاقية رشاكة 
اسرتاتيجية بعد االنتهاء من الطرح والي سرتكز على دعم توسع الرشكة وتنويع محفظتها بما في ذلك مساعيها للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، 
إلى ذلك وفي 7 فرباير 2023م أبرمت رشكة أو كيو لالستكشاف واإلنتاج اتفاقية دعم رشاكة اسرتاتيجية )“اتفاقية الدعم”(، وبموجبها،  باإلضافة 
ومع مراعاة االنتهاء من الطرح وقيام رشكة شلمربجري برشاء جميع األسهم الخاصة بها بصفتها مستثمر رئيي بحسب ما هو مذكور في هذه النرشة 
فإن: )1( رشكة أو كيو لالستكشاف واإلنتاج قد وافقت على دعم تعيني مرشح مؤهل من رشكة شلمربجري ليشغل عضوية مجلس اإلدارة في اجتماع 
الجمعية العامة لسنة 2023 الذي من المتوقع أن يتم انعقاده بنهاية مارس 2023، وفي اجتماعات الجمعية العامة فيما بعد ذلك، وعدم دعم أي 
مقرتح يتقدم به أي مساهم آخر لعزل مرشح رشكة شلمربجري )إال أن يكون ذلك لسبب(. )2( وقد وافقت رشكة شلمربجري على أن تضمن أن مرشحها 
الذي سيتم تعيينه في مجلس اإلدارة سيتقدم باستقالته من المجلس إذا باعت رشكة شلمربجري أكرث من 10 في المائة من أسهمها كمستثمر رئيي.

نتائج األعمال

يوضح الجدول الوارد أدناه بيان الربح والخسارة للرشكة عن السنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2019 وفي 2020 وفي 2021 والشهور التسعة المنتهية 
في 30 سبتمرب 2021 وفي 2022.

 
عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 

أشهر  التسعة  فرتة  عن 
المنتهية في 30 سبتمرب 

2019 2020202120212022
)غري مدققة()مدققة(

ألف ريال عماني
100,342105,186124,51190,938102,361اإليرادات من العقود مع العمالء

)75,785()66,102()92,319()80,309()81,406(تكلفة المبيعات
18,93624,87732,19224,83626,576إجمالي الربح

)4,529()2,973()5,423()7,307()6,304(مصاريف عمومية وإدارية
)962()729()941()1,160()636(مصاريف أخرى
83-1621389إيرادات أخرى

)48(1231349)226(توقعات شطب خسارة االئتمان على المقبوضات التجارية
-)233()636(--ضعف قيمة األصول الثابتة

11,78616,55425,59420,95021,120األرباح التشغيلية
)4,559()3,471()4,307()3,595()4,214(تكلفة التمويل

870463226194389إيرادات التمويل
8,44213,42221,51317,67316,950األرباح قبل الضرائب

)2,366()3,131()3,100()2,147()1,288(ضريبة الدخل
7,15411,27518,41314,54214,584صافي الربح

يوضح الجدول التالي توزيع إليرادات العقود المربمة مع العمالء حسب قطاع العمل لألعوام المنتهية في 31 ديسمرب 2019 وفي 2020 وفي 2021 
والشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021 و2022.

عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
عن فرتة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمرب
ألف ريال عماني

20192020202120212022
90,40389,456108,40678,64991,581خدمات الحفر والصيانة

9,93915,73016,10512,28910,780خدمات اآلبار
100,342105,186124,51190,938102,361اإلجمالي 

مقارنة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 و30 سبتمرب 2021

إيرادات العقود المربمة مع العمالء

بلغت إيرادات العقود المربمة مع العمالء عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 مبلغ 102.4 مليون ريال عماني، أي أنها حققت زيادة قدرها 11.4 
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مليون ريال عماني أو 12.6 بالمائة وذلك مقارنة بمبلغ 90.9 مليون ريال عماني مقارنة عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. وتُعزى الزيادة بصورة 
أساسية إلى الحفارات الجديدة الي تم تشغيلها في األشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 وتأثري عام كامل للحفارات الي تم تشغيلها في عام 2021.

إجمالي اإليرادات عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، أي أنها حققت  إيرادات خدمات الحفر والصيانة بـنسبة 89.5 بالمائة من  قُدرت 
زيادة مقارنة بالشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021 بنسبة 16.4 بالمائة او 12.9مليون ريال عماني، وتعزى الزيادة إلى المساهمة في اإليرادات 
من الحفارات الجديدة الي تم تشغيلها في األشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 وتأثري عام كامل للحفارات الي تم تشغيلها في عام 2021. 
إيرادات الحفار الواحد، حيث تم تخزين هذه الحفارة في األشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022،  تم تعويض هذه الزيادات جزئيًا بانخفاض في 

وتأثري رسوم اإلنهاء المبكر المكتسبة في عام 2021 والي لم تتكرر في عام 2022.

 1.5 أو  بنسبة %12.3  المنتهية في 30 سبتمرب 2022 وانخفضت  التسعة  اإليرادات لألشهر  إجمالي  المائة. من  10.5 في  اآلبار  عائدات خدمات  شكلت 
إيرادات  إلى انخفاض قدره 0.6 مليون ريال عماني في  مليون ريال عماني مقارنة باألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. ويعزى االنخفاض 
إلى عمليات األسمنت الذي كان بسبب خسارة عقد في عام  التكسري الناتجة عن انخفاض أسعار التكلفة للعميل، واالنخفاض في اإليرادات يُعزى 

2022 وانخفاض عدد وظائف خدمات اآلبار.

تكلفة المبيعات

بلغت تكلفة المبيعات عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 مبلغ وقدره 75.8 مليون ريال عماني، أي أنها حققت زيادة مبلغ وقدره 9.7 
مليون ريال عماني أو 14.6 بالمائة وذلك مقارنة بمبلغ وقدره 66.1 مليون ريال عماني مقارنة عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. تمثلت 
إلى  عناصر التكلفة األولية الي ساهمت في زيادة تكلفة المبيعات في التكاليف المتعلقة بالموظفني ومصاريف اإلصالح والصيانة، والي تُعزى 

إضافة منصات جديدة.

إجمالي الربح

بناء على سبق، بلغ إجمالي الربح عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 مبلغًا وقدره 26.6 مليون ريال عماني، مما أسهم في زيادة قدرها 
1.7 مليون ريال عماني أو 7.0 بالمائة، مقارنة بمبلغ وقدره 24.8 مليون ريال عماني عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. أما هامش 
إجمالي الربح عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 فبلغ 26.0 بالمائة أي أنها حقق انخفاًضا قدره 1.3 نقطة بالمائة مقارنة بنسبة 27.3 
إيرادات الحفارات، حيث تم  إلى االنخفاض في  بالمائة عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021، ويعزى هذا االنخفاض في المقام األول 
تخزين هذه الحفارات في األشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، وتأثري رسوم اإلنهاء المبكر المكتسبة في عام 2021 والي لم تتكرر في عام 

2022، وتأثري انخفاض المواد وقطع الغيار الي تم استهالكها لكل حفار في األشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021.

المصاريف العمومية واإلدارية

أما المصاريف العمومية واإلدارية عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 فقد بلغت 4.5 مليون ريال عماني، أي مما أسهم في زيادة 
قدرها 1.6 مليون ريال عماني أو 52.3 بالمائة مقارنة بمبلغ 3.0 مليون ريال عماني عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. وتُعزى الزيادة 
إلى بسبب زيادة 1.5 مليون ريال عماني في التكلفة المتعلقة بالموظفني. ترجع  عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 بصورة أساسية 
إلغاء مخصص مكافأة 2020 البالغ 1.2 مليون ريال عماني في األشهر التسعة المنتهية  إلى  الزيادة في التكلفة المتعلقة بالموظفني بشكل أسايس 

في 30 سبتمرب 2021، باإلضافة إلى الزيادات السنوية في الرواتب وتعيني موظفني جدد في العديد من المناصب في المكتب الرئيي.

المصاريف األخرى

بلغت المصاريف األخرى عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 مبلغ 0.9 مليون ريال عماني، مما أسهم في زيادة قدرها 0.2 مليون ريال 
إلى الخسائر  عماني أو 32.0 بالمائة وذلك مقارنة بمبلغ 0.7 مليون ريال عماني مقارنة عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. وتُعزى 

الناتجة عن التخلص من األصول الثابتة والمصروفات المتعلقة بإصالح األصول الثابتة وفقًا لجدول صيانة الحفار الخاص بالرشكة.

الدخل اآلخر

بلغ الدخل اآلخر عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 مبلغ 0.01 مليون ريال عماني، مما أسهم في زيادة قدرها 0.01 مليون ريال عماني 
وذلك مقارنة بالرصيد الصفري عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. وتُعزى الزيادة إلى غرامة السداد المتأخر الي دفعها العميل بخصوص 

المبالغ المستحقة بموجب عقد الحفارة القائم.

توقعات شطب خسارة االئتمان على المقبوضات التجارية

بلغت توقعات شطب خسارة االئتمان الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 و2021 مبلغ 0.05 مليون ريال عماني. وتعكس توقعات شطب 
خسارة االئتمان على المقبوضات التجارية إلى اسرتداد المبالغ الي سبق توفريها في الفرتات السابقة.

تكلفة التمويل

بلغت تكلفة التمويل عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 مبلغ 4.6 مليون ريال عماني، بزيادة قدره 1.1 مليون ريال عماني أو 31.4 بالمائة 
وذلك مقارنة بمبلغ 3.5 مليون ريال عماني مقارنة عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. وتعزى الزيادة في المقام األول إلى زيادة أسعار 
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ليبور مما أدى إلى ارتفاع معدل الفائدة المستحقة على قروض الرشكة المقومة بالدوالر األمريكي، باإلضافة إلى الحسب الكامل للقروض الخاصة 
بتشغيل الحفارات الجديدة في عام 2022م، وتأثري فرتة التسعة أشهر للحفارات األربعة الي تم تشغيلها في عام 2021م.

إيرادات التمويل

إيرادات التمويل عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 مبلغ 0.4 مليون ريال عماني، بارتفاع قدره 0.2 مليون ريال عماني، مقارنة  بلغت 
بإيرادات التمويل الي بلغت 0.2 مليون ريال عماني عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021 ويعزى ذلك إلى انخفاض اإليداع بأجل المملوك 

لدى في الرشكة في البنوك.

الضرائب

بلغت الضرائب عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 مبلغ 2.4 مليون ريال عماني مما أسهم في انخفاض قدره 0.8 مليون ريال عماني أو 
24.4 بالمائة مقارنة بمبلغ 3.1 مليون ريال عماني عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع األرباح الخاضعة 

للضريبة خالل الفرتة المالية باإلضافة إلى تأثري االلزتام الضرييب المؤجل.

األرباح للشهور التسعة

نتيجة للعوامل المذكورة آنفًا، فإن األرباح عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 بلغت 14.6 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 14.5 مليون 
ريال عماني عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. وبلغ هامش الربح للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 نسبة 14.2 بالمائة، 

مما أسهم في انخفاض قدره 1.8 بالمائة مقارنة بهامش األرباح بنسبة 16.0 بالمائة عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021.

مقارنة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2021 وفي 31 ديسمرب 2020

إيرادات العقود المربمة مع العمالء

إيرادات العقود المربمة مع العمالء عن العام المنتهي في 31 ديسمرب 2021 مبلغ 124.5 مليون ريال عماني، أي أنها حققت زيادة قدرها 19.3  بلغت 
مليون ريال عماني أو 18.4 بالمائة وذلك مقارنة بمبلغ 105.2 مليون ريال عماني مقارنة بالعام المنتهي في 31 ديسمرب 2020. وتُعزى الزيادة في 
اإليرادات بصورة أساسية إلى إضافة 4 منصات حفر خالل العام الي تم التعاقد عليها بمتوسط   أسعار يومية أعلى من الحفارات األقدم للرشكة، ناهيك 
عن تأثري عام كامل لمنصي حفر متحركتني تم بدء تشغيلهما في العام المنتهي في 31 ديسمرب 2020. وخالل العام المنتهي في 31 ديسمرب 2021، 

تلقت الرشكة رسوم اإلنهاء المبكر من عميل قام بإلغاء العقد لمنصر حفر قبل انتهاء الفرتة الثابتة.

إيرادات خدمات الحفر والصيانة بـنسبة 87 بالمائة من إجمالي اإليرادات عن العام المنتهي في 31 ديسمرب 2021 اإليرادات من هذا القطاع، مما  قُدرت 
إلى )1( بدء تشغل أربعة  أسهم في زيادة  مقارنة بالعام المنتهي في 31 ديسمرب 2020 بنسبة 21.2 بالمائة )19 مليون ريال عماني( ويعزى ذلك 
إيرادات التجهزي والصرف من  منصات حفر جديدة في 2021، )2( الحد من التخزين المؤقت للحفارات نظرًا النخفاض تأثري جائحة كوفيد 19، )3( زيادة 
إضافية من خدمات الصيانة  إيرادات  إتمام العقود، )4( تحقيق  إعادة تخصيص هذه الحفارات لعمالء آخرين عند  الموقع من ثالثة منصات حفر بسبب 
بسبب تأثري عام كامل لمنصي حفر متحركتني تم بدء تشغيلهما، )5( واستالم مبلغ نتيجة لإلنهاء المبكر لعقد الحفر من جانب العميل في اغسطس 

.2021

إجمالي اإليرادات عن العام المنتهي في 31 ديسمرب 2021 اإليرادات من هذا القطاع مما أسهم في  إيرادات خدمات اآلبار بمبلغ 13 بالمائة من  قُدرت 
زيادة مقارنة بالعام المنتهي في 31 ديسمرب 2020 بنسبة 2.3 بالمائة )0.4 مليون ريال عماني( ويعزى ذلك إلى )1( إيرادات إضافية لعقود جديدة في 
التكسري واإلسمنت، )2( زيادة في اإليرادات من رشكة إنفيتك )مؤسسة التدريب للرشكة(، والي توفر خدمات التدريب لموظفي الرشكة باإلضافة 

للعمالء من الخارج. 

تكلفة المبيعات

بلغت تكلفة المبيعات عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 مبلغ 92.3 مليون ريال عماني، مما أسهم في زيادة قدرها 12 مليون ريال عماني أو 
إلى تكبد الرشكة للتكاليف الخاصة  15 بالمائة مقارنة بمبلغ 80.3 مليون ريال عماني عن العام المنتهي في 31 ديسمرب 2020. وتعزى هذه الزيادة 
الخاصة  المبارشة  التكاليف  بالزيادة في  ارتباًطا أساسيًا  ترتبط  2021، والي  31 ديسمرب  المنتهي في  العام  أربعة منصات حفر جديدة في  بتشغيل 
بالموظفني واإلهالك وإطفاء الدين والمواد وقطع الغيار االستهالكية واالنتقاالت ومخيم العمال وتكلفة توفري الطعام واإلصالح والصيانة. وتمت 
تسوية ذلك جزئيًا عن طريق مبادرات توفري التكلفة والي شملت ارتفاع الكفاءة في انتقاالت المنصات داخل الحقول وزيادة مرافق الورش وانخفاض 
متطلبات العمالة للمنصات والحد من المعدات المستأجرة لخدمات التكسري وانخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بخدمات اإلسمنت خالل العام كجزء من 

جهود الرشكة لتخفيض التكاليف.

إجمالي الربح

إجمالي الربح عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 مبلغًا وقدره 32.2 مليون ريال عماني، مما أسهم في زيادة قدرها 7.3  بناء على سبق، بلغ 
إجمالي الربح عن  مليون ريال عماني أو 29.4 بالمائة، مقارنة بمبلغ 24.9 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. أما هامش 
السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 فبلغ 25.9 بالمائة مما أسهم في زيادة قدرها 2.2 نقطة بالمائة من إجمالي هامش الربح البالغ 23.7 بالمائة عن 
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السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. وتعزى الزيادة في إجمالي هامش الربح بصورة أساسية إلى 1( بدء تشغيل أربع منصات حفر العام المنتهي في 
إبرام عقود لهذه المنصات بمعدالت سعر يومي أعلى مقارنة بالمنصات القديمة للرشكة، 2( انخفاض تكاليف الوقود،  31 ديسمرب 2021 نظرًا إلنه تم 

3( واستئجار معدات أقل )بما في ذلك معدات الحفر والتكسري واألنابيب المرنة( مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020.

المصاريف العمومية واإلدارية

أما المصاريف العمومية واإلدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 فقد بلغت 5.4 مليون ريال عماني، أي مما أسهم في انخفاض قدره 1.9 
مليون ريال عماني أو 25.8 بالمائة مقارنة بمبلغ 7.3 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. ويعزى االنخفاض للعام المنتهي 
في 31 ديسمرب 2021 بصورة أساسية إلى شطب مخصص المكافآت بمبلغ 1.2 مليون ريال عماني الخاص بالعام 2020، والذي تم تقديمه وفقًا لسياسة 
المكافآت. وتم شطب ذلك في عام 2021، حيث قررت الرشكة عدم دفع المكافآت عن العام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19. وتأثر االنخفاض أيًضا بانقطاع 
الرشكة عن سداد راتب الشهر الثالث عرش )والمدفوع للعمانيني خالل شهر رمضان( وذلك بدءًا من السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 كجزء من 

الجهود المبذولة لتخفيض التكاليف.

المصاريف األخرى

بلغت المصاريف األخرى عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 مبلغ 0.9 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 0.2 مليون ريال عماني أو 18.9 بالمائة 
وذلك مقارنة بمبلغ 1.2 مليون ريال عماني مقارنة عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. ويعزى االنخفاض إلى الحد من الخسائر في التصرف في 
األصول الثابتة والذي تمت تسويته جزئيًا عن طريق الزيادة في النفقات الخاصة المتعلقة بخسارة اصالح األصول الثابتة كما هو محدد في جدول 

الصيانة لحفارات الرشكة.

الدخل اآلخر

بلغ الدخل اآلخر عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 مبلغ 0.4 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 0.4 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 
ديسمرب 2020. وتُعزى الزيادة بصورة أساسية إلى الطلبات المقدمة من العمالء لتلقي مطالبات التعويض وذلك بعد تآكل بعض األصول وذلك نتيجة 

لفرتة االستعداد الممتدة بعد إنهاء عقد العميل.

توقعات شطب خسارة االئتمان على المقبوضات التجارية

بلغت توقعات شطب خسارة االئتمان بانخفاض مبلغ 0.1 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020م، الى 0.01 مليون ريال عماني للسنة 
إلى اسرتداد المبالغ من العميل خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 تم تخصيصها في األعوام  المنتهية في 31 ديسمرب 2021. ويعزى ذلك 

السابقة على أنها خسارة ائتمان متوقعة وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير المالية.

ضعف قيمة األصول

بلغت قيمة ضعف األصول للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 مبلغ 0.6 مليون ريال عماني مقارنة بالرصيد الصفري في السنة المنتهية في 31 
ديسمرب 2020. ويتعلق الضعف باشرتاطات المعايري المحاسبية الي تنص عليها المعايري المحاسبية الدولية رقم 36 والمتعلق بتقييم الظروف الي قد 

تشري إلى أن القيمة الدفرتية لبعض األصول الثابتة قد ال يمكن اسرتدادها من خالل طريقة القيمة قيد االستخدام.

تكلفة التمويل

بلغت تكلفة التمويل للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 مبلغ 4.3 مليون ريال عماني، مما أسهم في زيادة 19.8 بالمائة أو 0.7 مليون ريال عماني 
إلى الزيادة في القروض الجديدة  مقارنة بمبلغ 3.6 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. وتعزى هذه الزيادة بصورة رئيسية 
للحفارات األربعة الجديدة الي بدأ تشغيلها في 2021. وتم تسوية ذلك جزئيًا عن طريق المدخرات في تكلفة الفائدة لتخفيض معدالت سعر الفائدة بني 

البنوك في لندن الي تري على القروض الي اقرتضتها الرشكة بالدوالر.

إيرادات التمويل

إيرادات التمويل للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 فبلغت 0.2 مليون ريال عماني، بانخفاض 51.2 بالمائة من 0.5 مليون ريال عماني للسنة  أما 
المنتهية في 31 ديسمرب 2020 نظرًا لتقليل عمليات اإليداع بأجل الي تملكها الرشكة لدى البنوك الخاصة بها.

الضرائب

بلغت الضرائب عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 مبلغ 3.1 مليون ريال عماني مما أسهم في زيادة 44.4 بالمائة أو 1 مليون ريال عماني مقارنة 
بالضرائب الي بلغت 2.1 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع األرباح الخاضعة للضريبة خالل الفرتة 

المالية.

األرباح عن السنة

نتيجة للعوامل المذكورة آنفًا، فإن األرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 بلغت 18.4 مليون ريال عماني مما أسهم في زيادة قدرها 63.3 
بالمائة أو 7.1 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 11.3 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. وبلغ هامش الربح عن السنة المنتهية 
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في 31 ديسمرب 2021 نسبة 14.8 بالمائة، مما أسهم في زيادة قدرها 4.1 بالمائة مقارنة بهامش األرباح بنسبة 10.7 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 
ديسمرب 2020.

مقارنة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2020 وفي 31 ديسمرب 2019

إيرادات العقود المربمة مع العمالء

بلغت إيرادات العقود المربمة مع العمالء عن العام المنتهي في 31 ديسمرب 2020 مبلغ 105.2 مليون ريال عماني، أي أنها حققت زيادة قدرها 4.8 مليون 
ريال عماني أو 4.8 بالمائة وذلك مقارنة بمبلغ 100.3 مليون ريال عماني مقارنة بالعام المنتهي في 31 ديسمرب 2019. وتُعزى الزيادة في اإليرادات 
بصورة أساسية إلى زيادة اإليرادات من خدمات اآلبار بمبلغ 5.8 مليون ريال عماني والذي نتج عن توفري أعمال خدمات اإلسمنت الجديدة باإلضافة إلى 
أعمال التكسري خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. وتمت تسوية هذه الزيادة جزئيًا بانخفاض اإليرادات من خدمات الحفر والصيانة بمبلغ 0.9 

مليون ريال عماني نظرًا لتخزين الموقت ألربع حفارات بسبب جائحة كوفيد 19 )قيود موقع العمل وانخفاض أسعار النفط(.

قُدرت إيرادات خدمات الحفر والصيانة بـنسبة 85 بالمائة من إجمالي اإليرادات عن العام المنتهي في 31 ديسمرب 2020 اإليرادات من هذا القطاع أي أنه 
شهد انخفاًضا مقارنة بالعام المنتهي في 31 ديسمرب 2019 بنسبة 1 بالمائة )0.9 مليون ريال عماني( ويعزى ذلك إلى )1( زيادة فرتات االنتظار لمنصي 
إيرادات أربعة حفارات  نظرًا لكونها مجدولة تعاقديًا  حفر، )2( انخفاض اإليرادات الناتجة عن تخزين أربعة حفارات بسبب جائحة كوفيد 19)3( هبوط 

ألسعار النفط )الي كانت تتناقص في ذلك الوقت(،  و )4( انخفاض في اإليرادات المتولدة من منصي صيانة لآلبار بسبب انخفاض طلب العمالء.

قُدرت إيرادات خدمات اآلبار بمبلغ 15 بالمائة من إجمالي اإليرادات عن العام المنتهي في 31 ديسمرب 2020 مما أسهم في زيادة مقارنة بالعام المنتهي 
إضافية من خدمات التكسري بمبلغ 3.7 مليون ريال  إيرادات  إلى )1(  في 31 ديسمرب 2019 بنسبة 58.3 بالمائة أو 5.8 مليون ريال عماني ويعزى ذلك 

إيرادات إضافية من خدمات اإلسمنت بمبلغ 1.7 مليون ريال عماني. عماني، )2( 

تكلفة المبيعات

بلغت تكلفة المبيعات عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 مبلغ 80.3 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 1.1 مليون ريال عماني أو 1.3 بالمائة 
مقارنة بمبلغ 81.4 مليون ريال عماني عن العام المنتهي في 31 ديسمرب 2019. ويعزى هذا االنخفاض بصورة أساسية تقليل المواد وقطع الغيار 
إيجار المعدات، نتيجة النخفاض العمليات والتخزين المؤقت ألربع حفارات بسبب الجائحة كما هو  المستهلكة، وتكاليف الصيانة واإلصالح، وتكلفة 

موضع اعاله.

إجمالي الربح

إجمالي الربح عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 مبلغًا وقدره 24.9 مليون ريال عماني، مما أسهم في زيادة قدرها 5.9  بناء على سبق، بلغ 
مليون ريال عماني أو 31.4 بالمائة، مقارنة بمبلغ 18.9 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019. أما هامش إجمالي الربح عن السنة 
المنتهية في 31 ديسمرب 2020 فبلغ 23.7 بالمائة مما أسهم في زيادة قدرها 4.8 نقطة بالمائة من إجمالي هامش الربح البالغ 18.9 بالمائة عن السنة 
المنتهية في 31 ديسمرب 2019. وتعزى الزيادة في إجمالي هامش الربح بصورة أساسية إلى توفري أمري عمل جديدين للتكسري والتدعيم باألسمنت 

باجور أعلى باإلضافة إلى تخفيض التكاليف الناتجة عن تقليل العمليات والتخزين المؤقت ألربع حفارات بسبب الجائحة.

المصاريف العمومية واإلدارية

أما المصاريف العمومية واإلدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 فقد بلغت 7.3 مليون ريال عماني، أي مما أسهم في زيادة قدرها 1 مليون 
ريال عماني أو 15.9 بالمائة مقارنة بمبلغ 6.3 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019. وتعزى الزيادة للعام المنتهي في 31 

ديسمرب 2020 بصورة أساسية بسبب زيادة تكاليف الموظفني.

المصاريف األخرى

بلغت المصاريف األخرى عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 مبلغ 1.2 مليون ريال عماني، مما أسهم في زيادة قدرها 0.5 مليون ريال عماني أو 
82.4 بالمائة وذلك مقارنة بمبلغ 0.6 مليون ريال عماني مقارنة عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019. وتعزى الزيادة بصورة أساسية إلى التكلفة 

المتكبدة للجدول الزمي بسبب اإلصالحات األساسية لألصول.

الدخل اآلخر

بلغ الدخل اآلخر عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020م مبلغ 21 ألف ريال عماني، مما أسهم في زيادة قدرها 5 آالف ريال عماني مقارنة بـ 16 ألف 
ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019. وتُعزى الزيادة بصورة أساسية وجود دخل متنوع من بنود مختلفة.

توقعات شطب خسارة االئتمان على المقبوضات التجارية

بلغت توقعات شطب خسارة االئتمان السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 مبلغ 0.1 مليون ريال عماني مقارنة بمخصص توقعات شطب خسارة االئتمان 
إلى  المتوقعة بمبلغ 0.2 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019. وتعزى توقعات شطب خسارة االئتمان على المقبوضات التجارية 

استعادة المبالغ الي تم تخصيصها في فرتات سابقة.
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تكلفة التمويل

بلغت تكلفة التمويل للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 مبلغ 3.6 مليون ريال عماني، بانخفاض 0.6 مليون ريال عماني أو 14.7 بالمائة مقارنة بمبلغ 
4.2 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019. ويعزى هذا االنخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض الفائدة المستحقة على القروض 

بأجل مقارنة بالعام المايض وسداد القروض بأجل )القرض 1( خالل العام المنتهي في 31 ديسمرب 2020.

إيرادات التمويل

إيرادات التمويل للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 فبلغت 0.5 مليون ريال عماني، بانخفاض 0.4 مليون ريال عماني أو 46.8 بالمائة مقارنة  أما 
بإيرادات التمويل الي بلغت 0.9 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019 كان االنخفاض بسبب تقليل عمليات اإليداع بأجل الي تملكها 

الرشكة لدى البنوك الخاصة بها.

الضرائب

بلغت الضرائب عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 مبلغ 2.1 مليون ريال عماني مما أسهم في زيادة 0.9 مليون ريال عماني أو 66.7 بالمائة مقارنة 
إلى ارتفاع األرباح الخاضعة للضريبة خالل الفرتة  بالضرائب الي بلغت 1.3 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019. وتعزى الزيادة 

المالية.

األرباح عن السنة

نتيجة للعوامل المذكورة آنفًا، فإن األرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 بلغت 11.3 مليون ريال عماني مما أسهم في زيادة قدرها 4.1 مليون 
ريال عماني أو 57.6 بالمائة مقارنة بمبلغ 7.2 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019. وبلغ هامش الربح عن السنة المنتهية 
في 31 ديسمرب 2020 نسبة 10.7 بالمائة، مما أسهم في زيادة قدرها 3.6 بالمائة مقارنة بهامش األرباح بنسبة 7.1 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 

ديسمرب 2019.

السيولة ومصادر رأس المال

نشأت متطلبات سيولة رأس مال الرشكة من الناحية التاريخية من الحاجة إلى تمويل رأس المال العامل للرشكة والنفقات التشغيلية ومصاريف رأس 
المال. وتتوقع الرشكة مستقباًل تمويل احتياجات السيولة لديها بصورة أساسية من التدفقات النقدية التشغيلية داخليًا والقروض طويلة األمد من 

تسهيالت البنوك.

بلغ النقد واألرصدة الي تملكها الرشكة )بما في ذلك ودائع بنكية ألجل بقيمة 18.3 مليون ريال عماني( حىت تاريخ 30 سبتمرب 2022 مبلغًا وقدره 
20.8 مليون ريال عماني. 

تسعى الرشكة لضمان أن يكون لديها النقد الكافي عند الطلب الستيفاء النفقات التشغيلية المتوقعة والي تشمل خدمة االلزتامات المالية. هذا 
التشغيلية قبل  النشاطات  الناتج عن  النقد  )المحددة في صورة صافي  العمليات  التمويالت من  الرشكة على مستويات مرتفعة من  وقد حافظت 
مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة للموظفني والتغيري في رأس المال العامل( طوال الفرتة المالية على الرغم من الظروف السلبية لالقتصاد الكلي 

والي تشمل جائحة كوفيد 19 وصدمات أسعار النفط في عام 2020.

بيانات التدفق النقدي

يوضح الجدول التالي عرًضا موجزًا عن التدفقات النقدية للرشكة لألعوام المنتهية في 31 ديسمرب 2019 وفي 2020 وفي 2021 والشهور التسعة المنتهية 
في 30 سبتمرب 2021 وفي 2022:

عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
عن فرتة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمرب 

ألف ريال عماني

20192020202120212022

)غري مدققة()مدققة(

22,47029,22434,20620,05220,250صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية

)13,544()26,448()28,634()35,231()15,274(صافي النقد المستخدم في النشاطات االستثمارية

)11,819(5,930)289()5,720()26,551(صافي النقد المستخدم في النشاطات التمويلية

)5,113()466(5,283)11,727()19,355(صافي التغيري في النقد والنقد المعادل

33,47414,1192,3922,3927,675النقد والنقد المعادل في بداية الفرتة

14,1192,3927,6751,9262,562النقد والنقد المعادل في نهاية الفرتة
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مقارنة الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022 و30 سبتمرب 2021

صافي النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية

بلغ صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية 20.3 مليون ريال عماني عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، أي بزيادة قدره 0.2 مليون 
ريال عماني أو 1 بالمائة مقارنة بمبلغ 20.1 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. ويعزى الزيادة في التدفق النقدي الناتج عن 

النشاطات التشغيلية بصورة أساسية إلى الزيادة في المصاريف المستحقة خالل الفرتة.

صافي النقد المستخدم في النشاطات االستثمارية

بلغ صافي النقد المستخدم في النشاطات االستثمارية مبلغ 13.5 مليون ريال عماني عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، أي انخفاض 
2021. ويعزى  المنتهية في 30 سبتمرب  التسعة  الشهور  ريال عماني عن  بمبلغ 26.4 مليون  بالمائة مقارنة  أو 48.8  ريال عماني  قدره 12.9 مليون 
عماني في مشرتيات  ريال  مليون   20.4 البالغ  االنخفاض  إلى  أساسية  بصورة  االستثمارية  النشاطات  المستخدم في  النقد  االنخفاض في صافي 

الممتلكات والمنشآت والمعدات، والذي تم تعويضه جزئيًا من خالل زيادة في الودائع المصرفية بقيمة 6.5 مليون ريال عماني..

صافي النقد المستخدم في نشاطات التمويل

بلغ صافي النقد المستخدم في نشاطات التمويل مبلغ 11.8 مليون ريال عماني عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، مقارنة بمبلغ 
5.9 مليون ريال عماني عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. وتعزى الزيادة في صافي النقد المستخدم في نشاطات التمويل بصورة 
أساسية إلى سداد قروض بقيمة 30.7 مليون ريال عماني، وتم تعويضه جزئيًا بسحب إضافي بقيمة 14.4 مليون ريال عماني من القروض في األشهر 

التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021.

مقارنة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2021 و31 ديسمرب 2020

صافي النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية

بلغ صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية مبلغ 34.2 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، مما أسهم في زيادة قدرها 5 
مليون ريال عماني أو 17 بالمائة مقارنة بمبلغ 29.2 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020.

أما  المالية.  الفرتة  الضرائب خالل  األرباح قبل خصم  الزيادة في  إلى  أساسية  بصورة  تعزى  زيادة  التشغيلية  النشاطات  النقدي من  التدفق  حقق 
التعديالت على البنود غري النقدية فبلغت 26 مليون ريال عماني خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 مما أسهم في زيادة قدرها 4.4 مليون ريال 
إلى ارتفاع  عماني أو 21.6 بالمائة مقارنة بمبلغ 21.4 مليون ريال عماني خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. وتعزى الزيادة بصورة أساسية 

األرباح خالل السنة والناتجة عن زيادة أربعة حفارات جديدة.

أما عن تغيريات رأس المال العامل خالل الفرتة فقد أسهمت بوجود تدفق نقدي بمبلغ 13.3 مليون ريال عماني أي بزيادة قدرها 7.8 مليون ريال 
عماني مقارنة بالتدفق النقدي بمبلغ 5.6 مليون ريال عماني خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. وتعزى الزيادة في التدفق من تغيريات رأس 
إلى الزيادة في رصيد الذمم التجارية والذمم األخرى من 26.7 مليون ريال  المال العامل خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 بصورة أساسية 
إلى 35.5 مليون ريال عماني في ديسمرب 2021، وذلك نتيجة إلضافة أربع حفارات جديدة خالل عام 2021، وبسبب  عماني حىت تاريخ 31 ديسمرب 2020 
ذلك شهدت الرشكة تأخريًا في تحصيل الذمم التجارية من أحد العمالء. عالوة على ذلك، زاد استهالك المخزون خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 

2021 مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 بسبب انخفاض تخزين الحفارات.

صافي النقد المستخدم في النشاطات االستثمارية

بلغ صافي النقد المستخدم في النشاطات االستثمارية مبلغًا وقدره 28.6 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، بانخفاض قدره 
6.6 مليون ريال عماني أو نسبة 18.7 بالمائة عن 35.2 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020.

الدفعات المسبقة والمبالغ المدفوعة الي شهدت  إلى  النشاطات االستثمارية بصورة أساسية  النقد المستخدم في  يعزى االنخفاض في صافي 
انخفاًضا في التدفق النقدي الصادر البالغ 25.6 مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 مقارنة بالتدفق النقدي الوارد بمبلغ 20.3 
مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 بسبب تسوية الدفعات المسبقة والمبالغ المدفوعة مقابل الذمم الدائنة للموردين. وتم 

تسوية ذلك جزئيًا عن طريق زيادة في رأس المال العامل بمبلغ 39.4 مليون ريال عماني والذي يرتبط ارتباًطا وثيقًا بالحفارات الستة قيد اإلنشاء.

صافي النقد المستخدم في النشاطات التمويلية

بلغ صافي النقد المستخدم في النشاطات التمويلية مبلغًا وقدره 0.3 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، بانخفاض قدره 
5.7 مليون ريال عماني أو 94.9 بالمائة عن مبلغ 5.7 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020.

إلى االنخفاض بمقدار 10.5 مليون ريال عماني في عمليات  يعزى االنخفاض في صافي النقد المستخدم في النشاطات التمويلية بصورة أساسية 
القروض، والزيادة  بالقروض المستحقة والذي تمت تسويتها جزئيًا عن طريق االنخفاض بمقدار 2.2 مليون ريال عماني في توزيع  الخاصة  السداد 
بمقدار 1.2 مليون ريال عماني في األرباح الموزعة المدفوعة والزيادة بمقدار 0.7 مليون ريال عماني في الفائدة المدفوعة والزيادة بمقدار 0.5 مليون 

ريال عماني في سداد الزتامات اإليجار والزيادة بمقدار 0.5 مليون ريال عماني في الودائع بأجل لدى البنوك للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021.
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مقارنة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2020 و31 ديسمرب 2019

صافي النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية

بلغ صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية مبلغ 29.2 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020، مما أسهم في زيادة قدرها 6.8 
مليون ريال عماني أو 30.1 بالمائة مقارنة بمبلغ 22.5 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019.

إلى الزيادة في األرباح قبل خصم الضرائب خالل السنة المنتهية في 31  حقق التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية زيادة تعزى بصورة أساسية 
ديسمرب 2020. أما التعديالت على البنود غري النقدية فبلغت 21.4 مليون ريال عماني خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 أي أنه شهد انخفاض 

قدره 0.3 مليون ريال عماني أو 1.2 بالمائة مقارنة بمبلغ 21.7 مليون ريال عماني خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019. 

أما عن تغيريات رأس المال العامل خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 فقد أسهمت بوجود تدفق نقدي صادر بمبلغ 5.6 مليون ريال عماني 
مقارنة بالتدفق النقدي بمبلغ 7.6 مليون ريال عماني خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019. ويعزى االنخفاض في التدفق الصادر من تغيريات 
إلى ارتفاع الكفاءة في تحصيل الذمم المدينة من قبل الرشكة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. تم  رأس المال العامل بصورة أساسية 
تعويض ذلك جزئيًا من خالل زيادة رصيد المخزون في السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020م مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019م نظرًا لزيادة 

تخزين الحفارات بسبب جائحة كوفيد 19 واالنخفاض في طلبات النفط والغاز.

صافي النقد المستخدم في النشاطات االستثمارية

بلغ صافي النقد المستخدم في النشاطات االستثمارية مبلغًا وقدره 35.2 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020، زيادة قدرها 
20 مليون ريال عماني عن صافي النقد المستخدم في النشاطات االستثمارية الذي بلغ 15.3 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019.

إلى زيادة الدفعات المسبقة والمبالغ المدفوعة بمبلغ 25.6  تعزى الزيادة في صافي النقد المستخدم في النشاطات االستثمارية بصورة أساسية 
إضافية والي دخلت في عمليات التشغيل في السنة  مليون ريال عماني والي تخص الدفعات المسبقة المدفوعة للموردين إلنشاء أربع حفارات 

المنتهية في 31 ديسمرب 2021.

صافي النقد المستخدم في النشاطات التمويلية

بلغ صافي النقد المستخدم في النشاطات التمويلية مبلغًا وقدره 5.7 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020، بانخفاض قدره 
20.8 مليون ريال عماني أو 78.5 بالمائة عن صافي النقد المستخدم في النشاطات التمويلية بمبلغ 26.6 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 

31 ديسمرب 2019.

يعزى االنخفاض في صافي النقد المستخدم في النشاطات التمويلية بصورة أساسية إلى الزيادة بمقدار 15.8 مليون ريال عماني في صرف القروض 
وانخفاض بمقدار 9.7 مليون ريال عماني في سداد القروض وانخفاض بمقدار 0.7 مليون ريال عماني في سداد الفائدة. وتم تسوية ذلك بزيادة قدرها 

4.8 مليون ريال عماني في الودائع بأجل لدى البنوك وزيادة قدرها 0.7 مليون ريال عماني في مدفوعات توزيعات األرباح.

نفقات رأس المال

المتعلقة  الرأسمالية  النفقات  المدرة للدخل، و)2(  الجديدة  الرأسمالية لألصول  النفقات  تتكون نفقات رأس مال الرشكة بصورة أساسية من )1( 
باألصول الحالية المدرة للدخل والمتعلقة بالنفقات الرأسمالية التشغيلية العادية واإلصالحات الرئيسية، و)3( النفقات الرأسمالية األخرى المتعلقة 
باألعمال التشغيلية مثل المعدات المكتبية والكمبيوترات والربمجيات والسيارات واألثاث والتجهزيات. تشمل النفقات الرأسمالية للرشكة أيًضا مصاريف 
تبلغ 0.9 مليون ريال عماني تم تكبدها للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 للمقر الرئيي الجديد للرشكة. وتعزتم الرشكة تمويل نفقاتها 
الرأسمالية باستخدام مزيج من الديون ورأس المال العامل على أن يكون الدين 90% من تمويل النفقات وأن يكون رأس المال العامل باقي التمويل.

بعمليات  المرتبطة  األخرى  المال  رأس  نفقات   )2( اآلبار،  خدمات  وأصول  الصيانة  ومنصات  الحفارات  وصيانة  بإنشاء  المرتبطة  المال  رأس  نفقات 
التشغيل.

يعرض الجدول التالي إضافات األصول الثابتة للرشكة والرسملة من رأس المال قيد العمل للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019 وفي 2020 وفي 2021 
والشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021 و2022.

عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
عن فرتة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمرب 
 ألف ريال عماني

20192020202120212022
)غري مدققة()مدققة(

2,9471,4071,5891,1681,893الحفارات ومعدات صيانة اآلبار
381675-األثاث والتجهزيات

11611010034-معدات المكتب والحاسوب
-—-74-المركبات

13,17114,29264,32746,2356,295رأس المال قيد العمل
16,11815,92766,04247,5108,227اإلجمالي
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بلغت اإلضافات لألصول الثابتة مبلغًا وقدره 8.2 مليون ريال عماني في الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، مما أسهم في انخفاض قدره 
39.3 مليون ريال عماني عن مبلغ 47.5 مليون ريال عماني خالل الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2021. وتعزى هذه الزيادة بصورة أساسية 

إلى بناء أربع منصات حفر جديدة تم تكليفها في عام 2021، مقارنة مع حفارتني جديدتني تم تكليفهما في عام 2022، وإصالح األصول الحالية.

بلغت اإلضافات لألصول الثابتة مبلغًا وقدره 66 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، مما أسهم في زيادة قدرها 50.7 مليون 
ريال عماني عن مبلغ 15.9 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. وترتبط هذه الزيادة ارتباًطا وثيقًا ببناء أربع حفارات جديدة 

)بدء تشغيلها في 2021( ومنصي حفر جديدتني )بدء تشغيلهما في 2022( وإصالح األصول الحالية.

إلى بناء  بلغت اإلضافات لألصول الثابتة مبلغًا وقدره 15.9 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020، ويرتبط ذلك بصورة أساسية 
منصي صيانة )تم تكليفه عام 2020(، ونفقات رأس المال العامل المتعلقة بأربع حفارات )تم تكليفها عام 2021( وإصالح األصول الحالية. أما اإلضافات 

لألصول الثابتة بمبلغ 16.1 مليون ريال عماني خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019 فرتتبط ارتباًطا وثيقًا بإصالح األصول الحالية.

االلزتامات المالية والمسؤوليات التعاقدية

يعرض الجدول التالي جدول السداد للقروض بأجل الخاصة بالرشكة حىت تاريخ 30 سبتمرب 2022.

 حىت
30 سبتمرب 2022

أقل من سنة 
1-5 سنواتواحدة

 أكرث
من 5 سنوات

 ألف ريال عماني
32,0214,74423,7193,558قرض بأجل طويل رقم: 5، حىت ديسمرب 2029
-22,7115,40717,304قرض بأجل طويل رقم: 3، حىت ديسمرب 2025
-15,4013,67011,731قرض بأجل طويل رقم: 2، حىت ديسمرب 2025
-19,4873,90515,582قرض بأجل طويل رقم: 6، حىت ديسمرب 2029
-7,9311,2806,651قرض بأجل طويل رقم: 4، حىت ديسمرب 2025

97,55119,00674,9873,558إجمالي القروض بأجل

يعرض الجدول التالي موجزًا للقروض بأجل الخاصة بالرشكة حىت تاريخ 31 ديسمرب 2019 و2020 و2021 و30 سبتمرب 2022.

حىت 30 سبتمربحىت 31 ديسمرب 
 ألف ريال عماني

2019202020212022
---3,033قرض بأجل طويل رقم: 1 – مايو 2021

-18,26017,62214,685قرض بأجل طويل رقم: 2 – نوفمرب 2025
26,19225,95621,63017,304قرض بأجل طويل رقم: 3 – ديسمرب 2025
9,4658,6987,4196,651قرض بأجل طويل رقم: 4 – ديسمرب 2025

3,88423,59430,83527,277قرض بأجل طويل رقم: 5 – يونيو 2029
13,07515,582--قرض بأجل طويل رقم: 6 – ديسمرب 2029
11,731---قرض بأجل طويل رقم: 8 – ديسمرب 2029

60,83475,87087,64478,545الجزء غري الجاري من القروض بأجل
---11,660قرض بأجل طويل رقم: 7 – نوفمرب 2020

--7003,033قرض بأجل طويل رقم: 1 – مايو 2021
-2,6401,9582,937قرض بأجل طويل رقم: 2 – نوفمرب 2025

3,5312,8844,3265,407قرض بأجل طويل رقم: 3 – ديسمرب 2025
1,0241,0231,1101,280قرض بأجل طويل رقم: 4 – ديسمرب 2025

5,0884,744--قرض بأجل طويل رقم: 5 – يونيو 2029
3,3711,8693,905-قرض بأجل طويل رقم: 6 – ديسمرب 2029
3,670---قرض بأجل طويل رقم: 8 – ديسمرب 2029

19,55512,26915,33019,006الجزء الجاري من القروض بأجل
80,38988,139102,97497,551إجمالي القروض بأجل

تعزتم الرشكة مبادلة جميع قروضها المقومة بالدوالر األمريكي بقروض جديدة بالريال العماني في النصف األول من عام 2023م، بهدف استخدام 
القروض الجديدة لتقليل تكاليف الفائدة.
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قرض بأجل رقم: 1 )أ( 

كان القرض ألجل رقم: 1 بمبلغ 19.7 مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل 7.6 مليون ريال عماني تم الحصول عليه من بنك أبوظيب األول بتاريخ مايو 2013 
لتمويل رشاء وحدة تكسري ووحدة اختبار آبار ووحدة أنابيب ملفوفة. تم سداد القرض ألجل على 13 قسًطا نصف سنوي متتاليًا بقيمة 0.9 مليون دوالر 
أمريكي )0.3 مليون ريال عماني( لكل قسط وقسط أخري بقيمة 7.9 مليون دوالر أمريكي )3 مليون ريال عماني(. تمت تسوية القرض بالكامل في 

مايو 2021. استحقت الفائدة على القرض ألجل وفقًا لسعر الفائدة السائدة بني بنوك لندن لمدة 3 أشهر باإلضافة إلى هامش ثابت.

القرض بأجل رقم: 2 )ب( 

كان القرض ألجل 2 بمبلغ 30.8 مليون ريال عماني تم الحصول عليه من بنك إتش إس بي يس في مايو 2014 لتمويل بناء ثالث حفارات. خالل السنة 
إعادة هيكلة القرض بأجل بحيث يتم سداده على 20 قسًطا ربع سنوي ليكون آخر قسط مستحق السداد في  المنتهية في 31 ديسمرب 2020، تمت 
إلى هامش  نوفمرب 2025. تستحق الفائدة على القرض ألجل وفقًا لمعدل سندات الخزانة الخاصة بالبنك المركزي العماني لمدة 3 أشهر باإلضافة 
ثابت، قابل إلعادة التعيني بناءً على المراجعة السنوية. تم سداد هذا القرض بأجل بالكامل في مارس 2022. حصلت الرشكة على قرض من بنك 

عماني العربي في مارس 2022 )القرض بأجل 8( والذي استخدمته بصورة كاملة لسداد القرض 2.

القرض بأجل رقم: 3 )ج( 

كان القرض بأجل رقم: 3 بمبلغ 41.2 مليون ريال عماني وتم الحصول عليه من بنك عمان العربي في ديسمرب 2014 لتمويل بناء أربع حفارات. تمت 
إعادة هيكلة القرض ألجل ليتم سداده على 20 قسًطا ربع سنوي، مع سداد آخر قسط في 2025. تستحق الفائدة على القرض بأجل وفقًا لمتوسط   
سعر الفائدة المرجح على الودائع في البنك المركزي العماني للودائع بأجل للقطاع الخاص بالريال العماني – والذي يخضع للمراجعة كل ثالثة أشهر 

- باإلضافة إلى هامش ثابت طول مدة القرض.

تعزتم الرشكة تمديد أجل استحقاق هذا القرض حىت عام 2027.

القرض بأجل رقم: 4 )د( 

كان القرض بأجل رقم: 4 بمبلغ 11.5 مليون ريال عماني تم الحصول عليه من البنك الوطي العماني في ديسمرب 2018 لتمويل بناء تطويري لثماني 
حفارات، ومنصة صيانة واحدة وثالث وحدات لألعمال اإلسمنتية. يتم سداد القرض ألجل على 27 قسًطا ربع سنوي بقيمة 0.3 مليون ريال عماني. 
إعادة تعيني أسعار الفائدة على  سيتم سداد القسط األخري البالغ 4.6 مليون ريال عماني في 2025. تستحق الفائدة على القرض ألجل شهريًا ويتم 

أساس المراجعة السنوية. اُعتُمد سعر الفائدة على معدل التمويل المضمون ليوم واحد باإلضافة إلى هامش ثابت لفرتة القرض.

تعزتم الرشكة تمديد أجل استحقاق هذا القرض حىت عام 2027.

القرض بأجل رقم: 5 )ه( 

كان القرض بأجل رقم: 5 بقيمة 98.7 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 38 مليون ريال عماني( الذي تم الحصول عليه من البنك الوطي العماني في 
عام 2019 لتمويل بناء أربع حفارات ومنصي للصيانة. يُسدد القرض على 32 قسًطا ربع سنوي متساويًا مع القسط األخري المستحق السداد في 2029. 

تستحق الفائدة على القرض ألجل وفقًا لسعر الفائدة السائدة بني بنوك لندن لمدة 3 أشهر باإلضافة إلى هامش ثابت.

القرض بأجل رقم: 6 )و( 

كان القرض بأجل رقم: 6 بمبلغ 65 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 25 مليون ريال عماني( وتم الحصول عليه من البنك الوطي العماني في عام 2021 
إنشاء منصي حفر والمكتب الرئيي الجديد للرشكة تحت اإلنشاء. يُستكمل السحب الكامل من القرض بحلول يونيو 2023. وسيتم سداد  لتمويل 
القسط النهائي للقرض في ديسمرب 2029. تستحق الفائدة على القرض ألجل وفقًا لسعر الفائدة السائدة بني بنوك لندن لمدة 3 أشهر باإلضافة إلى 

هامش ثابت.

القرض بأجل رقم: 7 )ز( 

كان القرض بأجل رقم: 7 بمبلغ 67.8 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 26.1 مليون ريال عماني( الذي تم الحصول عليه من بنك أبوظيب األول مقسم 
الى ثالث رشائح:

الرشيحة أ - قرض ألجل بمبلغ 39 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 15 مليون ريال عماني( تم الحصول عليه في يونيو 2012 لتمويل رشاء الحفارات 
ووحدات التكسري. تم سداد القرض ألجل على 13 قسًطا نصف سنوي متتاليًا بقيمة 1.8 مليون دوالر أمريكي )0.7 مليون ريال عماني( لكل قسط. 
تم سداد القسط األخري وقدره 15.61 مليون دوالر أمريكي )6.01 مليون ريال عماني( في ديسمرب 2020. تستحق الفائدة على القرض ألجل وفقًا لسعر 

الفائدة السائدة بني بنوك لندن لمدة 3 أشهر باإلضافة إلى هامش ثابت.

الرشيحة ب - القرض ألجل كان بمبلغ 23.6 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 9.1 مليون ريال عماني( تم الحصول عليه في يوليو 2012 لتمويل رشاء 
ريال  1.1 مليون دوالر أمريكي )0.4 مليون  القرض ألجل على 13 قسًطا نصف سنوي متتاليًا بقيمة  التدخل في اآلبار والرافعة. تم سداد  وحدات 
عماني(. تم دفع القسط األخري وقدره 9.5 مليون دوالر أمريكي )3.7 مليون ريال عماني( في أكتوبر 2020. تستحق الفائدة على القرض ألجل وفقًا 

لسعر الفائدة السائدة بني بنوك لندن لمدة 3 أشهر باإلضافة إلى هامش ثابت.
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الرشيحة ت - كان القرض ألجل بمبلغ 5.1 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 2 مليون ريال عماني( وتم الحصول عليه في يناير 2013 لتمويل رشاء وحدات 
األعمال اإلسمنتية واسرتجاع السوائل. تم سداد القرض ألجل على 13 قسًطا نصف سنوي متتاليًا بقيمة 0.237 مليون دوالر أمريكي )0.091 مليون 
ريال عماني( لكل قسط. تم سداد القسط األخري وقدره 2.1 مليون دوالر أمريكي )0.8 مليون ريال عماني( في ديسمرب 2020. تستحق الفائدة على 

القرض ألجل وفقًا لسعر الفائدة السائدة بني بنوك لندن لمدة 3 أشهر باإلضافة إلى هامش ثابت.

القرض ألجل رقم: 8 )ح( 

كان القرض ألجل الثامن بقيمة 43.9 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 16.9 مليون ريال عماني( وتم الحصول عليه من بنك عمان العربي في مارس 
2022 لسداد القرض ألجل رقم: 2. يتم سداد القرض ألجل على 15 قسًطا ربع سنوي. يستحق القسط األخري السداد في نوفمرب 2025. تستحق 

الفائدة على القرض ألجل وفقًا لمعدل التمويل المضمون ليوم واحد باإلضافة إلى هامش ثابت.

رشوط الضمان المشرتكة للقروض

أما رشوط الضمان الرئيسية الي يجب على الرشكة االلزتام بها، والي قد تؤدي بخالف ذلك إلى “حالة تخلف” بموجب اتفاقيات التسهيالت لكل من 
القروض المذكورة أعاله فتتضمن ما يلي: )1( حجز سليب على األصول الممولة، )2( التنازل عن المستحقات من العمالء مقابل الحفارات الممولة، 
نفط عماني، )5(  تقدمه رشكة  توعية  المعنية، )4( خطاب  البنوك  إلى  الممولة  الحفارات  الناتجة عن  اإليرادات  بتوجيه جميع  تعهد  )3( خطاب 
إما بشكل مبارش أو غري مبارش من قبل رشكة نفط عمان أو جهاز االستثمار العماني، )6( تقديم البيانات المالية المدققة  االحتفاظ بغالبية األسهم 
يتم  أن  على  المعي  البنك  الممولة من  التشغيلية  لألصول  الصلة  التأمني ذي  على  الحصول  المالية، )7(  السنة  انتهاء  يومًا من   120 في غضون 
إدراجه كأول مستفيد للخسارة، )8( إبالغ البنك المعي بأي تعديل تنازلي إليرادات إيجار الحفار، )9( لجميع متطلبات التمويل المستقبلية للرشكة 
للمقرتض، يجب أن يكون لدى البنوك الحالية الحق األول في رفض المشاركة في التمويل اإلضافي، )10( ال يجوز التصرف في أي أصل ممول دون 

موافقة مسبقة من البنك.

لم تقم الرشكة بخرق أي من تعهداتها للقروض.

االلزتامات المحتملة

حىت تاريخ 31 ديسمرب 2019 و 2020 و 2021، تضمنت االلزتامات المحتملة الضمانات المصرفية المقدمة من الرشكة إلى هيئة الجمارك العمانية وسندات 
حسن األداء الصادرة عن الرشكة لعمالئها، والي تبلغ مجتمعة 4.3 مليون ريال عماني، و6.0 مليون ريال عماني، و8.6 مليون ريال عماني، على 

الرتتيب.

إلى  حىت تاريخ 30 سبتمرب 2022، بلغت االلزتامات المحتملة مفتوح: 24.8 مليون ريال عماني الممثلة في الضمانات المصرفية المقدمة من الرشكة 
هيئة الجمارك العمانية وسندات ضمان حسن األداء الي أصدرتها الرشكة لعمالئها، والي تبلغ مجتمعة 18.9 مليون ريال عماني، باإلضافة إلى القضايا 
القانونية بمبلغ 0.02 مليون ريال عماني. عالوة على ذلك، بلغت أوامر الرشاء الصادرة ولكن لم يتم تنفيذها لبنود المصروفات التشغيلية 5.9 مليون 

ريال عماني حىت تاريخ 30 سبتمرب 2022.

الزتامات رأس المال

حىت تاريخ 31 ديسمرب 2019 و 2020 و 2021 و 30 سبتمرب 2022، كان لدى الرشكة ارتباطات رأسمالية تعاقدية بقيمة 36.2 مليون ريال عماني و 22.5 
مليون ريال عماني و 18.1 مليون ريال عماني و 7.1 مليون ريال عماني على الرتتيب المتعلقة بااللزتامات الرأسمالية بشكل أسايس بالحفارات ومعدات 

خدمات اآلبار قيد اإلنشاء.

إدارة المخاطر المالية

إدارة  إلى مجموعة مختلفة من المخاطر المالية، منها: مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. ويركز برنامج  تتعرض نشاطات الرشكة 
إمكانية توقع األسواق المالية وتسعى لتخفيف اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للرشكة. لمزيد من  المخاطر العامة للرشكة على عدم 

المعلومات، لطفا انظر الى المالحظة 27 على البيانات المالية لعام 2021.

األحكام المحاسبية المهمة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التيقن

المبالغ  تؤثر على  تقديرات وافرتاضات  بوضع  الرشكة ملزمة  المالية، فإن  التقارير  الدولية إلعداد  المعايري  إلى  استنادًا  المالية  البيانات  إعداد  خالل 
الواردة في التقارير والي تمثل األصول والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واإلفصاح عن األصول المحتملة والمطلوبات العارضة. وربما تطرأ أحداث 
مستقبلية تؤدي إلى تغيري االفرتاضات المستخدمة في الوصول إلى التقديرات. وتنعكس آثار أي تغيري في التقديرات في الكشوفات المالية حيث 

تصبح قابلة للتحديد بدرجة معقولة. لمزيد من التفاصيل، لطفا انظر الى المالحظة 4 على البيانات المالية لعام 2021.

يجري تقييم األحكام والتقديرات على نحو مستمر وهي تعتمد على الخربة التاريخية بل وعوامل أخرى تشمل توقعات األحداث المستقبلية الي يعتقد 
أنها معقولة في ظل الظروف.

يرد الموجز أدناه السياسات المحاسبية الهامة، والي تفرض على الرشكة اتخاذ أحكام وتقديرات وافرتاضات، والي ترى الرشكة أنها أساسية في 
نظر المستثمرين المحتملني.
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انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات

قد يكون لالنخفاض في قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات تأثري كبري على المبالغ المفصح عنها في الكشوفات المالية. وتعمل الرشكة على 
تقييم انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات عندما تشري األحداث أو التغريات في الظروف إلى أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لالسرتداد.

العمر اإلنتاجي للممتلكات والمنشآت والمعدات

لعوامل  الرشكة  تقييم  اإلنتاجية على  األعمار  يعتمد حساب  المقدر.  اإلنتاجي  األصول على مدى عمرها  تكلفة  االستهالك لشطب  تحميل  يجري 
مختلفة مثل دورات التشغيل وبرامج الصيانة والبلى والتلف العادي استنادًا إلى أفضل تقديراتها.

تحديد مدة اإليجار

عند تحديد مدة عقد اإليجار، تراعي الرشكة جميع الوقائع والظروف الي تهيأ حافزًا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. 
إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنه سيتم تمديد عقد اإليجار  يتم تضمني خيارات التمديد )أو فرتات ما بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار 

)أو لم يتم إنهاؤه(.

خالل العام المنتهي في 31 ديسمرب 2021 والشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمرب 2022، لم تحدث أي أحداث جوهرية أو تغري جوهري في الظروف 
أدت إلى قيام الرشكة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار لهذه العقود.
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الفصل الرابع عرش
سياسة توزيع األرباح

تتساوى األسهم المطروحة عرب االكتتاب العام – طبقًا للنظام األسايس - مع جميع األسهم األخرى في جميع الحقوق المرتبطة باألرباح الي قد يتم 
اإلعالن عنها ودفعها عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022 وأية أرباح عن السنوات التالية، على أن يتم بعد االكتتاب العام تعديل سجل مساهمي 

الرشكة لدى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م لكي يتسىن للمساهمني الجدد استالم ما قد يتم اإلعالن عنه من أرباح.

سياسة توزيع األرباح

النفقات التشغيلية،  أرباح، تخضع لسداد الديون والتعهدات، ومتطلبات رأس المال العامل، والزتامات  قدمت الرشكة مقرتحاً قى بضرورة توزيع 
وخطط النمو والموافقات الالزمة. في عام 2023، تعزتم الرشكة دفع توزيعات أرباح تبلغ 15.4 مليون ريال عماني عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
2022. في عام 2024، تعزتم الرشكة دفع توزيعات أرباح بالنسبة األعلى بني نسبة 85% من صافي الربح للسنة 2023 أو 6% زيادة على األرباح المدفوعة 

للعام 2023، أيهما أعلى. 

تعزتم الرشكة في عام 2025 على دفع توزيعات أرباح بالنسبة األعلى بني نسبة 85% من صافي الربح لعام 2024 أو 6% زيادة على توزيعات األرباح 
المدفوعة في عام 2024، أيهما أعلى. وقد يتأثر حجم األرباح السنوية وقرار توزيعها في أي سنة من السنوات بمجموعة من العوامل منها؛ أعمال 

الرشكة ووضعها المالي، ونتائج عملياتها التشغيلية، ومستقبل قطاع النفط والغاز. 

كما تجدر اإلشارة إلى أن توزيع األرباح خاضع لموافقة مجلس اإلدارة.

تخضع سياسة توزيع األرباح بالرشكة للقيود الواردة في قانون الرشكات التجارية والنظام األسايس وأحكام ورشوط اتفاقيات التسهيالت – إن وجدت 
- وذلك على النحو الوارد أدناه:

إدارة الرشكة أن يقتطع من األرباح الصافية لكل سنة مالية – بعد  نصت المادة 132 من قانون الرشكات التجارية على أنه يجب على مجلس   ●
إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ثلث رأس مال الرشكة على األقل،  خصم الضرائب – ما نسبته )10%( عرشة في المائة لتكوين احتياطي قانوني 
ويجوز استخدام هذا االحتياطي في تغطية خسائر الرشكة، وفي زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم، وال يجوز توزيعه كأنصبة أرباح على 

المساهمني إال في حالة قيام الرشكة بتخفيض رأس مالها على أال يقل االحتياطي القانوني عن ثلث رأس المال بعد التخفيض.

إال من األرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف الالزمة وتجنيب االستهالكات والمخصصات واالحتياطيات الي  إجراء أي توزيع لألرباح  ال يجوز   ●
يجب تجنيبها بما في ذلك ما تخصصه الرشكة من األرباح لزيادة رأس مالها، وذلك بما يتفق مع المادة 131 من قانون الرشكات التجارية.

إضافية أو ترحيلها للسنة التالية بناءً على توصية من مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية  يجوز توزيع ما تبقى من أرباح على المساهمني كأنصبة أرباح 
العامة عليها.

وتجدر اإلشارة إلى أن الرشكة قد وزعت أرباحاً بقيمة 2,146,200 ريال عماني أو 0.02787 ريال عماني للسهم في العام 2020 عن السنة المنتهية في 
31 ديسمرب 2019، كما وزعت أرباحاً بقيمة 3,382,500 ريال عماني أو 0.04392 ريال عماني للسهم في العام 2021 عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
2020، وقد وزعت أيضاً أرباحاً بقيمة 5,523,900 ريال عماني أو 0.07170 ريال عماني للسهم في العام 2022 عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 
)مع احتساب جميع أرقام األسهم على أساس أن قيمة السهم هي 1 ريال عماني لكل سهم(، وتعزتم الرشكة توزيع أرباح سنوية بعد االكتتاب العام 

وفقًا للصيغة الموضحة أعاله وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية السنوية.
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الفصل الخامس عرش
تعامالت األطراف ذات العالقة والعقود الرئيسة

تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمني البائعني والجهات التابعة له وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفني اإلداريني والرشكات التجارية الي لديها القدرة 
إذ أبرمت الرشكة في فرتات التدقيق ودخلت في تعامالت مع أطراف  على السيطرة أو ممارسة تأثري كبري في القرارات المالية والتشغيلية للرشكة، 
ذات عالقة، منها على سبيل المثال: رشكة أو كيو لالستكشاف واإلنتاج ش.م.م، ورشكة نفط عمان للتسويق ش.م.ع.ع والي تستطيع رشكة 
أو كيو السيطرة عليها أو ممارسة تأثري كبري على قراراتها المالية والتشغيلية، وقد تم إجراء تلك التعامالت في سياق العمل المعتاد وبرشوط مشابهة 

للمعامالت الي كان من الممكن أن تحصل عليها الرشكة من أطراف أخرى ليست ذات عالقة.

أبرمت الرشكة التعامالت األساسية التالية مع أطراف ذات عالقة في السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 
2022. لمزيد من المعلومات عن تأثري تعامالت األطراف ذات العالقة على المركز المالي للرشكة ونتائجها المالية في السنة المنتهية في 31 ديسمرب 
2021 والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022، يُرجى االطالع على اإليضاح رقم 24 من البيانات المالية السنوية لعام 2021 واإليضاح رقم 24 من 

البيانات المالية المرحلية الواردة في هذه النرشة.

إلى  إشارة  اإليضاحات هي  إلى  الجدول  في  واإلشارة  أرصده،  من  يقابلها  وما  العالقة  ذات  األطراف  مع  الرشكة  تعامالت  التالي  الجدول  يوضح 
اإليضاحات المنصوص عليها في البيانات المالية الخاصة بالرشكة عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021.

عن السنة المنتهية 
في 31 ديسمرب 2021

 عن التسعة
 أشهر المنتهية

في 30 سبتمرب 2022
)ألف ريال عماني(

بيع البضائع والخدمات
15,68515,626إيرادات من الرشكة األم )1(
رشاء البضائع والخدمات

2,3183,797وقود وسوائل تشحيم وغريها من رشكة نفط عمان للتسويق ش.م.ع.ع
-3,383أرباح مدفوعة للمساهمني )إيضاح 12(

1328بدل جلسات أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 20(
27958مخصصات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 20( 

مخصصات اإلدارة العليا
714373األجور األساسية والبدالت

65مكافأة نهاية الخدمة
720423

أرصدة األطراف ذات العالقة
3,3606,180مقبوضات من الرشكة األم )1( )إيضاح 9(

1,0451,261مستحقات لرشكة نفط عمان للتسويق ش.م.ع.ع – طرف ذات عالقة آخر )إيضاح 17(
مالحظة: )1( اإلشارة إلى كلمة “الرشكة األم” في الجدول السابق تعي أو كيو لالستكشاف واالنتاج.

العقود األساسية مع األطراف ذات العالقة:

ففي مايو 2021 أبرمت الرشكة اتفاقية لتوريد وتسليم وقود الديزل لحفارات الرشكة )عقد 2021(، حيث يبدأ عقد 2021 من 1 يونيو 2021 وينتهي في 31 
مايو 2023، كما يجوز للرشكة تجديده عند االنتهاء لمدة سنة كاملة. وينص العقد على أنه يجوز للرشكة اإلنهاء في أي وقت برشط أن تدفع المبالغ 
المستحقة للطرف اآلخر عن جميع األعمال الي نفذها ولم يستلم مستحقاته عنها وذلك في يوم اإلخطار أو في موعد آخر بحسب المتفق عليه في 

العقد. وقد بلغت القيمة التقديرية لعقد 2021 مبلغا قدره حوالي 20.3 مليون ريال عماني.

وفي يوليو 2022 أبرمت الرشكة اتفاقية لتوريد سوائل التشحيم لحفارات الرشكة )عقد 2022(، حيث يبدأ عقد 2022 من 27 يونيو 2022 وينتهي في 26 
يونيو 2024، كما يجوز للرشكة تجديده عند االنتهاء لمدة سنة كاملة. وينص العقد على أنه يجوز للرشكة اإلنهاء في أي وقت برشط أن تدفع المبالغ 
المستحقة للطرف اآلخر عن جميع األعمال الي نفذها ولم يستلم مستحقاته عنها وذلك في يوم اإلخطار أو في موعد آخر بحسب المتفق عليه في 
العقد. وقد بلغت القيمة التقديرية لعقد 2022 مبلغا قدره حوالي 9.8 مليون ريال عماني، رغم أن أسعار هذه االتفاقية قد تتغري في كل ستة أشهر.

للحصول على معلومات حول العقود األساسية األخرى للرشكة، برجاء الرجوع إلى “الفصل الحادي عرش - وصف الرشكة ونظرة عامة على األعمال 
- العقود األساسية”.
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الفصل السادس عرش
تنظيم الرشكة وإدارتها

تُلخص بعض أقسام هذا الفصل الجوانب المتعلقة بتنظيم الرشكة وإدارتها بناءً على نظامها األسايس وقانون الرشكات التجارية والقوانني واللوائح 
الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، وعلى وجه الخصوص ميثاق حوكمة وإدارة الرشكات المساهمة، والئحة الرشكات المساهمة العامة، ويُعترب 
ما يرد في هذا الفصل مجرد ملخص وال يُفهم منه بأنه وصف شامل للنظام األسايس للرشكة أو ألحكام قانون الرشكات التجارية أو لميثاق حوكمة 

وإدارة الرشكات المساهمة أو لالئحة الرشكات المساهمة العامة أو للقوانني واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

نظرة عامة

يتضمن هذا القسم تفاصيل تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس واإلدارة، ويسلط الضوء أيضا على ممارسات الحوكمة 
واإلدارة الي تتبعها الرشكة حاليًا أو الي ستضعها في المستقبل.

مجلس اإلدارة

تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي من قبل المساهمني في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في 2020 ولذا ستنتهي فرتة المجلس 
الحالي في اجتماع الجمعية العامة السنوية المتوقع انعقادها في مارس 2023، وعندها سيتم انتخاب مجلس جديد، على أن تُمدد والية المجلس 

الحالي حىت تاريخ انعقاد الجمعية العامة التالية. 

المساهمة  الرشكات  والئحة  الرشكات  وقانون  األسايس،  للنظام  وفقا  يمثلونها  الي  والجهات  الحالي  اإلدارة  أعضاء مجلس  يتضمن  أدناه  الجدول 
العامة:

عضو مستقل/ غري مستقلالجهة الي يمثلهااالسمم
عضو غري مستقلممثل عن محطة غاز مسندم الفاضل/ عياد علي يوسف البلويش1
عضو غري مستقلممثل عن أو كيو لالستكشاف واالنتاجالفاضل/ أحمد سعيد عبدالله األزكوي2
عضو غري مستقلممثل عن أو أو يس إي بيالفاضل/ أرشف المعمري3
عضو مستقلبصفة شخصيةالفاضل/ خميس محمد مهنا السعدي4
عضو مستقلبصفة شخصيةالفاضل/ محسن عبدالمجيد الرستم 5
عضو مستقلبصفة شخصيةالفاضل/ د. عامر الرواس6
عضو غري مستقلبصفة شخصيةالفاضلة/ مشاعل موىس7

مالحظة 1: يُعد العضو مستقالً وفقاً لقوانني ولوائح حكومة الرشكات الي نصت عليها الهيئة العامة لسوق المال.

كما تم تعيني الفاضل/ عزام الكيومي ليكون أمني رس مجلس إدارة الرشكة.
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نُبذة تاريخية عن أعضاء مجلس اإلدارة

الفاضل/ عياد علي يوسف البلويشاالسم
رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة نوتنغهام )المملكة المتحدة(.المؤهالت التعليمية
يشغل حاليًا منصب المدير المالي لجهاز االستثمار العماني، حيث يقود الوظيفة المالية ويرشف على الشؤون الخربات العملية

القانونية والمخاطر والتأمني والحوكمة. شغل سابقًا منصب رئيس برنامج النخلة في رشكة أو كيو، باإلضافة 
إلى منصب رئيس المحافظ المالية والمدير المالي لرشكة النفط العمانية لالستكشاف واإلنتاج وكان مدير 

أعمال الرشق األوسط في رشكة شلمربجري. لديه أكرث من 13 عامًا من الخربة في رشكات النفط والغاز.
عضو مجلس إدارة صحار ألمنيوم.عضوية مجلس إدارة رشكات أخرى  -

عضو مجلس إدارة الرشكة العمانية إلدارة المطارات.  -

عضو لجنة االستثمار، جهاز االستثمار العماني  -

الفاضل/ أحمد سعيد عبدالله األزكوياالسم
نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

على المؤهالت التعليمية أيضا  وحاصل  المتحدة(،  )بالمملكة  وات  هريوت  جامعة  من  البرتول  هندسة  ماجستري  على  حاصل 
بكالوريوس الفزيياء من كلية إمربيال كوليدج لندن )بالمملكة المتحدة(

الخربة في الخربات العملية من  عامًا   25 لديه  كيو.  أو  واإلنتاج في  التنقيب  لعمليات  التنفيذي  الرئيس  منصب  يعمل في 
للمشرتيات  القانوني  المعهد  واإلنتاج في عمان. عضو  التنقيب  العليا، ال سيما في سوق  اإلدارة  مناصب 
والتوريدات. قاد قسم مشرتيات أو كيو سابقًا. تشمل خرباته العملية السابقة األخرى، الرئيس التنفيذي 
إلى رئيس فريق اآلبار والخزانات واستشاري أول  لرشكة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، باإلضافة 

ضمان القيمة ومدير مجموعة هندسة البرتول في رشكة تنمية نفط عمان.
رئيس مجلس إدارة رشكة أوكيو لشبكات الغاز )سابقا(عضوية مجلس إدارة رشكات أخرى

الفاضل/ أرشف المعمرياالسم
عضو مجلس اإلدارةالمنصب

مرشح للدكتوراه المهنية في جامعة كوفينرتي )بالمملكة المتحدة(المؤهالت التعليمية

وحاصل على بكالوريوس اإلدارة العامة من كلية التجارة واالقتصاد بجامعة السلطان قابوس )بسلطنة عمان(
يتمتع بخربة في قطاع النفط والغاز اكتسبها على مدار 17 عاما من خالل عمله في الرشكات الدولية والمحلية، الخربات العملية

حيث تخصص في عمل الموارد البرشية والمشرتيات وتقنية المعلومات واالتصاالت وخدمة المجتمع، ويعمل 
نائبا  أيضا  عمل  كما  كيو،  أو  بمجموعة  والثقافة  والتكنولوجيا  البرشية  الموارد  لقسم  تنفيذي  مدير  حاليا 

للرئيس في بعض األقسام داخل مجموعة أو كيو.
عضو مجلس إدارة – رشكة ترانزم للتموينعضوية مجلس إدارة رشكات أخرى

عضو اللجنة اإلرشافية – تكافل عمان

الفاضل/ خميس محمد مهنا السعدياالسم
عضو مجلس اإلدارةالمنصب

حاصل على ماجستري إدارة األصول من جامعة بروبرت جوردون )بالمملكة المتحدة(، وحاصل على بكالوريوس المؤهالت التعليمية
في هندسة البرتول من جامعة والية بنسلفانيا )بالواليات المتحدة األمريكية(

يتمتع بخربة عملية اكتسبها على مدار 30 عاما من العمل في رشكة تنمية نفط عمان، وتقلد عددا من وظائف الخربات العملية
اإلدارة في السنوات الماضية؛ كان آخرها مديرا لألصول في رشكة تنمية نفط عمان، كما تقلد ثالثة مناصب 

إدارية في السنوات العرش الماضية وعضوية مجلس إدارة رشكة تنمية نفط عمان، وهو اآلن متقاعد.
رئيس مجلس اإلدارة – مطارات عمان )حاليا(عضوية مجلس إدارة رشكات أخرى

عضو مجلس اإلدارة – رشكة مرافق مجيس )سابقا(
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الفاضل/محسن عبدالمجيد الرستماالسم
عضو مجلس اإلدارةالمنصب

بكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة واالقتصاد بجامعة السلطان قابوس )بسلطنة عمان(المؤهالت التعليمية
المتحدة األمريكية(، الخربات العملية المحاسبني اإلداريني )بالواليات  إداري معتمد من معهد  حاصل على شهادة محاسب 

وحاصل على شهادة الخزانة من جمعية أمناء الخزينة للرشكات )بالمملكة المتحدة(، ويعمل حاليا المسؤول 
المالي التنفيذي في مجموعة أسياد ش.م.ع.م، وكان سابقا المدير العام للخزينة برشكة أسياد للشحن 
ش.م.ع.م، ومدير العمليات التشغيلية للخزانة برشكة أوكيو للتجارة، كما تقلد العديد من المناصب في 
مكتبها  لدى  األوروبية  دابليو  بي  دي  رشكة  في  عامني  لمدة  عمل  فرتة  فيها  بما  وورلد  بي  دي  رشكة 

اإلقليمي في لندن. وله في المجال المالي خربة فنية تزيد عن 15 عاما.
عضو مجلس اإلدارة – ميناء صاللة للخدمات ش.م.ع.ععضوية مجلس إدارة رشكات أخرى

عضو المجلس االستشاري في الرشق األوسط المنبثق عن جمعية أمناء الخزينة للرشكات

الفاضل/ د. عامر الرواساالسم
عضو مجلس اإلدارةالمنصب

دكتوراه في علوم الحاسوب والذكاء االصطناعي من جامعة ساسكس )المملكة المتحدة(.المؤهالت التعليمية  -

البكالوريوس. في علوم الحاسوب من جامعة ساسكس )المملكة المتحدة(.  -

دبلوم وطي عالي في هندسة الربمجيات من جامعة برايتون )المملكة المتحدة(.  -
هو الرئيس التنفيذي لمجموعة كونكورديا الي تركز على مجاالت الحياة الصحية، والتكنولوجيا واالبتكار، الخربات العملية

والعقارات، والتنمية البرشية، والخدمات اللوجستية والتوزيع. يشغل أيًضا منصب أستاذ وعميد كلية األعمال 
بما  الرشكات  من  العديد  في  قيادية  مناصب  شغل  كذلك  )جورجيا(.  فيجن  نيو  جامعة  في  والتكنولوجيا 
تصنيع  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  وعمانتل،  موبايل  عمان  لرشكة  السابق  التنفيذي  الرئيس  ذلك  في 
لتكنولوجيا النفط والغاز، ورئيس جمعية القيادة في الرشق األوسط، وعمل مستشارًا لليونيسف وعمانتل 
وبنك وربة، من بني آخرين. وفي بداية مسريته المهنية، عمل لدى وزارة النفط والغاز في منصب استشاري 

تخطيط وساهم في إعادة هيكلة الوزارة من وزارة البرتول والمعادن إلى وزارة النفط والغاز.
رئيس مجلس إدارة )بالتطوع( أوبال.عضوية مجلس إدارة رشكات أخرى

رئيس مجلس إدارة رشكة ميال

رئيس مجلس إدارة رشكة الوادي للطاقة الشمسية ش.م.م

عضو مجلس إدارة سابق في الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم.

عضو مجلس إدارة سابق لمجلس التعليم العالي العماني.

الفاضلة/ مشاعل موىساالسم
عضو مجلس اإلدارةالمنصب

إنجالند )بالمملكة المتحدة(، وحاصلة المؤهالت التعليمية حاصلة على ماجستري في قانون التجارة الدولي من جامعة ويست 
على ليسانس القانون واإلدارة )بامتياز( من جامعة ساسكس )بالمملكة المتحدة(

تتمتع بخربة تربو عن 14 عامًا في المجال القانوني ومنها 8 سنوات في مجال النفط والغاز. تعمل حاليا رئيسة الخربات العملية
إدارة رشكة أوكيو ش.م.ع.م، وترُشف  قسم حوكمة الرشكات والشؤون القانونية، أمينة رس في مجلس 
التقارير وضمان  إلى رفع  باإلضافة  أعمال حوكمة الرشكات،  الي تقع ضمن نطاق  القانونية  على األعمال 
اإللزتام، وكانت قد عملت سابقا لمدة ست سنوات في رشكة النفط العمانية للمصافي والصناعات البرتولية 

كمستشار قانوني أول.
ال يوجدعضوية مجلس إدارة رشكات أخرى

عزام الكيومياالسم
أمانة مجلس اإلدارةالمنصب

ماجستري في القانون، جامعة نوتنجهام ترينت )المملكة المتحدة(المؤهالت التعليمية

بكالوريوس القانون، جامعة سواني )المملكة المتحدة(
يتمتع بخربة تربو عن 10 أعوام من الخربة القانونية ويعمل حاليًا مديرًا قانوني وأمينًا لمجلس اإلدارة وكان الخربات العملية

يعمل سابقًا باحثًا قانونيًا للرشكة قبل ترقيته إلى منصب استشاري قانوني. ويعمل أيًضا على حل مشكالت 
معايري االستدامة البيئية واالجتماعية والمؤسسة وحوكمة الرشكات للرشكة. وكان يشغل سابقًا في منصب 

مستشار قانوني لدى رشكة سندس للتجارة والتسويق واستشاري عام لدى رشكة خليج مسقط.
ال يوجدعضوية مجلس إدارة رشكات أخرى
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االمتثال للقوانني السارية

تأسست الرشكة كرشكة مساهمة عمانية مقفلة وهي قيد التحول لرشكة مساهمة عمانية عامة، حيث يتوقع أن تكتمل هذه العملية بعد تخصيص 
األسهم للمستثمرين وإدراج األسهم في بورصة مسقط. تم تعيني مجلس إدارة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وقانون الرشكات التجارية 
وتعديالته، بما في ذلك الرشط الخاص باألعضاء المستقلني؛ وهو مجلس يخدم مصالح جميع المساهمني ويتألف من سبعة )7( أعضاء؛ ثالثة )3( 
منهم من المستقلني وذلك طبقًا للمادة 114 من الئحة الرشكات المساهمة العامة، وطبقاً لتعريف “العضو المستقل” الوارد في المبدأ الثامن من 

ميثاق تنظيم وإدارة رشكات المساهمة.

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساهمني في اجتماع الجمعية العامة العادية عرب اقرتاع رسي، حيث يتمتع كل مساهم بعدد من األصوات 
مساوياً لعدد األسهم الي يمتلكها بالرشكة ويحق له التصويت بها جميعاً لمرشح واحد أو تقسيمها بني من يختارهم من المرشحني عرب بطاقة التصويت 
إعالن األشخاص المرشحني الذين  إجمالي األسهم الي يملكها، على أن يتم  إجمالي األصوات الي تم منحها لكل المرشحني عدد  بحيث ال يتجاوز 

يحصلون على أعلى األصوات أعضاءً منتخبني في مجلس اإلدارة.

واستناداً إلى أحكام المادة 115 من الئحة الرشكات المساهمة العامة، ودون اإلخالل بأحكام ميثاق حوكمة وإدارة الرشكات المساهمة، يُشرتط فيمن 
يرغب في الرتشح لعضوية مجلس إدارة الرشكة تقديم ما يفيد استيفاء الرشوط اآلتية:

أن يكون شخصا طبيعيا.  ●

أن يكون حسن السرية والسمعة    ●

أال يقل عمره عن )25( خمس وعرشين سنة.  ●

أن يكون لديه رقم مساهم مسجل لدى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع.  ●

أال يكون عاجزاً عن سداد مديونيته للرشكة الي يتقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس إدارتها.  ●

أال يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالرشف واألمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، أو باإلفالس أو باإلعسار   ●

أال يكون متسببا بتصرفات فردية أو ضمن المسؤولية الجماعية لمجلس اإلدارة في إفالس إحدى الرشكات.  ●

إذا كان مرتشحا بصفته عضوا مستقال فيقدم إقرارا بذلك وبأنه ستسقط عضويته إذا فقد صفة االستقاللية.  ●

أال يرتتب على اكتسابه العضوية أن يصبح عضوا في أكرث من )4( أربع رشكات مساهمة عامة مركز عملها الرئيي في السلطنة، وأال يكون رئيسا   ●
لمجلس إدارة أكرث من رشكتني. 

إدارة رشكة مساهمة عامة أو مقفلة تمارس أغراًضا مشابهة ألغراض الرشكة الي يتقدم للرتشيح لعضوية  أال يكون عاماًل أو عضوا في مجلس   ●
مجلس إدارتها.

ومع عدم اإلخالل بأي من أحكام الالئحة المذكورة أعاله، يتعني مراعاة ما يلي عند تشكيل مجلس إدارة الرشكة:

أن يكون جميع أعضاء المجلس من األعضاء غري التنفيذيني.  ●

أن يكون ثلث أعضاء المجلس )اثنان على األقل( من األعضاء المستقلني وفقاً لنص المادة )114( البند 2 من الئحة الرشكات المساهمة العامة   ●
ووفقاً للقواعد والرشوط الي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال طبقًا لما هو منصوص عليه في ميثاق تنظيم وإدارة رشكات المساهمة.. 

الالزمة  الرشوط  أحد  اإلدارة  إذا فقد عضو مجلس  القانون  العضوية بحكم  التجارية فإنه: تسقط  الرشكات  المادة )188( من قانون  وطبقا ألحكام 
إذا كانت حائزة  إال  للعضوية، وعلى العضو أن يبلغ المجلس على الفور بذلك، وتبطل القرارات الي شارك في التصويت عليها بعد سقوط العضوية، 

على نسبة التصويت المطلوبة لصحتها بدون احتساب صوت هذا العضو.

وإذا شغر – ألي سبب من األسباب- مركز عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، أو وإذا شغر مركز عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في الفرتة الي تقع بني 
جمعيتني عامتني عاديتني، يكون للمجلس أن يختار عضوا مؤقتا يشغل ذلك المقعد لحني انعقاد أقرب جمعية عادية وذلك وفق أحكام النظام األسايس 
للرشكة ووفق أحكام المادة 201 من قانون الرشكات التجارية، وإذا بلغت المراكز الشاغرة أو عدد األعضاء المعينني من قبل مجلس اإلدارة نصف عدد 
أعضاء المجلس المنتخبني، وجب على المجلس أن يدعو الجمعية العامة العادية النتخاب أعضاء جدد خالل مدة )60( ستني يوما من تاريخ شغور آخر 

مركز، وذلك لشغل المراكز الشاغرة. وفي جميع األحوال، يكمل األعضاء الذين تم اختيارهم لشغل المراكز الشاغرة مدة أسالفهم المتبقية.

ويقوم مجلس اإلدارة بانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس من بني أعضائه ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه، ويجب على رئيس مجلس 
اإلدارة تنفيذ قرارات المجلس، ويتولى مجلس اإلدارة اإلرشاف على سري األعمال االعتيادية للرشكة وفقاً للسلطات المخولة له على النحو المحدد 

في النظام األسايس واللوائح الداخلية للرشكة.
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دور مجلس اإلدارة

المدى  على  القيمة  لتعزيز  ثقافة  وخلق  المساهمني  على مصالح  المجلس  يرُشف  كما  اسرتاتيجياتها،  الرشكة ووضع  إدارة  اإلدارة  يتولى مجلس 
النظر في  إلى  الرقابة. باإلضافة  أنظمة  الداخلية بكفاءة وتفعيل  المخاطر  الداخلي وإدارة  التدقيق  إلى اإلرشاف على وحدة  الطويل، باإلضافة 
القضايا اإلسرتاتيجية والمخاطر، يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد جميع سياسات الرشكة، والي يتم تنفيذها عرب العمليات التجارية للرشكة، 
كل  سياساتها  وتعديل  بمراجعة  الرشكة  تقوم  الحوكمة،  ممارسات  أفضل  ضمان  أجل  من  والموردين.  والمقاولني  االستشاريني  خالل  من  وذلك 
إطار من الحكمة  إدارة أنشطة الرشكة وأعمالها التجارية في  ثالث سنوات على األقل. وال شك أن الدور الرئيي الذي يقوم به مجلس اإلدارة هو 
القانونية والتنظيمية وفقا  بالزتاماتها  القيام  المخاطر الي قد تتعرض لها الرشكة لكي تستطيع  الفعالة الي تمكنه من تقييم وإدارة  والسيطرة 

للقانون واللوائح المعمول بها.

صالحيات مجلس اإلدارة

يتمتع مجلس اإلدارة بصالحيات كاملة للقيام بجميع األمور المطلوبة إلدارة الرشكة وفق األغراض الي تأسست من أجلها؛ وأهمها تحقيق قيمة ربحية 
للمساهمني فيها، ولن تكون هذه الصالحيات مقيدة أو محظورة باستثناء الحاالت المنصوص عليها في القانون الواجب التطبيق أو النظام األسايس 
إدارة الشؤون اليومية لها على النحو المبني  إدارة الرشكة  للرشكة أو وفق القرارات الي تصدرها الجمعية العامة للمساهمني من حني آلخر، وتتولى 
في الفقرات المذكورة أدناه من هذا الفصل، وفيما يلي بعض الصالحيات الرئيسية الي يتمتع بها مجلس اإلدارة وذلك حسب نص المادة 122 من 

الئحة الرشكات المساهمة العامة:

إليه وفق الهيكل التنظيمي للرشكة  ●  تعيني الرئيس التنفيذي أو من في حكمه والعاملني الذين يتبعونه تبعية مبارشة ويرفعون تقاريرهم 
وتحديد اختصاصاتهم وحقوقهم.

●  تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة للقيام ببعض األعمال ويتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم.

●  تقييم أداء العاملني المنصوص عليهم في البند )1( من هذه المادة، وتقييم األعمال الي تقوم بها اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

●  تضمني التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة مسوغات مقدرة الرشكة على االستمرار في ممارسة األنشطة المحددة لها وتحقيق أهدافها.

●  تعيني أمني رس مجلس اإلدارة في أول اجتماع له.

●  تضمني تقرير الحوكمة بيانا كامال عن جميع المبالغ الي يكون قد تلقاها أي عضو من الرشكة خالل السنة.

●  التأكد من استيفاء أي قرار للمتطلبات القانونية قبل اإلفصاح عنه للجمهور.

●  تحديد مبلغ مقابل الحصول على نسخة مطابقة لألصل من النظام األسايس، بما ال يتجاوز )20( عرشين رياال عمانيا.

النظام  بموجب  له صراحة  يرخص  لم  ما  اآلتية  باألعمال  القيام  اإلدارة  يحظر على مجلس  فإنه  التجارية،  الرشكات  قانون  للمادة )185( من  وطبقًا 
األسايس للرشكة أو بقرار من الجمعية العامة العادية:

تقديم التربعات، ماعدا التربعات الي تتطلبها مصلحة العمل مىت كانت ضئيلة القيمة وعادية.  ●

إجراء الرهن على موجودات الرشكة أو التأمني عليها إال لضمان ديونها المرتتبة في سياق أعمالها االعتيادية.  ●

كفالة ديون الغري، ما عدا الكفاالت المعقودة في سياق العمل االعتيادي من أجل تحقيق أغراض الرشكة.  ●

وطبقًا للمادة )176( من القانون ذاته فإن الجمعية العامة غري العادية تختص بالتصرف في موجودات الرشكة الثابتة، أو في جزء منها تشكل قيمته 
)25%( خمسة وعرشين في المائة فأكرث من صافي قيمة أصول الرشكة، وفي تعديل نظامها األسايس وفي تحولها أو اندماجها أو حلها وتصفيتها.

ويتعني على الرشكة االلزتام بجميع األعمال الي يقوم بها مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة وجميع أعضاء اإلدارة العليا اآلخرين، طالما أنهم 
يعملون باسم الرشكة وفي حدود صالحياتهم.

ويجوز لمجلس اإلدارة – طبقا للمادة 127 من الئحة الرشكات العامة - إصدار بعض من قراراته عن طريق محضر بالتمرير، على أن يراعى اآلتي:

1 – أال يكون موضوع القرار يتعلق بالبيانات المالية أو الموضوعات المحالة لمجلس اإلدارة من لجنة التدقيق والمخاطر.

2 – عرض القرار المراد إصداره على جميع األعضاء مرفقاً به جميع المستندات والوثائق الالزمة لدراسته واتخاذ القرار بشأنه.

3 – يجب أن يدون كل عضو دون استثناء موقفه من القرار، وفي حالة الرفض عليه أن يوضح كتابة أسباب ومربرات الرفض.

ووفقا ألحكام المادة 202 من قانون الرشكات التجارية فإنه ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية استغالل مركزه لتحقيق مكاسب 
إدارة رشكة أخرى  إدارة الرشكة أن يشارك في  لشخصه أو ألي شخص آخر، كما تنص المادة 203 من ذات القانون على أنه: ال يجوز لعضو مجلس 
تمارس أعماال مشابهة. وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الرشكة أن يقوموا لحسابهم أو لحساب الغري بأعمال مشابهة ألعمال 

الرشكة، وال أن يستعملوا موجودات الرشكة أو أموالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغري دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية.

لقد تم توضيح القيد المذكور أدناه في الفصل الثاني من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المتعلق بتعامالت األشخاص المطلعني وذلك 
على النحو التالي:

يقصد بالشخص المطلع كل شخص يمكنه االطالع على المعلومات الجوهرية غري 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 غريها.
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إدارتها واإلدارة التنفيذية فيها وأزواجهم وأقاربهم  تلزتم الجهة المصدرة بزتويد دائرة الرقابة على التداول بالبورصة قائمة بأسماء أعضاء مجلس   ●
حىت الدرجة األولى كما تلزتم أيًضا بإبالغ الدائرة المذكورة بأي تغيري يحدث في هذه القائمة.

يخضع األشخاص المطلعون لعقوبات تتضمن الغرامة والسجن وفقاً ألحكام قانون الرشكات التجارية وقانون األوراق المالية والالئحة التنفيذية لقانون 
سوق رأس المال.

وال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو األطراف األخرى ذات العالقة بالرشكة أي مصلحة مبارشة أو غري مبارشة في الصفقات 
والعقود الي تربمها الرشكة لحسابها باستثناء العقود والصفقات الي تتم وفقا للقواعد واللوائح الي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال.

ويكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني أمام الرشكة والمساهمني والغري عن األضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم الي تتجاوز 
حدود صالحياتهم وعن أي غش أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر في ظروف معينة.

وتري أحكام المادة 18 من قانون الرشكات التجارية على الدعاوي المرفوعة ضد الرشكة على النحو اآلتي:

“ال تقبل الدعوى المؤسسة على الطلبات الناشئة في ظل أحكام هذا القانون ضد أو فيما بني الرشكاء أو المساهمني في الرشكة بشأن وثائق 
إدارتها أو مراقيب حساباتها أو مصفيها أو على ورثة أو خلفاء  تأسيس أو أعمال الرشكة، كما ال تقبل الدعوى على مديري الرشكة أو أعضاء مجلس 
أي من المذكورين بسبب األعمال الي قاموا بها في أثناء ممارستهم مهامهم إال إذا أقيمت خالل )5( خمس سنوات تبدأ من أحدث تاريخ من التواريخ 

اآلتية:

تاريخ تسجيل الرشكة لدى المسجل.  -1

تاريخ حدوث الفعل أو التقصري الذي هو سبب الدعوى.  -2

تاريخ موافقة الرشكاء أو انعقاد الجمعية العامة للرشكة الي قدم المدير أو مجلس اإلدارة حسابا عن عمليات الرشكة عن المدة الي تشمل الفعل   -3
أو التقصري الذي هو سبب الدعوى المقامة ضد المديرين أو مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه.” 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تحدد الجمعية العامة السنوية المكافآت السنوية وبدل حضور جلسات اجتماعات مجلس إدارة الرشكة لرئيس وأعضاء المجلس طبقا للضوابط الصادرة 
عن الهيئة العامة لسوق المال ووفقاً ألحكام المادة 197 من قانون الرشكات التجارية، ووفقاً لألحكام الخاصة “بالمكافآت” و”بدل حضور الجلسات” 
إلى أعضاء مجلس اإلدارة على أساس عدد جلسات  العامة. ويُدفع بدل حضور الجلسات  الثاني )ثالثا( من الئحة الرشكات المساهمة  الفرع  تحت 
المجلس ولجانه الي حضروها في السنة المالية الواحدة، على أال يتجاوز بدل حضور الجلسات )10,000( عرشة آالف ريال عماني لكل عضو خالل السنة 

الواحدة طبقا للمادة )129( من الالئحة المشار إليها.

وقد حددت مواد الالئحة )130 – 133( آلية حساب وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حيث يكون توزيع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من األرباح 
الصافية للرشكة بعد خصم الضرائب واستقطاع االحتياطي القانوني والحسابات االحتياطية االختيارية، وما تخصصه الرشكة من األرباح لزيادة رأس 

مالها أو لتوزيعه على مساهميها.

وتحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقا للقواعد اآلتية:

أال تتجاوز المكافآت مبلغ )300,000( ثالثمائة ألف ريال عماني للرشكة الي حققت أرباحاً صافية مساوية أو تفوق األرباح المحققة في سنتها   -1
المالية السابقة وال توجد خسائر مرتاكمة ولم يلحق برأس مالها خسارة.

أال تتجاوز المكافآت مبلغ )150,000( مائة وخمسني ألف ريال عماني للرشكة الي حققت أرباحاً صافية أقل عن األرباح المحققة في سنتها المالية   -2
السابقة ولم يلحق برأس مالها خسارة.  

المبلغ  توزيع  االتفاق، سيتم  هذا  غياب  حال  وفي  عليها،  االتفاق  تيم  الي  والكيفية  بالنسبة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بني  المكافآت  توزيع  وسيتم 
إذا كُلف بعمل ما أو بسفر أو قام بيشء يتعلق بعمل  بالتساوي بني األعضاء. ويكون عضو مجلس اإلدارة مؤهالً للحصول على تعويض عن خدماته 

الرشكة. 

لجان المجلس

يجوز لمجلس اإلدارة، بغرض مساعدته في أداء واجباته والزتاماته، تشكيل لجان لتقديم النصح والتوصيات له بشأن أمور معينة، وقد شكَّل مجلس 
اإلدارة طبقًا للمادة )196( من قانون الرشكات التجارية وميثاق حوكمة الرشكات والئحة الرشكات المساهمة العامة، لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة 
الرتشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية للمجلس، حيث تتألف كل لجنة من ثالثة أعضاء. هذا، ويجوز لمجلس اإلدارة تشكيل لجان أخرى من حني 

آلخر على أن يتم ذلك طبقًا ألحكام ميثاق تنظيم وإدارة رشكات المساهمة. 

اللجنة التنفيذية للمجلس

تُشكل اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم:

الفاضل/ عياد البلويش )رئيساً(  ●
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الفاضل/ أحمد األزكوي  ●

الفاضل/ خميس السعدي   ●

وتنوب اللجنة التنفيذية عن المجلس وفق الصالحيات الي تُمنح لها أو المهام الي تُناط بها من قبل المجلس من وقت آلخر.

وتتولى اللجنة التنفيذية المسؤوليات والمهام التالية:

مراجعة خطط األعمال وعروض المناقصات واالتفاقيات التجارية والمعامالت البنكية واتفاقيات التمويل وغريها من مستندات الرشكة ذات الصلة   ●
وإصدار توصياتها فيما يتعلق بذلك.

الموافقة على خطط األعمال وعروض المناقصات واالتفاقيات التجارية والمعامالت البنكية واتفاقيات التمويل وغريها من مستندات الرشكة ذات   ●
الصلة.

تولي أية مهمة تُناط بها من قبل المجلس فيما يتعلق بجميع المعامالت التعاقدية أو التجارية.  ●

إصدار القرارات في حدود صالحياتها.  ●

وهذا كله وفق الصالحيات المحددة للمجلس وفق دليل صالحيات الرشكة.  

لجنة التدقيق والمخاطر

تُشكل لجنة التدقيق والمخاطر من األعضاء التالية أسماؤهم:

الفاضل/ محسن عبد المجيد الرستم )رئيس اللجنة(  ●

الفاضل/ د. عامر الرواس  ●

الفاضلة/ مشاعل موىس  ●

وتتولى لجنة التدقيق المهام والمسؤوليات اآلتية:

بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بتعيني مكاتب مراقيب الحسابات، وأتعابهم، ورشوط االستعانة بهم.  ●

مراجعة تفاصيل خطة عمل مكاتب مراقيب الحسابات ونتائج عملية التدقيق، والتأكد من إعطاء مراقب الحسابات حق االطالع الكامل على جميع   ●
المستندات الالزمة لتنفيذ مهامه.

إجراءات كافية لمنع واكتشاف أي حالة احتيال أو تزوير مالي وتضمن االلزتام بالمبادئ المحاسبية وفقا للمعايري المحاسبية  التأكد من وجود   ●
الدولية، والي تظهر المركز المالي الحقيقي للرشكة.

اإلرشاف على أعمال التدقيق الداخلي، وذلك من خالل خطة عمل التدقيق المعتمدة، ودراسة تقارير المراقب الداخلي، وضمان اطالع المراقب   ●
الداخلي الكامل على جميع المستندات ذات العالقة، ومراجعة وبحث مدى فعالية وكفاءة عملية التدقيق الداخلي بشكل دوري.

مراجعة سياسات الرشكة المتعلقة بإدارة المخاطر، والتأكد من مدى مالءمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالرشكة من واقع التقارير الدورية   ●
للمراقب الداخلي ومراقب الحسابات أو االستعانة بجهات استشارية متخصصة في هذا المجال.

إن وجدت -،  المالية –  القوائم  الحسابات على مسودة  إصدارها، ومراجعة تحفظات مراقب  الفصلية والسنوية قبل  المالية  القوائم  مراجعة   ●
والتأكد من الزتام الرشكة بمعايري المحاسبة الدولية، ومتطلبات اإلفصاح الصادرة من الهيئة.

العمل كقناة اتصال بني مجلس اإلدارة، وكل من مراقب الحسابات، والمراقب الداخلي.  ●

مراجعة الصفقات والتعامالت المقرتح أن تقوم بها الرشكة مع األطراف ذات العالقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس اإلدارة.  ●

إلى مجلس اإلدارة مشفوعا بتوصياتها، واإلفصاح عن ملخص لنتائج عملية التقييم  مراجعة تقرير المقيم الخارجي للمراقب الداخلي، وتقديمه   ●
كجزء من تقرير الحوكمة.

اقرتاح األجور والمكافآت والمزايا المالية والعينية للعاملني في وحدة التدقيق الداخلي.  ●

وستتألف لجنة التدقيق والمخاطر بعد االنتهاء من االكتتاب العام من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة على األقل، رشيطة أن تكون غالبيتهم من 
األعضاء المستقلني، وسريأس لجنة التدقيق عضو من األعضاء المستقلني على أن يكون أحد أعضاء لجنة التدقيق على األقل من ذوي الخربة والدراية 
إدارة التدقيق الداخلي  بالشؤون المحاسبية والمالية، وتكون لجنة التدقيق أيضاً مسؤولة عن اقرتاح تعيني مدير لوحدة التدقيق الداخلي ليتولى 

بالرشكة، واقرتاح مخصصاته، وتكون هذه الوحدة مسؤولة عن التالي:

وضع اسرتاتيجية التدقيق الداخلي للرشكة.  ●

التدقيق على العمليات والبيانات المالية للرشكة.  ●

التحقق من امتثال الرشكة للقوانني واللوائح الي تري على الرشكة.  ●

إعداد التقارير الدورية ورفعها لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بدقة وفعالية نظم الرقابة الداخلية بالرشكة والضوابط اإلدارية والمحاسبية والمالية   ●
واألمور األخرى الي ينبغي على مدير التدقيق الداخلي إعداد تقارير بشأنها لمجلس اإلدارة.
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لجنة الرتشيحات والمكافآت

تُشكل لجنة الرتشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم:

الفاضل/ أرشف المعمري )رئيس اللجنة(  ●

الفاضل/ خميس السعدي  ●

الفاضلة/ مشاعل موىس  ●

ويتضمن دور لجنة الرتشيحات والمكافآت القيام بما يلي:

مساعدة المساهمني – وقت انتخاب المجلس في الجمعية العامة - في ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة األكفاء وانتخاب األكرث مالءمة للغرض   ●
المرجو منه.

مساعدة المجلس في اختيار المديرين التنفيذيني المناسبني والالزمني لإلدارة التنفيذية للرشكة.  ●

مساعدة الرشكة في صياغة سياسات واضحة وذات مصداقية ويسهل الوصول إليها إلعالم المساهمني بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين   ●
التنفيذيني، مع مراعاة ضوابط المكافآت وبدل حضور الجلسات ألعضاء مجالس إدارات رشكات المساهمة العامة.

وضع وتنفيذ معايري إضافية تستند إلى األداء لتحديد حوافز ومكافآت الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية العليا للرشكة.  ●

تقديم خطة عمل سنوية إلى المجلس.  ●

وضع خطة التعاقب لإلدارة التنفيذية.  ●

وضع خطة تعاقب لمجلس اإلدارة أو على األقل لرئيس المجلس.  ●

إعداد توصيفات وظيفية مفصلة لدور ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك رئيس المجلس.  ●

تحديد وترشيح األشخاص المؤهلني للعمل كأعضاء مجلس إدارة مؤقتني في حالة شغور المنصب.  ●

ترشيح أشخاص مؤهلني لتولي مناصب تنفيذية عليا حسب متطلبات المجلس وتوصياته.  ●

إعداد سياسة العالوات والبدالت وسياسات حوافز لإلدارة التنفيذية.  ●

مراجعة هذه السياسات دوريًا مع مراعاة ظروف السوق وأداء الرشكة.  ●

وستتألف لجنة الرتشيحات والمكافآت بعد االنتهاء من االكتتاب العام من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة على األقل، رشيطة أن تكون غالبيتهم 
من األعضاء المستقلني، وسريأس لجنة التدقيق عضو من األعضاء المستقلني.

فريق اإلدارة العليا

إدارتها اليومية كما يتولى مسؤولية استمرارية وتعظيم االستفادة من أعمالها إليجاد قيمة على المدى الطويل  إدارة الرشكة شؤون  يتولى فريق 
لكل ذي مصلحة فيها.

ويتألف فريق اإلدارة العليا للرشكة من الموظفني المذكورين أدناه:

الوظيفةاالسم

الرئيس التنفيذيسيف الحمحمي

المسؤول المالي التنفيذيالكشمي راجان

مدير عام تطوير األعمالصالح الحارثي

المستشار العامعبد الرؤوف التوبي

مدير عام الحفر والصيانةسيف الحسيي 
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نُبذة عن فريق اإلدارة العليا

سيف الحمحمياالسم
الرئيس التنفيذيالمنصب

2022سنة االلتحاق
حاصل على ماجستري في هندسة البرتول من جامعة هريوت وات )بالمملكة المتحدة(، وكان قد حصل على المؤهالت التعليمية

بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنغهام )بالمملكة المتحدة( 
لديه خربة تربو عن 20 عاماً في قطاع الطاقة. عمل سابقا في وحدات أعمال متعددة داخل رشكة تنمية نفط الخربة العملية

عمان، وأرشف على هندسة اآلبار وهندسة اإلنتاج وإدارة العقود وكيمياء اإلنتاج. وعمل أيضا في فريق 
اإلدارة العليا في رشكة تنمية نفط عمان، كما عمل مديرا في عدد من األقسام ومرشفا في مواقع اآلبار، 

)lean( باإلضافة إلى كونه ممارس معتمد في إدارة

الكشمي راجاناالسم
المسؤول المالي التنفيذيالمنصب

2009سنة االلتحاق
حاصل على بكالوريوس التجارة )بامتياز( من جامعة دلهي )بالهند(المؤهالت العلمية  -

محاسب عام معتمد )الواليات المتحدة األمريكية(.  -
عضو في معهد المحاسبني القانونيني في الهند.  -

عضو معهد أمناء الرشكات في الهند.  -
عضو في معهد محاسبة التكاليف واإلدارة في الهند.  -

تقلد عددا من المناصب المالية العليا في الرشكة منذ التحاقه بها، وقد عمل سابقا في ائتالف رشكة ماروتي الخربة العملية
سوزوكي جي في للهندسة، ورشكة هندسية وفي رشكة سميث كالين بيتشام وغريها، واكتسب خربته 

المهنية على مدار 35 عاماً.

صالح الحارثياالسم
مدير عام تطوير األعمالالمنصب

2011سنة االلتحاق
بكالوريوس في علوم المواد من جامعة مانشسرت )المملكة المتحدة(.المؤهالت العلمية

إلى الخربة العملية لديه خربة تمتد ألكرث من 26 عامًا، حيث بدأ كمدير تطوير أعمال الرشكة وكان جزءً من نموها باإلضافة 
دخولها في تقديم خدمات جديدة. كان يعمل بني العام 1996 إلى عام 2010 مع رشكة شلمربجري في العديد من 
المهام المحلية والخارجية بما في ذلك في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وفزنويال ومصر 
إكمال  والواليات المتحدة. تشمل خربته الفنية عمليات من بني أمور أخرى، التدعيم الخرساني باألسمنت، 

تجويف البرئ، والتكسري، التحكم في تجويف البرئ، وإكسسوارات التكميل، ومعالجات التكوين بالحامض.

عبد الرؤوف التوبياالسم
المستشار العامالمنصب

2014سنة االلتحاق
حاصل على دكتوراه في القانون من الجامعة العالمية اإلسالمية بمالزييا، وحاصل أيضا على ماجستري في المؤهالت العلمية

القانون والحاسوب من جامعة الملكة بلفاست )بالمملكة المتحدة(، كما حصل أيضا على درجة علمية في 
إلى كلية القانون تحت رعاية جامعة السلطان قابوس  القضاء من معهد القضاء الرشعي – وتم تحويله الحقاً 

)بسلطنة عمان(
عمل سابقا في حكومة سلطنة عمان وفي قطاع الطاقة والكهرباء، وفي قطاع تطوير تقنية المعلومات، الخربة العملية

ولديه خربة مهنية اكتسبها على مدار 23 عاما في مجال الطاقة، وهو محكم معتمد وعضوا في مركز التحكيم 
التجاري بسلطنة عمان.

سيف الحسييناالسم
مدير عام الحفر والصيانةالمنصب

2007 )مرشفا ألعمال الحفر(سنة االلتحاق
بكالوريوس إدارة األعمال )مع مرتبة الرشف( من كلية الخليجالمؤهالت العلمية

أكرث من 25 عاما من الخربة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز، حيث شغل في الرشكة منصب مدير عمليات الخربة العملية
الحفر لمدة سبع سنوات ومرشف الحفر لمدة أربع سنوات، كما شغل سابقاً مناصب في شلمربجري ورشكة 

الحفريات العمانية كي يس اية ديوتج.
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اللوائح الداخلية

وفقاً ألحكام المادة 117 من قانون الرشكات التجارية فإنه يتعني على مجلس إدارة الرشكة وضع اللوائح الداخلية الالزمة لتنظيم الرشكة وإدارة أعمالها 
وشؤون العاملني فيها، على أن تقوم الرشكة بوضع عدد من السياسات للوفاء بمتطلبات اللوائح الي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال ذات الصلة 
بإدارة وحوكمة رشكات المساهمة العامة، وستقوم أيضا بإدخال التعديالت المناسبة المطلوبة في ضوء خطتها للتحول إلى رشكة مساهمة عمانية 

عامة، وسوف تغطي هذه اللوائح على األقل؛ عالوة على اللوائح الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال والميثاق، ما يلي:

الهيكل التنظيمي للرشكة بما في ذلك المسؤوليات المتعلقة بالوظائف المختلفة بالرشكة وطريقة وإجراءات رفع التقارير.   ●

تحديد مدى الصالحيات الممنوحة لكل منصب فيما يتعلق بالموافقة على المصروفات.  ●

تحديد أتعاب حضور الجلسات والمكافآت والمزايا األخرى المقررة ألعضاء مجلس إدارة الرشكة واللجان المنبثقة عنه وكيفية حسابها.  ●

السياسات المتعلقة بعقود الرشاء )دليل العمل والرشاء( والخدمات بالرشكة.  ●

الحد األدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس إدارة الرشكة.  ●

السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة باإلدارة التنفيذية ومجلس إدارة الرشكة.  ●

السياسات المتعلقة بالموارد البرشية بما في ذلك الرواتب والتعيني والتطوير والتدريب والرتقيات وإنهاء الخدمات.  ●

السياسات االستثمارية بالرشكة.  ●

السياسات ذات العالقة بتعامالت األطراف ذات العالقة.  ●

سياسات وإجراءات اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية الي تقدم للجمهور والهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط في الوقت المحدد بما في   ●
ذلك تعريف المعلومات الجوهرية وتحديد الحق في الحصول على هذه المعلومات من قبل موظفي الرشكة.

أية لوائح أخرى يرى مجلس إدارة الرشكة أنها ضرورية لتحقيق تنظيم وإدارة الرشكة.  ●
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الفصل السابع عرش
حقوق ومسؤوليات المساهمني

مسؤوليات المساهم 

إال في حدود قيمة األسهم الي اكتتب  تقتصر مسؤولية المساهم على سداد قيمة األسهم الي اكتتب فيها ولن يكون مسؤوالً عن ديون الرشكة 
فيها.

حقوق المساهم

تتمتع جميع أسهم الرشكة بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها وفقاً ألحكام قانون الرشكات التجارية، وهي:

الحق في قبض أنصبة األرباح النقدية المعلن عنها في الجمعية العامة.  ●

حق األفضلية في االكتتاب بأسهم جديدة.  ●

الحق في مقاسمة توزيع عائدات وأصول الرشكة عند التصفية.  ●

الحق في التنازل عن األسهم وتحويلها وفقا للقانون الواجب التطبيق.  ●

الحق في االطالع على المزيانية العمومية للرشكة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمني.  ●

الحق في استالم دعوة لحضور الجمعيات العامة واالقرتاع فيها شخصيا أو بواسطة وكيل )يكون له صوت واحد مقابل كل سهم يمتلكه في   ●
الرشكة(. 

الحق في التقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا كان فيه ضرر للمساهمني أو محاباة ألحد فئات المساهمني أو   ●
لجلب منفعة خاصة ألعضاء مجلس اإلدارة أو كان مخالفا للقانون أو النظام األسايس للرشكة أو لوائحها الداخلية، وفقاً للمادة )174( من قانون 
الرشكات التجارية رشيطة أن يملك المساهمون 5% على األقل من رأس مال الرشكة لتقديم مثل هذا الطلب إلى الهيئة العامة لسوق المال. 

الحق في مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة ومراقيب حسابات الرشكة نيابة عن المساهمني أو نيابة عن الرشكة عمال بأحكام قانون الرشكات التجارية.  ●

طبقاً للمادة 174 من قانون الرشكات التجارية للجهة المختصة – بناءً على طلب المساهمني الذين يملكون نسبة ال تقل عن )5%( خمسة في   ●
المائة من أسهم الرشكة – إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العامة للرشكة الصادرة إضرارا بهم، أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمني، 

أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو غريهم، مىت ثبت لها جدية أسباب الطلب.

وال يُقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة بعد ميض )5( خمسة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.

إبطال القرارات المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 174 من قانون الرشكات التجارية أمام  إقامة الدعوى لطلب  وعلى كل ذي مصلحة 
إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة وإال اعترب الوقف  المحكمة المختصة وإخطار الجهة المختصة بنسخة منها خالل خمسة أيام عمل من تاريخ صدور 

كأن لم يكن.

وتنظر المحكمة دعوى بطالن قرارات الجمعية العامة، ولها أن تأمر على وجه االستعجال بوقف تنفيذ قرار الجهة المختصة بناء على طلب الخصم لحني 
البت في موضوع الدعوى. 

التقارير والبيانات

يُعد مجلس اإلدارة بيانات مالية ربع سنوية غري مدققة عن الربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية ويُعد كذلك تقريراً سنوياً خالل )60( ستني 
يوما من نهاية السنة المالية يحوي مزيانية عمومية مدققة وبيان األرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والتغيري في حقوق المساهمني وتقريراً 
لما دار في تلك المناقشات وتقريراً حول تنظيم وإدارة الرشكة. هذا، وينبغي نرش هذه  لمجلس اإلدارة وتقرير حول مناقشات المجلس وتحليالً 
البيانات عرب نظام النرش اإللكرتوني لمركز المعلومات في بورصة مسقط وذلك قبل )15( خمسة عرش يوما من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية 

السنوية. 

إلى مركز المعلومات من خالل نظام النرش اإللكرتوني الخاص وذلك بعد موافقة مجلس  إرسال بيانات مالية فصلية غري مدققة  وعلى الرشكة أيضاً 
اإلدارة عليها خالل 30 يوماً من نهاية كل ربع سنة أو أي مدة قانونية أخرى تحددها قواعد ورشوط اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. 
ويجب على مجلس اإلدارة تزويد مركز المعلومات المذكور بنسختني معتمدتني حسب األصول. كما يجب على الرشكة أن تنرش بياناتها المالية خالل 

المدة المذكورة.

وبوصفها رشكة مساهمة عامة، فإنه يتعني على الرشكة وفقاً ألحكام المادة 280 من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال االلزتام باإلفصاح عن 
إدارتها التنفيذية عليها )وقبل موافقة مجلس اإلدارة( وذلك قبل 15 يوماً من نهاية الربع  النتائج المالية ربع السنوية غري المدققة فوراً بعد موافقة 

السنوي المعي. 
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اجتماعات الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة العادية

تنعقد الجمعية العامة السنوية خالل )90( تسعني يوماً على األكرث من تاريخ انتهاء السنة المالية للرشكة - وذلك طبقا لنص المادة )172( من قانون 
الرشكات التجارية - في المكان واليوم والوقت المحدد في الدعوة لحضور االجتماع، ويجوز دعوة المساهمني لحضور اجتماع الجمعية العامة في أي 

وقت خالل العام بناءً على طلب مجلس اإلدارة أو في حاالت أخرى غري ذلك.

وتختص الجمعية العامة العادية السنوية بما يأتي طبقا لنص المادة )172( من قانون الرشكات التجارية:

1- دراسة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الرشكة ومركزها المالي خالل السنة المالية المنتهية، والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير مجلس اإلدارة عن تنظيم وإدارة الرشكة خالل السنة المالية المنتهية، والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للرشكة عن السنة المالية المنتهية والموافقة عليه.

4- انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وعزلهم.

5- دراسة مقرتح توزيع أنصبة األرباح على المساهمني، والموافقة عليه.

6- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وبدل حضور الجلسات.

7- تعيني مراقب الحسابات للسنة المالية الجديدة، وتحديد أتعابه.

إذا كانت الدعوة للجمعية صادرة من  حيث يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة السنوية، أو مراقبو الحسابات 
قبلهم، وعلى مجلس اإلدارة أو مراقيب الحسابات، بحسب الحال، أن يدرجوا في جدول األعمال أي اقرتاح يقدمه مساهمون يمثلون أكرث من )%5( 
خمسة بالمائة من رأس المال المصدر للرشكة، رشيطة أن يرد هذا االقرتاح إلدراجه في جدول األعمال قبل الموعد المحدد للجمعية بعرشين )20( 

يوما على األقل.

إذا حضر االجتماع، شخصياً أو بالوكالة، مساهمون يمثلون نصف رأس  إال  وال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة السنوية صحيحاً 
المال المصدر للرشكة على األقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب انعقاد الجمعية الثانية خالل سبعة أيام على األكرث من تاريخ الجمعية األولى 
قانونية مهما  الثانية  الجمعية  قرارات  األول. وتكون  االجتماع  لحضور  الموجهة  الدعوة  المحدد في  التاريخ  األعمال ويكون  لمناقشة نفس جدول 
كان عدد األسهم الممثلة رشيطة أن تكون هذه الجمعية قد عقدت خالل سبعة )7( أيام من تاريخ الجمعية األولى، وتتخذ الجمعية العامة العادية 
إذا وافقت عليها  إال  والجمعية العامة السنوية قراراتها باألغلبية المطلقة لألصوات الي اقرتعت بشأن قرار معني، غري أن هذه القرارات ال تكون نافذة 

الهيئة العامة لسوق المال وقُيدت حسب األصول.

اجتماعات الجمعية العامة غري العادية

تختص الجمعية العامة غري العادية طبقًا للمادة )176( من قانون الرشكات التجارية باآلتي: 

تعديل النظام األسايس للرشكة.  -1

التصرف في موجودات الرشكة الثابتة، أو في جزء منها تشكل قيمته )25%( خمسة وعرشين في المائة فأكرث من صافي قيمة أصول الرشكة.  -2

تحول الرشكة أو اندماجها أو حلها أو تصفيتها.   -3

وتُعقد الجمعية العامة غري العادية للنظر والبت في أي أمور أخرى يعود إليها حصرًا أمر البت فيها بموجب القانون أو نظام الرشكة.  -4

وال تكون قرارات الجمعية العامة غري العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع، شخصياً أو بالوكالة، مساهمون يمثلون خمسة وسبعون في المائة )%75( 
من رأس المال للرشكة على األقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب انعقاد الجمعية في اجتماع ثان في التاريخ المحدد في الدعوة الموجهة لحضور 

االجتماع األول وذلك خالل )7( سبعة أيام على األكرث من التاريخ المحدد لالجتماع األول. 

أو بالوكالة، مساهمون يمثلون أكرث من نصف رأس المال المصدر للرشكة على  إذا حضر االجتماع، شخصياً  الثانية قانونية  تكون قرارات الجمعية 
األقل، رشيطة أن تكون هذه الجمعية قد عقدت خالل سبعة أيام على األكرث من تاريخ الجمعية األولى. 

وتتخذ الجمعية العامة غري العادية قراراتها بأكرثية ثالثة أرباع األصوات الي اقرتعت بشأن قرار معني، رشيطة أن ينال هذا القرار أصواتاً تزيد عن نصف 
أسهم رأس مال الرشكة غري أن هذه القرارات ال تكون نافذة إال إذا وافقت عليها الهيئة العامة لسوق المال وقُيدت حسب األصول.

)الدائرة  التجارية  المحكمة  يراجع  أن  آخر ذي مصلحة  أو أي شخص  يحق لكل مساهم  العامة،  الجمعية  تاريخ صدور قرارات  أيام من  وخالل خمس 
إذا كان قد اتخذ خالل هذه الجمعية بصورة مخالفة ألحكام قانون الرشكات التجارية أو ألحكام النظام األسايس  المختصة( لتقيض ببطالن أي قرار 

للرشكة أو لوائحها الداخلية أو عن طريق الغش أو إساءة استعمال السلطة.

فرتة حجز األسهم - اإلعفاء من تطبيق المادة 127 من قانون الرشكات التجارية

تُلزم المادة )127( من قانون الرشكات التجارية مؤسي الرشكة المساهمة العامة بعدم التصرف في أسهمهم قبل قيام الرشكة بنرش مزيانيتني عن 
)2( سنتني ماليتني متتاليتني اعتباراً من تاريخ تسجيلها من قبل الرشكة، كما تستثي ذات المادة السابقة رشكة المساهمة العامة الي تنشأ عن 

طريق تحول رشكة قائمة، رشيطة أن تكون قد أكملت )2( سنتني على األقل قبل تاريخ التحول.
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القيود العامة المفروضة على تحويل ملكية األسهم

يجب أال تتجاوز ملكية األسهم من قبل أي مساهم الحد األقى المقرر والمنصوص عليه في النظام األسايس للرشكة وقانون الرشكات التجارية، ما 
لم يتم الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة. 

وتنص المادة )100( من قانون الرشكات التجارية على أنه: على المؤسسني في رشكة المساهمة العامة أن يكتتبوا بنسبة ال تقل عن )30%( ثالثني 
في المائة، وال تزيد على )60%( ستني في المائة من رأس المال، ويطرح الباقي لالكتتاب العام، إال في حالة التحول إلى رشكة مساهمة عامة، 
فإنه يجوز للمساهمني أو الرشكاء في الرشكة قبل التحول أن يحتفظوا بنسبة )75%( خمسة وسبعني في المائة من رأس المال، وللهيئة السماح 
للمؤسسني في الرشكة المتحولة إلى رشكة مساهمة عامة تملك نسبة أعلى من النسبة المحددة في الفقرة السابقة، وال يجوز للمؤسس الواحد 
أن يغطي أكرث من )20%( عرشين في المائة من رأس المال سواء باسمه أو بأسماء أبنائه القصر الذين تقل أعمارهم عن )18( ثماني عرشة سنة، 
إال في حالة التحول، فيجوز للمؤسسني في هذه الحالة االحتفاظ بحصتهم فيما لو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس، كما تستثىن الرشكات 

المملوكة بالكامل للدولة والرشكات القابضة من النسب المقررة.

وعلى الشخص الذي تصل مساهمته هو وأوالده القاصرين 10 % أو أكرث من أسهم رأس المال للرشكة أن يُخطر الهيئة العامة لسوق المال بذلك بكتاب 
خطي. عالوة على ذلك، عليه أن يخطر الهيئة العامة لسوق المال بأي تعامل أو تصرف يُجريه يؤدي إلى أي تغيري في هذه النسبة فور حدوثه.

وال يجوز ألي شخص أو أحد أقاربه حىت الدرجة الثانية أن يمتلك أو يشرتي 25 % أو أكرث من أسهم رأسمال رشكة مساهمة عامة إال وفقاً لما تحدده 
قوانني الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بضوابط هذا التملك.

ولو أراد أحد المساهمني أو مجموعة من المساهمني بيع أسهمهم لمساهم آخر فقد تُطبق الئحة االستحواذ والسيطرة الصادرة عن الهيئة العامة 
أنها: عرض مقدم من شخص بمفرده أو باالشرتاك مع آخرين المتالك )25%( خمسة  لسوق المال، حيث تم تعريف “السيطرة” في الالئحة على 
وعرشين بالمائة أو أكرث من أسهم التصويت للرشكة المساهمة العامة، وفي هذه الحالة يتعني على المشرتي االلزتام بأحكام الالئحة والحصول على 

موافقة الهيئة العامة لسوق المال على االستحواذ وتقديم عرض السيطرة إلى المساهمني اآلخرين في الرشكة.
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الفصل الثامن عرش
رشوط االكتتاب وإجراءاته

هيكل االكتتاب

مستثمرو الفئة الثانية )صغار المستثمرين( مستثمرو الفئة األولى )كبار المستثمرين(

56,609,700 سهم إلى 132,089,300 سهم 245,308,700 سهم إلى 320,788,300 سهم عدد األسهم

15% إلى %35

إذا كان هناك طلب زائد في الفئة الثانية، يمكن 
بحد  الثانية  الفئة  لمستثمري  التخصيص  زيادة 
ففي  الطرح،  حجم  %من   35 إلى  يصل  أقى 
الثانية عن  الفئة  الطلب اإلجمالي في  حال قل 
نسبة 15 في المئة من حجم الطرح فسيتم إتاحة 
بسعر  األولى  الفئة  لمستثمري  األسهم  باقي 
الفئة  لمستثمري  التخصيص  اكتمال  بعد  الطرح 
في  االكتتاب  زاد  إذا  حالة  في  وذلك  الثانية، 

الفئة األولى.

65% إلى 85 %

قد يتم تخفيض التخصيص اإلجمالي لمستثمري 
حجم  من  أقى  كحد   %65 إلى  األولى  الفئة 
الطرح وذلك في حال ما إذا كان هناك طلب زائد 
إذا كان الطلب اإلجمالي في  في الفئة الثانية. 
الفئة الثانية أقل من 15% من حجم الطرح وكان 
هناك طلب زائد في الفئة األولى، فسيتم إتاحة 
للتخصيص  الثانية  الفئة  من  المتبقية  األسهم 
بعد  وذلك  األولى  الفئة  مستثمري  قبل  من 

التخصيص الكامل لمستثمري الفئة الثانية.

نسبة أسهم الطرح

توزيع  تقرر  ان  للهيئة  والتناسب، ويجوز  بالنسبة 
العام  المطروحة لالكتتاب  أدنى من األسهم  حد 
على جميع المكتتبني بالتساوي، تم يجرى توزيع 

باقي األسهم على النحو الوارد أعاله

البائعني  المساهمني  قبل  من  تحديده  سيتم 
بالتشاور مع المنسق العالمي المشرتك والهيئة 

العامة لسوق المال

أساس التخصيص

1,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم 803,300 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم  الحد األدنى لالكتتاب

803,200 سهم  من  تقريبا   %10 يعادل  بما  سهم   37,739,800
المستثمرين  على  ينطبق  )ال  الطرح  أسهم 

الرئيسيني(

الحد األقىص لالكتتاب

الثانية  للفئة  االكتتاب  طلب  مبلغ  من   %100
المدفوعة عند تقديم الطلب إلى وكيل التحصيل 

المختص

إلى  يتوجب على المستثمرين ان يقوموا بالدفع 
التحصيل،  لوكالء  المعني  المصرفي  الحساب 
وسيقوم وكالء التحصيل بتحويل عائدات االكتتاب 
التسوية  تاريخ  بيوم عمل واحد على األقل قبل 

إلى الحساب المصرفي المعني لمدراء اإلصدار.

رشوط السداد 

مارس   1 بحلول  التحصيل  لوكيل  الطلبات  تُسلم 
2023م

تُسلم الطلبات ألي من وكالء التحصيل بحلول 2 
مارس 2023م

رشوط أخرى

تقع من 20 فرباير 2023م إلى 1 مارس 2023م تقع من 20 فرباير 2023م إلى 2 مارس 2023م مدة االكتتاب

للحصول على المزيد من التفاصيل حول الظروف الي يمكن أن تتغري في ظلها التخصيصات بني مستثمرون الفئة األولى ومستثمرون الفئة الثانية، 
راجع “أساس التخصيص”.

الطرح

يتوفر هذا الطرح للمستثمرين في الفئة األولى من خالل عملية بناء سجل األوامر )سيأتي بيانها الحقا( وذلك بناءً على النطاق السعري، كما 
سيتوفر أيضا للمستثمرين في الفئة الثانية بالسعر األعلى المطبق عليه الخصم، على أن يتم تخصيص األسهم لجميع المستثمرين بسعر الطرح؛ وهو 
السعر النهائي الذي ستُطرح به األسهم وسيتم تخصيصها وفق رشوط هذه النرشة، وسيتم تحديد سعر الطرح في موعد التسعري من قبل المساهمني 

البائعني بالتشاور مع المنسق العالمي المشرتك والهيئة العامة لسوق المال.
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أهلية االكتتاب في األسهم 

لديهم حسابات مسجلة لدى رشكة  االعتبارية ممن  والجهات  األفراد  العمانيني من  للعمانيني وغري  متاحاً  األسهم في عمان سيكون  االكتتاب في 
مسقط للمقاصة واإليداع، هذا، وستتم معاملة جميع مواطي دول مجلس التعاون الخليجي والجهات االعتبارية المسجلة في دول المجلس معاملة 

المواطنني العمانيني والجهات االعتبارية العمانية فيما يتعلق بملكية األسهم في رشكات المساهمة العامة العمانية. 

إال بموافقة خطية من الهيئة العامة لسوق  ال يجوز ألي شخص أو أحد أقاربه حىت الدرجة الثانية أن يمتلك أو يشرتي أكرث من 10 % من أسهم الطرح 
المال وفق اللوائح المعمول بها.

طلبات االكتتاب المحظورة

وفقاً ألحكام قانون سوق رأس المال، ال يُسمح للمستثمرين المذكورين أدناه باالكتتاب في األسهم المطروحة:

المؤسسات الفردية: يتعني على صاحب المؤسسة الفردية االكتتاب باسمه فقط.  ●

)باستثناء  الشخصية  بأسمائهم  المطروحة  األسهم  في  االكتتاب  العهدة  حسابات  تحت  المقيدين  المستثمرين  على  يتعني  العهدة:  حسابات   ●
التفصيل الوارد أدناه(.

طلبات االكتتاب المتكررة: يحظر على أي شخص التقدم بأكرث من طلب اكتتاب واحد باسمه.  ●

طلبات االكتتاب المشرتكة: ال يجوز للمستثمرين تقديم طلب اكتتاب في األسهم المطروحة بأكرث من اسم واحد بما في ذلك الطلبات المقدمة   ●
باسم الورثة.

المؤسسون: ال يجوز لمؤسي الرشكة بتقديم أي طلب لهذا االكتتاب.  ●

األطراف ذات العالقة: ال يجوز لألطراف ذات صله بالرشكة المشاركة في مرحلة البناء الدفرتي إال إذا كانت هذه العالقة ناتجه عن ملكية مشرتكة   ●
أو سيطرة تمارسها أي من األجهزة اإلدارية للدولة.

سيتم رفض جميع الطلبات المقدمة من قبل األشخاص المحظورين المذكورين أعاله دون االتصال بمقدم الطلب، ويُستثىن من ذلك طلبات حسابات 
العهدة حسب موافقة المنسق العالمي المشرتك أو وكيل التحصيل )بحسب األحوال( وذلك بعد تأكدهم من عدم قيام أصحاب هذه الحسابات بتقديم 
طلبات أخرى بأسمائهم أو مؤسساتهم الشخصية، على أنه يجوز للمنسق العالمي المشرتك أو وكيل التحصيل )بحسب األحوال( رفض ذلك الطلب 

إذا علم بوجود طلبات متكررة من المستثمرين المتقدمني بطلبات اكتتاب تحت حسابات العهدة.

من الضروري للمنسق العالمي المشرتك أو )بحسب األحوال( وكيل التحصيل الذي يقبل الطلبات من قبل حسابات العهدة أن يحصل على تعهد موقع 
من قبل مقدم الطلب يوضح المزيد من التفاصيل عن المستثمرين / المستفيدين األساسيني الذين تم تقديم الطلب نيابة عنهم، على أن يُبلّغ مقدم 
الطلب بوضوح أنه في حالة تعدد الطلبات من قبل حساب العهدة والمستثمر األسايس في مؤسساتهم الشخصية، فإن جميع الطلبات ستكون عرضة 

للرفض حسب تقدير المنسق العالمي المشرتك أو وكيل التحصيل )بحسب األحوال(.

االكتتاب في األسهم المطروحة نيابة عن األطفال القاصرين

ألغراض هذا االكتتاب، يعترب قاصراً كل شخص تحت سن 18 عاماً عند تقديم الطلب في تاريخ إغالق باب االكتتاب.

يجوز لألب فقط االكتتاب نيابة عن أطفاله القاصرين.

إذا تم االكتتاب نيابة عن الطفل القاصر من قبل أي شخص آخر غري األب، فإنه يجب عليه أن يرفق بالطلب وكالة رشعية سارية المفعول صادرة من 
الجهات المختصة تخول له حق التصرف في أموال الطفل القاصر بيعًا ورشاءً واستثمارًا.

رقم المستثمر لدى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع

يتعني على كل شخص يرغب في االكتتاب في األسهم أن يكون له حساب أو رقم المستثمر لدى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع. ويجوز للمكتتب 
التقدم بطلب للحصول على رقم المستثمر وفتح الحساب من خالل تعبئة استمارة الطلب المعدة لهذا الغرض المتوفرة بمقر رشكة مسقط للمقاصة 
واإليداع أو عرب موقعها اإللكرتوني )www.mcd.gov.om( أو عن طريق رشكات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة العامة لسوق المال. هذا، ويجوز 

لكل مكتتب تسليم استمارة الطلب بعد استيفاء جميع متطلباتها إلى أحد العناوين اآلتية:

المكتب الرئيي لرشكة مسقط للمقاصة واإليداع، ص.ب 952، الرمز الربيدي 112 روي، مسقط، سلطنة عمان.  ●

مكاتب رشكات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة العامة لسوق المال.  ●

إرسال طلب إلى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع عرب الفاكس رقم 24817491 968+  ●

www.mcd.gov.om فتح الحساب عرب موقع الرشكة اإللكرتوني  ●

يتعني على الجهات االعتبارية الراغبة في فتح حساب لدى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع أو الحصول على رقم المستثمر تقديم نسخة من مستندات 
التسجيل حسب متطلبات رشكة مسقط للمقاصة واإليداع، باإلضافة إلى نموذج الطلب المعد لهذا الغرض بعد استيفاء جميع بياناته.
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يتعني على األشخاص الذين لديهم مسبقاً حسابات لدى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع التأكد - قبل االكتتاب - من كتابة بياناتهم بالكامل باستمارة 
إليها أعاله. الطلب، ويمكن لكل مستثمر تحديث بياناته من خالل المنافذ المشار 

يتعني على المستثمرين التأكد من صحة معلومات التواصل المسجلة لدى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع.

يتعني على كل مستثمر الحصول على رقم مستثمر من رشكة مسقط للمقاصة واإليداع؛ نظراً ألن رقم المستثمر مطلوب عند تعبئة الطلب. وتقع 
مسؤولية التحقق من صحة رقم المستثمر المدون في طلب االكتتاب على المكتتب نفسه، وسيتم رفض طلبات االكتتاب الي ال تحمل أرقام حسابات 

صحيحة، وذلك دون الرجوع للمكتتبني.

لالستفسار أو لمزيد من المعلومات عن هذه اإلجراءات، يرجى االتصال بالعنوان التالي:

رشكة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

صندوق بريد رقم 952، الرمز الربيدي 112 روي، مسقط، سلطنة عمان

هاتف رقم: 2222 2482 968 +، فاكس رقم: 7491 2481 968 +

www.mcd.gov.om موقع الرشكة على شبكة المعلومات الدولية

الحد األقىص لالكتتاب

إجمالي عدد  الحد األقى لعدد األسهم الي يجوز لمستثمر الفئة األولى )ال ينطبق على المستثمرين الرئيسيني( االكتتاب فيها ما يعادل 10 % من 
األسهم؛ أي بما يعادل 37,739,800 سهم، وال يجوز لمستثمر الفئة األولى أن يكتتب بأكرث من هذا، كما ال يجوز ألي شخص أو أحد أقاربه حىت 
اللوائح  إال بموافقة خطية صريحة من الهيئة العامة لسوق المال وفق  الثانية أن يمتلك أو يشرتي أسهمًا تعادل أكرث من 10% من األسهم  الدرجة 
الرئيسيني مجتمعني هو ما يعادل %40  المعمول بها. ان الحد األقى لمجموع عدد األسهم الي يمكن رشاؤها في الطرح من قبل المستثمرين 
إجمالي حجم الطرح أو  إلى 20% من  إجمالي حجم العرض أو من 150,959,200 سهم، ويجوز ألي مستثمر رئيي واحد أن يقوم برشاء ما يصل  من 

75,479,600 سهم.

وقد تشاورت الرشكة مع الهيئة العامة لسوق المال، وعلى إثر ذلك تقرر تحديد سقف لعدد األسهم المخصصة لمستثمري الفئة الثانية إلى 803,200 
سهم.

ولذا يتعني على كل مستثمر أن يتأكد من عدم تجاوز طلبه:

37,739,800 سهم المخصصة لمستثمري الفئة األولى )ال ينطبق على المستثمرين الرئيسيني(.  ●

803,200 سهم المخصصة لمستثمري الفئة الثانية.  ●

لن تتحمل الرشكة وال المساهمني البائعني وال مدير اإلصدار وال المنسق العالمي المشرتك وال وكالء التحصيل المسؤولية عن أي تغيري قد يطرأ 
في القوانني أو اللوائح السارية بعد تاريخ اعتماد هذه النرشة، وعليه يُنصح المكتتبني بالقيام ببحث مستقل للتأكد من أن طلباتهم مستوفية ألحكام 

القوانني واللوائح السارية.

النطاق السعري

تم تحديد النطاق السعري عند 242 بيسة إلى 249 بيسة للسهم، على أن يكون 242 بيسة هي الحد األدنى للسعر، و249 بيسة هي الحد األقى 
للسعر.

وقد تم تحديد النطاق السعري من خالل عملية تثقيف المستثمرين، وفيها جمع المنسق العالمي المشرتك المعلومات من مستثمري الفئة األولى 
المحتملني عن تقييمهم لمركز الرشكة، ونقاط قوتها وضعفها وقيمتها، وقد تم ذلك عن طريق تقارير تحليل األبحاث ومن خالل المنسق العالمي 
المشرتك بشكل مبارش. هذا، وقد قام المساهمون البائعون بتقييم المعلومات الي تم جمعها خالل هذه المرحلة مع الهيئة العامة لسوق المال 

والمنسق العالمي المشرتك لتحديد النطاق السعري.

مدة الطرح 

يبدأ االكتتاب من قبل المستثمرين في أسهم الفئة األولى في 20 فرباير 2023م وينتهي في 2 مارس 2023م.

ويبدأ االكتتاب من قبل المستثمرين في أسهم الفئة الثانية في 20 فرباير 2023م وينتهي في 1 مارس 2023م.
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الفئة األولى للطرح

إجراء االكتتاب لمستثمري الفئة األولى

ال يجوز لمستثمري الفئة األولى تسليم طلباتهم في الفئة األولى إال لوكالء التحصيل خالل ساعات العمل المصارف الرسمية قبل تاريخ انتهاء طرح 
الفئة األولى أو قبله. تعد الطلبات ملزمة بمجرد تقديمها ويمكن تعديلها لمرة واحدة عن طريق تقديم الطلبات المعدلة لرشاء كمية أكرب من األسهم 

أو سعر أعلى أو األثنني معاً في أو قبل تاريخ انتهاء طرح الفئة األولى.

إذا كان الطلب  تتضمن الطلبات على ثالثة عروض بحد أقى تجمع بني السعر مقابل عدد األسهم. يكون كل وكيل تحصيل مسؤوالً عن التحقق مما 
يتماىش مع التعليمات المنصوص عليها في نرشة اإلصدار هذه.

ويُدفع مقابل األسهم الي يتم رشاؤها من قبل مستثمري الفئة األولى بعملة الريال العماني، على أن يقوم المستثمرون بدفع كامل قيمة األسهم 
إلى الحساب المصرفي المعني لوكالء التحصيل وسيقوم وكالء التحصيل بتحويل عائدات االكتتاب بيوم عمل واحد على األقل قبل تاريخ التسوية إلى 
الحساب المصرفي المخصص لمدراء اإلصدار وذلك وفق األحكام المنصوص عليها في فقرة “رشوط الدفع في الفئة األولى”. وإذا لم يتم الدفع في 

الموعد المحدد فقد يتكبد المستثمرون رسوما عالية الكلفة أو يصدر بحقهم إجراء تنفيذ. 

المثال التوضيحي للعروض المقدمة في الطلب: 

يعرض الجدول التالي مثاال توضيحيا لبعض العروض الي يجوز أو ال يجوز لمستثمري الفئة األولى تقديمها.

المستثمر )ب(المستثمر )أ(اسم المستثمر

10,000,000 بسعر 249 بيسة للسهمعدد أسهم الطرح لكل سعر عرض

5,000,000 بسعر 248 بيسة للسهم

5,000,000 بسعر 249 بيسة للسهم

10,000,000 بسعر 248 بيسة للسهم

15,000,000 بسعر 245 بيسة للسهم

في المثال التوضيحي أعاله، تم استالم طلبني في طرح الفئة األولى، حيث قدم كل مستثمر عروضا مختلفة، بالنسبة للمستثمر أ ، في حالة رغبة 
المستثمر )أ( بالرشاء بسعر 248 بيسة للسهم، كان يتعني عليه التقدم بعرض لرشاء عدد من األسهم يزيد عن 10,000,000 سهم حيث أن هذا المستثمر 
)أ( كان مستعدًا لرشاء 10,000,000 سهم بسعر 249 بيسة للسهم، وبناء على ذلك، يُرفض العرض بقيمة 248 بيسة للسهم للحصول على 5,000,000 
سهم،  بينما قدم المستثمر )ب( عروًضا سليمة وفيها عدد أسهم العرض المطلوبة أعلى من حد السعر األدنى لها، عالوة على ذلك، في حالة تحديد 
سعر الطرح النهائي بقيمة 248 بيسة للسهم، يحصل المستثمر )ب( على أساس التخصيص على العرض الخاص فقط بعدد 10,000,000 سهم بقيمة 

248 بيسة للسهم ولن يتم النظر في العرض الخاص بعدد 5,000,000 بقيمة 249 بيسة لكل سهم.

الجدول التالي يوضح العروض الي تُقدم في استمارة طلب االكتتاب

قيمة العرض )ر.ع(عدد األسهم الي يُراد االكتتاب بهاسعر العرض )بيسة(العروض
249,000 )أ 1 * ب 1(1,000,000 )ب 1(249 )أ 1(العرض األول

297,600 )أ 2 * ب 2(1,200,000 )ب 2(248 )أ 2(العرض الثاني
367,500 )أ 3 * ب 3(1,500,000 )ب 3(245 )أ 3(العرض الثالث

عروض األسعار وتحديد سعر الطرح وتخصيص األسهم

بعد تاريخ نهاية طرح الفئة األولى وبعد تسليم وكالء التحصيل طلباتهم إلى مدير اإلصدار سيقوم المنسق العالمي المشرتك بدراسة طلب المستثمرين 
البائعون سعر  على األسهم عند مستويات األسعار المختلفة ثم سيناقش خطة التسعري مع المساهمني البائعني، وبعد ذلك سيحدد المساهمون 
الطرح بعد التشاور مع المنسق العالمي المشرتك والهيئة العامة لسوق المال على أن يكون سعر الطرح ضمن النطاق السعري، وسيتم تخصيص 
األسهم لمستثمري الفئة األولى من قبل المساهمني البائعني بعد التشاور مع المنسق العالمي المشرتك والهيئة العامة لسوق المال. وسينظر 
المنسق العالمي المشرتك والمساهمون البائعون في العوامل الي يتعني الوقوف عليها عند تخصيص األسهم بني المستثمرين في الفئة األولى 
إذا زادت طلبات االكتتاب عن األسهم المطروحة على ان يتم مناقشة ذلك مع الهيئة العامة لسواق المال، وقد تتضمن هذه العوامل المشاركة في 
عملية تسويق الطرح أو سلوك التملك في عمليات االكتتاب السابقة، أو التملك في الرشكات المماثلة، باإلضافة إلى عوامل أخرى قد يراها المنسق 

العالمي المشرتك والمساهمون البائعون ذات صلة.

إذا قلّت طلبات االكتتاب عن األسهم المطروحة في الفئة الثانية )بحيث تشكل أقل من 15% من حجم الطرح( برشط أن يكون هناك زيادة في طلبات 
االكتتاب عن األسهم المطروحة في الفئة األولى فسيقوم المساهمون البائعون بتخصيص األسهم الي لم يُكتتب بها في الفئة الثانية لمستثمري 
الفئة األولى، وإذا كانت طلبات المستثمرين في الفئة األولى أقل من األسهم المطروحة في الفئة األولى فقد يتم تخفيض حجم الطرح أو يتم 

سحبه بعد مناقشة هذا األمر مع الهيئة العامة لسوق المال.

في حال تلقي الفئة الثانية طلبًا أعلى من النسبة المخصصة لها والبالغة 15% من حجم الطرح، يجب زيادة األسهم المخصصة للمستثمرين في الفئة 



125 

إجمالي حجم الطرح. أي زيادة في حجم طرح الفئة الثانية بسبب  إلى المستويات المطلوبة لتلبية هذا الطلب الزائد، وبحد أقى 35% من  الثانية 
زيادة الطلب سيقابلها تخفيض مماثل في األسهم المخصصة لمستثمري الفئة األولى.

وسيتم اإلعالن عن سعر الطرح في بورصة مسقط من قبل الرشكة في يوم العمل التالي وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال 
على التخصيص المقرتح، كما سيقوم مدير اإلصدار بإرسال تفاصيل التخصيص لكل مستثمر إلى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع والمنسق العالمي 
المشرتك، وبعد ذلك سيقوم المنسق العالمي المشرتك و/أو رشكة مسقط للمقاصة واإليداع – بحسب األحوال – بإخطار مستثمري الفئة األولى 

بمخصصاتهم.

رشوط دفع القيمة عن االكتتاب في الفئة األولى:

سيفتح وكالء االكتتاب حساب عهدة يُسمى حساب “االكتتاب العام لرشكة أبراج – الفئة األولى” وذلك لتحصيل قيمة االكتتاب في أسهم الفئة 
األولى.

سيفتح مدير اإلصدار حساب عهدة يُسمى حساب “االكتتاب العام لرشكة أبراج – الفئة األولى” وذلك لتحصيل قيمة االكتتاب من قبل وكالء التحصيل 
وذلك قبل تاريخ التسوية بيوم عمل واحد على األقل.

إدارة هذا الحساب من قبل كل مدراء اإلصدار للفئة األولى. بعد استقطاع جميع الرسوم المطبقة وضريبة القيمة المضافة، سيقوم كل  وسيتولى 
إلى حساب العهدة الخاص برشكة مسقط للمقاصة واإليداع وذلك بتاريخ  من مدراء اإلصدار للفئة األولى بتحويل صافي العائدات في هذا الحساب 

التسوية.

يتعني على كل مستثمر في الفئة األولى سداد كامل قيمة األسهم المكتتب بها في الحساب المصرفي المعني لوكالء التحصيل وسيقوم وكالء 
التحصيل بتحويل عائدات االكتتاب قبل يوم عمل واحد على األقل من تاريخ التسوية إلى الحساب المصرفي المعني لمدراء اإلصدار. في حالة اإلخفاق 
في السداد في الوقت المناسب، قد يتحمل المستثمر المعي في الفئة األولى غرامات كبرية و / أو إجراء تنفيذي ضده. كما يستطيع كل مستثمر 
في الفئة األولى أن يدفع قيمة اكتتابه عن طريق حوالة صادرة عن بنك في السلطنة أو بعمل تحويل من الحساب بالقيمة المستحقة في الوقت 

المذكور أعاله. 

من المتوقع أن يتم تسليم أسهم الطرح في تاريخ التسوية لحسابات مستثمري الفئة األولى من خالل تسهيالت القيد الدفرتية الي تديرها رشكة 
مسقط للمقاصة واإليداع

الفئة الثانية من الطرح

عملية االكتتاب في األسهم بالنسبة لمستثمري الفئة الثانية

مبدئياً، سيتم توفري وتخصيص ما نسبته 15% من األسهم )56,609,700 سهم( لمستثمري الفئة الثانية ولكن قد يتم زيادة األسهم إلى ما نسبته 35 
في المئة من العرض )132,089,300 األسهم( إذا كان هناك طلبات كافية من مستثمري الفئة الثانية.

طريقة تقديم طلب االكتتاب: سيتم إجراء عملية االكتتاب في الفئة الثانية عن طريق آلية نظام االكتتاب اإللكرتوني. 

وكالء التحصيل لنظام االكتتاب اإللكرتوني

سيتمكن المستثمرون من تقديم الطلبات إلى وكالء التحصيل خالل ساعات عمل المصارف الرسمية في أو قبل تاريخ إغالق باب االكتتاب في الفئة 
إلى التواصل مع وكالء التحصيل للحصول على مزيد من اإلرشادات حول نظام االكتتاب اإللكرتوني المقدم من قبل  الثانية. سيحتاج المستثمرون 

وكيل التحصيل المعي.

سوف يُطلب من كل مستثمر قراءة هذه النرشة بعناية بما في ذلك الرشوط واإلجراءات المنظمة للطلبات اإللكرتونية وذلك قبل تعبئة استكمال 
المصغر  الموقع  على  التحصيل  وكالء  طريق  عن  للمستثمرين  النرشة  من  نسخ  توفري  يتم  سوف  اإللكرتوني.  االكتتاب  نظام  طريق  عن  الطلب 
التاليني: الرابطني  عرب  وبورصة مسقط  المال  لسوق  العامة  للهيئة  اإللكرتوني  الموقع  من  تحميلها  يمكن  أنه  إلى  باإلضافة  العام، هذا   لالكتتاب 

www.cma.gov.om و www.msx.om على التوالي.

سيتم دفع مبالغ اكتتاب الفئة الثانية إلى المستثمر وفقًا لرشوط آلية االكتتاب اإللكرتوني الي يستخدمها كل وكيل تحصيل.

نظام االكتتاب اإللكرتوني لرشكة مسقط للمقاصة واإليداع 

واإليداع للمقاصة  مسقط  لرشكة  اإللكرتوني  الموقع  على  اإللكرتوني  االكتتاب  نظام  في  وإدخالها  بياناتهم  توفري  من  المستثمرون   سيتمكن 
.)www.mcd.gov.om(

إلى أحد وكالء  الطلب  الداعمة وقيمة  المستندات  البيانات سيتعني على كل مستثمر طباعة طلبه اإللكرتوني، ثم تقديمه مع  التحقق من  وبعد 
وكيل  يقدمها  الي  اإللكرتوني  االكتتاب  قناة  إضافية حول  إرشادات  على  للحصول  التحصيل  وكيل  مع  التواصل  المستثمر  على  ويلزم  التحصيل، 
التحصيل. وسيتم سداد مبلغ طلب التقديم للفئة الثانية عن طريق المستثمر وفقًا للرشوط الواردة في عملية تحصيل االكتتاب اإللكرتوني والي 
يستخدمها كل وكيل تحصيل. وسيضطلع وكيل التحصيل بالتحقق من المستندات الداعمة والتأكد من استالم قيمة الطلب سيقوم بتثبيت طلب 
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االكتتاب اإللكرتوني في النظام ومشاركة نسخة من استكمال الطلب بنجاح مع المستثمر. وعلى المستثمر أن يتأكد من استالم نسخة من استكمال 
الطلب بنجاح من وكيل التحصيل كدليل على تثبيت طلبه في النظام.

مبالغ طلب االكتتاب

الثانية عند تقديم طلبه أن يدفع كامل مبلغ اكتتابه بضرب عدد األسهم الي يرغب في رشائها بالسعر األعلى المطبق عليه  وعلى مستثمر الفئة 
الخصم، والبالغ 224 بيسة للسهم الواحد.

اسرتداد المبالغ الفائضة

الطرح  الخصم )2( وسعر  المطبق عليه  السعر األعلى  الفرق بني )1(  الثانية فسيتم حسابه على أساس  الفئة  الفائض لمستثمري  رد  وفي حالة 
مطروحًا منه خصمًا بنسبة 10 في المئة، على أن يتم تحديد سعر الطرح من نتيجة بناء سجل األوامر الذي سيتم في الفئة األولى، وسيتم تخصيص 

األسهم لجميع المستثمرين بنفس سعر الطرح.

الطلبات

ويجب استيفاء جميع بيانات االستمارة على نحو ما ورد في هذه النرشة، وأما االستمارات الي لم تُستَوف بياناتها فيجوز رفضها، وال يجوز استخدام 
االستمارات المخصصة إال لغرض االكتتاب.

يجوز لكل مستثمر تقديم طلب واحد فقط، فإذا قدم طلبا آخر لوكيل التحصيل أو لوكيل تحصيل آخر فسيتم معاملة المستثمر على أنه قدم عدة 
طلبات وقد تُرفض طلباته كلها في أي وقت قبل تخصيص أسهم الطرح.

رشوط دفع القيمة عن االكتتاب في الفئة الثانية:

سيفتح وكالء التحصيل حساب عهدة وذلك لتحصيل قيمة االكتتاب في أسهم الفئة الثانية.

وسيتولى إدارة هذا الحساب وكالء التحصيل الذين سيقومون خالل يوم عمل من تاريخ استالم قيمة االكتتاب في أسهم الفئة الثانية بتحويل عوائد 
التحصيل إلى حساب العهدة الخاص برشكة مسقط للمقاصة واإليداع.

ويستطيع كل مستثمر في الفئة الثانية أن يدفع قيمة اكتتابه نقدا أو عن طريق حوالة بمجرد االطالع صادرة عن بنك في السلطنة أو بعمل تحويل 
من الحساب بالقيمة المستحقة وقت تقديم الطلب أو عند التخصيص. 

أساس التخصيص

سيتم تجميع طلبات االكتتاب الي يتم استالمها من مستثمري الفئة الثانية وتحديد إجمالي الطلب في الفئة الثانية، وسيتم تخصيص األسهم بناء 
على سعر الطرح.

إذا كان الطلب اإلجمالي في الفئة الثانية أقل من أو يساوي 15% من الطرح )56,609,700 سهم(، فسيتم تخصيص جميع األسهم لمستثمري الفئة 
الثانية بحسب طلباتهم الصحيحة، فإذا كان الطلب اإلجمالي في الفئة الثانية أقل من 15% من الطرح، فبعد التخصيص السابق سيتم رد ما تبقى من 

األسهم إلى المستثمرين في الفئة األولى وتخصيصها لهم بسعر الطرح إذا زادت طلبات االكتتاب في الفئة األولى عن األسهم المطروحة.

إذا كان الطلب اإلجمالي في الفئة الثانية أكرب من 15% من الطرح )56,609,700 سهم( ، فسوف يتم زيادة التخصيص لمستثمري الفئة الثانية، على 
إجمالي الطلب في الفئة الثانية أكرب من %35  أن يكون بحد أقى 35% من الطرح، وسيتم تخفيض عرض الفئة األولى وفقًا لذلك. وفي حال كان 

من الطرح )132,089,300 سهم(، سيتم تقليص التخصيص واحتسابه بالنسبة والتناسب وبالتشاور مع الهيئة العامة لسوق المال.

تأكيدات التخصيص ورد المبالغ للفئة الثانية

النقال  إلى رقم هاتفهم  إلى المستثمرين الذين تم تخصيص أسهم لهم وذلك  سوف تقوم رشكة مسقط للمقاصة واإليداع بإرسال رسالة نصية 
التخصيص المقرتح. وسوف تقوم رشكة  المال على  العامة لسوق  الهيئة  الثانية وبعد استالم موافقة  الفئة  انتهاء فرتة طرح  المسجل لديها بعد 
مسقط للمقاصة واإليداع أيضا برد الفائض من المبالغ إلى المستثمرين المؤهلني خالل ثالثة أيام على األكرث من استالم موافقة الهيئة العامة لسوق 

المال على التخصيص.

تفاصيل الحساب البنكي لمستثمري الفئة األولى 

يتعني على كل مستثمر أن يقدم تفاصيل حسابه البنكي )المسجل باسمه(، ويُحظر عليه استخدام أي حساب بنكي ألي شخص آخر فيما عدا األوالد 
القصر فقط.

إذا كان الحساب البنكي للمستثمر مسجال في بنك آخر غري وكالء التحصيل، فسيتعني على المستثمر تقديم ما يفيد تفاصيل حسابه البنكي الي 
دونها في الطلب، ويقوم مقام هذه اإلفادة أي مستند صادر من بنك المستثمر يفيد برقم الحساب البنكي واسم مالك الحساب، وتُقبل في هذا 
الشأن كشوفات الحساب أو أي خطاب أو مستند يصدر عن البنك ويؤكد هذه المعلومات. ويتعني على المستثمر ضمان أن تكون اإلفادة المقدمة 
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مقروءة وتحوي المعلومات المطلوبة، وال يُلزم المستثمر بتقديم أي يشء طالما أن حسابه البنكي لدى وكيل التحصيل الذي يكتتب من خالله، 
وفي هذه الحالة سيتعني على وكيل التحصيل أن يتحقق من صحة الحساب البنكي للمستثمر عن طريق نظامه وإجراءاته الخاصة أو عن طريق إفادة 

يقدمها المستثمر له.

وسيتم رفض الطلبات الي تتضمن حسابات بنكية ألشخاص غري المستثمر باستثناء الطلبات الي تُقدم نيابة عن القصر الي تحوي حسابات بنكية 
لوالديهم.

تفاصيل الحساب البنكي لمستثمري الفئة الثانية

سيتم استخدام تفاصيل الحساب البنكي للمستثمر المدرجة في سجالت رشكة مسقط للمقاصة وااليداع لتحويل أي مبالغ فائضة، وفي حال حصول 
إلى حساب قرض المستثمر مع وكيل التحصيل  المستثمر على تسهيالت مالية لالكتتاب عن طريق أحد وكالء التحصيل، فسيتم رد المبلغ الفائضة 

المعي.

الوثائق الثبوتية المطلوبة

نسخة من وكالة قانونية معتمدة حسب األصول من السلطات القانونية المختصة في حال تم االكتتاب نيابة عن شخص آخر )باستثناء اكتتاب األب 
عن أطفاله القاصرين(.

في حالة الطلبات المقدمة بأسماء أشخاص اعتباريني موقعةً من قبل شخٍص بصفته مفوًضا بالتوقيع نيابة عن الشخص االعتباري، فإنه يتعني إرفاق 
ما يثبت التفويض.

وكالء التحصيل المستلمني للطلبات

البنك األهلي ش.م.ع.ع  ●

البنك الوطي العماني ش.م.ع.ع  ●

بنك ظفار ش.م.ع.ع   ●

بنك مسقط ش.م.ع.ع  ●

بنك عمان العربي ش.م.ع.ع  ●

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع  ●

رشكة اوبار لالستثمارات المالية ش.م.ع.م  ●

الرشكة المتحدة لألوراق المالية ش.م.م   ●

قبول طلبات االكتتاب

لن يقبل مدير اإلصدار أو وكالء االكتتاب طلبات االكتتاب في الحاالت التالية:

إذا لم يكن طلب االكتتاب موقعاً من قبل المكتتب.  ●

إذا لم تُسدد قيمة األسهم المكتتب بها طبقاً للرشوط الواردة في هذه النرشة.  ●

إذا لم يتضمن الطلب رقم المستثمر المقيد لدى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع.  ●

إذا قُدم طلب االكتتاب بأكرث من اسم.  ●

إذا كان المكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة.  ●

إذا تبني أن رقم المستثمر المقيد بطلب االكتتاب غري صحيح.  ●

إذا تبني إن الشخص قد تقدم بأكرث من طلب اكتتاب واحد بنفس االسم، وفي هذه الحالة سوف تُرفض جميع الطلبات.  ●

إذا لم يُرفق بالطلب الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في هذه النرشة.   ●

إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب.   ●

إذا تبني أن تفاصيل الحساب البنكي الي تم تقديمها في الطلب غري صحيحة أو ليست ذات صلة فيما عدا الطلبات المقدمة بأسماء القاصرين   ●
المسموح لهم باستخدام تفاصيل الحسابات البنكية المملوكة لوالديهم.

إذا لم يُرفق بالطلب الوكالة القانونية للمكتتب الذي يتقدم بطلب االكتتاب نيابة عن شخص آخر )باستثناء اآلباء الذين يكتتبون نيابة عن أطفالهم   ●
القاصرين(.

إذا تلقى مدير اإلصدار أو وكيل التحصيل طلب اكتتاب غري مستوٍف للرشوط واإلجراءات الواردة في هذه النرشة، تعني عليه االتصال بالمكتتب لجرب 
الخطأ، وإذا تعذر جرب الخطأ خالل الفرتة المذكورة، جاز لمدير اإلصدار أو وكيل التحصيل إعادة الطلب ورد قيمة األسهم المكتتب بها إلى المكتتب.
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رفض طلبات االكتتاب

يجوز لمدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله مع مراعاة الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال بعد تقديم 
تقرير مفصل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات االكتتاب المراد رفضها وأسباب الرفض.

االستعالم والشكاوى

يتعني على المستثمرين الذين يرغبون في االستفسار أو تقديم شكاوى حول األمور المتعلقة بتخصيص األسهم أو الطلبات المرفوضة أو رد المبالغ 
الفائضة، ان يقوموا باالتصال بوكيل التحصيل الذي تم االكتتاب عن طريقة. تفاصيل التواصل الخاصة بوكيل االكتتاب هي كالتالية:

وكيل التحصيل
الموظف 
رقم الهاتف والفاكس والربيد اإللكرتونيالعنوان الربيديالمسؤول

دعاء الزعابيالبنك األهلي ش.م.ع.ع
خالد الريامي

ص.ب 545، والرمز الربيدي 
116، ميناء الفحل، مسقط، 

سلطنة عمان

duaa.alzaabi@ahlibank.om
+968 2457 7922

Khalid.alriyami@ahlibank.om
+968 2457 7824

البنك الوطي العماني 
ش.م.ع.ع

سالم المسلمي
ريم العربي

ص.ب 751، والرمز الربيدي 
112، روي، مسقط، سلطنة 

عمان

nbobackoffice@nbo.om
+968 2477 8075
+968 2477 8754

رائد الزدجاليبنك ظفار ش.م.ع.ع
عائشة الخنجري

ص.ب 1507، والرمز الربيدي 
112، روي، مسقط، سلطنة 

عمان

razadjali@bankdhofar.com
+968 9664 4227

askhanjari@bankdhofar.com
 +968 9988 0465

محمد نجوانيبنك مسقط ش.م.ع.ع
عالية الوهييب

ص.ب 134، والرمز الربيدي 
112، السيب، مسقط، سلطنة 

عمان

BrokerageBackOffice@bankmuscat.com
+968 2476 7950

 +968 2476 8593
صقر الحرايصبنك عمان العربي ش.م.ع.ع

غادة الرئيي
ص.ب 2240، والرمز الربيدي 

130، الغربة، مسقط، سلطنة 
عمان

Saker.Al-Harasi@oman-arabbank.com
+968 2475 4526

Ghada.AlRaisi@oman-arabbank.com
+968 2475 4653

حسني اللواتيبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع
أمينة البوسعيدي

ص.ب 44، والرمز الربيدي 
114، حي الميناء، مسقط، 

سلطنة عمان

Hussain.AlLawati@soharinternational.com
+968 2473 0125

InvestmentSettlementOps@soharinternational.com
+968 2473 0372

الرشكة المتحدة لألوراق 
المالية ش.م.م

أيمن اللواتي
أسامة شهاب

ص.ب 2566، والرمز الربيدي 
112، سلطنة عمان

Ayman@usoman.com+968 24763337
Osama@usoman.com+968 24763329

رشكة اوبار لالستثمارات 
المالية ش.م.ع.م

أحمد المرهون
داود العلي

ص.ب 1137، والرمز الربيدي 
111، مسقط، سلطنة عمان

a.almarhoon@u-capital.net
+968 2494 9021

Dawood@u-capital.net
+968 2494 9060

وفي حالة عدم تجاوب وكيل التحصيل يتعني عليه االتصال بمدراء اإلصدار التالية تفاصيلهم:

مدير االصدار
الموظف 
رقم الهاتف والفاكس والربيد اإللكرتونيالعنوان الربيديالمسؤول

ص.ب 545، والرمز الربيدي أمني البلويشالبنك األهلي ش.م.ع.ع
116، ميناء الفحل، مسقط، 

سلطنة عمان 

Amin.albalushi@ahlibank.om
+968 2457 7830

البنك الوطي العماني 
ش.م.ع.ع

ص.ب 751، والرمز الربيدي معاذ البلويش
112، روي، مسقط، سلطنة 

عمان

muadhdarwish@nbo.om
+968 2477 8762
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الجدول الزمين

يوضح الجدول التالي الجدول الزمي المتوقع الستكمال إجراءات االكتتاب:

التاريخاإلجراء
20 فرباير 2023متاريخ فتح باب االكتتاب في الفئة األولى
20 فرباير 2023متاريخ فتح باب االكتتاب في الفئة الثانية

2 مارس 2023متاريخ إغالق باب االكتتاب في الفئة األولى
1 مارس 2023متاريخ إغالق باب االكتتاب في الفئة الثانية

1 مارس 2023مموعد استالم مدير اإلصدار مبالغ االكتتاب من مستثمري الفئة الثانية
5 مارس 2023مموعد استالم مدير اإلصدار بيانات االكتتاب والسجالت النهائية من وكالء التحصيل

6 مارس 2023متحديد سعر الطرح وإبالغ الهيئة العامة لسوق المال بنتائج االكتتاب والتخصيص المقرتح
6 مارس 2023مموافقة الهيئة العامة لسوق المال على التخصيص المقرتح

6 مارس 2023مإعالن سعر الطرح في بورصة مسقط وإعالن المستثمرين بالتخصيص
8 مارس 2023مموعد استالم مدير اإلصدار مبالغ اكتتاب الفئة األولى من وكالء التحصيل 

9 مارس 2023م*تاريخ التسوية
9 مارس 2023مبداية رد المبالغ 

14 مارس 2023م*تاريخ االدراج 

* أو أي تاريخ سابق قد يتم إخطاره من قبل المنسق العالمي المشرتك.

ادراج وتداول األسهم 

سيتم إدراج األسهم للتداول في بورصة مسقط وفقًا للقوانني واإلجراءات السارية وقت تقديم طلب اإلدراج والتسجيل، وينبغي التنبيه إلى ان موعد 
اإلدراج هو موعد تقديري، وسيتم اإلعالن عن الموعد المحدد عرب الموقع اإللكرتوني لبورصة مسقط.

المسؤوليات وااللزتامات

يتعني على مدير اإلصدار ووكالء التحصيل المستلمني لطلبات االكتتاب ورشكة مسقط للمقاصة واإليداع االلزتام بالمسؤوليات وااللزتامات المحددة 
لهم بموجب التوجيهات واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، ويتعني كذلك على مدير اإلصدار والمنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل 

االلزتام بأية مسؤوليات أخرى واردة في االتفاقيات المربمة بينهم وبني الرشكة والمساهمني البائعني.

هذا، ويتعني على األطراف المعنية اتخاذ الرتتيبات التصحيحية الالزمة فيما يتعلق بأي ضرر ينشأ عن أي إهمال يرتكبونه في أداء المهام والمسؤوليات 
إليهم ويعترب مدير اإلصدار ووكالء التحصيل األطراف المسؤولة أمام الجهات الرقابية في اتخاذ اإلجراءات والتدابري المناسبة والالزمة لجرب  الموكلة 

مثل تلك األضرار.

المستثمرون المؤهلون

لم يتم اتخاذ أي إجراء ولن يتم اتخاذ أي إجراء قد يسمح باكتتاب عام في األسهم أو قد يسمح بتملك هذه النرشة أو توزيعها أو أي مواد أخرى تتعلق 
بالرشكة أو باألسهم في أي مكان يلزم فيه اتخاذ مثل هذا اإلجراء باستثناء سلطنة عمان ومن ثم ال يجوز طرح هذه األسهم وال بيعها بصورة مبارشة 
إال بما يوافق  إعالن أو ترويج خاص بالطرح أو أي مستند أو معلومات أخرى في أي بلد  أو غري مبارشة كما ال يجوز توزيع هذه النرشة وال نرش أي 

القوانني واللوائح السارية في ذلك البلد )يرجى االطالع على قيود البيع(.

لم تُسجل األسهم وفق قانون األوراق المالية ولن تُسجل لدى أي جهة مختصة بتنظيم األوراق المالية في أية والية أو مكان اختصاص آخر بالواليات 
المتحدة، ولن تُعرض أو تُباع في الواليات المتحدة مع مراعاة بعض االستثناءات وفق قوانني األوراق المالية المعمول بها.

يُعترب المستثمر من خارج الواليات المتحدة قد أقر باستالمه نسخة من هذه النرشة والمعلومات الالزمة التخاذ قرار باالستثمار وأنه:

مخول برشاء األسهم وفق القوانني واللوائح المعمول بها. )أ( 

يدرك بأن األسهم لم تُسجل وفق قانون األوراق المالية ولن تُسجل لدى أي جهة مختصة بتنظيم األوراق المالية في أية والية أو مكان اختصاص  )ب( 
آخر بالواليات المتحدة، ولن تُعرض أو تُباع في الواليات المتحدة مع مراعاة بعض االستثناءات وفق قوانني األوراق المالية المعمول بها.

أو الشخص الذي يشرتي له األسهم كان وسيظل خارج الواليات المتحدة وقت إجراء عملية الرشاء  )ج( 

غري تابع للرشكة او ألي شخص ينوب عن رشكة تابعة. )د( 

لم تُعرض عليه األسهم “بالعرض المبارش” بحسب التعريف المحدد في الالئحة )س( من قانون األوراق المالية. )ه( 

بسلطته في االستثمار إذا كان وكيال في رشاء األسهم عن حساب أو أكرث، وبسلطته في إصدار اإلقرارات السابقة نيابة عن كل حساب. )و( 

يُدرك أن أي عرض أو بيع أو رهن أو تحويل لألسهم بالمخالفة للقيود المذكورة أعاله لن تتم الموافقة عليه من قبل الرشكة. )ز( 

على صحة  لهم سيعتمدون  والتابعني  التحصيل  ووكالء  اإلصدار  ومدير  المشرتك  العالمي  والمنسق  البائعني  والمساهمني  الرشكة  بأن  يُدرك  )ح( 
اإلقرارات واالتفاقات السابقة.
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الفصل التاسع عرش
االكتتاب والبيع

أبرمت الرشكة والمساهمون البائعون والمنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل اتفاقية التسوية المؤسسية مؤرخة في 9 فرباير 2023م وذلك 
بخصوص األسهم )“اتفاقية التسوية المؤسسية “(، ومع مراعاة الوفاء ببعض الرشوط المنصوص عليها في اتفاقية التسوية المؤسسية وإبرام 
مذكرة التسعري )بتعريفها التالي( فقد وافق المنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل منفردين على اإلتيان بمشرتين لرشاء األسهم في فئة 
الطرح األولى بالرشوط الموضوعة في اتفاقية التسوية المؤسسية ومذكرة التسعري، على أن يتم تحديد عدد األسهم في يوم التسعري المذكور في 

مذكرة التسعري، على أن يتم اإلعالن عن عدد األسهم في سبق صحفي تُصدره الرشكة.

النطاق السعري يبدأ من 242 بيسة إلى 249 بيسة للسهم.

وسوف تتقدم الرشكة بطلب لتسجيل األسهم في بورصة مسقط تحت الرمز أبراج.

سيدفع المساهمون البائعون جميع العموالت إلى المنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل، كما سيتحمل المساهمون البائعون مصاريف الطرح.

اتفاقية التسوية المؤسسية

أقرت الرشكة والمساهمون البائعون ببعض اإلقرارات في اتفاقية التسوية المؤسسية ووافقت الرشكة على إعفاء المنسق العالمي المشرتك ووكالء 
التحصيل من بعض االلزتامات بموجب قانون األوراق المالية، حيث أن مسؤولية المنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل هي طرح األسهم نيابة عن 
المساهمني البائعني مىت تم تسليمها لهم وقبولها منهم مع مراعاة موافقة وكيلهم القانوني على بعض األمور القانونية بما في ذلك صحة األسهم 
وبعض الرشوط األخرى المنصوص عليها في اتفاقية التسوية المؤسسية كتسجيل واستالم المنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل لشهادات 

المسؤولني وآرائهم القانونية.

يخضع الزتام المنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل للحصول على مشرتين، أو في حالة عدم الرشاء، ستخضع األسهم في عرض الفئة األولى 
لرشوط مسبقة معينة، ، ومنها: إبرام مذكرة التسعري بموجب اتفاقية التسوية المؤسسية من قبل الرشكة والمساهمني البائعني والمنسق العالمي 
المشرتك بحيث يتم فيها تحديد سعر طرح األسهم والعدد النهائي لألسهم المطروحة، ويتوقع أن يتم توقيع مذكرة التسعري في يوم التسعري، ويجوز 
إنهاء اتفاقية التسوية المؤسسية قبل تاريخ التسوية وفق بعض الرشوط الخاصة المعروفة لهذا النوع من االتفاقيات.  للمنسق العالمي المشرتك 
إذا لم يتم الوفاء بهذه الرشوط أو لم يتم التنازل عنها أو تم إنهاء اتفاقية التسوية المؤسسية قبل تاريخ التسوية فسوف ينقيض الطرح. يجب إنهاء 
إذا لم يصبح التسجيل ساريًا خالل سبعة أيام عمل من تاريخ اإلدراج المقرتح. في حالة حدوث ذلك، )1( ينتهي  اتفاقية التسوية المؤسسية تلقائيًا 
الطرح تلقائيًا، و)2( يجب على المساهمني البائعني رد جميع األموال المستلمة من قبل المستثمرين، و )3( يجب على المستثمرون الذين قاموا 
برشاء األسهم في الطرح ان يقوموا بإعادة األسهم الي قاموا برشائها للمساهمني البائعني. لمزيد من التفاصيل، راجع “الفصل الرابع - عوامل 

المخاطرة - قد ال يكون طلب إدراج األسهم في بورصة مسقط ناجحًا.”

تسعري الطرح

قبل تسعري الطرح لم تُطرح األسهم في سوق عامة من قبل، وال يوجد ضمان على وجود سيولة لسوق تداول األسهم، وقد تم تحديد النطاق 
السعري من قبل المساهمني البائعني بعد التشاور مع المنسق العالمي المشرتك والرشكة بعد تعرف المنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل 

على المستثمرين.

ترتيبات فرتة الحجز

وفق اتفاقية التسوية المؤسسية ، وافقت الرشكة والمساهمون البائعون تعاقديا على أنه ال يجوز - ولمدة 180 يوما ميالديا من تاريخ التسجيل -: 
)1( إصدار أو طرح أو رهن أو بيع أو التعاقد لبيع أو بيع أو منح أي خيار أو حق أو ضمان أو عقد رشاء أو ممارسة أي خيار بيع أو رشاء أي خيار أو عقد 
لبيع، أو إقراض أو تحويل أو التصرف بصورة مبارشة أو غري مبارشة في األسهم المكتتب بها أو في غريها من أسهم الرشكة أو األوراق المالية القابلة 
للتحويل أو التداول أو لممارسة أي سهم أو ضمان أو حق آخر لرشاء أسهم الطرح أو األوراق المالية أو المنتجات المالية الي يتم تحديد قيمتها بشكل 
مبارش أو غري مبارش باإلشارة إلى سعر األسهم. )2( إبرام أية مبادلة أو أي اتفاقية أخرى أو معاملة بما يكون بموجبها بيع التبيعة االقتصادية لملكية 
األسهم بالكامل أو في جزء منها بصورة مبارشة أو غري مبارشة، وسواء تمت تسوية كل معاملة عن طريق التنفيذ على أسهم الطرح أو األوراق المالية 
األخرى، أو بالنقد أو بخالف ذلك. )3( اإلعالن للجمهور عن النية في تنفيذ المعاملة، وفي كل حالة، بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة 

من المنسق العالمي المشرتك، على أال يمنعها أو يؤخرها بصورة غري معقولة.

وفيما يتعلق بالمساهمني البائعني فقط، فإن القيود السابقة لن تُطبق على:

بيع األسهم الي تُباع وفق الطرح.  -1

أي بيع لألسهم داخل الرشكة يقوم به المساهم البائع لمصلحة التابعني له )المحال إليهم(، برشط: )س( قبل البيع، يوافق المحال إليه على   -2
االلزتام بالزتامات المساهم البائع في شأن فرتة االحتفاظ باألسهم. )ص( أي محالة لبيع األسهم داخل الرشكة ستتم وفق رشوط وأحكام ال 
إلى المساهم البائع قبل انفصال المحال  إليه تابعا للمساهم البائع فإن األسهم المبيعة له سرُتد  إذا لم يعد المحال  تتعارض مع الطرح. )ع( 

إليه عن التبعية.
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قبول عرض عام موجه لجميع حاملي األسهم قيد اإلصدار )غري األسهم المملوكة للشخص المقدم للعرض أو التابعني له( برشوط تحمل جميع   -3
حاملي األسهم على قدم المساواة، أو توقيع وتسليم الزتام أو تعهد بقبول العرض العام )بدون أية اتفاقية أخرى لبيع أو التصرف في األسهم 

أو في أي مصلحة فيها(.

قبول أي حق ممنوح بخصوص عرض الرشكة ألسهم بنظام األفضلية وذلك لبيع عدد كاٍف من حقوقها لتتمكن من رشاء باقي حقوقها.  -4

البيع أو التصرف في األسهم بأي طريق من طرق التصرف وفق أي عرض للرشكة لرشاء أسهمها المعروضة برشوط مماثلة لجميع حاملي األسهم   -5
في الرشكة.

أي تصرف أو تخصيص أو إصدار ألسهم ألي مساهم بائع بموجب أي إعادة هيكلة لرأس المال فيما يتعلق باألسهم المملوكة أو المحتفظ بها أو   -6
المسيطر عليها من قبل المساهم البائع، برشط أن تخضع لقيود فرتة االحتفاظ باألسهم - تلك األسهم الصادرة للمساهم البائع أو الي يستحوذ 

عليها بموجب إعادة هيكلة رأس المال.

بيع األسهم أو التصرف فيها بأي طريق من طرق التصرف وفق أي تسوية أو ترتيب يتم بني الرشكة وبني الدائنني أو أي مجموعة منهم أو بني   -7
الرشكة وبني أعضائها أو أي مجموعة منهم بحيث يتم الموافقة عليها من قبل الدائن أو األعضاء، ويتم اعتمادها )عند االقتضاء( من قبل أية 

جهة مختصة.

المستثمرين الرئيسيني

في 7 فرباير 2023م أبرم كل مستثمر رئيي اتفاقية استثمار رئيي مع الرشكة ورشكة أو كيو لالستكشاف واإلنتاج )بالجمع “اتفاقيات االستثمار 
الرئيي” وباإلفراد “اتفاقية االستثمار الرئيي”(.

تلقت الرشكة الزتامات مؤكدة من المستثمرين الرئيسيني )كما هو موضح أدناه(، مع مراعاة الرشوط الواردة في اتفاقيات االستثمار الرئيي )كما هو 
موضح في “الفصل التاسع عرش - االكتتاب والبيع - المستثمرون الرئيسيني”(، لغرض االكتتاب في أسهم الطرح عند السعر األعلى )حسب التعريف 

ادناه(، ويوضح الجدول اآلتي تفاصيل هذه االسهم:

النسبة المئوية من إجمالي 
رأس مال الرشكة 

مبلغ االكتتاب بالسعر 
األعلى )الريال العماني(

عدد األسهم المكتتب بها 
بالسعر األعلى اسماء المستثمرين الرئيسيني

%20  18,794,420 75,479,600 الرشكة السعودية العمانية لالستثمار

%10 9,397,210 37,739,800 شؤون البالط السلطاني

%10  9,397,210 37,739,800 شلمربجري عمان ورشكاؤهم ش.م.م

%40  37,588,840 150,959,200 المجموع

التسوية المؤسسية من  اتفاقية  إبرام  المتعارف عليها الي يجب استيفاؤها بما فيها  الرئيي لبعض الرشوط المسبقة  اتفاقيات االستثمار  تخضع 
قبل األطراف والموافقة على نسخة نرشة اإلصدار المسطرة باللغة العربية من قبل الهيئة العامة لسوق المال وقيام الرشكة بإصدار نرشة اإلصدار. 
إذا كان  إنهاء اتفاقيات االستثمار الرئيي  إذا انتهت اتفاقية التسوية المؤسسية وفق رشوطها، ويجوز  وتنتهي اتفاقيات االستثمار الرئيي تلقائيا 
هناك مخالفة جوهرية لرشط أسايس فيها ويكون اإلنهاء برتايض أطرافها أو إذا لم يتم الوفاء بالرشوط أو تم التنازل عنها قبل أو في تاريخ 31 مارس 
2023م أو بحسب ما يتم االتفاق عليه بني الرشكة ورشكة أو كيو لالستكشاف واإلنتاج والمستثمرين الرئيسيني. وستحل األسهم الي يتم رشاؤها من 

قبل المستثمرين الرئيسيني بالتساوي مع جميع األسهم األخرى الي تم بيعها في الطرح.

ووفق رشوط اتفاقيات االستثمار الرئيي فقد وافق المستثمرون الرئيسيني وفق أمور أخرى على عدم عرض أو بيع أو التعاقد لبيع أو نقل أو التصرف 
بشكل مبارش أو غري مبارش أو اإلعالن عن طرح أية أسهم استحوذوا عليها بموجب اتفاقيات االستثمار الرئيي )أو أي حصة فيها فيما يتعلق بها( أو 
إلى اليوم التسعني من  إبرام اتفاقيات االستثمار الرئيي  إبرام أية معاملة لها نفس التأثري االقتصادي ألي مما سبق، وذلك لمدة زمنية من تاريخ 
تاريخ التسجيل. سيتم االحتفاظ وتقييد األسهم الي تم رشاؤها من قبل المستثمرين الرئيسيني في الطرح في حساب المستثمر الرئيي هذا مع 

رشكة مسقط للمقاصة واإليداع، وستكون مقيدة وغري قابلة للتداول لمدة 90 يومًا من فرتة اإلغالق الي تبدأ من تاريخ التسجيل.

العالقات األخرى

مع مراعاة رشوط وأحكام اتفاقية التسوية المؤسسية، يجوز للمنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل وأي تابع – يتصرف كمستثمر لحسابه – 
فيما يتعلق بالطرح أن يشرتي أسهما، وله بهذه الصفة أن يحتفظ أو يشرتي أو يبيع لحسابه هذه األسهم وأية استثمارات ذات صلة، وله طرحها 
إلى طرح األسهم أو عرضها يتضمن أي طرح أو عرض  وبيعها واالستثمارات األخرى بما ال يتعارض مع الطرح. وعليه فإن اإلشارة في هذه النرشة 

لألسهم للمنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل وأي تابع يتصرف كمستثمر لحسابه.

عالوة على ذلك، وفي سياق عملهم المعتاد مع الرشكة ومع أطراف تابعة للرشكة )بما في ذلك المساهمني البائعني(، فإن إبرام المنسق العالمي 
مالي  وتحوط  تداول  وأنشطة  إقراض  وأنشطة  تجارية  مصرفية  أنشطة  من  يُستقبل  فيما  أو  فيما مى  له  والتابعني  التحصيل  ووكالء  المشرتك 
واستثمارات مصرفية واستشارات مالية وأنشطة فرعية؛ واستالمهم عنها تعويضات اعتيادية أمر جائز. وعليه، فإن مشاركة المعلومات الي تخص ما 
سبق تكون مقيدة بوجه عام بسبب الرية واإلجراءات الداخلية أو الضوابط واللوائح، وبالتالي وبسبب هذه المعامالت فقد يكون المنسق العالمي 
العالمي  المنسق  البائعني. وال يعزتم  المساهمني  أو  أو مع مصالح الرشكة  أو قد تتعارض مع مصالح حاملي األسهم  المشرتك مصالح ال تتماىش 
إلى ذلك، يجوز لبعض كيانات  إال ما يكون بموجب الزتام قانوني أو تنظيمي. باإلضافة  المشرتك اإلفصاح عن ماهية تلك االستثمارات أو المعامالت 
المنسق العالمي المشرتك أو وكالء التحصيل إبرام ترتيبات تمويلية مع مستثمرين كرتتيبات معاوضة األسهم وترتيبات اإلقراض إذا استُخدمت األوراق 

المالية كضمان، بما قد ينتج عنه استحواذ المنسق العالمي المشرتك أو وكالء التحصيل على األسهم. 



نرشة إصدار أسهم

132 

الفصل العرشون
عملية بناء سجل األوامر

نُبذة

إجراء مستخدم لتحديد سعر السهم في الطرح بناء على الطلب الفعلي، فهي آلية تفاعلية ينقل من خاللها كبار المستثمرين  بناء سجل األوامر هو 
لمسجل األوامر مؤرشات الطلب واألسعار الي يفضلونها، وهذا اإلجراء مستخدم بكرثة في األسواق العالمية األخرى وقد استُخدم في السلطنة في 

بعض االكتتابات.

المستثمرين  تثقيف  مرحلتني:  إلى  األوامر، وسينقسم  لبناء سجل  إجراء  أنه  على  األولى  الفئة  لمستثمري  للطرح  التسويق  عملية  اعتبار  سيتم 
وفرتة طرح الفئة األولى؛ حيث سيتم استخدام آلية سجل األوامر خالل فرتة طرح الفئة األولى لتحديد سعر الطرح لألسهم الي سيتم تخصيصها 
للمستثمرين، على أن يقوم المنسق العالمي المشرتك والمساهمون البائعون باالستفادة من المعلومات الي استلموها من مستثمري الفئة األولى 
خالل فرتة طرح الفئة األولى لتحدي سعر الطرح، ومن ثم الموازنة بني العرض والسعر مع األخذ بعني االعتبار وضع السوق وتقييم السوق لقيمة 

الرشكة. ستجدون المزيد من المعلومات عن المراحل المختلفة فيما يلي:

المرحلة األولى: تثقيف المستثمرين
على عكس “السعر الثابت” المحدد في أي إصدار على أنه سعر السهم، من المهم مالحظة ان هذا الطرح قد تم على أساس النطاق السعري )أعلى 

سعر وأقل سعر للسهم للرشكة(؛ وبها يتم تحديد سعر الطرح من خالل عملية بناء سجل األوامر.

وقد تم تحديد النطاق السعري من خالل مرحلة تثقيف المستثمرين، وفيها جمع المنسق العالمي المشرتك المعلومات من مستثمري الفئة األولى 
المحتملني عن تقييمهم لمركز الرشكة، ونقاط قوتها وضعفها وقيمتها، وقد تم ذلك عن طريق تقارير تحليل األبحاث ومن خالل فريق مبيعات المنسق 
العالمي  المنسق  مع  المرحلة  هذه  خالل  جمعها  تم  الي  المعلومات  بتقييم  البائعون  المساهمون  وقام  هذا،  مبارش.  بشكل  المشرتك  العالمي 

المشرتك والهيئة العامة لسوق المال لتحديد النطاق السعري.

المدى  المستقر لسهم الرشكة في مرحلة ما بعد الرشاء وعلى  الموازنة بني سعر بيع السهم واألداء اإليجابي  الحسبان رغبة  التقييم في  ويأخذ 
الطويل أيضاً في األسواق العامة.

عادةً ما يصاحب بداية مرحلة تثقيف المستثمرين بيان صحفي من الرشكة عن إعداد الطرح وسيتم نرشه في 22 يناير 2023، على أن تبدأ مرحلة تثقيف 
إبالغ السوق بالنطاق السعري قبل اإلعالن عن فرتة طرح الفئة األولى وطرح  المستثمرين في 22 يناير 2023 وتنتهي في 1 فرباير 2023، وقد تم 

الفئة الثانية وقد وافقت عليه الهيئة العامة لسوق المال.

الفئة الثانية: الطرح
إلى مرحلتني: مرحلة بناء سجل األوامر وهي تستهدف مستثمري الفئة األولى وطرح السعر الثابت والذي يستهدف مستثمرو  تم تقسيم الطرح 
الفئة الثانية، على أن تبدأ فرتة طرح الفئة األولى في 20 فرباير 2023م وتنتهي في 2 مارس 2023م. وتبدأ فرتة طرح الفئة الثانية في 20 فرباير 

2023م وتنتهي في 1 مارس 2023م.

المساهمون البائعون والمنسق العالمي المشرتك سيحددون سعر الطرح

في يوم إغالق فرتة االكتتاب في الفئة األولى سيجتمع المنسق العالمي المشرتك والمساهمني البائعني لفحص الطلبات مع توضيح إجمالي الطلب 
وعدد األسهم المطلوبة عند كل سعر ضمن النطاق السعري والموافقة بالتشاور مع الهيئة العامة لسوق المال على سعر الطرح، وسيعتمد هذا على 

تقييم نوعية الطلبات، وخربتهم في التعامل مع المستثمرين وتوقعات المساهمني البائعني.

وأما بالنسبة لمستثمري الفئة الثانية فسيتبعون إجراء االكتتاب العادي بالسعر الثابت المحدد فيما عدا:

أن يقوم مستثمرو الفئة الثانية بإيداع طلباتهم لدى وكالء التحصيل بناء على سعر ثابت، على ان يكون هذا السعر الثابت هو السعر األعلى   ●
المطبق عليه الخصم.

سيكون تخصيص األسهم لمستثمري الفئة الثانية بنفس سعر التخصيص لمستثمري الفئة األولى؛ وهو سعر الطرح الناتج عن عملية بناء سجل   ●
األوامر )حسب التفصيل السابق(.

وأي رد للمبالغ لمستثمري الفئة الثانية سيتم حسابه بناءً على الفرق بني )1( السعر األعلى المطبق عليه الخصم، )2( وسعر الطرح مطروحاً   ●
منه 10%. سيتم تحديد سعر الطرح من خالل نتيجة طرح سجل بناء األوامر.

عملية التخصيص
وسيتم تخصيص األسهم لمستثمري الفئة األولى من قبل المساهمني البائعني بعد التشاور مع المنسق العالمي المشرتك والهيئة العامة لسوق المال. 
وسينظر المنسق العالمي المشرتك والمساهمون البائعون في العوامل الي يتعني الوقوف عليها عند تخصيص األسهم بني المستثمرين في الفئة 
إذا زادت طلبات االكتتاب عن األسهم المطروحة، وقد تتضمن هذه العوامل المشاركة في عملية تسويق الطرح أو سلوك التملك في عمليات  األولى 
االكتتاب السابقة، أو التملك في الرشكات المماثلة، باإلضافة إلى عوامل أخرى قد يراها المنسق العالمي المشرتك والمساهمون البائعون ذات صلة.

وإذا زادت طلبات االكتتاب في الفئة الثانية فسوف يستلم مستثمرو الفئة الثانية أسهما بالنسبة والتناسب تُحسب بنسبة األسهم الي طلبوها مقابل 
الطلب اإلجمالي في الفئة الثانية.
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الفصل الحادي والعرشين
الضرائب

نبذة عامة

نوجه عناية المستثمرين الكرام إلى ضرورة الحصول على استشارات ضريبية عن نتائج االستثمار في الرشكة وفي أسهمها في ضوء القوانني الضريبية 
إقامتهم وإقامتهم العادية أو محلهم المختار، فهذا الملخص مبي على القانون الساري حىت تاريخ هذه النرشة ويخضع ألي تغيري  لبلدانهم ومحل 

يطرأ عليه بعد التاريخ المذكور.

سلطنة عمان

البيانات الضريبية المذكورة في هذه النرشة مبنية على القوانني السارية في سلطنة عمان حىت تاريخه، وتخضع ألي تغيري يطرأ عليها بعد تاريخه، 
والملخص التالي يعرض فقط النتائج الخاصة بتملك المستثمرين ألسهم الرشكة من غري الخاضعني للضريبة العمانية )بحسب التعريف التالي(.

ال يُفهم من الملخص التالي أن يكون رشحا وافيا لجميع التصورات الضريبية وال يُفهم منه عرض لحاالت فردية من حيث كونها متصلة بقرار رشاء أو تملك 
أو التصرف في األسهم، وال تُعىن برشح النتائج الضريبية الي تؤثر على جميع رشائح المستثمرين، فقد يخضع بعضهم لضوابط خاصة. هذا الملخص 
مبي على القوانني واللوائح والضوابط والقرارات السارية في الوقت الحالي وقد تتغري في المستقبل، ولذا يُنصح المستثمرون بضرورة الحصول على 

استشارة ضريبية بخصوص النتيجة اإلجمالية للضرائب على رشائهم أو تملكهم أو تصرفهم في األسهم بما في ذلك أثر القوانني المحلية.

ضريبة الخصم من المنبع في السلطنة

وفق المادة 52 من قانون ضريبة الدخل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2009/28 )“قانون ضريبة الدخل العماني”( وتعديالته بالمرسوم 
السلطاني رقم 2017/9 وبالمرسوم السلطاني رقم 2020/118 )“تعديالت الضريبة”(، فتُفرض الضريبة على األنواع التالية من الدخل الذي يتحقق 

في عمان:

األتاوى )أ ( 

مقابل إجراء البحوث والتطوير )ب ( 

مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب اآللي )ت ( 

األتعاب مقابل اإلدارة أو أداء الخدمات )ث ( 

دفع أرباح األسهم والفوائد )ج ( 

من  كجزء  الخدمات”  تقديم  “عن  المقيمني  غري  األشخاص  إلى  المدفوعات  ليشمل  العماني  الدخل  ضريبة  قانون  تعديل  جرى   2017/9 وبالمرسوم 
المدفوعات الخاضعة للضريبة، ومع ذلك، وكنا بحاجة لمزيد من التوضيح بخصوص مدى تطبيق ضريبة الخصم من المنبع على الخدمات الي تتم خارج 

السلطنة ونوع الخدمة الي تنطبق عليها.

وقد وضح القرار المعدل لالئحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 2012/30 بعض التساؤالت السابقة، فمنها أنه تطرق لتعريف “الي يتم 
تحقيقها في عمان” لتعي “مىت كان مصدر األموال نابع من عمان”، وهو ما قد يعي؛ حيث يكون الخاضع للضريبة في عمان، إذا كان الخاضع للضريبة 

يقيم في السلطنة. وقد استثنت الالئحة المشار إليها سبعة أنواع من الدفع من “الدفع مقابل الخدمات” وذلك ألغراض ضريبة الخصم من المنبع:

المؤتمرات، والندوات، والمعارض  •

التدريب  •

النقل وشحن البضائع وتأمينها  •

تذاكر الطريان وتكلفة اإلقامة في الخارج  •

اجتماعات مجلس اإلدارة  •

الدفع مقابل إعادة التأمني  •

الخدمات بخصوص أي نشاط أو عقار خارج سلطنة عمان.  •

النظر عن محل تقديم  المنبع بغض  ومما يُفهم مما سبق أن أي خدمة بخالف الخدمات السبع المذكورة أعاله غري مستثناه من ضريبة الخصم من 
الخدمة.

ال تُطبق ضريبة الخصم من المنبع على إجمالي القيمة ألنواع الدخل السابق المدفوعة في حساب أحد المقيمني ضريبيا في السلطنة بالمعىن المحدد 
له في المادة )18( مكرر من قانون ضريبة الدخل العماني، والي جرت على النحو التالي: يعد مقيما ضريبيا ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون اآلتي:

إذا كان موجودا فيها لمدة ال تقل عن )183( مائة وثالثة وثمانني يوما متصلة أو  1 – الشخص الطبيعي المقيم في عمان خالل السنة الضريبية، 
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منقطعة خالل السنة الضريبية.

2 – الشخص االعتباري المقيم في عمان خالل السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الرشطني اآلتيني:

أ – أن يكون قد تأسس في عمان وفق القوانني، والمراسيم السلطانية المعمول بها.

ب – أن يكون مقر إدارته الرئيي أو الفعلي في عمان.

إجمالي القيمة ألنواع الدخل المدفوعة في حساب غري المقيم ضريبيا في السلطنة في الحاالت  ومع ذلك تُفرض ضريبة الخصم من المنبع على 
المحددة في المادة 40 والمادة 51 من قانون ضريبة الدخل العماني إذا لم يكن لذلك الشخص مؤسسة دائمة في السلطنة.

ويمتد التعديل ليشمل متطلبات خصم المبلغ الخاضع للضريبة وفق المادة 53 مكرر من أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شخصية اعتبارية عامة 
إجمالي المبلغ المدفوع أو المقيد في حساب األشخاص المحددين  أو وحدة من وحدات الجهاز اإلداري للدولة، على أن يكون سعر الضريبة 10% من 

سابقا.

ويُعترب كبار المستثمرين المسجلون في السلطنة مقيمون ضريبيا، ولذا لن ينطبق عليهم الخصم من المنبع، إال أن كبار المستثمرين الخارجيني ممن 
ليسوا مقيمون ضريبيا سيخضعون لضريبة الخصم من المنبع وإن كان يملكهم مقيمون ضريبيا.

وقد أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في 15 مايو 2019 أنه بناء على أوامر سلطانية فقد تقرر تعليق العمل بضريبة الخصم من المنبع على األرباح 
والفوائد على االقرتاض األجنيب لمدة ثالثة أعوام من تاريخ 6 مايو 2019، وعلى إثره أصدرت األمانة العامة للضرائب )اآلن جهاز الضرائب العماني( كتابا 

إلى إيرنست ويونغ في 11 يونيو 2019 يؤكد تعليق الضريبة لعام 2019، وال يوجد لألمر السلطاني نسخة متاحة الطالع الجمهور.

ثم تم تمديد التعليق بموجب خطة تحفزي االقتصاد الي وافق عليها مجلس الوزراء الذي يرأسه جاللة السلطان هيثم بن طارق في 9 مارس 2021، ورغم 
عدم صدوره في مرسوم سلطاني في الجريدة الرسمية في السلطنة إال أن وسائل اإلعالم تناقلت في 9 مارس 2021 تعليق تطبيق ضريبة الخصم من 
المنبع على األرباح والفوائد لمدة خمس سنوات اعتبارا من 2020. وفي 11 يناير 2023 أصدر جاللة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله أوامره السلطانية 
معلنا عدم تطبيق ضريبة الخصم من المنبع على توزيعات األرباح والفوائد، ورغم عدم صدور أي مرسوم سلطاني بتلك األوامر إال أن تفاصيلها قدم تم 

نرشها على موقع وزارة الداخلية العمانية.

وبناء عليه لن يتم تطبيق ضريبة الخصم على األرباح الي تدفعها الرشكة لحاملي األسهم غري المقيمني ضريبيا ما دامت األوامر السلطانية السامية 
المتعلقة بهذا األمر سارية.

ومن غري الواضح ما إذا كانت الرسوم مقابل اإلدارة أو أداء الخدمات تتضمن رسوم الرتتيبات أو رسوم االلزتام او رسوم الوكالة، ومن غري الواضح أيضا ما 
إدارة أو رسوم أداء خدمات فإن  إذا كانت هذه الرسوم ستُعامل معاملة الخدمة ألغراض ضريبة الخصم من المنبع، فإذا تمت معاملتها على أنها رسوم 

تعطيل ضريبة الخصم على الفائدة لن ينطبق على هذه الرسوم ومن ثم ستُصبح خاضعة لضريبة الخصم.

ضريبة الدخل على الرشكات

تخضع الضريبة في السلطنة ألحكام قانون ضريبة الدخل وغريه من المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية.

المسجلة/ غري  الدائمة )الفروع  المؤسسات  أو  السلطنة  المسجلة في  الرشكات  أو  األفراد  يملكها  الي  التجارية  المؤسسات  الضريبة على  وتُفرض 
المسجلة( للشخص األجنيب.

ويخضع الخاضعون للضريبة العاملون في مجال استكشاف النفط لضريبة بنسبة 55% من الدخل الذي يحققونه من مبيعات النفط وذلك بموجب قانون 
ضريبة الدخل، وتخضع الرشكة فقط لمعدل ضريبة الدخل العادي على الرشكات والبالغ 15 بالمائة من الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل العماني. 
وتُفرض الضريبة على دافعي الضرائب في قطاع التنقيب عن النفط والغاز على أساس اتفاقيات االستكشاف ومشاركة اإلنتاج، والي تُحدد معدل 
إليها  الضريبة ورشوط أخرى خاصة تتعلق بااللزتامات الضريبية للرشكات الخاضعة للضريبة ومتطلبات االلزتام األخرى، وال سيما وأن االتفاقية المشار 

تحل محل قانون ضريبة الدخل العماني.

ويكون على الجهة الخاضعة للضريبة تقديم إقرارات ضريبة الدخل النهائية عن كل سنة ضريبية باإلضافة إلى البيانات المالية والي يجب إعدادها وفق 
المعايري الدولية إلعداد التقارير المالية.

وقد دخلت السلطنة في معاهدات االزدواج الضرييب مع 35 دولة، وتضم المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وغريهم.

الضرائب على األرباح الرأسمالية في السلطنة

تخضع األرباح من بيع األسهم أو استهالكها من قبل المساهمني المقيمني في السلطنة أو أصحاب المؤسسات الدائمة في السلطنة لضريبة بمقدار 
15% من أرباحهم السنوية الخاضعة للضريبة من البيع أو االستهالك إذا كان الدخل: )1( يشكل جزءً من أرباح نشاط المساهم الذي يتحقق في السلطنة 
ويُسجل في بياناته المالية على أنه تحقق؛ )2( وعدم إعفاء المساهمني المذكورين بموجب قانون ضريبة الدخل العماني. وبناء عليه سيشكل الربح 
إذا كان العائد لرشكة المساهم الدائمة في  أو المكسب المتحقق من بيع المساهم ألسهمه جزءً من الدخل الخاضع للضريبة في السلطنة وذلك 
السلطنة وأن يتم تسجيله في البيانات المالية، وعليه ال يخضع لضريبة الدخل المساهم غري المقيم في السلطنة والمساهم الذي ال يملك مؤسسة 

دائمة في السلطنة. ودفعا للشك، ال يُعد المساهم مالكا لمؤسسة دائمة في السلطنة إذا كان يملك األسهم فقط.
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ضريبة القيمة المضافة في السلطنة

أصدر جاللة السلطان هيثم بن طارق في 12 أكتوبر 2020 مرسوما سلطانيا برقم 2020/121 بإصدار ضريبة القيمة المضافة، ونرُش في الجريدة الرسمية 
إبريل 2021، وجاءت الضريبة بنسبة 5% على غالبية البضائع والخدمات المصدرة خارج السلطنة  في السلطنة في 18 أكتوبر 2020، وعُمل به في 16 
الحد األدنى  القيمة المضافة؛ أولها حدد  العماني ثالثة قرارات بخصوص قانون ضريبة  يناير 2021 أصدر جهاز الضرائب  أو المستوردة لها، وبتاريخ 4 
المالي للتسجيل اإللزامي واالختياري، والثاني حدد قائمة األغذية المطبق عليها الضريبة بمعدل صفر، والثالث حدد الموعد الزمي لتسجيل الضريبة 
لألشخاص الخاضعني للضريبة، وبتاريخ 10 مارس 2021 أصدر جهاز الضرائب العماني الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، ثم صدر في الفرتة 
ما بني مارس وإبريل من عام 2021 قراران إضافيان بالرقم 2021/59 وبالرقم 2021/65، باألغذية اإلضافية الخاضع للضريبة بمعدل صفر، ثم صدر المرسوم 
السلطاني رقم 2021/50 بتاريخ 7 يوليو 2021 بالتصديق على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي المؤرخة 

في 27 نوفمرب 2016.



نرشة إصدار أسهم

136 

الفصل الثاني والعرشين
المسائل القانونية

سيوضح المستشار القانوني )مكتب المعمرية والعربي ورشكاؤهم( )ومكتب لينكالترز إل إل بي( للرشكة بعض المسائل القانونية الخاصة بالطرح، 
كما سيقوم مكتب آلن أند أوفري إل إل بي بتوضيح بعض المسائل القانونية الخاصة بالطرح للمنسق العالمي المشرتك ووكالء التحصيل.
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الفصل الثالث والعرشين
مدقق الحسابات المستقل

مدقق الحسابات الحالي للرشكة هو كي بي إم جي ش.م.م، مدقق الحسابات المستقل بحسب وصفه، الذي أعد البيانات المالية للرشكة عن السنة 
المنتهية في 31 ديسمرب 2021 والمضمنة في هذه النرشة، وبالنسبة للبيانات المالية المرحلية غري المدققة عن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 
إم  إجراءات محدودة وفق المعايري المهنية للمراجعة، ولذلك نجد أن تقرير كي بي  إلى أنه طبق  سبتمرب 2021 وفي 2022 فقد أشار مدقق الحسابات 
جي المنفصل في شأن البيانات المالية عن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022 و30 سبتمرب 2021 ينص على أنه لم يدقق وأنه لم يُبد 

رأيا فيها، ولذا يجب التقيد في االعتماد على تقريره بخصوص هذه البيانات في ضوء محدودية المراجعة.

كان مدقق الرشكة قبل 1 يناير 2021 هو ديلويت، مدقق الحسابات المستقل بحسب وصفه، وعنوانه مبىن منارة القرم، منطقة القرم، مسقط 258، 
سلطنة عمان، وقد دقق البيانات المالية للرشكة عن السنة المنهية في 31 ديسمرب 2020.
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الفصل الرابع والعرشين
البيانات المالية التاريخية

البيانات المالية المرحلية المراجعة وغري المدققة عن فرتة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمرب 2022

141بيان المركز المالي

142بيان الربح والخسارة واإليرادات الشاملة األخرى

144بيان تغري الملكية

145بيان التدفقات النقدية

146إيضاحات البيانات المالية

البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021

181تقرير مراقب الحسابات المستقل

184بيان المركز المالي

185بيان الربح والخسارة واإليرادات الشاملة األخرى

186بيان تغري الملكية

187بيان التدفقات النقدية

188إيضاحات البيانات المالية

البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020

226تقرير مراقب الحسابات المستقل

228بيان المركز المالي

بيان الربح والخسارة واإليرادات الشاملة األخرى

230بيان تغري الملكية

231بيان التدفقات النقدية

232إيضاحات حول البيانات المالية
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 تقریر المراجعة والمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ لفترة التسعة أشھر المنتھیة في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : المسجل عنوان المكتب 
 

 ، بوشر،الجنوبیة الغبرة
 محافظة مسقط. 
 ۱۱٥٦صندوق برید: 

 ۱۳۰الرمز البریدي:  
 العذیبة 

 سلطنة عمان

 العمل الرئیسي:  مقر  
 

 مبنى صندوق تقاعد وزارة الدفاع،
 الطابق الرابع، الموالح، 

 سلطنة عمان
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م

 تقریر المراجعة والمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 الصفحات 

 تقریر حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 

 ۲ بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموّحد 

 ۳ بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد

 ٤ الملكیة المرحلي الموجز الموّحد بیان التغیرات في حقوق 

 ٥ بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموّحد

 ۳۸-٦ الموجزة والموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 

 ۱
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م

٣ 

 بیان األرباح أو الخسائر الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد 
   كما في  

 ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني إیضاح

 )مدققة ( )مدققة غیر (  الموجودات 
   الموجودات غیر المتداولة

 ۲۰٤٬٦۰۲ ۱۹۷٬٤٤٦ ٥ الممتلكات واآلالت والمعدات 
 ٤٬۹۳٥ ٤٬۹۸۸ أ۸ موجودات حق االستخدام 
 ۲٥۰ ۲۰٥ ۷ موجودات غیر ملموسة 

 ۱۸۷ ۱۲٦ ج-۱٥ غیر متداولة  – مصروفات مؤجلة 
 ً  ۱٬۹۷۲ ۱٬۳۹۲ ب  ۹ المصروفات المدفوعة مقدما

 ------------ ----  ------------ ----
 ۲۱۱٬۹٤٦ ۲۰٤٬۱٥۷ إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 ------------ ----  ------------ ----
 الموجودات المتداولة

 ۳٥٬٥۳۲ ۳٤٬۰۳۸ أ-۹ الذمم المدینة التجاریة واألخرى 
ً السلفیات والمصروفات   المدفوعة مقدما

 متداولة  – مصروفات مؤجلة 
 المخزون 

 ب -۹
 ج-۱٥
۱۰ 

۱٬۹۱۷ 
۹٦ 

۱۸٬۲۷۲ 

۱۰٬۳۱۲ 
۱۹۱ 

۱٤٬۱٦۳ 
 ۹٬۹٥۸ ۱۸٬۲٦٦ ب ۱۱ مصرفیة ألجل  ھودیع

 ۷٬٦۷٥ ۲٬٥٦۲ أ ۱۱ النقد واألرصدة المصرفیة 
 ------------ ----  ------------ ----

 ۷۷٬۸۳۱ ۷٥٬۱٥۱ إجمالي الموجودات المتداولة 
 ------------ ----  ------------ ----

 ۲۸۹٬۷۷۷ ۲۷۹٬۳۰۸ إجمالي الموجودات 
========= ========= 

 حقوق الملكیة والمطلوبات
 رأس المال واالحتیاطیات 

 ۷۷٬۰۲۰ ۷۷٬۰۲۰ ۱۲ رأس المال
 ۷٬٤۱۰ ۸٬۸٦۸ ۱۳ االحتیاطي القانوني 
 ٤۹٬۱۹٦ ٥٦٬۷۹۸ األرباح المحتجزة 

 ------------ ----  ------------ ----
 ۱۳۳٬٦۲٦ ۱٤۲٬٦۸٦ إجمالي حقوق الملكیة 

 ------------ ----  ------------ ----
 المتداولةغیر المطلوبات 

 ۸۷٬٦٤٤ ۷۸٬٥٤٥ أ ۱٤ استحقاق غیر متداول  – قروض ألجل 
 ۲٬۱۳۷ ۲٬۰٤۸ أ ۱٥ إیرادات مؤجلة 

 ٤٬۲۰۹ ٤٬٤۳٤ ۲۳ التزام الضریبة المؤجلة 
 ۱٬۸٥٤ ۱٬۹۱٥ ۱٦ تعویضات نھایة الخدمة للموظفین

 ۳٬۱۹٥ ۳٬٥٥۰ ب -۸ استحقاق غیر متداول  – التزامات اإلیجار 
 ------------ ----  ------------ ----

 ۹۹٬۰۳۹ ۹۰٬٤۹۲ إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 
 ------------ ----  ------------ ----

 المطلوبات المتداولة 
 ۱٥٬۳۳۰ ۱۹٬۰۰٦ أ ۱٤ استحقاق متداول   – قرض ألجل 

 ۱٬۹٤٤ ۱٬٦۷۲ ب -۸ استحقاق متداول  – التزامات اإلیجار 
 ۲٤٬۷٦۳ ۹٬٦۷۷ أ-۱۷ الذمم الدائنة التجاریة 
 ۹٬۷۷۹ ۱۲٬۷۰۳ ب-۱۷ الذمم الدائنة األخرى 

 ۱٬۰۲٤ ۸٤۹ أ-۱٥ اإلیرادات المؤجلة 
 ۱٬۰۳۸ ۳۲۲ ب-۱٥ مؤجل التزام سداد 

 ۳٬۲۳٤ ۱٬۹۰۱ ۲۳ ضریبة الدخل مستحقة الدفع 
 ------------ ----  ------------ ----

 ٥۷٬۱۱۲ ٤٦٬۱۳۰ إجمالي المطلوبات المتداولة 
 ------------ ----  ------------ ----

 ۱٥٦٬۱٥۱ ۱۳٦٬٦۲۲ إجمالي المطلوبات 
 ------------ ----  ------------ ----

 ۲۸۹٬۷۷۷ ۲۷۹٬۳۰۸ إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 
========= ========= 

 وتم توقیعھا نیابةً عنھم من قبل: ،۲۰۲۲ نوفمبر ۲۰من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ والتصریح بإصدارھا تم اعتماد ھذه البیانات المالیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رئیس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة المنتدب المدیر المالي التنفیذي

تُش كل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من٦  إلى ۸۳ جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. 

إن تقریر مراجعي الحسابات المستقلین مدرج على  الصفحة ۱. 
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٤ 

 الموجزة والمرحلیة واإلیرادات الشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر بیان 
 )غیر مدققة ( سبتمبر ۳۰للفترة المنتھیة في 

   )غغییرر  ممددققققةة (  
 للتسعة أشھر المنتھیة في       للثالثة أشھر المنتھیة في

 سبیتمبر ۳۰سبتمبر ۳۰

تُش كل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من٦  إلى ۳۸ جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. 
إن تقریر مراجعي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحة ۱.

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
ألف لایر     إیضاح

ُعماني
ألف لایر  

 ُعماني
ألف لایر  

يُعمان
ألف لایر  

 ُعماني

 ۹۰٬۹۳۸ ۱۰۲٬۳٦۱ ۳٤٬۰۹٥ ۳٤٬۱٦٦ ۱۸ اإلیرادات من العقود مع العمالء 
 ٦٦٬۱۰۲)( (۷٥٬۷۸٥) (۲۳٬۳۸۹) (۲٥٬۹٦۹) ۱۹ تكلفة المبیعات

 -------------  -------------  -------------  -------------
 ۲٤٬۸۳٦ ۲٦٬٥۷٦ ۱۰٬۷۰٦ ۸٬۱۹۷ إجمالي األرباح 

) ۲٬۹۷۳( ) ٤٬٥۲۹( ۱۸۹)( ) ۱٬٥۳۹( أ  ۲۰ المصروفات العمومیة واإلداریة 
) ۷۲۹( ) ۹٦۲( (۸٤٦) ) ۳۲۹( أ-۲۱ المصروفات األخرى 

 - ۸۳-- ب-۲۱ اإلیرادات األخرى 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة  

 التجاریة
 ٤۹ (٤۸) ۳۹ (۱۰) أ ۹

(۲۳۳)  -- - ٥ انخفاض قیمة الموجودات الثابتة 
 ------------  ------------  ------------  ------------

 ۲۰٬۹٥۰ ۲۱٬۱۲۰ ۹٬۷۱۰ ٦٬۳۱۹ التشغیلیة األرباح 
) ۳٬٤۷۱((٤٬٥٥۹) ) ۱٬۲۸٥( ) ۱٬۷۲٦( ۲۲ تكالیف التمویل

 ۱۹٤ ۳۸۹ ۹۸ ۱٥۱ ۲۲ إیرادات التمویل 
 ------------  ------------  ------------  ------------

 ۱۷٬٦۷۳ ۱٦٬۹٥۰ ۸٬٥۲۳ ٤٬۷٤٤ األرباح قبل الضریبة 
) ۳٬۱۳۱( ) ۲٬۳٦٦() ۱٬۳۱۳( ) ٥۲۷( ۲۳ الضریبة 

 ------------  ------------  ------------  ------------
 ۱٤٬٥٤۲ ۱٤٬٥۸٤ ۷٬۲۱۰ ٤٬۲۱۷ األرباح وإجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 

======= ======= ======= ======= 
----للفترة   االیرادات الشاملة األخر 

 ------------  ------------  ------------  ------------
 ۱٤٬٥٤۲ ۱٤٬٥۸٤ ۷٬۲۱۰ ٤٬۲۱۷  االیرادات الشاملة األخرى للفترة المنتھیة 

 ۰٫۱۸۹ ۰٫۱۸۹ ۰٫۰۹٤ ۰٫۰٥٥  الربح لكل سھم
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٥ 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحد لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 اإلجمالي  األرباح المحتجزة  االحتیاطي القانوني  رأس المال 

 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 

 ۱۳۳٬٦۲٦ ٤۹٬۱۹٦ ۷٬٤۱۰ ۷۷٬۰۲۰ ) ة (مدقق ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في 

 ۱٤٬٥۸٤ ۱٤٬٥۸٤- - األرباح وإجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 
-) ۱٬٤٥۸( ۱٬٤٥۸ - المحول إلى االحتیاطي القانوني 

 ) ٥٬٥۲٤( ) ٥٬٥۲٤(- - توزیعات األرباح المدفوعة 
 ----------  ----------  ----------  ------ -----

 ۱٤۲٬٦۸٦ ٥٦٬۷۹۸ ۸٬۸٦۸ ۷۷٬۰۲۰           )ة(غیر مدقق   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 
 ======  ========  ========  ======= 

 ۱۱۸٬٥۹٦ ۳٦٬۰۰۷ ٥٬٥٦۹ ۷۷٬۰۲۰ ) ة ( مدقق  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 ۱٤٬٥٤۲ ۱٤٬٥٤۲- - األرباح وإجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 
-)۱٬٤٥٤( ۱٬٤٥٤ - االحتیاطي القانونيالمحول إلى 

 )۳٬۳۸۳( )۳٬۳۸۳(- - توزیعات األرباح المدفوعة 
 -----------  --------------  --------------  ------------

 ۱۲۹٬۷٥٥ ٤٥٬۷۱۲ ۷٬۰۲۳ ۷۷٬۰۲۰           )ة (غیر مدقق  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ في  
 ======  ========  ========  ======= 

تُش كل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من٦  إلى ۳۸ جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. 
إن تقریر مراجعي الحسابات المستقلین مدرج على  الصفحة ۱. 
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٦ 

 بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموّحد للفترة
          )ة(غیر مدققسبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  إیضاح 

 مدققة غیر مدققة 
 األنشطة التشغیلیة 

 ۱۷٬٦۷٤ ۱٦٬۹٥۰ األرباح قبل الضریبة 
 تعدیالت لـ: 

 ۱٤٬٦۳٤ ۱٦٬۳۲۰ ٥ االستھالك واإلطفاء 
 ۲۳۳ - ٥ الموجودات الثابتة انخفاض قیمة  

) ۱٬٤٥۰( (۱٬۹٦۱) أ-۱٥ اإلیرادات المؤجلة 
) ٦۹۰( ) ۷۱٦( ب-۱٥ التزام سداد مؤجل 

 ۷۲۹ ۹٦۲ ۲۱ شطب ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۲۰٤ ۱٥٦ ۱٥ التكلفة المؤجلة 

 ۳٬٤۷۱ ٤٬٥٥۹ ۲۲ مصروفات الفائدة 
 (۱۹٤) ۳۸۹)( ۲۲ إیرادات الفائدة 

 الخدمة للموظفین تعویضات نھایة 
    الذمم المالیة انخفاض قیمة  

۱٦ 
۹ 

۲٥۷ 
٤۸  

۲۱۷ 
(٤۹) 

 - (٤) ۸ تعدیل اإلیجار 
 -------------  -------------

 ۳٤٬۷۷۹ ۳٦٬۱۸۲ تغیرات رأس المال العامل: 

 (۱٬٥۰۹) (٤٬۱۰۹) المخزون
) ۱۲٬۹۹٥( (۱٬۱۳۸) الذمم المدینة التجاریة واألخرى 

 الدائنة التجاریة واألخرى الذمم 
 ً  السلفیات والمصروفات المدفوعة مقدما

)۱۷٬٦۸٦ ( 
۸٬۳۹٥ 

۲٬٤۱۲ 
(۲۰۸) 

 -------------  -------------
 ۲۲٬٤۷۹ ۲۳٬۹۲۰ النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

 ۲٬۳۲٦)( ) ۳٬٤۷٤( ضریبة الدخل المدفوعة 
 (۱۰۱) ) ۱۹٦( ۱٦ للموظفین تعویضات نھایة الخدمة المدفوعة 

 -------------  -------------
 ۲۰٬۰٥۲ ۲۰٬۲٥۰ صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

 -------------  -------------
 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 حیازة ممتلكات وآالت ومعدات 
  شراء موجودات غیر ملموسة

)۷٬٦٤۷ ( 
(۳) 

)۲۸٬۰۸٦ (
(۷۷) 

 المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 االضافة للودیعة البنكیة  

 االستخدام من الودیعة البنكیة 
 الدخل المؤجل المستلم 

۲۰ 
(۱۹٬٤٦٥) 

۱۱٬٤٦٥ 
۱٬٦۹۷ 

۳٤٤ 
(۱٬٥٦٦) 

- 
۲٬۷٤۳ 

 ۱۹٤ ۳۸۹ الفائدة المستلمة 
 -------------  ------------

 (۲٦٬٤٤۸) ) ۱۳٬٥٤٤( األنشطة االستثماریة صافي النقد من 
 -------------  ------------

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ۲۰٬۲۰۲ ۳٤٬٦۱٦ ۳۱ صرف قروض 

 (۹٬۳٦۰) ) ٤۰٬۰۳۹( ۳۱ سداد قروض 
 (۳٬۲۲٤) ) ٤٬۳۱۸( ۲۲ الفائدة المدفوعة 

 (۱٬٦۸۸) ) ۲٬۰۷۸( ۳۱ سداد التزامات اإلیجار
 -------------  -------------

 ٥٬۹۳۰ ) ۱۱٬۸۱۹( صافي النقد من/ (المستخدم في) األنشطة التمویلیة 
 -------------  -------------

 (٤٦٦) (٥٬۱۱۳) صافي التغیر في النقد وما یعادلھ 
 ۲٬۳۹۲ ۷٬٦۷٥ في بدایة الفترة المنتھیةالنقد وما یعادلھ في 

 ---------  ----------
 ۱٬۹۲٦ ۲٬٥٦۲ ۱۱ نھایة الفترة المنتھیةالنقد وما یعادلھ في 

===== ===== 

تُش كل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من٦  إلى ۳۸ جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. 
إن تقریر مراجعي الحسابات المستقلین مدرج على  الصفحة ۱. 
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 المرحلیة والموجزة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  تسع اشھر للفترة

 

٧ 
 

   القانوني واألنشطة الرئیسیة الوضع ۱
 
تأسست الشركة  .  مقفلة في سلطنة عمانعمانیة  مساھمة  كشركة  ")  الشركة("   م.ع.م.أبراج لخدمات الطاقة شتم تسجیل   

  لالستكشاف واإلنتاج  أوكیوالشركة تابعة لشركة  إن  .  ۲۰۰۷مارس    ٤وبدأت عملیاتھا التجاریة في    ۲۰۰٦مایو    ۲٤في  
االستثمار جھاز    األساسیة ھيالشركة األم  إن  تأسست في سلطنة عمان.    محدودة المسؤولیةاألم")، شركة  الشركة  ("   ش.م.م
 سلطنة عمان. الذراع االستثماري لحكومة ")، الشركة األم األساسیة("  العماني

 
 ، العذیبة، سلطنة عمان. ۱۳۰، رمز بریدي  ۱۱٥٦ ص.ب  العنوان المسجل للشركة ھوإن 

 
آلبار، وأعمال  تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في خدمات الحفر على الیابسة، وصیانة اآلبار، والتدفق المرتجع، واختبار ا

 اآلبار، وتدعیم اآلبار، والتكسیر، وأنابیب الملف، وإدارة المشاریع المتكاملة، وسوائل الحفر، وخدمات التدریب.
 
 والمعدلة تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة  ۲
 

  ::  االلششررككةةففيي    االلتتيي  تتمم  إإصصددااررھھاا  ووتتففععییللھھااااللممععااییییرر  االلددووللییةة  إلإلععدداادد  االلتتققااررییرر  االلممااللییةة  االلججددییددةة  ووااللممععددللةة    ))أأ
 
اإلیجار   • فیروس كوروناامتیازات  أعقاب تفشي  المعیار  -  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لما بعد    في  من    ۱٦رقم    تعدیل على 

 إلعداد التقاریر المالیة ةالدولی المعاییر
 ۳۷ رقم  الدولي يمعیار المحاسبالتعدیالت على  -العقد  انجازتكلفة  - بالتزاماتالعقود المثقلة  •
 ۲۰۲۰  – ۲۰۱۸ات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة التحسین •
  ۱٦الدولي رقم    يمعیار المحاسب التعدیل على    -  متحصالت قبل االستخدام المزمعالممتلكات واآلالت والمعدات: ال •

 ) ۲۰۲۲ینایر  ۱(
 ۳ رقم الدولي  يمعیار المحاسبالتعدیل على  -اإلطار المفاھیمي مراجع  •

 
 لیس لھذه المعاییر أي تأثیر مادي على ھذه البیانات المالیة. 

 
  االلتتيي  تتمم  إإصصددااررھھاا  ددوونن  أأنن  ییتتمم  تتففععییللھھاا  ببععددااللممععااییییرر  االلددووللییةة  إلإلععدداادد  االلتتققااررییرر  االلممااللییةة  االلججددییددةة  ووااللممععددللةة    ))بب
 
 ؛)۲۰۲۳ینایر  ۱( یھوالتعدیالت عل " عقود التأمین"  المالیة ة إلعداد التقاریرمن المعاییر الدولی ۱۷رقم  المعیار •
 )۲۰۲۳ینایر  ۱( ۱۷ رقم الدولي يمعیار المحاسبالتعدیالت على  •
 ) ۲۰۲۳ینایر    ۱(  ۱  رقم  الدولي  يمعیار المحاسبالتعدیالت على    -تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة وغیر متداولة   •
بالالضرائب   • المتعلقة  والمطلوباتالمؤجلة  على    موجودات  (تعدیالت  واحدة  معاملة  من  المحاسبالالناشئة    ي معیار 

 .)۲۰۲۳ینایر  ۱( )۱۲ رقم الدولي
  ۱(  ۲  رقم  الممارسة  إقرارو  ۱  رقم   الدولي   يمعیار المحاسبالالتعدیالت على    -  ةالمحاسبی  اتاإلفصاح عن التقدیر •

 ؛ )۲۰۲۳ینایر 
 )۲۰۲۳ینایر  ۱(   ۱۸رقم   الدولي يمعیار المحاسبالتعدیالت على  -تعریف التقدیرات المحاسبیة  •

 
 . للشركة  لھذه المعاییر أي تأثیر مادي على البیانات المالیةمن المتوقع أن یكون لیس 
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 المرحلیة والموجزة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٨ 
 

  ((تتااببعع))  والمعدلة تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة  ۲
 

 قطاعات التشغیل  - ۸ج)  تطبیق المعیار المحاسبي رقم 
 

 التقاریر القطاعیة 
 

قطاعات    -  ۸، اعتمدت الشركة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  
 التشغیل. 

 
راجعة قطاع التشغیل ھو أحد مكونات الشركة التي تشارك في أنشطة تجاریة قد تحقق منھا إیرادات وتتكبد نفقات وتتم م

قبل بانتظام من  التشغیل  قطاعات  نتائج  التي سیتم    جمیع  الموارد  بشأن  قرارات  التشغیلي التخاذ  القرار  رئیس صناع 
یتم إنشاء قطاعات تشغیل الشركة على أساس  .  تخصیصھا للقطاع وتقییم أدائھ ، والتي تتوفر لھا معلومات مالیة منفصلة

في تحدید كیفیة تخصیص الموارد   من قبل صانعي القرار في العملیات التشغیلیة  مھا بانتظاممكونات الشركة التي یتم تقیی
 .وتقییم األداء

 
السیاسات المحاسبیة لقطاعات التشغیل ھي نفسھا السیاسات المحاسبیة للشركة الموضحة في ھذه المالحظة ، وتتطلب 

لخسارة المفصح عنھ لكل قطاع تشغیلي ھو المقیاس المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة أن یكون مقیاس الربح أو ا
 . ۲٦الذي یتم تقدیمھ بانتظام إلى صانعي القرار التشغیلي الرئیسیین. لمزید من المعلومات ، انظر المالحظة 

 
 الھامة  المحاسبیةملخص السیاسات   ۳

 
 التوافقأسس اإلعداد وبیان 

 
وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰المختصرة للفترة المنتھیة في  تم إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  

الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة ویجب قراءتھا جنبًا إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة األخیرة للشركة كما   ۳٤رقم 
المعلومات المطلوبة لكل ). ال تتضمن جمیع  الماضیةالقوائم المالیة للسنة  (  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في وللسنة المنتھیة في  

المالیة المعدة وفقًا لمعاییر    القوائم  المالیة  البیانات  الدولیةمن  التفسیریة المحاسبة  . ومع ذلك ، یتم تضمین اإلیضاحات 
منذ آخر البیانات   المختارة لشرح األحداث والمعامالت التي تعتبر مھمة لفھم التغیرات في المركز المالي للشركة وأدائھا

 المالیة السنویة. 
 

مع   یتوافق  بما  المالیة  البیانات  إعداد  الدولیة  یتطلب  المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولیة  التقدیرات المعاییر  بعض  استخدام 
الھامة ممارسة  .  المحاسبیة  اإلدارة  من  یتطلب  عند  كما  المُ أحكامھا  والمبالغ  للشركة  المحاسبیة  السیاسات  ة علنتطبیق 

 . للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات
 

نادرا ما تتساوى التقدیرات المحاسبیة مع النتائج الفعلیة ذات .  تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل  بوضعتقوم الشركة  
التي تنطوي على درجة أعلى من  .  الصلة المجاالت  التي تكو  التعقید،أو    األحكامتم اإلفصاح عن  المجاالت  ن فیھا أو 

 . ٤ االفتراضات والتقدیرات جوھریة للبیانات المالیة في اإلیضاح
 

, عملة الدولة التي یتم فیھا تنفیذ جمیع عملیات الشركةالوظیفیة و   عملةي  تم عرض البیانات المالیة باللایر العماني وھ
 مقربھ الى اقرب الف. 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات 

 

 . واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمةتظھر بنود الممتلكات 
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المرحلیة والموجزة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٩ 
 

 الھامة (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة  ۳
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة
 

المالیة كما في  السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة ھي نفسھا المطبقة في البیانات  
 (ج). ۲بخالف تلك المذكورة أعاله في اإلیضاح  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱وللسنة المنتھیة في 

 
المطبقة في آخر بیانات مالیة سنویة وھي  الدوریة مع تلك  الفترة  الدخل في  تماشى سیاسة االعتراف وقیاس ضرائب 

 . ۲۳رقم المالحظة موضحة في 
 
 

المالیة   البیانات  إعداد  األحكام  إن  وضع  اإلدارة  من  یتطلب  المالیة،  التقاریر  إلعداد  الدولیة  للمعاییر  والتقدیرات وفقاً 
والمطلوبات   للموجودات  المعلنة  والمبالغ  السیاسات  تطبیق  تؤثر  التي  والمصروفات.واالفتراضات  ترتكز   واإلیرادات 

رى یُعتقد بأنھا معقولة في ظل الظروف الحالیة،  التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة على الخبرة التاریخیة وعوامل أخ
بسھولة من   تتضح  التي  والمطلوبات  للموجودات  الدفتریة  بالقیم  المتعلقة  األحكام  علیھ  تبنى  أساساً  تشكل  التي  والنتائج 

 مصادر أخرى. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.
 

بشكل مستمر. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في   تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا
الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیر إذا كان التعدیل یؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا  

 كانت التعدیل یؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.
 

التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر كانت التقدیرات المھمة  
 المؤكدة ھي نفسھا التي تم تطبیقھا في البیانات المالیة السنویة األخیرة 

 
 

 قیاس وتقدیر القیمة العادلة
 

 صوم المالیة وغیر المالیة للشركة. یتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة للشركة قیاس القیم العادلة لألصول والخ
 

لدى الشركة إطار رقابة راسخ فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة. یتضمن ذلك فریق التقییم الذي یتحمل المسؤولیة الشاملة  
ومن ثم ترفع تلك  من القیم العادلة    ۳، بما في ذلك المستوى  للتقییمات المھمةالقیمة العادلة    تقییمات  لإلشراف على جمیع

 التقییمات للمدیر المالي 
یراجع فریق التقییم بانتظام المدخالت الھامة غیر القابلة للرصد وتعدیالت التقییم. إذا تم استخدام معلومات الطرف الثالث  

ة ،ثم یقوم فریق التقییم بتقییم األدلة التي تم الحصول  ، مثل عروض أسعار الوسیط أو خدمات التسعیر ، لقیاس القیم العادل
علیھا من األطراف الثالثة لدعم استنتاج أن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعاییر ، بما في ذلك المستوى في التسلسل 

 الھرمي للقیمة العادلة الذي ینبغي فیھ تصنیف التقییمات 
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 المرحلیة والموجزة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

١٠ 
 

 الھامة (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة  ۳
 

 (تابع) قیاس وتقدیر القیمة العادلة
 
 

 یتم اإلبالغ عن قضایا التقییم الھامة إلى لجنة تدقیق الشركة 
 

عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ، تستخدم الشركة بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا بقدر اإلمكان. یتم تصنیف  
المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو  مختلفة في تسلسل القیمة العادلة بناًء على المدخالتالقیم العادلة إلى مستویات  

 :التالي
 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة۱المستوى 
لألصل أو االلتزام ، إما بشكل    والتي یمكن مالحظتھا  ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  ۲المستوى  

 مباشر (مثل األسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار)
قابلة ۳المستوى   یمكن مالحظتھا (مدخالت غیر  التي  السوق  بیانات  إلى  تستند  التي ال  االلتزام  أو  : مدخالت لألصل 
 للرصد). 

 
ألصل أو التزام في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة إذا تم تصنیف المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة  

العادلة ، فسیتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كأدنى مستوى 
 من المدخالت.  

 تعترف الشركة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة 
 الفترة المشمولة بالتقریر التي حدث التغییر خاللھا. 

 ۳۰تم تضمین مزید من المعلومات حول االفتراضات التي تم إجراؤھا في قیاس القیمة العادلة في اإلیضاح 
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المرحلیة والموجزة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

١٣ 
 

 (تابع) الممتلكات والمعدات  ٥
 

 إن تفاصیل االستھالك واإلطفاء مبینة أدناه:
                                                                                                                                                

 شھر المنتھیة في للتسعة أ       المنتھیة فيللثالثة أشھر 
 سبتمبر ۳۰                            سبتمبر ۳۰                                                                                      

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۰ 
ألف لایر   

 ُعماني
ألف لایر  

 ُعماني
ألف لایر  

 ُعماني
لایر  ألف 

 ُعماني
     

 ۱۳٬۰۸٤ ۱٤٬٤۰۱ ٤٬٦۸۹ ٤٬۸۳۰ االستھالك
 ٤۱ ٤۸ ۱٦ ۱٦ )۷إطفاء الموجودات غیر الملموسة (إیضاح 

 ۱٬٥۰۹ ۱٬۸۷۱ ٥۰٤ ٦۳۸ أ)-۸(إیضاح  استھالك موجودات حق االستخدام
 

-- ----------  --- --------- ------ ------ -- --------- 
 ۱٤٬٦۳٤ ۱٦٬۳۲۰ ٥٬۲۰۹ ٥٬٤۸٤ االستھالك واإلطفاء 

  =======  =======  =======  ===== = 
یتم تخصیص إجمالي مخصص االستھالك واإلطفاء  

 للسنة على النحو التالي: 
    

 ۱٤٬۳۳۳ ۱٦٬۰٤۷ ٥٬۱۰٥ ٥٬۳۹۹ )۱۹(إیضاح التكالیف المباشرة 
 ۳۰۱ ۲۷۳ ۱۰٤ ۸٥ )۲۰المصروفات العمومیة واإلداریة (إیضاح 

 

------ ------ ---- -------- -- ---------- -- --------- 
 ٥٬٤۸٥٬ ٤۲۰۹ ۱٦٬۳۲۰ ۱٤٬٦۳٤ 
  =======  =======  =======  ======

= 
 

 تشمل معدات خدمات النفط واآلبار منصات الحفر والتي علیھا رھن سلبي لبنوك تجاریة مقابل تسھیالت قروض ألجل
 ). ۱٤(إیضاح 

 
 تقییم انخفاض القیمة:

 
القیمة على جمیع   • الشركة تحلیالً النخفاض  ، أجرت  الفترة  للنقدخالل  المولدة  القیمة  CGU(  االصول  ) النخفاض 

 المحتمل ولم یتم تحدید أي انخفاض إضافي / عكس انخفاض القیمة كجزء من اختبار انخفاض القیمة
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المرحلیة والموجزة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

١٤ 
 

 نجازأعمال رأسمالیة قید اال ٦
سبتمبر  ۳۰ 

۲۰۲۲ 
 

سبتمبر  ۳۰
۲۰۲۱ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

ألف لایر   
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

    
الجدیدة لمنصات الحفر والخدمات األخرى التي لم تعمل  الموجودات

 بعد 
٤۱۹ ٤٬۲۰۰ ۱۷٬٦۷٤ 

 موجودات تخضع إلصالحات العَمرة 
 مباني قید اإلنشاء 

۱٬٤٤۱ 
۹۳۷ 

۲٬۲۷٦ 
۱۱٤ 

۲٬۳۳۸ 
۲۱۳ 

 

 -------------  -------------  ------------- 
 ۲٬۷۹۷ ٦٬٥۹۰ ۲۰٬۲۲٥ 
  =======  =======  ======= 

مبینة على النحو  نجازإن التغیرات في األعمال الرأسمالیة قید اال
 التالي: 

   

    
 ٤٬۰۹۸ ٤٬۰۹۸ ۲۰٬۲۲٥ ینایر ۱في 

 ٦٤٬۳۲۷ ٤٦٬۲۳٥ ٦٬۲۹٥ إضافات خالل السنة 
 (٤۸٬۲۰۰) (٤۳٬۷٤۳) (۲۳٬۷۲۳) )٥والمعدات (إیضاح تحویالت إلى الممتلكات 

  -------------  -------------  ------------- 
 ۲٬۷۹۷ ٦٬٥۹۰ ۲۰٬۲۲٥ 
  =======  =======  ======= 

  ٤٤٥٫٦: ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ألف لایر عماني (للفترة المنتھیة في  ۲٫۷خالل ھذه الفترة، اعترفت الشركة بتكلفة التمویل البالغة 

ألف لایر عماني) في تكلفة العمل الرأسمالي الجاري لألصول   ٦۰۲٫۷:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في وللسنة ألف لایر عماني، 

 التي ینطبق علیھا 
 

 الموجودات غیر الملموسة  ۷
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 

 غیر مدقق 
 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 غیر مدقق 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 مدقق
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  التكلفة 

 ۲٬۲۷۱ ۲٬۲۷۱ ۲٬٤۱٤ ینایر ۱في 
 إضافات خالل السنة 

 إستبعادات  
۳ 

(۱٬۷۸۲) 
۷۷ 

- 
۱٤۳ 

- 
  -------------  -------------  ------------- 

 ۲٬٤۱٤ ۲٬۳٤۸ ٦۳٥ نھایة الفترةفي 
  -------------  -------------  ------------- 

    اإلطفاء
 ۲٬۱۰۱ ۲٬۱۰۱ ۲٬۱٦٤ ینایر ۱في 

 )٥المحمل للسنة (راجع اإلیضاح 
 إستبعادات 

٤۸ 
(۱٬۷۸۲) 

٤۱ 
- 

٦۳ 
- 

  -------------  -------------  ------------- 
 ۲٬۱٦٤ ۲٬۱٤۲ ٤۳۰ نھایة الفترةفي 

  -------------  -------------  ------------- 
 ۲٥۰ ۲۰٦ ۲۰٥ نھایة الفترة في صافي القیمة الدفتریة  

  =======  =======  ======= 
 الرئیسي ومواقع العمل.وتر الموجودة في المقر یشمل الموجودات غیر الملموسة برامج الكمبت
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المرحلیة والموجزة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

١٥ 
 

 موجودات حق االستخدام أ-۸
 

 اإلجمالي السیارات المعدات أراضي المباني 
ألف لایر   

 ُعماني
ألف لایر  

 عماني
ألف لایر   ألف لایر ُعماني 

 ُعماني
ألف لایر  

 ُعماني
      
 ٥٬۹۳٦ ٥٬۳٦۱ ۳٥۰ ۹۸ ۱۲۷ ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ۱٬٦۰٤ ۱٬۲٥٦ - ۲٥ ۳۲۳ اإلضافات
إنھاءات وتعدیالت  

 (۱٦۷) (۱٦۷) - - - أخرى 

إعادة قیاس التزامات 
 (۱۲۳) (۱۲۳) - -  اإلیجار

 (۲٬۳۱٥) (۱٬۸۸۱) (۱۱۹) (۸۰) (۲۳٥) ناقصاً: اإلطفاء
 

 -------------  ------------  -------------  -------------  ------------- 
 ٤٬۹۳٥ ٤٬٤٤٦ ۲۳۱ ٤۳ ۲۱٥ ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ۲٬۰۲۹ ۱٬٥۹٤ ۲۰٦ ۳٥ ۱۹٤ اإلضافات
إنھاءات وتعدیالت  

 (٥۱٤) (۲۰٤) (۲۱۸) (۲۱) (۷۱) أخرى 
إعادة قیاس التزامات 

 ٤۰۹ ۲۹۰ - ۱۰۷ ۱۲ اإلیجار
 (۱٬۸۷۱) (۱٬٥٥۲) (۸٥) (٤۹) (۱۸٥) ناقصاً: اإلطفاء

 

 -------------  ------------  -------------  -------------  ------------- 
 ٤٬۹۸۸ ٤٬٥۷٤ ۱۳٤ ۱۱٥ ۱٦٥ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 

 =======  =======  =======  =======  =======  غیر مدقق
  
 التزامات اإلیجار ب-۸
 

سبتمبر  ۳۰ 
۲۰۲۲ 

 غیر مدقق                    

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 
 مدقق

 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ٥٬۱۳۹ ٥٬۲۲۲ التزامات اإلیجار
  =======  ======= 

 ۱٬۹٤٤ ۱٬٦۷۲ استحقاق قصیر األجل
 ۳٬۱۹٥ ۳٬٥٥۰ استحقاق طویل األجل

  -------------  ------------- 
 ٥٬۲۲۲ ٥٬۱۳۹ 
  =======  ======= 

 ٦٬۰٥۲ ٥٬۱۳۹ بدایة الفترةفي 
 ۱٬٦۰٤ ۲٬۰۲۹ اإلضافات

 (۱۷٤) (٥۳۲) إنھاءات وتعدیالت أخرى
 (۱۲۳) ٤۲۳ قیاس التزامات اإلیجارإعادة 

 ۳٥۲ ۲٤۱ ) ۲۲زائداً: تكلفة الفائدة (إیضاح 
 (۲٬٥۷۲) (۲٬۰۷۸) ناقصا: المدفوع خالل السنة 

 

 -------------  ------------- 
 ٥٬۱۳۹ ٥٬۲۲۲ نھایة الفترةفي 

  =======  ======= 
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المرحلیة والموجزة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

١٦ 
 

 
 ((تتااببعع))   التزامات اإلیجار ب-۸
 

إلى   ٥ منمتوسط مدة اإلیجار یتراوح تقوم الشركة بتأجیر العدید من األصول بما في ذلك المباني والمعدات والمركبات. 
 زیادة مما ترتب علیھ    بعض العقود المتعلقة بالمباني والمعدات  تم خالل السنة تعدیلسنوات).    ۸إلى    ٥:  ۲۰۲۱سنوات (  ۸

  ألف لایر عماني). تم إجراء   ۱۲۳  بمبلغ: زیادة  ۲۰۲۱ألف لایر عماني (  ٤۲۳  بمبلغإعادة قیاس التزامات اإلیجار    في
 ) ٥٫٥%: ۲۰۲۱( ٥٫٥%معدل االقتراض المستخدم لھذه الفترة ھو  على أصول حق االستخدام.تعدیل مماثل 

 
 المبالغ المعترف بھا ضمن األرباح والخسائر

 

 سبتمبر ۳۰
 ۲۰۲۲  

 غیر مدقق 

   دیسمبر ۳۱
۲۰۲۱ 

 مدقق
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۲٬۳۱٥ ۱٬۸۷۱ مصروفات االستھالك على أصول حق االستخدام 
 ۳٥۲ ۲٤۱ مصروفات الفائدة على التزامات اإلیجار

 ۷ ٤ مصروفات متعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل 
 --- -------  --------- 
 ۲٬۱۱٦ ۲٬٦۷٤ 
  ======  ===== 

 
 الذمم المدینة التجاریة واألخرى  أ-۹
 

 

 سبتمبر ۳۰
 ۲۰۲۲ 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۳۲٬۲٥۲ ۲۷٬۹۸٦ ذمم مدینة تجاریة من أطراف لیست ذات عالقة 
 ۳٬۳٦۰ ٦٬۱۸۰ ) ۲٤ذمم مدینة تجاریة من طرف ذي عالقة (إیضاح  

 (۱۱٦) ۱٦٤)( خسائر االئتمان المتوقعةناقصاً: مخصص 
 --- -------  --------- 
 ۳٤٬۰۰۲ ۳٥٬٤۹٦ 

 ۷ ۷ ودائع
 ۲۹ ۲۹ ذمم مطالبات التأمین المدینة

 --- -------  --------- 
 ۳٤٬۰۳۸ ۳٥٬٥۳۲ 
  ======  ===== 
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المرحلیة والموجزة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

١٧ 
 

 
 ((تتااببعع))  الذمم المدینة التجاریة واألخرى  أ-۹

 
 

 أطراف ذات عالقة في تاریخ التقریر:فیما یلي أعمار الذمم المدینة التجاریة والمبالغ مستحقة القبض من 
 
 اإلجمالي  

سبتمبر    ۳۰
۲۰۲۲ 

 انخفاض القیمة 
سبتمبر    ۳۰

۲۰۲۲ 

 اإلجمالي 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۱ 

 انخفاض القیمة 
دیسمبر    ۳۱

۲۰۲۱ 
 

 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
     

 - ۳۲٬۰۰٥ - ۳۱٬۳۳۹ لم تتجاوز موعد استحقاقھا 
ً  ۹۰  –  ۱تجاوزت موعد استحقاقھا من   - ۲٬۷٤۲ - ۲٬۳۹۳ یوما

من   استحقاقھا  موعد    ۱۸۰  –  ۹۱تجاوزت 
 ً  یوما

۲۸ - ٥٦۱ - 

  ۲۷۰  –  ۱۸۱تجاوزت موعد استحقاقھا من  
 ً  یوما

٤۰ - ۳٥ - 

  ۳٦۰  –  ۲۷۱تجاوزت موعد استحقاقھا من  
 ً  یوما

۳۰۱ ۹۹ ۲۳۲ ۷۹ 

 ۳۷ ۳۷ ٦٥ ٦٥ أكثر من سنة 
 --- ------- --- ----- --- ------  ------- 
 ۳٤٬۱٦٦ ۱٦٤ ۳٥٬٦۱۲ ۱۱٦ 
  =====  ====  =====  ==== 

 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص الدیون التي تعرضت النخفاض في القیمة: 
 

 
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 
 ُعماني ألف لایر  ألف لایر ُعماني  
   

 ۲۲۲ ۱۱٦ ینایر ۱الرصید كما في  
 (۱۳) ٤۸ (المحمل)/ المعكوس للسنة

 (۹۳) - ناقصاً: المبالغ المشطوبة خالل السنة
  --------  --------- 

 ۱۱٦ ۱٦٤ نھایة الفترة الرصید كما في 
  =====  ===== 

 
اإلیرادات الناتجة عن األصول الممولة لصالح البنوك التجاریة بموجب شروط    تخصیص، یتم  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰  في  

 ).  ۱٤التسھیل (إیضاح 
 

٪) من الذمم  ۹۰:  ۲۰۲۱٪ (۹۱  فإن  في تاریخ التقریر  .لدى الشركة تركز مخاطر ائتمان فیما یتعلق بالمدینین التجاریین 
كما تقوم  ولدیھم سجل جید من المدفوعات    جیدةسمعة  بء  عمال الھؤالء  یتمتع  المدینة التجاریة مستحقة من أربعة عمالء.  

من بین العمالء األربعة المذكورین أعاله، ھناك شركتان حكومیتان   .ةمنتظمبصورة مركز الذمم المدینة  الشركة بمراقبة
 )٪٦۲:   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱٪ (٦۹تمثل 
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 المرحلیة والموجزة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

١٨ 
 

 
ً  ب-۹  المصروفات والمبالغ المدفوعة مقدما

 دیسمبر  ۳۱سبتمبر                   ۳۰                                                                                               
                                                                                                ۲۰۲۲                      ۲۰۲۱ 

 
 ألف لایر عماني             ألف لایر عماني                                                                                       

 ۱۱٬۲٤۷ ۲٬٤۸۸ مبالغ مدفوعة مقدماً للموردین
 ۱ - مبالغ مدفوعة مقدماً للموظفین

 ً  مصروفات مدفوعة مقدما
۸۰٦ 

۱٥ 
۱٬۰۳٦ 

- 
 ---------  --------  أخرى ذمم 

 دیسمبر ۳۱الرصید كما في  
 

   استحقاق متداول
 استحقاق غیر متداول

 
 

۳٬۳۰۹ 
 

۱٬۳۹۲ 
۱٬۹۱۷ 

 
۳٬۳۰۹ 

۱۲٬۲۸٤ 
 

۱٬۹۷۲ 
۱۰٬۳۱۲ 

 
۱۲٬۲۸٤ 

  =====  ===== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخزون ۱۰
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 

 
 

 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 
   

 ۱٤٬۸۹٥ ۱۹٬۰۰٤ ومواد استھالكیةقطع غیار مخزون و
 (۷۳۲) ) ۷۳۲( مخصص المخزون 

 --- - -------  ------------ 
 ۱٤٬۱٦۳ ۱۸٬۲۷۲ نھایة الفترة الرصید كما في 

 == ====  ====== 
 
 الحركة في مخصص المخزون:فیما یلي  

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 - ۷۳۲ ینایر  ۱في  الرصید كما 
 ۷۳۲ - المحمل للسنة 

  ---------  --------- 
 ۷۳۲ ۷۳۲ نھایة الفترة الرصید كما في 

   القیمة ولم یتم تحدید خالل ھذه الفترة، أجرت الشركة تحلیالً لضعف
 ضعف/انعكاس إضافي لضعف القیمة كجزء من اختبار ضعف القیمة.

 

 =====  ===== 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

١٩ 
 

 النقد واألرصدة المصرفیة أ -۱۱
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۷۰ ٥٦ النقد في الصندوق
 ۷٬٦۰٥ ۲٬٥۰٦ النقد في المصرف (الحسابات الجاریة)

  ----------  --------- 
 ۷٬٦۷٥ ۲٬٥٦۲ إجمالي النقد واألرصدة المصرفیة

  ======  ===== 
 
 

 ودیعة مصرفیة ألجل ب -۱۱
 

   
 ۹٬۹٥۸ ۱۸٬۲٦٦ ودیعة مصرفیة ألجل 

  ======  ===== 
 

تتكون الودائع المصرفیة ألجل من ودائع ثابتة مقومة باللایر العماني وتحمل سعر فائدة سنوي ساري المفعول یتراوح بین 
ً ٪  ٤٫٥۰٪ إلى  ۳٫۸۰ ً ٪  ٤٫٥۰٪ إلى  ۳٫۸۰  -  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  سنویا   ۱۲.). وتبلغ مدة استحقاق ھذه الودائع من  سنویا

المشمولة بالتقریر. ومع ذلك، تتمتع الشركة بالمرونة لتصفیة الودائع الثابتة قبل تواریخ شھرا في نھایة الفترة    ۲٤إلى  
في غضون   تصفیتھا  المتوقع  ومن  أو رسوم  غرامة  بدون  المقررة  تصنیفھا ضمن   ۱۲االستحقاق  تم  وبالتالي  شھًرا، 

 األصول الجاریة. 
 
 
 

 
 رأس المال ۱۲

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  

   رأس المال
   رأس المال المصرح بھ  

لایر عماني  ۱) سھماً بقیمة ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۲۰( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
 ۲۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ لكل سھم 

  =====  ===== 
   رأس مال األسھم الصادره والمدفوعھ 

 لایر عماني  ۱) سھماً بقیمة ۷۷٫۰۲۰٫۰۰۰:  ۲۰۲۰( ۷۷٫۰۲۰٫۰۰۰
 ۷۷٬۰۲۰ ۷۷٬۰۲۰ لكل سھم   
  =====  ===== 
 

 توزیعات األرباح المعتمدة 
  

بیسة للسھم    ۷۱٬۷۰، وقد وافق المساھمون على توزیعات أرباح قدرھا  ۲۰۲۲عقد االجتماع العام السنوي في مارس  
إلى   للعام    ٥٬٥۲۳٬۹۰۰الواحد والتي تصل  من الربح بعد الضریبة. (توزیعات   ٪ ۳۰والتي تمثل    ۲۰۲۱لایر عماني 

تبلغ   تبلغ    ٤۳٫۹۲أرباح  الواحد  للسھم  للسنة    ۳٬۳۸۲٬٥۰۰بیسة  الربح بعد   ٪۳۰والتي تمثل    ۲۰۲۰لایر عماني  من 
 الضریبة). 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٢٠ 
 

 
 االحتیاطي القانوني ۱۳

 
٪ من ربح الشركة إلى احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع  ۱۰یتطلب تحویل  من قانون الشركات التجاریة،    ۱۳٤بموجب المادة  

 حتى یصبح مبلغ االحتیاطي القانوني مساویًا لثلث رأس مال الشركة. ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع.
 

 قروض طویلة األجل أ۱٤
  

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ تاریخ االستحقاق  
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني   

    اإلجمالي
    

 ۱۷٬٦۲۲ - مغلق  (أ)) ۱٤(إیضاح   ۱قرض طویل األجل 
 ۲٥٬۹٥٦ ۲۲٬۷۱۱ ۲۰۲٥دیسمبر  (ب)) ۱٤(إیضاح   ۲قرض طویل األجل 
 ۸٬٥۲۹ ۷٬۹۳۱ ۲۰۲٥دیسمبر  (ج)) ۱٤(إیضاح   ۳قرض طویل األجل 
 ۳٥٬۹۲۳ ۳۲٬۰۲۱ ۲۰۲۹دیسمبر  (د)) ۱٤(إیضاح   ٤قرض طویل األجل 
 ۱٤٬۹٤٤ ۱۹٬٤۸۷ ۲۰۲۹دیسمبر  (ھـ)) ۱٤(إیضاح   ٥قرض طویل األجل 
 - ۱٥٬٤۰۱ ۲۰۲۹ نوفمبر (و)) ۱٤(إیضاح   ٦قرض طویل األجل 

   ----------  --------- 
  ۹۷٬٥٥۱ ۱۰۲٬۹۷٤ 
   ======  ===== 

 
    االستحقاق غیر المتداول 

    
 ۱٤٬٦۸٥ - مغلق    ۱قرض طویل األجل 
 ۲۱٬٦۳۰ ۱۷٬۳۰٤ ۲۰۲٥دیسمبر    ۲قرض طویل األجل 
 ۷٬٤۱۹ ٦٬٦٥۱ ۲۰۲٥دیسمبر    ۳قرض طویل األجل 
 ۳۰٬۸۳٥ ۲۷٬۲۷۷ ۲۰۲۹دیسمبر    ٤قرض طویل األجل 
 ۱۳٬۰۷٥ ۱٥٬٥۸۲ ۲۰۲۹دیسمبر    ٥قرض طویل األجل 
 - ۱۱٬۷۳۱ ۲۰۲۹دیسمبر    ٦قرض طویل األجل 

   ----------  --------- 
  ۷۸٬٥٤٥ ۸۷٬٦٤٤ 
   ======  ===== 

 
    االستحقاق المتداول 

    
 ۲٬۹۳۷ - مغلق    ۱قرض طویل األجل 
 ٤٬۳۲٦ ٥٬٤۰۷ ۲۰۲٥دیسمبر    ۲قرض طویل األجل 
 ۱٬۱۱۰ ۱٬۲۸۰ ۲۰۲٥دیسمبر    ۳قرض طویل األجل 
 ٥٬۰۸۸ ٤٬۷٤٤ ۲۰۲۹ یونیو   ٤قرض طویل األجل 
 ۱٬۸٦۹ ۳٬۹۰٥ ۲۰۲۹دیسمبر    ٥قرض طویل األجل 
 - ۳٬٦۷۰ ۲۰۲۹ نوفمبر   ٦قرض طویل األجل 

   ----------  --------- 
  ۱۹٬۰۰٦ ۱٥٬۳۳۰ 
   ======  ===== 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٢١ 
 

 تابع) ( قروض طویلة األجل أ۱٤
 

 ۱قرض طویل األجل  )أ(
 

 . ۲۰۲۲تم سداد القرض بالكامل في مارس 
 
 

 ۲قرض طویل األجل  ) ب(
 

قسط ربع سنوي. الدفعة األخیرة قابلة للسداد في دیسمبر   ۲۰العماني وقابل للسداد على  القرض طویل األجل مقوم باللایر  
. یتم دفع الفائدة على القرض طویل األجل في متوسط سعر الفائدة المرجح للبنك المركزي العماني على الودائع ۲۰۲٥

)WAIRDثابت. ) للقطاع الخاص باللایر العماني على الودائع باإلضافة إلى الھامش ال 
 

 ((تتااببعع))  قروض طویلة األجل  ۱٤
 

 ۳قرض طویل األجل  (ج) 
 

لایر عماني. یُسدد     ۲٥٥٬۸۲۲قسط ربع سنوي بقیمة    ۲۷٪ على  ٦۰ویتم سداد  القرض طویل األجل مقوم باللایر العماني  
من القرض طویل األجل، في عام    ٪٤۰ملیون لایر عماني، والذي یمثل     ٤.٦القسط النھائي الثامن والعشرون والبالغ  

. تُدفع الفائدة على القرض طویل األجل على أساس ربع سنوي ویتم إعادة تعیین أسعار الفائدة على أساس المراجعة  ۲۰۲٥
 السنوي.

 
 ٤جل قرض طویل األ (د)  

 
قسًطا ربع سنویًا متساویًا.    ۳۲القرض طویل األجل مقوم بالدوالر األمریكي. یتم سداد القرض في ثماني سنوات على شكل  

 ۳۰سیكون تاریخ االستحقاق النھائي للتسھیل ھو    ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰بدأ السداد األول في ثالثة أشھر بعد فترة التوافر (
 باإلضافة إلى الھامش الثابت. LIBORأشھر   ۳. تُدفع الفائدة على القرض عند ۲۰۲۹یونیو 

 
 ٥قرض طویل األجل  (ھـ) 

 
بالدوالر األمریكي لتمویل المشاریع الجدیدة لشراء حفارتین وأصول    المقوم، استفادت الشركة من القرض  ۲۰۲۱في عام  

.  ۲۰۲۲. كما انھ فد بدأت عملیات السداد في مارس  ۲۰۲۲أخرى للشركة. سیتم االنتھاء من السحب الكامل بحلول دیسمبر  
للقرض في دیسمبر   النھائي  القرض ألجل عند  ۲۰۲۹سیكون موعد االستحقاق  الفائدة على    LIBORأشھر    ۳. تُدفع 

ا ملیون دوالر    ۱۰٫۲٦ملیون لایر عماني (  ۳٫۹٤لمستخدمة  باإلضافة إلى الھامش الثابت. بلغت قیمة التسھیالت غیر 
 . ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰أمریكي) بتاریخ 

 
 ٦قرض طویل األجل  (و) 

 
قسًطا ربع سنویًا. یستحق القسط األخیر السداد    ۱٥. یتم سداد القرض ألجل على  ۲۰۲۲تم الحصول علیھ خالل مارس  

 باإلضافة إلى ھامش ثابت. SOFR. تستحق الفائدة على القرض ألجل ۲۰۲٥في نوفمبر 
 

 شروط الضمان للقروض أعاله 
 

 األوراق المالیة للقروض ھي كما یلي: 
 قرض نظیف بدون رسوم على األصول الممولة.  •
 ) ۹تحویل إیرادات األصول الممولة من العمالء إلى المصرف التجاري (المالحظة  •
 ). ٥ري للمصرف التجاري (المالحظة االمتیاز السلبي على األصول الممولة من خالل تعھد إدا •
 خطاب توعیة من المساھمین •
 ال یوجد خرق في أي من عھود وثائق تسھیالت الشركات المصرفیة.  •
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٢٢ 
 

 قرض قصیر األجل ب۱٤
 

شھر فقط. والقرض    ۱خالل ھذه الفترة، حصلت الشركة على قرض قصیر األجل من بنك تجاري محلي. مدة القرض  
لایر عماني. تم سداد    ١١٬٤٦٥٬٣٠٠ب) بمبلغ    ۱۱مضمون مقابل امتیاز سلبي على جزء من الودیعة الثابتة (إیضاح  

 .۲۰۲۲القرض بالكامل في یونیو 
 

 المؤجلة اإلیرادات  أ-۱٥
 
 فیما یلي تحلیل لإلیرادات المؤجلة:  
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۳٬۱٦۱ ۲٬۸۹۷ إیرادات مؤجلة 
  =====  ===== 

 ۱٬۰۲٤ ۸٤۹ استحقاق متداول
 ۲٬۱۳۷ ۲٬۰٤۸ استحقاق غیر متداول

  ---------  --------- 
 ۲٬۸۹۷ ۳٬۱٦۱ 
  =====  ===== 

 ۱٬۹٦۰ ۳٬۱٦۱ ینایر ۱الرصید كما في  
 ۳٬٤۰۱ ۱٬٦۹۷ زائداً: اإلیرادات المستلمة خالل السنة

 (۲٬۲۰۰) (۱٬۹٦۱) ناقصاً: اإلیرادات الُمعترف بھا خالل السنة 
  ----------  --------- 

 ۳٬۱٦۱ ۲٬۸۹۷ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  
  =====  ===== 

 
المحاسبیة للشركة، یتم احتساب إیرادات تدشین األعمال على مدى فترة العقد الخاص بالشركة، وبالتالي یتم  وفقاً للسیاسة 

 تأجیل اإلیرادات المتعلقة بالفترة المستقبلیة.
 

 التزام السداد المؤجل ب -۱٥
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ فیما یلي تحلیل اللتزام السداد المؤجل: 
 ألف لایر ُعماني  اني ألف لایر ُعم 
   

 ۱٬۰۳۸ ۳۲۳ التزام سداد مؤجل 
  =====  ==== 

 ۱٬۰۳۸ ۳۲۳ استحقاق متداول
 - - استحقاق غیر متداول

  ----------  --------- 
 ۳۲۳ ۱٬۰۳۸ 
  =====  ===== 
   

 ۱٬۹۹۲ ۱٬۰۳۸ ینایر ۱في 
 ٥٥ - )۲۲زائداً: عكس تكالیف الفائدة (إیضاح 

 (۱٬۰۰۹) (۷۱٦) المبالغ المدفوعة خالل السنةناقصاً: 
  ----------  --------- 

 ۱٬۰۳۸ ۳۲۲ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
  =====  ===== 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٢٣ 
 

 
  ((تتااببعع))  التزام السداد المؤجل  ب -۱٥

 

قامت الشركة بتقییم تصاریح االستیراد الخاصة بھا لالستیراد المؤقت للحفارات/ األصول األخرى وإمكانیة إعادة تصدیر  
ھذه األصول خارج عمان عند انتھاء العقد ذي الصلة. وفقاً لتقییم السوق الذي تم إجراؤه، قررت الشركة أنھا قد ال تتمكن 

وفي ضوء ذلك، قامت جب تصاریح مؤقتة إلى بلدان أخرى أو منطقة حرة.  من إعادة تصدیر األصول المستوردة بمو
الشركة برصد مخصص مقابل الرسوم الجمركیة مستحقة الدفع عند انتھاء الشركة والفترة االختیاریة لعقودھا ذات الصلة.  

٪ سنویاً) وتمت رسملتھ  ٤٫۸:  ۲۰۲۱٪ سنویاً (لشھر دیسمبر  ٤٫۸تم خصم المبلغ المستحق الدفع إلى القیمة الحالیة بمعدل  
ضمن األصول المستوردة بشكل فردي. تم تحمیل قیمة االستھالك المرسملة على مدى األعمار اإلنتاجیة المتبقیة لھذه  

 األصول.  
 

 المصروفات المؤجلة  ج-۱٥
 

 فیما یلي تحلیل المصروفات المؤجلة:  
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 ُعماني  ألف لایر ألف لایر ُعماني  
   

 ۳۷۸ ۲۲۲ المصروفات المؤجلة 
  =====  ===== 

 ۱۹۱ ۹٦ استحقاق متداول
 ۱۸۷ ۱۲٦ استحقاق غیر متداول

  ---------  --------- 
 ۲۲۲ ۳۷۸ 
  =====  ===== 

 ٦۰۰ ۳۷۸ ینایر ۱في 
 ٦٦ ۹٤ زائداً: التكلفة المتكبدة خالل السنة

 (۲۸۸) (۲٥۰) ناقصاً: التكلفة المحتسبة خالل السنة
  ----------  --------- 

 ۳۷۸ ۲۲۲ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
  =====  ==== 

 
 

 تعویضات نھایة الخدمة للموظفین ۱٦
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۱٬٦۹٤ ۱٬۸٥٤ ینایر ۱في 
 ۲۸۳ ۲٥۷ السنةزائداً: التكلفة المتكبدة خالل 

 (۱۲۳) (۱۹٦) ناقصاً: التكلفة المعترف بھا ضمن األرباح أو الخسائر خالل السنة
  ---------  --------- 

 ۱٬۸٥٤ ۱٬۹۱٥ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
  =====  ===== 

 

  



163 

 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٢٤ 
 

 الذمم الدائنة التجاریة أ-۱۷
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۱٦٬٦۲۲ ٥٬۷۲۳ مبالغ مسحقة الدفع مقابل االستحواذ على أصول 
 ۸٬۱٤۱ ۳٬۹٥٤ ذمم دائنة تجاریة 

  ----------  --------- 
 ۹٬٦۷۷ ۲٤٬۷٦۳ 
  ======  ===== 

 
 الذمم الدائنة األخرى ب -۱۷

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 ُعماني ألف لایر  ألف لایر ُعماني  
   

 ۳٬۲۳٥ ٦٬۷٤۷ مصروفات مستحقة أخرى
 ۳٬۰٥۷ ۳٬٤۱۳ بدل إجازة مستحق الدفع 
 ۲٬۲۲٦ ۱٬۱٥۳ عالوة أداء مستحقة الدفع 

 ۱٬۰٤٥ ۱٬۲٦۱ )۲٤المستحق إلى طرف ذي عالقة (إیضاح 
 ۱۱۱ ۱۲۹ فائدة مستحقة 

 ٦٤ - ذمم الموظفین الدائنة 
 ٤۱ - ذمم دائنة أخرى 

  ---------  --------- 
 ۱۲٬۷۰۳ ۹٬۷۷۹ 
  =====  ===== 

 
 اإلیرادات   ۱۸

 
 (غیر مدققة) 
 سبتمبر ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  سبتمبر ۳۰ثالثة أشھر منتھیة في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
      ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  

     االلععممالالءء  ااإلإلییررااددااتت  ممنن  االلععققوودد  ممعع  

     تصنیف اإلیرادات:

     اإلیرادات المعترف بھا بمرور الوقت:

 ۷٤٬۰٥٥ ۸۱٬٥۱۳ ۲۸٬۳٦۹ ۲۷٬۰۲۰ خدمات أخرى  -إیرادات العقود 
     اإلیرادات المعترف بھا نقطة زمنیة:

 ۲٬۳۹٤ ٤٬۹۰۱ ٥۳٤ ۱٬۸۰۰ المنتج -إیرادات العقد 
 ۲۸٬۸۲۰ ۲۸٬۹۰۳ ۸٦٬٤۱٤ ۷٦٬٤٤۹ 

     اإلیرادات األخرى

 ۱٤٬٤۸۹ ۱٥٬۹٤۷ ٥٬۱۹۲ ٥٬۳٤٦ األصول التشغیلیة المستأجرة
 ۹۰٬۹۳۸ ۱۰۲٬۳٦۱ ۳٤٬۰۹٥ ۳٤٬۱٦٦ مجموع اإلیرادات
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٢٥ 
 

 تكلفة المبیعات  ۱۹
 (غیر مدققة) 
 تسعة أشھر منتھیة في ۳۰ سبتمبر ثالثة أشھر منتھیة في ۳۰ سبتمبر 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
ُعماني ألف لایر   لف لایر ُعماني أ ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني    
     

  ۲۰تكالیف متعلقة بالموظفین (المالحظة 
 ۲۹٬۷٦۷ ۳۲٬۸٤۳ ۱۰٬٤٥۰ ۱۰٬۷۸۸ ب) 

 ۱٤٬۳۳۳ ۱٦٬۰٤۷ ٥٬۱۰٥ ٥٬۳۹۹ )٥االستھالك واإلطفاء (المالحظة 
 ۱۱٬۱۱٦ ۱٤٬۳٥٤ ٤٬۰۸۷ ٥٬٤٥٤ مواد وقطع غیار استھالكیة

 ٤٬۲۸۰ ٤٬٤۳۸ ۱٬٤۸٥ ۱٬٤۹۷ نقل
 ۲٬۰٤۸ ۲٬۳۲٦ ۷٤٤ ۸۱۷ تكلفة التخییم 

 ۱٥٥ ۲٦٦ ٦۰ ۱۷٥ مصروفات متنوعھ 
 ۸۷۲ ۱٬۰٦۱ ۲۰٦ ٤۳۰ إیجار معدا ت

 ۸۲۳ ۱٬۳۳٤ ۳۱٦ ٤٦٦ إصالحات وصیانھ
 ۲۰٦ ٤٤٦ ٥٤ ۳۷ مصروفات الجلب/اإلجالء

 ٦۳۸ ٦٥٥ ۱٦٦ ۲۱۹ التفتیش 
 ٦۱٤ ٤۸۸ ۳۱۷ ۱۰۹ مصروفات ُمعاد تحمیلھا 

 ٥۲۳ ٥۸۱ ۱۸۸ ۱۹۱ التأمین
 ۲۲۹ ۲۹۱ ٥۱ ۱۰٤ مركبات  وقود

 ۹۷ ۱٤۷ ۲۹ ٥۸ إیجار مركبات 
 ۱٥۲ ۲۸۳ ٥٦ ۱٤۹ اتصاالت

 ۱۲۱ ۱٤٥ ٤۹ ٤٤ المیاه والكھرباء 
 ۱۲۸ ۸۰ ۲٦ ۳۲ السفر ألغراض العمل 

 ۲٥٬۹٦۹ ۲۳٬۳۸۹ ۷٥٬۷۸٦٦٬ ٥۱۰۲ 
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٢٦ 
 

 
 والعمومیةالمصروفات اإلداریة  ۲۰
 (غیر مدققة)  
 سبتمبر ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  سبتمبر ۳۰ثالثة أشھر منتھیة في   
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
لف لایر ُعماني أ ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني         

تكالیف متعلقة بالموظفین (المالحظة  
 ۲٬۱۱٦ ۳٬٦٥٦ - ۱٬۲٦٤ ب) ۲۰

 ۳۰۱ ۲۷۳ ۱۰٤ ۸٥ )٥االستھالك واإلطفاء (المالحظة 
 ۱۲ ۸۲ ٤ ۲۲ اإلعالن والترویج للمبیعات 

 ۱۷۱ ٦۰ - ۷ القانونیة والمھنیة
مكافآت  -أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٥۸ ٥۸ - ۲۰ )۲٤أخرى (إیضاح 

أتعاب  -أعضاء مجلس اإلدارة 
 ۱۳ ۲۸ ٤ ۱۱ )                                                                  ۲٤حضور  (إیضاح 

 ۲۱ ۱۷ ٤ ۳ المواد االستھالكیة والمواد المستھلكة
 ۲۲ ۱۹ ۱۳ ۸ الماء والكھرباء 

 ٤ ٦ ٤ ۱ االشتراك والعضویة
 ۷ ۱٥ ۲ ٥ إیجار مركبا ت 

 ۲۱ ۱۰ ٤ ٤ اتصاالت
 - ۱٥ ۱ ۷ السفر ألغراض العمل 

 ۷ ۷ ۲ ۲ وقود مركبات 
 ۱٤ ۹ ۷ ۳ التأمین

 ٥ ٦ ۳ ۲ طباعة وقرطاسیة 
 ٥ ۱٤ ۱٤ ۱۰ مصروفات متنوعھ 

 ٤٦ - ۱٥ - إیجار
 ۱٤۹ ۲٥٤ ۸ ۸٥ إصالحات وصیانھ

 ۱٬٥۳۹ ۱۸۹ ٤٬٥۲۹ ۲٬۹۷۳ 
 

 التكالیف المتعلقة بالموظفینب -۲۰
 

 تكلفة الموظف مما یلي: تتكون 
 (غیر مدققة) 
 سبتمبر ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  سبتمبر ۳۰ثالثة أشھر منتھیة في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
لف لایر ُعماني أ ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني         

 ۲٤٬٤۳۱ ۲۷٬۳۱٤ ۸٬٤۹٦ ۹٬۱۹۲ األجور والرواتب
 ۷۷٦ ۹۲۸ ۲٦۸ ۳۰۹ مكافأة األداء

 ٦٬٦۷٦ ۸٬۲٥۷ ۱٬٦۸٦ ۲٬٥٥۱ اخرى 
 ۱۲٬۰٥۲ ۱۰٬٤٥۰ ۳٦٬٤۹۹ ۳۱٬۸۸۳ 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٢٧ 
 

 مصروفات أخرى  أ-۲۱
  

 (غیر مدققة) 
 سبتمبر ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  سبتمبر ۳۰ثالثة أشھر منتھیة في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
لایر ُعماني لف أ ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني              

خسارة من بیع وشطب الممتلكات 
 ۷۲۹ ۹٦۲ ۸٤٦ ۳۲۹ والمنشآت والمعدات 

 ۳۲۹ ۸٤٦ ۹٦۲ ۷۲۹ 
 
 

 إیرادات أخرى ب -۲۱
 (غیر مدققة) 
 سبتمبر ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  سبتمبر ۳۰ثالثة أشھر منتھیة في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
ُعماني ألف لایر  ألف لایر ُعماني   لف لایر ُعماني أ ألف لایر ُعماني         

 - ۸۳ - - ایرادات متنوعة
 - - ۸۳ - 

 
 تكالیف التمویل وإیرادات التمویل ۲۲

 (غیر مدققة) :التمویل لتكالیف تحلیل یلي فیما
 سبتمبر ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  سبتمبر ۳۰ثالثة أشھر منتھیة في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
لایر ُعماني ألف   لف لایر ُعماني أ ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني         

 ۲٬۹٤۸ ٤٬۰۲۱ ۱٬۱۷۱ ۱٬٤٦۹ الفائدة على القروض طویلة األجل
عكس الفائدة على التزام الدفع المؤجل  )

ب٥۱(إیضاح   - - - - 

الرسوم المصرفیة / تقلبات أسعار 
 ۲۷٦ ۲۹۷ ٤٤ ۱۷٦ الصرف 

التزامات اإلیجار (المالحظة الفائدة على  
 ۲٤۷ ۲٤۱ ۷۰ ۸۱ ب) ۸
 ۱٬۷۲٦ ۱٬۲۸٤٬٥٥ ٥۹ ۳٬٤۷۱ 

     فیما یلي تحلیل للدخل المالي: 

 ۱۸۸ ۳۱۷ ۹٦ ۱۱۳ إیرادات الفائدة على الودائع الثابتة
إیرادات الفائدة على الحسابات تحت 

 ٦ ٤ ۲ ۲٥ الطلب

 - ٦۸ - ۱۳ مكاسب سعر الصرف
 ۱٥۱ ۹۸ ۳۸۹ ۱۹٤ 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٢٨ 
 

 الضرائب ۲۳
یتم االعتراف بمصروف ضریبة الدخل بالمبلغ المحدد بضرب الربح قبل الضریبة لفترة التقریر المرحلي من خالل أفضل   

تقدیر لإلدارة للمتوسط المرجح لمعدل ضریبة الدخل السنوي المتوقع للسنة المالیة الكاملة ، معدالً للتأثیر الضریبي لبعض 
المعترف بھا. بال المالیة البنود  المعلومات  الفعلي في  النحو ، فإن معدل الضریبة  الدوریة ، وعلى ھذا  الفترة  كامل في 

 المرحلیة المختصرة قد یختلف عن تقدیر اإلدارة لمعدل الضریبة الفعلي للبیانات المالیة السنویة. 
 

سبتمبر   ۳۰عة أشھر المنتھیة في  ٪ (تس۱٤  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰بلغ معدل الضریبة الفعلي للشركة للتسعة أشھر المنتھیة في  
۲۰۲۱ :۱۷٫۸ .(٪ 

 
 المعترف بھا في األرباح أو الخسائر:

 سبتمبر ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  سبتمبر ۳۰ثالثة أشھر منتھیة في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
لف لایر ُعماني أ ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني         

     الخسائر:بیان األرباح أو 

     ضریبة الدخل: 

 ۲٬۸۱۰ ۲٬۳٥٤ ۱٬۲٤۷ ٦٥۲ السنة الحالیة 
      ٥۰ ۲۳۷ ۱۷٥ - السنة السابقة 

     الضریبة المؤجلة: 

 ۲۷۱ ۲۲٥- ۱۰۹- ۱۲٥- السنة الحالیة 
 ٥۲۷ ۱٬۳۱۳ ۲٬۳٦٦ ۳٬۱۳۱ 

 
 
 

 ٪ من الدخل الخاضع للضریبة.۱٥تخضع الشركة لضریبة الدخل بمعدل 
 

 یلي تسویة لضرائب الدخل على الربح المحتسبة وفقاً للمعدل المطبق ومصروفات ضریبة الدخل: فیما 
 سبتمبر ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  سبتمبر ۳۰ثالثة أشھر منتھیة في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
لف لایر ُعماني أ ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني         

     االلضضررییببییةةااللتتسسووییةة  

 ۱۷٬٦۷۳ ۱٦٬۹٥۰ ۸٬٥۲۳ ٤٬۷٤٤ األرباح قبل الضریبة 
ضریبة الدخل وفقاً للمعدالت 

 ۲٬٦٥۱ ۲٬٥٤۲ ۱٬۲۷٥ ۷۱۱ المذكورة أعاله

مصروفات غیر قابلة  
 ٤۳۰ ٤۱۳- ۱٤۰- ۱۸٤- لالقتطاع

  –تعدیل یتعلق بالسنة السابقة 
 ٥۰ ۲۳۷ ۱۷٥ - الضریبة الحالیة 

 ۳٬۱۳۱ ۲٬۳٦٦ ۱٬۳۱۳ ٥۲۷ للسنة مصروفات الضریبة 
الضریبة الحالیة مستحقة  

 الدفع 
    

الضریبة الحالیة مستحقة  
 الدفع 

۱٬۹۰۱ ۳٬۳٥۸ ۱٬۹۰۱ ۳٬۳٥۸ 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٢٩ 
 

 ((تتااببعع))  الضرائب  ۲۳
   

 تتألف الضریبة المؤجلة (االلتزام) / األصل من الفروق المؤقتة التالیة:

ففيي     ((االلممححمملل))  //  االلممععككووسس ییننااییرر    ۱۱ككمماا  ففيي   (غیر مدققھ)  ۲۰۲۲
 سسببتتممببرر  ۳۳۰۰ككمماا  ففيي    ااألألررببااحح  أأوو  االلخخسساائئرر

     ألف لایر عماني   ألف لایر عماني   ألف لایر عماني   
 ٤٬۹٤۳- ۱۱۳- ٤٬۸۳۰- الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ٦۸- ۱۰۸- ٤۰ التزام الدفع المؤجل 
 ۱۱٦ - ۱۱٦ عكس الفائدة على الدفعات المؤجلة 

 ۲٤ ۷ ۱۷ القیمةمخصص انخفاض 
 ٤۳٥ ۳۹- ٤۷٤ إیرادات مؤجلة 

 ۳۳- ۲٤ ٥۷- مصروفات مؤجلة
     ۳٥ ٤ ۳۱ موجودات حق االستخدام والتزامات اإلیجار
 ٤٬٤۳٤- ۲۲٥- ٤٬۲۰۹- صافي الضریبة المؤجلة (االلتزام) / األصل 

 

 ینایر ۱كما في  (مدققھ)  ۲۰۲۱
(المحمل) / 
المعكوس في 

الخسائراألرباح أو    
 دیسمبر ۳۱كما في 

     ألف لایر عماني   ألف لایر عماني   ألف لایر عماني   
 ٤٬۸۳۰- ۱۱۰ ٤٬۹٤۰- الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ٤۰ ۱٥۱- ۱۹۱ التزام الدفع المؤجل 
 ۱۱٦ ۸ ۱۰۸ عكس الفائدة على الدفعات المؤجلة 

 ۱۷ ۱٦- ۳۳ مخصص انخفاض القیمة
 ٤۷٤ ۱۸۰ ۲۹٤ إیرادات مؤجلة 

 ٥۷- ۳۳ ۹۰- مصروفات مؤجلة
     ۳۱ ۱۳ ۱۸ موجودات حق االستخدام والتزامات اإلیجار
 ٤٬۲۰۹- ۱۷۷ ٤٬۳۸٦- صافي الضریبة المؤجلة (االلتزام) / األصل 

     
 
 

یوجد طلب مع األمانة العامة للضرائب بوزارة المالیة وال  ۲۰۱۷تم االتفاق على اإلقرارات الضریبیة للشركة حتى عام  
 إضافي. 

 
المفتوحة لن تكون ھامة للمركز   یرى مجلس اإلدارة أن الضرائب اإلضافیة، إن وجدت، المتعلقة بالسنوات الضریبیة 

 . ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المالي للشركة كما في   
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٣٠ 
 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ۲٤

 
المساھمین والكیانات التي یمتلك المساھمون فیھا القدرة على السیطرة أو ممارسة تأثیر كبیر  أبرمت الشركة معامالت مع  

في القرارات المالیة والتشغیلیة. یتم إبرام المعامالت في سیاق األعمال االعتیادیة، وتعتبر شروط تقدیم واستالم مثل ھذه  
ن أطراف أخرى. فیما یلي تفاصیل المعامالت الھامة مع  المعامالت قابلة للمقارنة مع تلك التي یمكن الحصول علیھا م

 األطراف ذات العالقة واألرصدة المعنیة:
 (غیر مدققة) 
 سبتمبر ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  سبتمبر ۳۰ثالثة أشھر منتھیة في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
ُعماني لف لایر أ ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني         

     بیع بضائع وخدمات 

      ۱۱٬٤٤۰ ۱٥٬٦۲٦ ۳٬٦۷۱ ٥٬٤٦٥ اإلیرادات من الشركة األم 
     شراء بضائع وخدمات 

وقود ومواد تشحیم وغیرھا من شركة 
 ۲٬٤۰۱ ۳٬۷۹۷ ۹۲۲ ۱٬۲٤۳ النفط العمانیة للتسویق ش م ع ع 

     
توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین 

 - - - - )۱۲(إیضاح 
     

اتعاب حضور    –أعضاء مجلس اإلدارة 
 ۱۳ ۲۸ ٤ ۱۱ )۲۰اجتماعات (إیضاح 

     
أتعاب أخرى    –أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٥۸ ٥۸ - ۲۰ )۲۰(إیضاح 
          

     تعویضات لإلدارة العلیا 

 ٤۸۱ ۳۷۳ ۱۸۷ ۱۲٦ رواتب أساسیة وبدالت  
 ٥ ٥ ۲ ۲ للموظفینمكافآت نھایة الخدمة 

 ۲۸٥ ۱۸۹ ٤۲۳ ٤۸٦ 
 

   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 (مدققھ) (غیر مدققھ) 

 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 
   أرصدة األطراف ذات العالقة  

 ۳٬۳٦۰ ٦٬۱۸۰ ) ۹أمستحق القبض من الشركة األم (إیضاح 
مستحق الدفع إلى شركة النفط العمانیة للتسویق 

طرف آخر ذو عالقة (إیضاح   –ش م ع ع 
 ب)۱۷

۱٬۲٦۱ ۱٬۰٤٥ 

 
 ھذه األرصدة خالیة من الفوائد ویمكن سدادھا عند الطلب.

 
 

 االلتزامات الطارئة ۲٥
 

لدى الشركة التزامات طارئة فیما یتعلق بضمانات بنكیة وأمور أخرى ناتجة عن الدعاوى القضائیة التي من غیر المتوقع 
، تتضمن االلتزامات الطارئة الضمانات البنكیة وضمانات حسن  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰أن ینشأ عنھا التزامات جوھریة. في   

 لایر عماني). ۸٬٦۳۳٬۰۲٥: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ عماني ( لایر  ۲٤٬۷۹٦٬٦۷۰األداء الصادرة عن الشركة بمبلغ 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٣١ 
 

 التقاریر القطاعیة  ۲٦
 

 أساس التجزئة 
 

التي تعمل فیھا. في   الشركة األنشطة المختلفة  ، كان لدى الشركة قسمان یتم اإلبالغ   ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰یعكس ھیكل 
 عنھما: الحفریات باالضافھ الى خدمات اآلبار وغیرھا

 
. تتطلب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة أن یكون  ۲ات المحاسبیة لقطاعات التشغیل في اإلیضاح  تم وصف السیاس

مقیاس الربح أو الخسارة المفصح عنھ لكل قطاع تشغیلي ھو المقیاس الذي یتم تقدیمھ بانتظام إلى صانعي القرار التشغیلي 
 النسبة للشركة ، فإن مقیاس األداء ھذا ھو إجمالي الربح. الرئیسیین ألغراض تقییم األداء وتخصیص الموارد. ب

 
 المبیعات للعمالء الخارجیین جمیعھم محلیین داخل سلطنة عمان. 

 
 معلومات حول القطاعات التي یجب اإلبالغ عنھا والتسویة

 
قبل   القطاع  / (خسارة)  استخدام ربح  یتم  أدناه.  مبین  تقریر  قطاع  بكل  المتعلقة  األداء ألن  المعلومات  لقیاس  الضریبة 

صانعي القرار التشغیلیین الرئیسیین یعتقدون أن ھذه المعلومات ھي األكثر صلة في تقییم نتائج القطاعات المعنیة بالنسبة 
 للكیانات األخرى التي تعمل في نفس الصناعات. 

  الحفر وصیانة اآلبار وغیرھا ھي كما یلي:المعلومات المالیة التي یراجعھا صانعو القرار التشغیلي الرئیسیون لخدمات 
 االجمالي خدمات اآلبار وغیرھا الحفریات 

  ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  
 سبتمبر 

  ۳۰تسعة أشھر منتھیة في 
 سبتمبر 

  ۳۰تسعة أشھر منتھیة في 
  سبتمبر 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 
       (غیر مدققھ) (غیر مدققھ) (غیر مدققھ) (غیر مدققھ) (غیر مدققھ) (غیر مدققھ)

ألف لایر  
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

       

 ۹۰٬۹۳۸ ۱۰۲٬۳٦۱ ۱۲٬۲۸۹ ۱۰٬۷۸۰ ۷۸٬٦٤۹ ۹۱٬٥۸۱ اإلیرادات
 ۲٤٬۸۳٦ ۲٦٬٥۷٦ ۹۷٦ ٥۲۰ ۲۳٬۸٦۰ ۲٦٬۰٥٦ إجمالي األرباح

 ۲۰٬۹٥۰ ۲۱٬۱۲۰ ۹۳۳ ٥- ۲۰٬۰۱۷ ۲۱٬۱۲٥ األرباح التشغیلیة 
 ۳٬٤۷۱ ٤٬٥٥۹ - - ۳٬٤۷۱ ٤٬٥٥۹ تكالیف التمویل 

 ۱۹٤ ۳۸۹ - - ۱۹٤ ۳۸۹ إیرادات التمویل
 ۱۷٬٦۷۳ ۱٦٬۹٥۰ ۸۰٤ ۳٥۹- ۱٦٬۸٦۹ ۱۷٬۳۰۹ األرباح قبل الضریبة 

 ۱٤٬٥٤۲ ۱٤٬٥۸٤ ٦۹۱ ۳۳٥- ۱۳٬۸٥۱ ۱٤٬۹۱۹ الربح / (الخسارة) للفترة
  

 االجمالي خدمات اآلبار وغیرھا الحفریات 
 

سبتمبر  ۳۰
۲۰۲۲ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

سبتمبر  ۳۰
۲۰۲۲ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

سبتمبر  ۳۰
۲۰۲۲ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مدققھ) (غیر مدققھ)  (مدققھ) (غیر مدققھ)  (مدققھ) (غیر مدققھ)  
       

ألف لایر   
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

لایر  ألف 
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

ألف لایر  
 ُعماني

       

 ۲۸۹٬۷۷۷ ۲۷۹٬۳۰۸ ٤٤٬٤٦۳ ۲۸٬۱۹۲ ۲٤٥٬۳۱٤ ۲٥۱٬۱۱٦ إجمالي أصول القطاع
 ۱٥٦٬۱٥۱ ۱۳٦٬٦۲۲ ۱٤٬۹۲٦ ۹٬٤۲۱ ۱٤۱٬۲۲٥ ۱۲۷٬۲۰۱ إجمالي التزامات القطاع 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٣٢ 
 

 االرتباطات  ۲۷
 

دیسمبر   ۳۱لایر عماني (  ۷٬۱٤۸٬۷۳۳، كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالیة تعاقدیة بمبلغ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في   
 لایر عماني).  ۱۸٬۰٦۳٬٤۲٥: ۲۰۲۱

 
 إدارة المخاطر المالیة  ۲۸

 
ا یعادلھ والذمم  تشتمل األدوات المالیة المدرجة في بیان المركز المالي على الذمم المدینة التجاریة واألخرى والنقد وم

 الدائنة التجاریة واألخرى، والقروض.
 

مؤشرات التي تدل على االنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر مالي. تنخفض قیمة  لتحدیدیتم تقییم الموجودات المالیة 
ة لحدث أو أكثر الموجودات المالیة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على تأثر التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة نتیج

 من األحداث التي وقعت بعد االعتراف المبدئي باألصل المالي. 
 

یعتمد تصنیف الموجودات المالیة على الغرض الذي تم شراء الموجودات المالیة من أجلھ. تحدد اإلدارة تصنیف موجوداتھا 
 المالیة عند االعتراف المبدئي.

 
 عوامل المخاطر المالیة

 
الشركة تعرضھا لمختلف المخاطر المالیة: مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق. ویركز برنامج إن أنشطة  

إدارة المخاطر اإلجمالیة للشركة على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى لتقلیل اآلثار العكسیة المحتملة على  
 األداء المالي الشركة. 

 
 مخاطر االئتمان

 
الئتمان ھي مخاطر تكبد خسارة مالیة بسبب عدم تمكن العمیل أو الطرف المقابل لألداة المالیة من الوفاء بالتزاماتھ مخاطر ا

المالیة   للموجودات  الدفتریة  القیمة  العمالء. تمثل  إلى الشركة من  المستحقة  المبالغ  الناشئة بشكل أساسي من  التعاقدیة، 
 أقصى تعرض لمخاطر االئتمان.

 
، على الرغم من أن الشركة لدیھا أرصدة بنكیة كبیرة ، إال أن اإلدارة تعتقد أن المخاطر الناشئة    ۲۰۲۲بتمبر  كما في س

 عن ھذه األرصدة ضئیلة للغایة ألنھا مع البنوك المحلیة ذات الوضع المالي الجید. 
 

وعوامل أخرى إن وجدت ، منذ تاریخ   ال تتوقع الشركة أي زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان بناًء على الوضع المالي للبنك
تاریخ   حتى  اإلیداع  تاریخ  بعد  درجتین  بمقدار  للبنك  االئتمانیة  التصنیفات  تنخفض  لم  حیث  المالي  األصل  ھذا  إنشاء 

 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.
 

لقیاس مخصص الخسارة    ۹للتقاریر المالیة  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة ، طبقت الشركة النھج المبسط في المعیار الدولي  
عند خسارة االئتمان المتوقعة. تحدد الشركة الخسائر االئتمانیة المتوقعة على ھذه البنود باستخدام مصفوفة المخصص ،  

قتضاء المقدرة بناًء على الخبرة التاریخیة لخسارة االئتمان بناًء على حالة تأخر االستحقاق للمدینین ، مع تعدیلھا حسب اال
لتعكس الظروف الحالیة وتقدیرات الظروف االقتصادیة المستقبلیة. وفقًا لذلك ، یتم عرض ملف مخاطر االئتمان لھذه  

 األصول بناًء على حالة تأخر استحقاقھا من حیث مصفوفة المخصص.
 

ة المتوقعة على مدى الحیاة.  تقیس الشركة دائًما مخصص الخسارة للذمم المدینة التجاریة بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانی
یتم تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى تجربة التخلف  
والظروف   ، بالمدینین  الخاصة  بالعوامل  تعدیلھ  ، مع  للمدین  الحالي  المالي  المركز  للمدین وتحلیل  السابقة  السداد  عن 

امة للصناعة التي فیھا یعمل المدینون وتقییم كل من االتجاه الحالي وكذلك االتجاه المتوقع للظروف في  االقتصادیة الع
تاریخ التقریر. یتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان على الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى بشكل رئیسي 

 خاطر االئتمان على النحو التالي. بالخصائص الفردیة لكل عمیل. لدى الشركة تركیز كبیر لم
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٣٣ 
 

 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة
الشركة مبلغ   التقریر ، خصصت  تاریخ  ألف لایر عماني) كمخصص   ۱۱٦:  ۲۰۲۱ألف لایر عماني (  ۱٦٤كما في 

رضة  ). بصرف النظر عن ذلك ، تعتقد اإلدارة أن الشركة غیر مع۹إجمالي للدیون المنخفضة القیمة من عمالئھا (إیضاح  
 ألیة مخاطر ائتمانیة كبیرة.

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 (مدققھ) (غیر مدققھ) 

 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  األصول المالیة
   

 ۳٥٬٥۳۲ ۳٤٬۰۳۸ ذمم تجاریة مدینة وأخرى
 ۹٬۹٥۸ ۱۸٬۱۷۳ الودائع البنكیة
 ۷٬٦۰٥ ۲٬٥۰٦ النقد في البنك

   

 ٥۳٬۰٥۹ ٥٤٬۷۱۷ االجمالي
 

 
 یوضح الجدول التالي التفاصیل المتعلقة ببیان مخاطر الذمم المدینة التجاریة بناًء على مصفوفة مخصصات الشركة: 

 
 منھج مصفوفة المخصصات -حساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة 

 

 

صافي القیمة 
الدفتریة قبل  

خسائر االئتمان 
 المتوقعة

خسائر االئتمان 
 % المتوقعة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر 
 اإلنتاجي

صافي القیمة 
الدفتریة بعد  

خسائر االئتمان 
 المتوقعة

     ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ كما في 
     

 ۳۱٬۳۳۹ - - ۳۱٬۳۳۹ غیر متأخرة السداد 
ً  ۹۰-۱متأخرة السداد منذ   ۲٬۳۹۳ - - ۲٬۳۹۳ یوما
ً  ۱۸۰-۹۱متأخرة السداد منذ   ۲۸ - - ۲۸ یوما
ً  ۲۷۰-۱۸۱متأخرة السداد منذ   ٤۰ - - ٤۰ یوما
ً  ۳٦٥-۲۷۱متأخرة السداد منذ   ۲۰۲ ۹۹ ٪۳۳٫۰۰ ۳۰۱ یوما

ً  ۳٦٥متأخرة السداد ألكثر من   - ٦٥ ٪۱۰۰٫۰۰ ٦٥ یوما
 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 

 ۳٤٬۰۰۲ ۱٦٤ ٪۰٫٤٤ ۳٤٬۱٦٦ اإلجمالي 
  ========  ========  ========  ======== 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٣٤ 
 

 ((تتااببعع))  إدارة المخاطر المالیة  ۲۸
 

 ((تتااببعع))  مخاطر االئتمان 
 

 ((تتااببعع))  منھج مصفوفة المخصصات  -حساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة 
 

 

صافي القیمة 
الدفتریة قبل  

خسائر االئتمان  
 المتوقعة

خسائر االئتمان  
 المتوقعة

خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

مدى العمر 
 اإلنتاجي 

صافي القیمة 
الدفتریة بعد  

االئتمان  خسائر 
 المتوقعة

     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
     

 ۳۲٬۰۰٥ - - ۳۲٬۰۰٥ غیر متأخرة السداد 
ً  ۹۰-۱متأخرة السداد منذ   ۲٬۷٤۲ - - ۲٬۷٤۲ یوما
ً  ۱۸۰-۹۱متأخرة السداد منذ   ٥٦۱ - - ٥٦۱ یوما
ً  ۲۷۰-۱۸۱متأخرة السداد منذ   ۳٥ - - ۳٥ یوما
ً  ۳٦٥-۲۷۱متأخرة السداد منذ   ۱٥۳ ۷۹ ٪۳٤٫۰٥ ۲۳۲ یوما

ً  ۳٦٥متأخرة السداد ألكثر من   - ۳۷ ٪۱۰۰٫۰۰ ۳۷ یوما
 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 

 ۳٥٬٤۹٦ ۱۱٦ ٪۰٫۳۲ ۳٥٬٦۱۲ اإلجمالي 
  ========  ========  ========  ======== 
 

 مخاطر السیولة 
 

بمخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا. یتمثل منھج الشركة من إدارة  تتمثل مخاطر السیولة  
السیولة بضمان امتالكھا دائماً السیولة الكافیة، إلى أطول فترة ممكنة، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل كل ٍ من  

بولة أو تعرض سمعة الشركة للخطر. تحرص الشركة  الظروف العادیة والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غیر مق
بالمصروفات   للوفاء  الطلب  عند  كافیة  نقدیة  مبالغ  امتالكھا  على ضمان  الوفاء عادةً  ذلك  في  بما  المتوقعة،  التشغیلیة 

الكوارث   معقول مثلبااللتزامات المالیة؛ ویستثنى من ذلك التأثیر المحتمل للظروف الطارئة التي ال یمكن توقعھا بشكل 
 الطبیعیة. 

 
 آجال استحقاق المطلوبات المالیة للشركة في تاریخ التقریر:فیما یلي 

 
 المطلوبات المالیة غیر المشتقة

 

 القیمة الدفتریة 
أقل من سنة  

 واحدة 
من سنة إلى 

 أكثر من سنتین سنتین
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  
     ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 

 ٥۹٬۷۸۹   ۱۸٬۷٥٦   ۱۹٬۰۰٦   ۹۷٬٥٥۱  قروض ألجل 
             - الفائدة على القروض ألجل 

٥٬۳٦۷         ٤٬٤۲۷                  
۷٬۰٥٥  

 ۲٬٤۳۹ ۱٬۱۱۱ ۱٬٦۷۲ ٥٬۲۲۲ التزامات اإلیجار
 ۱۳۹ ۱٤٤ ۲٤۸ - الفائدة على التزامات اإلیجار

 - - ۲۲٬۳۸۰ ۲۲٬۳۸۰ التجاریة واألخرى الذمم الدائنة 
 - - ۳۲۲ ۳۲۲ التزام سداد مؤجل 

 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 
 ۱۲٥٬٤۷٤ ٥۸٬۹۹٥ ۲٤٬٤۳۸ ٦۹٬٤۲۲ 
  ========  ========  ========  ======== 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٣٥ 
 

 ((تتااببعع))  إدارة المخاطر المالیة  ۲۸
 

 ((تتااببعع))  مخاطر السیولة 
 

 ((تتااببعع))  المطلوبات المالیة غیر المشتقة  
 

 القیمة الدفتریة  
أقل من سنة  

 واحدة
من سنة إلى  

 أكثر من سنتین  سنتین 
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  

     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۷۰٬۲۷٤ ۱۷٬۳۷۰ ۱٥٬۳۳۰ ۱۰۲٬۹۷٤ قروض ألجل 

 ۸٬۸۳۳ ٤٬٥۱۰ ٤٬۸۷٦ - الفائدة على القروض ألجل 
 ۲۲۲٤ ۹۷۱ ۱٬۹٤٤ ٥٬۱۳۹ التزامات اإلیجار

 ۱۸۸ ۱٥٥ ۲٤٥ - الفائدة على التزامات اإلیجار
 - - ۳٤٬٥٤۲ ۳٤٬٥٤۲ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 - - ۱٬۰۳۸ ۱٬۰۳۸ التزام سداد مؤجل 
 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 
 ۱٤۳٬٦۹۳ ٥۸٬۰٤۳ ۲۲٬۹۳۸ ۸۱٬٥۱۹ 
  ========  ========  ========  ======== 
 

یتم احتساب الفائدة المستقبلیة المستحقة الدفع على القروض ذات معدل الفائدة المتغیر على أساس المعدالت المتغیرة في 
 نھایة السنة.

 
 مخاطر السوق 

 
المخاطر من أن تؤثر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار  تتمثل مخاطر السوق في  

الفائدة على إیرادات الشركة أو قیمة ما تحتفظ بھ من أدوات مالیة. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة  
 التعرض لمخاطر السوق ضمن معاییر مقبولة، مع تحقیق أعلى عائد ممكن.

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة

 
تتمثل العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة في اللایر العماني. یتم إبرام عقود الشركة مع عمالئھا بالدوالر األمریكي  
إنجاز جزء من مصروفات  العماني. كما یتم  تتم بالدوالر األمریكي واللایر  العماني، وبالتالي فإن مقبوضاتھا  وباللایر 
الشركة بالدوالر األمریكي وجزء آخر باللایر العماني. ومع ذلك، نظًرا ألن اللایر العماني مرتبط بشكل فعال بالدوالر 

 األمریكي، فإن الشركة غیر معرضة ألیة مخاطر عمالت أجنبیة جوھریة.
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 

ا یتم بمعدالت فائدة متغیرة. ومع ذلك، تقتصر الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة حیث أن جزء كبیر من قروضھإن 
أشھر حیث أن فارق النقاط األساسیة الثابتة ثابت   ۳المخاطر على معدالت الفائدة السائدة بین بنوك لندن (لیبور) لمدة  

 خالل مدة القرض. 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٣٦ 
 

 ((تتااببعع))  إدارة المخاطر المالیة  ۲۸
 

 ((تتااببعع))  مخاطر أسعار الفائدة  
 

 التدفقات النقدیة لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغیرةتحلیل حساسیة 
 

دیسمبر كان سیؤدي إلى زیادة/(نقص) حقوق   ۳۱سبتمبر و    ۳۰نقطة أساس في أسعار الفائدة كما    ۲۰إن التغیر بمقدار  
 الملكیة بالمبالغ المبینة أدناه: 

 
 حقوق الملكیة  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 نقطة أساس  ۲۰ نقطة أساس  ۲۰ نقطة أساس ۲۰ نقطة أساس ۲۰ 
 نقص زیادة  نقص زیادة   
     

 ۱۳۹ )۱۳۹( )۱۹٥( ۱۹٥ مصروفات أسعار الفائدة
 ======= ====== ======= ====== 
 

 إصالح معیار سعر الفائدة 
 

ذلك   بما في   ، العالمي  الصعید  الرئیسیة على  الفائدة  أسعار  لمعاییر  أساسي  إجراء إصالح  استبدال بعض األسعار یتم 
البنوك ( بین  باسم "إصالح  لیبورالمعروضة  إلیھا  تقریبًا (یشار  المخاطر  بدیلة خالیة من  بمعدالت  "). تتعرض  لیبور) 

 على أدواتھا المالیة التي تم أو سیتم إصالحھا كجزء من ھذه المبادرات على مستوى السوق. لیبورالشركة لمخاطر 
 

نتقل بعد إلى سعر مرجعي بدیل عندما یتم فھرسة الفائدة بموجب العقد إلى سعر مرجعي ال تعتبر الشركة أن العقد لم ی
الحالي (یشار إلیھ باسم "العقد   لیبور، حتى لو كان یتضمن شرًطا احتیاطیًا یتعامل مع وقف  لیبوریزال خاضعًا إلصالح  

 غیر المصلح").
 

سندات دین مفھرسة إلى سعر لیبور بالدوالر األمریكي. السعر   المتبقیة للشركة في تاریخ التقریر ھي  لیبورإن مخاطر  
، أعلنت ھیئة    ۲۰۲۱). في مارس  سوفربالدوالر األمریكي ھو سعر التمویل اللیلي المضمون (  یبورلالمرجعي البدیل لـ  

) سیتوقف إما عن  السلوك المالي أن إعداد الدوالر األمریكي (باستثناء إعدادات الدوالر األمریكي لمدة أسبوع وشھرین
بعد   . كما ھو موضح في التقریر المالي السنوي السابق البیانات ، فإن  ۲۰۲۳یونیو    ۳۰تقدیمھ أو أنھ لن یكون ممثالً 

الشركة في طور تنفیذ البنود االحتیاطیة المناسبة لجمیع التعرضات المرتبطة بمؤشر لیبور بالدوالر األمریكي ، ومن 
 . ۲۰۲۳یو المتوقع أن تكتمل بحلول یون

 
لم یكن ھناك تغییر جوھري في رصید التسھیالت االئتمانیة المصرفیة ، والتي تشمل تلك التي تحتوي على شرط احتیاطي  

 الحالي منذ تاریخ التقریر السنوي السابق. انظر البیانات المالیة السنویة السابقة لمزید من التفاصیل.  لیبوریتعامل مع وقف  
 

 إدارة رأس المال ۲۹
 
مثل سیاسة الشركة في الحفاظ على قاعدة رأس المال قویة لضمان النمو المستقبلي لألعمال. تراقب اإلدارة العائد على  تت

حقوق الملكیة الذي تحدده الشركة على أنھ صافي األرباح مقسوماً على حقوق ملكیة المساھمین على أساس االحتمالیة  
 المرجحة.  

  
على تعدیل تكوین ھیكل رأس مال الشركة على النحو التالي:    ۲۰۱۲یونیو    ۹مؤرخ  وافق مجلس اإلدارة في اجتماعھ ال

٪). تمت الموافقة على نفس األمر من قبل الشركة األم النھائیة ٦٥٪): الدین (٥٪): الدیون الثانویة (۳۰حقوق الملكیة (
. وال تخضع الشركة إلى أیة  ۲۰۱۳ر  ینای  ٦أوكیو لشبكات الغاز والمساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في  

التجاریة،   الشركات  قانون  في  علیھا  المنصوص  المتطلبات  باستثناء  متطلبات رأسمالیة مفروضة من جھات خارجیة، 
 وتعدیالتھ.
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٣٧ 
 

 القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ۳۰
 

 المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة كما ھو موضح في بیان المركز المالي. أن القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات 
 

 التغیرات في التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة   ۳۱
 

 التزامات اإلیجار قرض قصیر األجل قرض ألجل  
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

    
 ٥٬۱۳۹ - ۱۰۲٬۹۷٤ ۲۰۲۱ ینایر ۱

 ۲٬۱٦۱ ۱۱٬٦٤٥ ۲۲٬۹۷۱ سحوبات/مبالغ تم الحصول علیھا خالل الفترة 
 (۲٬۰۷۸) (۱۱٬٦٤٥) (۲۸٬۳۹٤) المبالغ المسددة خالل الفترة

 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 
 ٥٬۲۲۲ - ۹۷٬٥٥۱ (غیر مدققھ) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
  ========  ========  ======== 

 ۸۳)( - ٥٬٤۲۳ التغیر في التدفقات النقدیة 
  ========  ========  ======== 
    

 - - - مصروفات  أخرى 
 ۲٤۱ ۳٦ ۳٬۹۸٥ مصروفات الفوائد

 ۲٤۱- ۳٦- ۳٬۹۸٥- الفائدة المدفوعة 
    ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

    
 ٦٬۰٥۲ - ۸۸٬۱۳۹ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 ۳٥۷ - ۲۰٬۲۰۲ علیھا خالل الفترة سحوبات/مبالغ تم الحصول  
 (۱٬٦۸۸) - (۹٬۳٦۰) المبالغ المسددة خالل الفترة

    
 ٤٬۷۲۱ - ۹۸٬۹۸۱ (غیر مدققھ) ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
    

 التغیر في التدفقات النقدیة 
۱۰٬۸٤۲ 

 
- 
 

(۱٬۳۳۱) 
 

    
 - - - مصروفات  أخرى 
 ۲٤۷ - ۲٬۹٤۸ مصروفات الفوائد

 (۲٤۷) - (۲٬۹٤۸) المدفوعة الفائدة 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
   

    
 ٦٬۰٥۲ - ۸۸٬۱۳۹ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 ۱٬٦٦٦ - ۲٥٬۹۹۰ سحوبات/مبالغ تم الحصول علیھا خالل الفترة 
 (۲٬٥۷۹) - (۱۱٬۱٥٥) المبالغ المسددة خالل الفترة

 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 
 ٥٬۱۳۹ - ۱۰۲٬۹۷٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

  ========  ========  ======== 
 (۹۱۳) - ۱٤٬۸۳٥ التغیر في التدفقات النقدیة 

  ========  ========  ======== 
 - - - مصروفات  أخرى 
 ۳٥۲ - ۳٬۷٥٤ مصروفات الفوائد

 (۸۳٥۲) - (۳٬۷٥٤) الفائدة المدفوعة 
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 والموجزة  ةیالمرحل ةیالمال اناتیحول الب ضاحاتیإ
 (تابع)  (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

 

٣٨ 
 

 ربحیة السھم  ۳۲
 

بقسمة   السھم  ربحیة  احتساب  األسھم  یتم  لعدد  المرجح  المتوسط  على  األم  الشركة  لمساھمي  العائد  الفترة  ربح  صافي 
 المصدرة خالل الفترة على النحو التالي: 

 
 سبتمبر ۳۰تسعة أشھر منتھیة في  سبتمبر ۳۰ثالثة أشھر منتھیة في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
     

 ۱٤٬٥٤۲ ۱٤٬٥۸٤ ۷٬۲۱۰ ٤٬۲۱۷ الربح العائد للمساھمین (ألف لایر عماني)
     

المتوسط المرجح لعدد األسھم لعائد السھم  
 ۷۷٬۰۲۰٬۰۰۰ ۷۷٬۰۲۰٬۰۰۰ ۷۷٬۰۲۰٬۰۰۰ ۷۷٬۰۲۰٬۰۰۰ األساسي والمخفف

     

 ۰٫۱۸۹ ۰٫۱۸۹ ۰٫۰۹٤ ۰٫۰٥٥ ربحیة السھم األساسیة والمخففة (ر.ع)
 
 
 

 إعادة تصنیف المعلومات المقارنة ۳۳
  

في بیان المركز المالي لتتوافق مع عرض السنة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱األرقام المقابلة التالیة بتاریخ  تمت إعادة تصنیف  
ألف لایر عماني والتي تم تسجیلھا    ۱٬۹۷۲الحالیة. نتیجة إلعادة التصنیف ، فإن التدفقات النقدیة المتعلقة بھذه السنھ البالغة  

ة قد تم إدراجھا اآلن ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة. ال سابقًا ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلی
حقوق  أو  المطلوبات  إجمالي  أو  األصول  إجمالي  أو  سابقًا  المعلنة  األرباح  على  ھذه  التصنیف  إعادة  عملیات  تؤثر 

 المساھمین.
 كما ھو مبین حالیا إعادة التصنیف كما ذكر سابقا  
     ألف لایر ُعماني  ُعماني ألف لایر  ألف لایر ُعماني  

 ۱۰٬۳۱۲ ( ۱٬۹۷۲) ۱۲٬۲۸٤ الجاریة -السلف والمدفوعات المسبقة 
 ۱٬۹۷۲ ۱٬۹۷۲ - غیر الجاریة  -السلف والمدفوعات المسبقة 

 ۱۲٬۲۸٤ - ۱۲٬۲۸٤ 
 

 ب  ۹* راجع المالحظة 
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 والبیانات المالیة تقریر ال

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : المسجل عنوان المكتب 
 

 ، بوشر،الجنوبیة الغبرة
 محافظة مسقط. 
 ۱۱٥٦صندوق برید: 

 ۱۳۰الرمز البریدي:  
 العذیبة 

 سلطنة عمان

 العمل الرئیسي:  مقر  
 

 مبنى صندوق تقاعد وزارة الدفاع،
 الطابق الرابع، الموالح، 

 سلطنة عمان
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 والبیانات المالیة تقریر ال
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 
 

 الصفحات  
   

   ۱ تقریر أعضاء مجلس اإلدارة   
  

 (ج)  ۲  –(أ)    ۲ الحسابات المستقلین تقریر مدققي 
  

 ۳ بیان المركز المالي  
  

 ٤ بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى  
  

 ٥ بیان التغیرات في حقوق الملكیة 
  

 ٦ بیان التدفقات النقدیة  
  

 ٤۲ - ۷ إیضاحات حول البیانات المالیة  
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١ 
 

 
 تقریر أعضاء مجلس اإلدارة 

 
ً وفق تقریرھم والبیانات المالیة المدققة للسنة  تقدیم أعضاء مجلس اإلدارة سر ، ی۲۰۱۹ لسنةلمتطلبات قانون الشركات التجاریة  ا

 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 

 األنشطة الرئیسیة 
اآلبار،  وأعمال، واختبار اآلبار، والتدفق المرتجعالحفر على الیابسة، وصیانة اآلبار،  خدماتتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في 

 المشاریع المتكاملة، وسوائل الحفر، وخدمات التدریب.  وإدارة، والتكسیر، وأنابیب الملف، وتدعیم اآلبار
 

 أسس إعداد الحسابات
ً تم إعداد البیانات المالیة المدققة المرفقة وفق   ۲۰۱۹ لسنةللمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وقانون الشركات التجاریة  ا

إصدار لوائح الشركات شأن ب ۱٤٦/۲۰۲۱ رقم  ار الوزاريوالقر ۲۰۱۹ سنةقانون الشركات التجاریة لذات الصلة من والمتطلبات 
 التجاریة. 

 
 المالیة النتائج واالعتمادات

 البیانات المالیة.ھذه من  ٤۲إلى    ۳في الصفحات من  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱نتائج الشركة للسنة المنتھیة في تم إدراج 
 

ً  فیروس كورونا أثرت تداعیات تفشي من   اً بشدة على الشركات واالقتصادات في جمیع أنحاء العالم. اعتبار ۲۰۲۰ في سنة عالمیا
مراقبة الخطط الشاملة المنفذة للتخفیف من المخاطر المرتبطة بآثار وضع و على  ۲۰۲۱ سنةالشركة واستمرت في  عملت، ۲۰۲۰
الحفارات (مع الطاقم) وتخفیض األسعار. ومع  بانخفاض حجم األعمال من خالل تكدیس التجاریة . تأثرت األعمال الوباءتفشي 

بالخطة   ذلك، فقد نجحت الشركة في التغلب على ھذه االضطرابات التجاریة وتمكنت من تحقیق إیرادات وربحیة أفضل مقارنةً 
ً دیة وفقالخدمات التعاق تم تنفیذ كافةتدفقات نقدیة تشغیلیة إیجابیة و إنتاج. تقوم الشركة ب۲۰۲۱  موازنة سنةالمدرجة في  للمعاییر  ا

جراء أي تعدیل محدد على وجود ضرورة إل، عدم بناًء على تقییمھا، وترى . تقوم الشركة بمراقبة الوضع عن كثبالزمة التعاقدیة ال
 ھذه البیانات المالیة.

 
دیسمبر   ۳۱المالیة المنتھیة في بیسة للسھم الواحد) للسنة  ٤۳٫۹۲لایر عماني (  ۳٫۳۸۲٫٥۰۰ بلغتدفعت الشركة توزیعات أرباح 

لایر عماني   ۲٫۱٤٦٫۲۰۰بیسة للسھم الواحد بقیمة  ۲۷٫۸۷:  ۲۰۲۰(الضریبة ٪ من األرباح بعد ۳۰مثل ، بما یللمساھمین ۲۰۲۰
 ). ۲۰۱۹لسنة المالیة ل
 

سھم الواحد بقیمة بیسة لل ۷۱٫۷۰بتوزیع أرباح نقدیة بواقع  ۲۰۲۲مارس  ۷ بتاریخأوصى مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد 
 ٪ من األرباح بعد الضریبة بشرط موافقة المساھمین.۳۰مثل ، بما ی۲۰۲۱ سنةلایر عماني عن  ٥٫٥۲۳٫۹۰۰

 
 مدققي الحسابات

 . شركة كي بي إم جيتم تدقیق البیانات المالیة من قبل 
 

 : إقرار
وزارة التجارة ووزارة الطاقة والمعادن، ، لاإلدارة واإلدارةمجلس أعضاء عن  باإلنابةنود أن نتوجھ بالشكر، باألصالة عن أنفسنا و

، نا، وبنوكنا، وموردینا، وموظفینائومساھمینا، وعمال، أوكیو مجموعةوالحكومیة األخرى،  والجھاتالصناعة وترویج االستثمار، و
 إلخ. 

 
 عن مجلس اإلدارة  باإلنابة

 ________________________ 
 مجلس اإلدارة رئیس
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٣ 
 

 

 بیان المركز المالي 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني إیضاح 

    الموجودات 
    الموجودات غیر المتداولة

 ۱٥۳٬٦٤٦ ۱۸٤٬۳۷۷ ٥ الممتلكات واآلالت والمعدات 
 ٤٬۰۹۸ ۲۰٬۲۲٥ ٦ نجاز أعمال رأسمالیة قید اال
 ۱۷۰ ۲٥۰ ۷ موجودات غیر ملموسة 

 ۳٤٤ ۱۸۷ ج-۱٥ غیر متداولة  – مصروفات مؤجلة 
 ٥٬۹۳٦ ٤٬۹۳٥ أ-۸ موجودات حق االستخدام 

   ------------ ----  ------------ ---- 
 ۱٦٤٬۱۹٤ ۲۰۹٬۹۷٤  إجمالي الموجودات غیر المتداولة

   ------------ ----  ------------ ---- 
    الموجودات المتداولة

 ۲٦٬٦۸٦ ۳٥٬٥۳۲ أ-۹ التجاریة واألخرى الذمم المدینة  
ً السلفیات والمصروفات   ۳۲٬٥۹۸ ۱۲٬۲۸٤ ب -۹ المدفوعة مقدما

 ۱٤٬٥۳۱ ۱٤٬۱٦۳ ۱۰ المخزون 
 ٤٬۷٥۱ ۹٬۹٥۸ ب-۱۱ مصرفیة ألجل  ھودیع

 ۲٬۳۹۲ ۷٬٦۷٥ أ-۱۱ النقد واألرصدة المصرفیة 
 ۲٥٦ ۱۹۱ ج-۱٥ متداولة  – مصروفات مؤجلة 

   ------------ ----  ------------ ---- 
 ۸۱٬۲۱٤ ۷۹٬۸۰۳  إجمالي الموجودات المتداولة 

   ------------ ----  ------------ ---- 
 ۲٤٥٬٤۰۸ ۲۸۹٬۷۷۷  إجمالي الموجودات 

  ========= ========= 
    حقوق الملكیة والمطلوبات
    رأس المال واالحتیاطیات 

 ۷۷٬۰۲۰ ۷۷٬۰۲۰ ۱۲ رأس المال
 ٥٬٥٦۹ ۷٬٤۱۰ ۱۳ االحتیاطي القانوني 
 ۳٦٬۰۰۷ ٤۹٬۱۹٦  األرباح المحتجزة 

   ------------ ----  ------------ ---- 
 ۱۱۸٬٥۹٦ ۱۳۳٬٦۲٦  إجمالي حقوق الملكیة 

   ------------ ----  ------------ ---- 
    المتداولةغیر المطلوبات 

 ۷٥٬۸۷۰ ۸۷٬٦٤٤ ۱٤ استحقاق غیر متداول  – قروض ألجل 
 ۱٬۰۰۳ - ب-۱٥ التزام سداد مؤجل 

 ۹۰۳ ۲٬۱۳۷ أ-۱٥ إیرادات مؤجلة 
 ٤٬۳۸٦ ٤٬۲۰۹ ۲۳ التزام الضریبة المؤجلة 

 ۱٬٦۹٤ ۱٬۸٥٤ ۱٦ تعویضات نھایة الخدمة للموظفین
 ٤٬۷۸۷ ۳٬۱۹٥ ب -۸ استحقاق غیر متداول  – التزامات اإلیجار 

   ------------ ----  ------------ ---- 
 ۸۸٬٦٤۳ ۹۹٬۰۳۹  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 

   ------------ ----  ------------ ---- 
    المطلوبات المتداولة 

 ۱۲٬۲٦۹ ۱٥٬۳۳۰ ۱٤ استحقاق متداول   – قرض ألجل 
 ۱٬۲٦٥ ۱٬۹٤٤ ب -۸ استحقاق متداول  – التزامات اإلیجار 

 ۱۱٬۷۹۲ ۲٤٬۷٦۳ أ-۱۷ الذمم الدائنة التجاریة 
 ۸٬٥۱٤ ۹٬۷۷۹ ب-۱۷ الذمم الدائنة األخرى 

 ۱٬۰٥۷ ۱٬۰۲٤ أ-۱٥ اإلیرادات المؤجلة 
 ۹۸۹ ۱٬۰۳۸ ب-۱٥ التزام سداد مؤجل 

 ۲٬۲۸۳ ۳٬۲۳٤ ۲۳ ضریبة الدخل مستحقة الدفع 
   ------------ ----  ------------ ---- 

 ۳۸٬۱٦۹ ٥۷٬۱۱۲  إجمالي المطلوبات المتداولة 
   ------------ ----  ------------ ---- 

 ۱۲٦٬۸۱۲ ۱٥٦٬۱٥۱  إجمالي المطلوبات 
   ------------ ----  ------------ ---- 

 ۲٤٥٬٤۰۸ ۲۸۹٬۷۷۷  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 
  ========= ========= 
 

 وتم توقیعھا نیابةً عنھم من قبل: ،۲۰۲۲مارس  ۷من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ والتصریح بإصدارھا تم اعتماد ھذه البیانات المالیة 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رئیس مجلس اإلدارة اإلدارة المنتدبعضو مجلس  المدیر المالي التنفیذي

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٤۲إلى  ۱۰تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 .(ج) ۲(أ) إلى  ۲من إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات 
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٤ 
 

  واإلیرادات الشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر بیان 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني  إیضاح 
    

 ۱۰٥٬۱۸٦ ۱۲٤٬٥۱۱ ۱۸ اإلیرادات من العقود مع العمالء 
 (۸۰٬۳۰۹) ) ۹۲٬۳۱۹( ۱۹ تكلفة المبیعات

   -------------  ------------- 
 ۲٤٬۸۷۷ ۳۲٬۱۹۲  إجمالي األرباح 

 )۷٬۳۰۷( ) ٥٬٤۲۳( ۲۰ المصروفات العمومیة واإلداریة 
 )۱٬۱٦۰( ) ۹٤۱( أ-۲۱ المصروفات األخرى 

 ۲۱ ۳۸۹ ب -۲۱ اإلیرادات األخرى 
 ۱۲۳ ۱۳ ۹ عكس الخسائر االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة 

 - ) ٦۳٦( ٥ انخفاض قیمة الموجودات الثابتة 
   ------------  ------------ 

 ۱٦٬٥٥٤ ۲٥٬٥۹٤  األرباح التشغیلیة 
 )۳٬٥۹٥( ) ٤٬۳۰۷( ۲۲ تكالیف التمویل

 ٤٦۳ ۲۲٦ ۲۲ إیرادات التمویل 
   ------------   ------------ 

 ۱۳٬٤۲۲ ۲۱٬٥۱۳  األرباح قبل الضریبة 
 )۲٬۱٤۷( ) ۳٬۱۰۰( ۲۳ الضریبة 

   ------------  ------------ 
 ۱۱٬۲۷٥ ۱۸٬٤۱۳  اإلیرادات الشاملة للسنة األرباح وإجمالي 

   =======  ======= 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٤۲إلى  ۱۰تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 
 . (ج)  ۲(أ) إلى   ۲من إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات 
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٥ 
 

 

 الملكیةحقوق بیان التغیرات في 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 اإلجمالي  األرباح المحتجزة  االحتیاطي القانوني  رأس المال  

 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
     

 ۱۰۹٬٤٦۷ ۲۸٬۰۰٦ ٤٬٤٤۱ ۷۷٬۰۲۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

 وإجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة األرباح 
 

- 
 

- 
 

۱۱٬۲۷٥ 
 

۱۱٬۲۷٥ 
 - )۱٬۱۲۸( ۱٬۱۲۸ - المحول إلى االحتیاطي القانوني

المعامالت مع المالكین، المسجلة مباشرةً  
  :ضمن حقوق الملكیة

  
  

 )۲٬۱٤٦( )۲٬۱٤٦( - - توزیعات األرباح المدفوعة 
  ----------  ----------  ----------  ------ ----- 

 ۱۱۸٬٥۹٦ ۳٦٬۰۰۷ ٥٬٥٦۹ ۷۷٬۰۲۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 األرباح وإجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 
 

- 
 

- 
 

۱۸٬٤۱۳ 
 

۱۸٬٤۱۳ 
 - ) ۱٬۸٤۱( ۱٬۸٤۱ - المحول إلى االحتیاطي القانوني

المعامالت مع المالكین، المسجلة مباشرةً  
  :ضمن حقوق الملكیة

  
  

 المدفوعة توزیعات األرباح 
- - )۳٬۳۸۳ ( )۳٬۳۸۳ ( 

  -----------  --------------  --------------  ------------ 
 ۱۳۳٬٦۲٦ ٤۹٬۱۹٦ ۷٬٤۱۰ ۷۷٬۰۲۰ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في 

  ======  ========  ========  ======= 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٤۲إلى  ۱۰تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .(ج) ۲(أ) إلى  ۲من إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات 
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٦ 
 

 بیان التدفقات النقدیة
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  إیضاح  
    

    األنشطة التشغیلیة 
 ۱۳٬٤۲۲ ۲۱٬٥۱۳  األرباح قبل الضریبة 

    تعدیالت لـ: 
 ۱۸٬۱۲۹ ۱۹٬۹۸٦ ٥ االستھالك واإلطفاء 

 - ٦۳٦  انخفاض قیمة الموجودات الثابتة 
 ) ۳۱۹( ۱٬۲۰۱ أ-۱٥ اإلیرادات المؤجلة 
 ) ۱٬۰٥۱( ) ۹٥٤( ب-۱٥ التزام سداد مؤجل 
 ۷٤۹ ۹۱۹  تجدیدات أساسیة 

 ۳۹۹ ) ۳٦۸(  شطب ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٦٦ ۲۲۲  التكلفة المؤجلة 

 ۳٬٥۹٥ ٤٬۳۰۷  مصروفات الفائدة 
 ) ٤٦۳( ) ۲۲٦(  إیرادات الفائدة 

 ۳۱٥ ۲۸۳ ۱٦ تعویضات نھایة الخدمة للموظفین 
 ) ۲٦( -  تعدیل اإلیجار 

   -------------  ------------- 
 ۳٤٬۸۱٦ ٤۷٬٥۱۹  تغیرات رأس المال العامل: 

    المخزون
 ) ۱٬۹۲۱( ۳٦۸  المدینة التجاریة واألخرى الذمم 

 ) ٤۳۰( ) ۸٬۸٤٦(  الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 
 ) ۱٬٦۰۰( ) ۲٬۳۸٦(  واألخرى الذمم الدائنة التجاریة

   -------------  ------------- 
 ۳۰٬۸٦٥ ۳٦٬٦٥٥  النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

 ) ۱٬۳٥۸( ) ۲٬۳۲٦(  ضریبة الدخل المدفوعة 
 ) ۲۸۳( ) ۱۲۳( ۱٦ تعویضات نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 

   -------------  ------------- 
 ۲۹٬۲۲٤ ۳٤٬۲۰٦  صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

   -------------  ------------- 
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 ) ۱٬٦۳٥( ) ۱٬۷۱٥( ٥ حیازة ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۱٥ ۳۸۹  المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 ) ۱۲۱( ) ۱٤۳( ۷ شراء موجودات غیر ملموسة 
 ) ۸٬۳۳۸( ) ٤۷٬۷۰٥( ٦ نجاز اإلضافات إلى األعمال الرأسمالیة قید اال
 ً  ) ۲٥٬٦۱٥( ۲۰٬۳۱٤  السلفیات والمصروفات المدفوعة مقدما

 ٤٦۳ ۲۲٦  الفائدة المستلمة 
   -------------  ------------ 

 ) ۳٥٬۲۳۱( ) ۲۸٬٦۳٤(  صافي النقد من األنشطة االستثماریة 
   -------------  ------------ 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ۲۸٬۱٦٥ ۲٥٬۹۹۰ ۳۰ صرف قروض 

 ) ۲۱٬٦۱٥( ) ۱۱٬۱٥٥( ۳۰ سداد قروض 
 ) ٤٬۷٥۱( ) ٥٬۲۰۷(  ودیعة مصرفیة ألجل 

 ) ۲٬۱٤٦( ) ۳٬۳۸۳(  توزیعات األرباح المدفوعة 
 ) ۳٬۲۹۱( ) ۳٬۹٥٥(  الفائدة المدفوعة 

 ) ۲٬۰۸۲( ) ۲٬٥۷۹( ۳۰ سداد التزامات اإلیجار
   -------------  ------------- 

 ) ٥٬۷۲۰( ) ۲۸۹(  صافي النقد من/ (المستخدم في) األنشطة التمویلیة 
   -------------  ------------- 

 ) ۱۱٬۷۲۷( ٥٬۲۸۳  التغیر في النقد وما یعادلھ صافي  
 ۱٤٬۱۱۹ ۲٬۳۹۲  ینایر  ۱النقد وما یعادلھ في 

   ---------  ---------- 
 ۲٬۳۹۲ ۷٬٦۷٥ ۱۱ دیسمبر ۳۱النقد وما یعادلھ في 

  ===== ===== 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٤۲إلى  ۱۰تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .(ج) ۲(أ) إلى  ۲من إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٧ 
 

 القانوني واألنشطة الرئیسیة   الوضع ۱
 
تأسست الشركة  .  مقفلة في سلطنة عمانعمانیة  مساھمة  ("الشركة") كشركة    أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.متم تسجیل   

  لالستكشاف واإلنتاج  أوكیوالشركة تابعة لشركة  إن  .  ۲۰۰۷مارس    ٤وبدأت عملیاتھا التجاریة في    ۲۰۰٦مایو    ۲٤في  
  أوكیو ش.م.ع.م   األساسیة ھيالشركة األم  إن  تأسست في سلطنة عمان.    محدودة المسؤولیةاألم")، شركة  الشركة  ("   ش.م.م

 مقفلة تأسست في سلطنة عمان.  عمانیة ")، شركة مساھمةالشركة األم األساسیة(" 
 

 ، العذیبة، سلطنة عمان. ۱۳۰، رمز بریدي  ۱۱٥٦ ص.ب  العنوان المسجل للشركة ھوإن 
 

األنشطة الرئیسیة للشركة في خدمات الحفر على الیابسة، وصیانة اآلبار، والتدفق المرتجع، واختبار اآلبار، وأعمال  تتمثل  
 اآلبار، وتدعیم اآلبار، والتكسیر، وأنابیب الملف، وإدارة المشاریع المتكاملة، وسوائل الحفر، وخدمات التدریب.

 
 والمعدلة مالیة الجدیدة تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ال ۲
 

 التي تم إصدارھا وتفعیلھا المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
 
المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر من  ۹المعیار رقم (تعدیالت على  ۲المرحلة  -الفائدة  تعدیل السعر المرجعي لمعدل •

 ). ة إلعداد التقاریر المالیةالدولی من المعاییر ۱٦و ٤و ۷المعاییر و، ۳۹  رقم الدولي ، والمعیار المحاسبيالمالیة
إلعداد التقاریر   ةالدولی من المعاییر ۱٦رقم  (تعدیل على المعیار في أعقاب تفشي فیروس كوروناامتیازات اإلیجار  •

 المالیة). 
 

 لیس لھذه المعاییر أي تأثیر مادي على ھذه البیانات المالیة. 
 

 ا بعدتفعیلھدون أن یتم التي تم إصدارھا  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
 
اإلیجار   • فیروس كوروناامتیازات  أعقاب تفشي  المعیار  -  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لما بعد    في  من    ۱٦رقم    تعدیل على 

 ؛)۲۰۲۱أبریل  ۱( إلعداد التقاریر المالیة ةالدولی المعاییر
 ؛ )۲۰۲۲ینایر   ۱( ۱۷ رقم  الدولي يمعیار المحاسبالتعدیالت على  -العقد  انجازتكلفة  - العقود المثقلة بالتزامات •
 ؛ )۲۰۲۲ینایر  ۱( ۲۰۲۰ - ۲۰۱۸ات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة التحسین •
  ۱٦الدولي رقم    يمعیار المحاسب التعدیل على    -  متحصالت قبل االستخدام المزمعوالمعدات: الالممتلكات واآلالت   •

 ؛ )۲۰۲۲ینایر  ۱(
 ؛ )۲۰۲۲ینایر  ۱( ۱ رقم الدولي  يمعیار المحاسبالتعدیل على  -اإلطار المفاھیمي مراجع  •
متداولة   • وغیر  متداولة  أنھا  على  المطلوبات  على    -تصنیف  المحاسبالتعدیالت  ینایر   ۱(  ۱  رقم  الدولي   يمعیار 

 ؛)۲۰۲۳
 ؛)۲۰۲۳ینایر  ۱( یھوالتعدیالت عل " عقود التأمین"  المالیة من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ۱۷رقم  المعیار •
  ۱(  ۲  رقم  الممارسة  إقرارو  ۱  رقم   الدولي   يمعیار المحاسبالالتعدیالت على    -  ةالمحاسبی  اتاإلفصاح عن التقدیر •

 و  ؛)۲۰۲۳ینایر 
بال • المتعلقة  المؤجلة  والمطلوباتالضرائب  على    موجودات  (تعدیالت  واحدة  معاملة  من  المحاسبالالناشئة    ي معیار 

 . )۱۲ رقم الدولي
 
. للشركة  لھذه المعاییر أي تأثیر مادي على البیانات المالیةمن المتوقع أن یكون لیس 
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 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٨ 
 

  ((تتااببعع))  والمعدلة تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة  ۲
 
 تعدیل السعر المرجعي لمعدل الفائدة   ۲-۱

 
أعلنت ھیئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، التي تنظم سعر الفائدة المعروض بین البنوك في لندن   ،۲۰۱۷في یولیو  

ھو أحد أكثر أسعار الفائدة القیاسیة شیوًعا. ستؤثر  یعتبر لیبور  .  ۲۰۲۳") أن مؤشر الفائدة سیتوقف بعد یونیو  لیبور(" 
األدوات المالیة.  احتساب  لیبور وتوقعات وقف سعر لیبور على استراتیجیة إدارة المخاطر الحالیة للشركة وربما    تعدیالت
 یعادلبما  ملیون لایر عماني    ٥۰٫۸٦۷لدى الشركة قروض بنكیة بالدوالر األمریكي بقیمة   ،۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  

ویرجع   )،ملیون دوالر أمریكي  ۷۷٫۹۰  بما یعادلملیون لایر عماني    ۲۹٫۹۹۸:  ۲۰۲۰ملیون دوالر أمریكي (   ۳۲٫۲۹۳
الفائدة على  للتفاصیل حول  لبیانات المالیة  حول ا  ۱٤جزء من الفائدة على القروض المصرفیة إلى لیبور. راجع إیضاح  

 القروض المصرفیة. 
 

لیبور ال ینبغي أن یؤدي بشكل عام إلى تعدیل جوھري في التزام    تعدیلأن    بحیثتأثیر    لھ   إن اإلعفاءات بموجب المعیار
 القرض. 

 
 الھامة  المحاسبیةملخص السیاسات   ۳

 
 التوافقأسس اإلعداد وبیان 

 
الصادرة عن    التقاریر المالیةتم إعداد البیانات المالیة للشركة على أساس التكلفة التاریخیة وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد  

/    ۱٤٦والقرار الوزاري   ۲۰۱۹  لسنةقانون الشركات التجاریة  ذات الصلة بوالمتطلبات   مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
 إصدار الئحة الشركات التجاریة. والذي تم بموجبة  ۲۰۲۱

 
مع   یتوافق  بما  المالیة  البیانات  إعداد  التیتطلب  إلعداد  الدولیة  الدولیة  المعاییر  المالیة  التقدیرات قاریر  بعض  استخدام 

ممارسة   اإلدارة  من  یتطلب  كما  الھامة.  عند  المحاسبیة  المُ أحكامھا  والمبالغ  للشركة  المحاسبیة  السیاسات  علنة تطبیق 
 للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. 

 

تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادرا ما تتساوى التقدیرات المحاسبیة مع النتائج الفعلیة ذات   بوضعتقوم الشركة  
التي تنطوي على درجة أعلى من   المجاالت  التي تكون فیھا   التعقید،أو    األحكامالصلة. تم اإلفصاح عن  المجاالت  أو 

 . ٤ االفتراضات والتقدیرات جوھریة للبیانات المالیة في اإلیضاح
 

 تم عرض البیانات المالیة باللایر العماني وھو عملة الدولة التي یتم فیھا تنفیذ جمیع عملیات الشركة. 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة
 

 فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل الشركة: 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

 بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة. یتم بیان
  

 النفقات الالحقة 
 

الرئیسیة في القیمة   وعملیات الفحص  یتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من بند من بنود اآلالت والمعدات واإلصالحات
ضمنة في الجزء إلى الشركة ویمكن قیاس  تالدفتریة للبند إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة الم

للممتلكات واآلالت والمعدات في    موثوق.تكلفتھ بشكل   الیومیة  الخدمة  الخسائر  یتم االعتراف بتكالیف  عند  األرباح أو 
 تكبدھا. 
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٩ 
 

 
  ((تتااببعع))الھامة  المحاسبیةملخص السیاسات   ۳

 
  ((تتااببعع)) السیاسات المحاسبیة الھامة

 
 االستھالك

 
یتم تحمیل االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات. 

 األعمار اإلنتاجیة المقدرة:فیما یلي 
 
 السنوات 

 ۳۰ - ۳ الحفارات ومعدات خدمات اآلبار 
 ۳ األثاث والتجھیزات 

 ٥ - ۳ اآلليوأجھزة الحاسب المكتبیة  المعدات
 ۱۰ - ٥ المركبات 

 ۱۰ - ۳ اإلصالحات والفحوصات الرئیسیة 
 ۳۰ - ۱۰ المباني

 
 یتم إعادة تقییم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر.

  
على أنھ الفرق  من الخدمة  أو استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات    بیعالناتجة عن    األرباح أو الخسائریتم تحدید  

 . األرباح أو الخسائروالقیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھ في متحصالت البیع بین 
 

 نجازاالقید األعمال الرأسمالیة 
 

انخفاض   خسائرقید اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو التورید أو األغراض اإلداریة بالتكلفة ناقًصا أي  الموجوداتیتم تسجیل 
التركیب   الموقع وتكالیف  تجھیز  المھنیة وتكالیف  األتعاب  التكلفة  بھا. تشمل  للموجودات   ،و   والتجمیعمعترف  بالنسبة 

إلى فئات مناسبة من  الموجوداتللشركة. یتم تصنیف ھذه  المؤھلة، یتم رسملة تكالیف االقتراض وفقًا للسیاسة المحاسبیة
لالستخدام   وتكون جاھزة  تكتمل  عندما  والمعدات  یبدأ  المزمعاآلالت  ھذه  احتساب  .  تكون    الموجوداتاستھالك  عندما 

 المزمع لھا.جاھزة لالستخدام  الموجودات
 

 غیر الملموسة  الموجودات
 

الشركة، والتي لھا عمر إنتاجي محدد، بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء  استحوذت علیھا  یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة التي  
المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة. تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة 

عند تكبدھا. األرباح أو الخسائر  . یتم االعتراف بجمیع المصروفات األخرى في صلةذات الضمنة في األصل المحدد  تالم
على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات  األرباح أو الخسائر یتم االعتراف باإلطفاء في 
 لالستخدام.  جاھزیتھاغیر الملموسة من تاریخ 

 
 اإلطفاء

 
فیما یلي  .  لكل أصلغیر الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة    یتم إطفاء الموجودات

 األعمار اإلنتاجیة المقدرة:
 
 السنوات 

 ۷ برامج تخطیط موارد المؤسسة 
 ۷ - ۲ أخرى  
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١٠ 
 

  ((تتااببعع))الھامة  المحاسبیةملخص السیاسات   ۳
 

  ((تتااببعع)) السیاسات المحاسبیة الھامة
 

 غیر المالیة الموجوداتقیمة   انخفاض
 

. في حالة  تعرض النخفاض القیمةفي تاریخ كل تقریر، بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على أن األصل قد    الشركة،تقوم  
لالسترداد    ةالقابل   القیمةأو عند الحاجة إلى اختبار انخفاض القیمة السنوي لألصل، تقوم الشركة بتقدیر    مؤشر،وجود أي  
، أیھما أعلى، ناقًصا تكالیف الوحدة المنتجة للنقدالقیمة العادلة لألصل أو    فيالقیمة القابلة لالسترداد لألصل  تتمثل  لألصل.  

تدفقات نقدیة   یحقق، ما لم یكن األصل ال  ألصل مالالسترداد  القیمة القابلة  ید  االستخدام. یتم تحد  مناالستبعاد وقیمتھا  
. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة  الموجوداتخرى أو مجموعة الخاصة بالموجودات األداخلة مستقلة إلى حد كبیر عن تلك 

القابلة   قیمتھ  للنقد  المنتجة  الوحدة  أو  ال  لالسترداد، لألصل  منخفض  األصل  القابلة  یعتبر  قیمتھ  إلى  تخفیضھ  ویتم  قیمة 
االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل    من لالسترداد. عند تقدیر القیمة  

ید القیمة  والمخاطر الخاصة باألصل. عند تحد  للمالالخصم قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة  
تكالیف   ناقًصا  ھذه    االستبعاد، العادلة  تحدید مثل  إمكانیة  في حالة عدم  االعتبار.  في  الحدیثة  السوق  أخذ معامالت  یتم 

انخفاض القیمة على میزانیات تفصیلیة وحسابات    احتسابیتم استخدام نموذج تقییم مناسب. تستند الشركة في    المعامالت،
الموجودات  التي یتم تخصیص  وحدة من الوحدات المنتجة للنقد لدى الشركة  كل منفصل لكل  متوقعة، والتي یتم إعدادھا بش

تغطي ھذه المیزانیات وحسابات التوقعات عموًما فترة عشر سنوات. یتم االعتراف بخسائر انخفاض قیمة    الفردیة لھا.
ضمن فئات المصروفات المتوافقة مع    األرباح أو الخسائربما في ذلك انخفاض قیمة المخزون، في    المستمرة،العملیات  

 تعرض النخفاض القیمة.وظیفة األصل الذي 
 

یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على أن    التجاریة،   الشھرةالنسبة للموجودات باستثناء  
تقوم الشركة    المؤشر،خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا سابقًا لم تعد موجودة أو انخفضت. في حالة وجود مثل ھذا  

اض القیمة المعترف بھا سابقًا فقط  انخف  خسائرلالسترداد لألصل أو للوحدة المنتجة للنقد. یتم عكس    ةالقابل  القیمةبتقدیر  
انخفاض    خسائرلالسترداد لألصل منذ االعتراف بآخر    ةالقابل  القیمةإذا كان ھناك تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید  

ة ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القیم  بحیثإن عملیة العكس محدودة  في القیمة.  
قیمة األصل  انخفاض في    بخسائرلم یتم االعتراف    في حالاالستھالك،  بعد خصم  الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا،  

، بالقیمة الُمعاد تقییمھااألصل  قید بما لم یتم    األرباح أو الخسائري السنوات السابقة. یتم االعتراف بھذا العكس في بیان  ف
 ھذا العكس كزیادة في إعادة التقییم. یتم التعامل مع الحالة،وفي ھذه 

 
 المالیة الموجودات

 
 خرى. األتجاریة والمدینة الذمم الالبنوك والنقد واألرصدة  الموجودات المالیة للشركة من  تتألف

  
 تصنیفال
 

 فئات القیاس التالیة:   ضمنتصنف الشركة عند االعتراف المبدئي أدواتھا المالیة غیر المشتقة 
 
 و  األرباح أو الخسائر)؛أو من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  ن خالل  متلك التي سیتم قیاسھا الحقًا بالقیمة العادلة ( •
 تلك التي سیتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. •
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١١ 
 

  ((تتااببعع))الھامة  المحاسبیةملخص السیاسات   ۳
 

  ((تتااببعع)) السیاسات المحاسبیة الھامة
 

  ((تتااببعع))   المالیة الموجودات
 

 التصنیف (تابع) 
 

 إلدارة األدوات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة.  المنشأةیعتمد التصنیف على نموذج أعمال 
 

ضمن    أوضمن األرباح أو الخسائر  سیتم تسجیل األرباح والخسائر إما    العادلة،بالنسبة للموجودات التي یتم قیاسھا بالقیمة  
 اإلیرادات الشاملة األخرى. 

 
 وإیقاف االعتراف االعتراف 

 
وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ    المتاجرة،في تاریخ    االعتیادیةالمالیة بالطریقة    الموجوداتیتم االعتراف بمشتریات ومبیعات  
االعتراف بالموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من   إیقافالشركة بشراء أو بیع األصل. یتم 

 ھا وعندما تقوم الشركة بتحویل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة إلى حد كبیر. الموجودات المالیة أو تم تحویل
 
 قیاسال
 

، تقیس الشركة األصل المالي بقیمتھ العادلة. یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة للموجودات المبدئيعند االعتراف  
حیثما األرباح أو الخسائر  األرباح / (الخسائر) األخرى في    ضمن األرباح أو الخسائر    من خاللالمالیة بالقیمة العادلة  

 .أمكن
 
 واألخرى  تجاریة المدینة الذمم ال
 

االعتراف   ذم  المبدئي،عند  بقیاس  الشركة  المطفأة تقوم  بالتكلفة  قیاسھا الحقًا  ویتم  المعاملة  بتكلفة  التجاریة  المدینة  مھا 
باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقًصا مخصص خسارة االئتمان المتوقعة. تستحق الذمم التجاریة المدینة بشكل عام  

المقابل   بقیمةتصنیفھا جمیعًا على أنھا متداولة. یتم االعتراف بالذمم المدینة التجاریة مبدئیًا  یتم    وبالتالي،  أشھر، ثالثة  خالل  
عندما یتم االعتراف بھا بالقیمة العادلة. تحتفظ الشركة    ھامة،غیر المشروط إال إذا كانت تحتوي على مكونات تمویلیة  

تقوم بقیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام   وبالتالي،  عاقدیة،التبالذمم المدینة التجاریة بھدف تحصیل التدفقات النقدیة  
 إن وجدت. الفعلي،طریقة معدل الفائدة 

 
 انخفاض القیمة

 
تقوم الشركة على أساس استشرافي بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بأدواتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة. 

 انخفاض القیمة المطبقة على ما إذا كانت ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان.تعتمد منھجیة 
 

ط یسمح بھ منھج مبستطبق الشركة    ،العالقةوالمستحق من األطراف ذات  فیما یتعلق بالذمم المدینة التجاریة واألخرى  
على مدى عمر  خسائر المتوقعة  التراف بوالذي یتطلب االع  ،من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹رقم    المعیار

 . بالذمم المدینةاالعتراف األولي األداة منذ 
 

 وما یعادلھ النقد 
 

واألرصدة لدى البنوك والودائع ألجل التي    الصندوق،من النقد في  یعادلھ  النقد وما    یتألف  النقدیة، لغرض بیان التدفقات  
 یمكن تحویلھا بسھولة إلى مبالغ نقدیة معروفة والتي ال تتعرض لمخاطر تغیر جوھریة في القیم. 
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١٢ 
 

  ((تتااببعع))الھامة  المحاسبیةملخص السیاسات   ۳
 

  ((تتااببعع)) السیاسات المحاسبیة الھامة
 

 المخزون
 

المرجح أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة على أساس المتوسط    ،القابلة للتحقیقالمخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة    یتم بیان
القابلة للتحقیق صافي القیمة  یتمثل  المخزون ونقلھ إلى موقعھ وحالتھ الحالیة.  لالستحواذ  وتشمل جمیع التكالیف المتكبدة  

 . تكلفة االستبدال المقدرة للمخزونفي 
 

 المطلوبات المالیة 
 

. یتم تصنیف  حساب األرباح أو الخسائریتم تصنیف المطلوبات المالیة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل  
العادلة من خالل حساب   بالقیمة  أنھا  المالیة على  الخسائر  المطلوبات  أو  بھا  األرباح  أنھا محتفظ  تم تصنیفھا على  إذا 

 . المبدئيللمتاجرة أو كانت مشتقة أو تم تصنیفھا على ھذا النحو عند االعتراف 
 

 .حقالتصنیف الال ال یُسمح بإعادةالمبدئي.  االعترافتحدد الشركة تصنیف المطلوبات المالیة عند 
 

یتم قیاسھا الحقًا وذمم دائنة تجاریة وأخرى  ألجل  تتكون المطلوبات المالیة للشركة من قروض ألجل وقروض قصیرة ا
 .حیثما ینطبقبالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، 

 
طریقة احتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتخصیص مصروفات الفائدة على الفترة   فيطریقة معدل الفائدة الفعلي  تتمثل  

المدفوعات النقدیة المستقبلیة المقدرة خالل العمر یتم بموجبھ خصم  المعدل الذي    فيي  معدل الفائدة الفعلیتمثل  ذات الصلة.  
 المبدئي.  االعترافالمتوقع لاللتزام المالي إلى صافي القیمة الدفتریة عند 

 
م قائم  أو یتم تعدیل شروط التزا   كبیر،عندما یتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض بشروط مختلفة إلى حد  

بالتزام  اعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف    ایقافأو التعدیل على أنھ  یتم التعامل مع ھذا االستبدال    جوھري،بشكل  
 .األرباح أو الخسائر، یتم االعتراف بالفرق في القیم الدفتریة ذات الصلة في حساب جدید

 
المالیة ویتم عرض صاتتم مقاصة   المالیة والمطلوبات  المالي فقط عندما یكون الموجودات  المركز  المبلغ في بیان  في 

أو   أساس صافي  على  تسویتھا  إما  وتعتزم  المبالغ  لمقاصة  قانونًا  ملزم  حق  حالیًا  الموجودات  للشركة  وتسویة تحقیق 
 . في ذات الوقتااللتزامات 

 
 نھایة الخدمة للموظفین تعویضات

 
ایتم تكوین مخصص   العمل  لتعویضات  لقوانین  وفقًا  العمانیین  إلى    العمانیة،لموظفین غیر  الحالیة   التعویضاتویستند 

 وسنوات الخدمة التراكمیة في تاریخ فترة التقریر.
 

وتعدیالتھ من    ۱۹۹۱  لسنة  ةاالجتماعی  اتالتقاعد للموظفین العمانیین وفقًا لبنود قانون التأمین  بتعویضاتیتم المساھمة  
 ھذه المساھمات كمصروفات عند تكبدھا  دقیوقت آلخر. یتم 

 
 المخصصات 

 
التزام قانوني أو   الشركة  المالي عندما یكون لدى  المركز  كنتیجة لحدث   استداللي،یتم االعتراف بالمخصص في بیان 

ویمكن تقدیر قیمة االلتزام بشكل   االلتزام،المحتمل أن یتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادیة لتسویة    ویكون من  سابق،
یتم تحدید المخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما   جوھریًا، موثوق. إذا كان التأثیر  

ً  ،للماللزمنیة قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة ا  المخاطر الخاصة بااللتزام.  ،وحیثماً یكون مناسبا
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١٣ 
 

  ((تتااببعع))الھامة  المحاسبیةملخص السیاسات   ۳
 

  ((تتااببعع)) السیاسات المحاسبیة الھامة
 

 تكالیف االقتراض 
 

تكالیف االقتراض فیما یتعلق بالفوائد والتكالیف األخرى المتكبدة فیما یتعلق باقتراض أموال.    فيتكالیف االقتراض  تتمثل  
تتطلب بالضرورة فترة طویلة من    موجوداتوھي    مؤھلة،موجودات  أو إنشاء أو إنتاج    استحواذالمنسوبة مباشرة إلى  

جاھزة  لموجوداتتصبح احتى   ،الموجوداتإلى تكلفة تلك تتم إضافتھا  البیع،أو  المزمعالوقت لتصبح جاھزة لالستخدام 
، من االستثمار المؤقت لقروض محددة  الُمحققةاالستثمار    فیما یتعلق بإیراداتأو البیع.    المزمعإلى حد كبیر لالستخدام  

المؤھلة. یتم االعتراف بجمیع تكالیف االقتراض   الموجوداتإنفاقھا على  إلى حین    ا من تكلفة تلك الموجوداتیتم خصمھ
 األخرى كمصروفات في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا. 

 
 عقود االیجار  

 
 الشركة كمستأجر

 
إیجار. یمثل العقد عقد إیجار، أو یتضمن تقوم الشركة، في بدایة العقد، بتقییم ما إذا كان عقد ما یمثل، أو یتضمن، عقد  

تعترف الشركة بأصل حق االستخدام والتزام إیجار مقابل فیما یتعلق بجمیع ترتیبات اإلیجار التي تكون فیھا  .  عقد إیجار
لمدة    مستأجر،طرف   إیجار  كعقود  (المحددة  األجل  قصیرة  اإلیجار  عقود  إیجار    ۱۲باستثناء  وعقود  أقل)  أو  شھًرا 
اإلیجار  الموجود لعقود  بالنسبة  القیمة.  تشغیل على    ھذه،ات منخفضة  اإلیجار كمصروفات  بمدفوعات  الشركة  تعترف 

عقد اإلیجار ما لم یكن ھناك أساس منتظم آخر أكثر تمثیال للنمط الزمني الذي یتم فیھ    فترةأساس القسط الثابت على مدى  
 استھالك المنافع االقتصادیة من الموجودات المؤجرة.

 
 لتزام االیجار ا
 

باستخدام مخصومة یتم مبدئیاً قیاس التزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار التي لم یتم سدادھا في تاریخ بدء العقد، 
وھو ما یحدث عموماً لعقود االیجار لدى    الفائدة الضمني في عقد اإلیجار أو، إذا تعذر تحدید ذلك المعدل بسھولة،معدل  

، وھو المعدل الذي یتعین على المستأجر دفعھ القتراض األموال  للشركةمعدل االقتراض اإلضافي الشركة، یتم استخدام  
 وبشروط وضمانات مماثلة.الالزمة للحصول على أصل بقیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة 

 
 ات اإلیجار المدرجة في قیاس التزام اإلیجار على ما یلي:  تشتمل دفع

 
 ة، ناقصاً أي حوافز ایجار؛ و الدفعات الثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسی •
باستخدام المؤشر أو المعدل كما في   • دفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما، یتم قیاسھا مبدئیاً 

 .العقد تاریخ بدء
 

 یتم عرض التزام عقد اإلیجار كبند في بیان المركز المالي. 
 

على مدى  األرباح أو الخسائر  یتم توزیع مدفوعات اإلیجار بین رأس المال وتكلفة التمویل. یتم تحمیل تكلفة التمویل على  
ة. یتم قیاس التزام عقد اإلیجار معدل فائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي لاللتزام لكل فتربھدف تحقیق  فترة اإلیجار  

الحقًا عن طریق زیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على التزام اإلیجار (باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة) وعن طریق  
 . التي تم أداؤھاتخفیض القیمة الدفتریة لتعكس مدفوعات اإلیجار 
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١٤ 
 

  ((تتااببعع))الھامة  المحاسبیةملخص السیاسات   ۳
 

  ((تتااببعع)) السیاسات المحاسبیة الھامة
 

  ((تتااببعع))   عقود االیجار
 

  ((تتااببعع))   الشركة كمستأجر
 

 قیاس التزام اإلیجار (وتقوم بتعدیل مماثل على أصل حق االستخدام ذي الصلة) عندما:  بإعادة الشركة تقوم
 

مدة عقد اإلیجار أو كان ھناك تغییر في تقییم ممارسة خیار الشراء، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزام    تتغیر •
 عدل. الخصم المُ  سعرعدلة باستخدام خصم مدفوعات اإلیجار المُ من خالل اإلیجار 

التغییرات في مؤشر أو معدل    تتغیر • المتوقع بموجب قیمة متبقیة  ما  مدفوعات اإلیجار بسبب  السداد  أو تغییر في 
عدل  عدلة باستخدام مُ خصم مدفوعات اإلیجار المُ من خالل  مضمونة، وفي ھذه الحاالت یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار  

وفي ھذه الحالة یتم استخدام    الُمتغیر،في سعر الفائدة  تغییر  بسبب  (ما لم تتغیر مدفوعات اإلیجار    المبدئيالخصم  
 عدل).خصم مُ  سعر

وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس  منفصل،المحاسبة عن تعدیل عقد اإلیجار كعقد إیجار  تتمیتم تعدیل عقد اإلیجار وال   •
 عدل. الخصم المُ  سعرعدلة باستخدام خصم مدفوعات اإلیجار المُ من خالل التزام اإلیجار 

 
 حق االستخدام موجودات

 

ودفعات اإلیجار التي تتم في أو قبل یوم   المقابل، اللتزام اإلیجار    المبدئيحق االستخدام على القیاس    موجوداتتشتمل  
 یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة. ، والبدء وأي تكالیف مباشرة أولیة

 

. إذا كان عقد  الصلة، أیھما أقصر  ذيیتم استھالك أصول حق االستخدام على مدى فترة اإلیجار والعمر اإلنتاجي لألصل  
األصل   ملكیة  ینقل  خیار  المعني  اإلیجار  ممارسة  تتوقع  الشركة  أن  االستخدام  أصل حق  تكلفة  تعكس  یتم   الشراء، أو 

. یبدأ االستھالك في تاریخ بدء عقد  المعنيالعمر اإلنتاجي لألصل    مدى استھالك أصل حق االستخدام ذي الصلة على  
 اإلیجار.

 

الممتلكات واآلالت والمعدات. تطبق الشركة المعیار المحاسبي  ضمن  حق االستخدام كبند منفصل    موجوداتیتم عرض  
خسائر انخفاض قیمة  أي  تعرض النخفاض القیمة واحتساب  ق االستخدام قد  لتحدید ما إذا كان أصل ح  ۳٦  رقم   الدولي 
 كما ھو موضح في سیاسة "الممتلكات واآلالت والمعدات".محددة 

 

.  وأصل حق االستخدامفي قیاس التزام اإلیجار  ما  ال یتم تضمین اإلیجارات المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل  
تلك ترتب علیھا أداء  فیھا الحدث أو الحالة التي    یقعت الصلة كمصروفات في الفترة التي  یتم االعتراف بالمدفوعات ذا

 .األرباح أو الخسائرالمدفوعات ویتم تضمینھا في بند "مصروفات التشغیل" في بیان 
 

لمكونات غیر  للمستأجر بعدم فصل ا من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة    ۱٦رقم    یسمح المعیار  عملیة،كوسیلة  
 كترتیب واحد.ذات الصلة یجاریة اإلمكونات غیر الیجار واإلعقد باحتساب وبدالً من ذلك یقوم  ،االیجاریة

 
 الشركة كمؤجر

 

كعقود إیجار تمویلیة أو تشغیلیة. عندما تنقل شروط عقد اإلیجار إلى   یتم تصنیف عقود اإلیجار التي تكون الشركة مؤجر
یتم تصنیف العقد على أنھ عقد إیجار تمویلي. یتم تصنیف جمیع   المستأجر،حد كبیر جمیع مخاطر ومزایا الملكیة إلى  

 عقود إیجار تشغیلیة.كعقود اإلیجار األخرى 
 

التشغیلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار ذات الصلة.    یتم االعتراف بإیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار
المتكبدة في التفاوض وترتیب عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر  المبدئیة  یتم إضافة التكالیف المباشرة  

 ویتم االعتراف بھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.
 

مكونات   على  العقد  یشتمل  وغیر  عندما  المعیار  یة، إیجارایجاریة  الشركة  الدولیة إلعداد    ۱٥رقم    تطبق  المعاییر  من 
 .لتخصیص المقابل بموجب العقد لكل مكونالتقاریر المالیة الدولیة 
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١٥ 
 

  ((تتااببعع))الھامة  ملخص السیاسات المحاسبیة  ۳
 

 ((تتااببعع)) السیاسات المحاسبیة الھامة
 

 اإلیرادات 
 

العمیل على    یسیطریتم االعتراف باإلیراد عندما    ،من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٥رقم    بموجب المعیار
في العقد المبرم مع العمیل أن یحق لھا  السلع أو الخدمات. یتم قیاس اإلیرادات على أساس المقابل الذي تتوقع الشركة  

 . أخرىوتستثني المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف 
 

 المقابل المتغیر 
 

یتم تقدیر المبالغ المتغیرة للمقابل إما بقیمتھا المتوقعة أو بالمبلغ األكثر احتماالً ویتم تضمینھا في اإلیرادات إلى الحد الذي  
 دات. اإلیراعدم عكس  معھ بشكل كبیریكون من المحتمل 

 
 تعدیل العقد

 
والتزامات جدیدة قابلة للتنفیذ أو    حقوقیترتب علیھ  یحدث تعدیل العقد عندما توافق الشركة والعمیل على تغییر في العقد  

تتم الموافقة علیھ. یمكن    حتىبالتعدیل    ةیغیر الحقوق وااللتزامات الحالیة القابلة للتنفیذ. ال یتم االعتراف باإلیراد المتعلق
 . السائدةأو شفھیة أو ضمنیة من خالل الممارسات التجاریة  خطیة ون الموافقة أن تك

 
تتعامل الشركة مع تعدیل العقد كعقد منفصل إذا نتج عنھ إضافة التزام أداء منفصل ویعكس السعر سعر البیع المستقل 

یتم احتساب التعدیل (بما في ذلك التعدیالت التي تؤثر فقط على سعر المعاملة)    ذلك،. وبخالف  ذو الصلة  اللتزام األداء
 .تراكمي ة الحق تسویةكتعدیل على العقد األصلي، إما مستقبلیًا أو من خالل 

 
یل.  قبل التعد  نقلھاأي تعدیل مستقبلي إذا كانت السلع أو الخدمات في التعدیل مختلفة عن تلك التي تم    باحتساب  الشركة  تقوم

إذا لم تكن السلع أو الخدمات في التعدیل   التسویة الالحقة التراكمیةتحتسب الشركة التعدیل من خالل    ذلك، على العكس من  
 ممیزة وجزًءا من التزام أداء واحد یتم استیفاؤه جزئیًا فقط عند تعدیل العقد. 

 
 هانجاز الحصول على العقد وتكلفة 

 
 تفي بالمعاییر التالیة:   نجازاال إذا كانت تكالیف    ما  مع عمیلما  تقوم الشركة برسملة التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد  

 
 د؛تتعلق مباشرة بعقد قائم أو عقد متوقع محد •
 مستقبالً؛ و أو تعزیز الموارد التي سیتم استخدامھا للوفاء بالتزامات األداء  تحقق •
 من المتوقع استردادھا.  •
 

، بما  هانجازتكالیف الحصول على عقد و / أو  بغرض تحدید  بإطفاء األصل المعترف بھ  على أساس منتظم  تقوم الشركة  
تعترف الشركة بھذه الخسائر    القیمة،التي یتعلق بھا األصل. في حالة انخفاض  ات  یتفق مع نمط تحویل السلع أو الخدم

 لالسترداد. القیمة القابلة  إلى الحد الذي تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة لألصل  
 

 یتم قیاس اإلیرادات على أساس المبلغ المقابل الذي تتوقع الحصول علیھ بموجب العقد المبرم مع العمیل باستثناء المبالغ
 المحصلة نیابة عن أطراف أخرى. تعترف الشركة باإلیرادات عندما تنتقل السیطرة على الخدمة أو المنتج إلى العمیل.
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١٦ 
 

 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة
 

 (تابع) اإلیرادات 
 

 إیرادات الخدمة 
 

والخدمات األخرى، لذا تقوم الشركة    للشركة فصل حالیاً بین معدل الموجودات المؤجرة لیس للمعدل الیومي التعاقدي  
المعاملة   ا حالیًا بتخصیص سعر  ال إلى  تقدیر  من  المؤجرة و موجودات  إلیرادات من  الخدمات األخرى. عندما یمكن 

خدمات  تقدیم  على  تنطوي  التي  المعاملة  باإلیراد   ، نتیجة  االعتراف  یجب  موثوق،  من  ال   ات بشكل  المعاملة  ناتجة 
إلى مرحلة   التقریر. یتم تقییم مرحلة اال   انجاز بالرجوع  إلى أوراق الفواتیر    نجاز المعاملة في نھایة فترة  بالرجوع 

 من قبل العمالء.   اعتمادھا و   تم إعدادھا من قبل الشركة التي  
 

تأخر  التشغیلیة الجدیدة) بعد خصم غرامة    الموجودات الحالیة و سبة للموجودات  بالن (   التجھیز یتم االعتراف بإیرادات  
الحالیة،    الموجودات   جھیز ثابت. في حالة وجود تكالیف ت ال إن وجدت، على مدى فترة العقد    ، من العمیل   بدء التشغیل 
ً ؤ إطفا فیجب  إن وجدت،   اً  جزء   جھیز ل تكلفة الت كّ ، تش أما بالنسبة للموجودات الجدیدة فترة العقد.    ى على مد   ھا أیضا

 من تكلفة تشغیل األصل. 
 

 المؤجرة   اإلیرادات من عقود الموجودات 
الشركة   المح احتسبت  االستھالك  أساس  المؤجرة على  الموجودات  الكلي اإلیرادات من  المجموع  وحدة  ل   تسب على 

 . ھامش إضافة  ذي عمر إنتاجي متوسط مع  أصل  
 

 بیع المنتجات 
 باإلیرادات من بیع البضائع عندما یتم نقل ضوابط المنتجات إلى المشترین. یتم االعتراف  

 
 إیرادات التمویل

 
یخصم  فائدة  معدل  فیھا  یُستخدم  والتي  الفعلیة،  الفائدة  طریقة  باستخدام  استحقاقھا  عند  الفائدة  بإیرادات  االعتراف  یتم 

 ع لألصل المالي إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل المالي. المستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقالمقبوضات النقدیة 
 

 ضریبة الدخل 
 

یتم االعتراف بمصروفات ضریبة الدخل ضمن األرباح أو الخسائر    تشمل ضریبة الدخل الضریبة الحالیة والمؤجلة. 
حقوق   بھا ضمن  االعتراف  یتم  الحالة  ھذه  ففي  الملكیة،  حقوق  في  مباشرة  بھا  المعترف  بالبنود  یتعلق  ما  بمقدار 

 الملكیة. 
 

ك باستخدام معدالت  تتمثل الضریبة الحالیة في الضریبة المتوقع دفعھا على اإلیرادات الخاضعة للضریبة للسنة، وذل 
الضریبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوھري بتاریخ التقریر وأي تعدیالت على الضریبة مستحقة الدفع عن السنوات  
أو   اإلیرادات  لبنود  الشامل ألنھ نظراً  الدخل  بیان  المذكور في  الربح  للضریبة عن  الخاضع  الربح  السابقة. یختلف 

ا  المصروفات الخاضعة للضریبة أو القا  بلة للخصم في السنوات األخرى وال یتضمن كذلك البنود التي ال تخضع أبدً
 للضریبة أو للخصم. 
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 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

١٧ 
 

 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة 
 

  (تابع) ضریبة الدخل 
 

 الضریبة المؤجلة
 

المؤجلة  الضریبة  احتساب  أساس   یتم  بین    على  المؤقتة  للموجودات والمطلوبات    القیم الفروق  البیانات  الدفتریة  في 
للضریبة.   الخاضعة  األرباح  احتساب  المستخدم في  المقابل  الضریبي  المؤجلة  المالیة والوعاء  الضریبة  قیاس  ویتم 

لقوانین المطبقة أو التي  وفقاً للمعدالت الضریبیة التي یتوقع أن تطبق على الفرق المؤقت عند إلغائھا، استنادا إلى ا 
 ستطبق على نحو واسع بحلول تاریخ التقریر. 

 
ال یُعترف بأصل الضریبة المؤجلة إال بالقدر الذي تتوفر معھ أرباح خاضعة للضریبة مستقبالً والتي یمكن استغالل  

تقریر ویتم  فترة  كل  ة  نھای موجودات الضریبة المؤجلة في  القیمة الدفتریة ل الفروق المؤقتة في مقابلھا. یتم مراجعة  
 تخفیضھا بالقدر الذي یصبح من غیر المحتمل معھ تحقق المنفعة الضریبیة ذات الصلة. 

 
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة إذا نشأ حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة موجودات ومطلوبات  

ال  الس   حالیة الضریبة  نفس  تفرضھا  التي  الدخل  تتعلق بضرائب  الضریبیة وكانت  تسویة  الشركة  تنوي  وكانت    لطة 
 . على أساس الصافي   حالیة موجودات ومطلوبات الضریبة ال 

 
 العمالت األجنبیة 

 
  المعامالت.یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العملة التشغیلیة للشركة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواریخ  

إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة المقومة بعمالت أجنبیة في تاریخ التقریر إلى العملة التشغیلیة وفقاً لسعر  تتم 
التحویل ضمن األرباح أو تاریخ.  یتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبیة الناتجة عن  الصرف السائد في ذلك ال

 الخسائر.     
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 

النظام  و  الھیئة العامة لسوق المالالصادرة عن    نظمةقانون الشركات التجاریة واأللتخضع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
مجلس اإلدارة واللجان التابعة  حضور اجتماعات  السنویة وتعتمد مكافآت ورسوم    ومیةالجمعیة العماألساسي للشركة. تحدد  

وزارة التجارة  من الالئحة التنفیذیة الجدیدة لقانون الشركات التجاریة الصادرة عن    ٥۷و  ٥٦لھ بما یتوافق مع المادتین  
 . والصناعة وترویج االستثمار

 
أعضاء مجلس اإلدارة    آتالمتاح لمكاف  احتساب المبلغ الكلي، قامت الشركة بالتنفیذیة المذكورةالئحة  المن    ٥٦  طبقاً للمادة

٪ من األرباح ۳۰٪ من األرباح، وتوزیعات أرباح الشركة بنسبة  ۱۰بعد األخذ في االعتبار تحویل االحتیاطي القانوني بنسبة  
وضع حد  على المساھمین. یتم بعد ذلك  توزیعات األرباح٪ ۱۰ نسبةسمیة المقترحة لأعلى من القیمة اال، ألنھ بعد الضریبة

رقم    الھیئة العامة لسوق المال من قرار    ۱۳۳المادة    ، بموجبالھیئة العامة لسوق المالوفقًا للوائح  أقصى لھذا المبلغ الكلي  
٪ من استحقاقاتھم.  ٥۰  نسبةب  كافآت مجلس اإلدارةلم  ضع حد أقصىوزارة المالیة التي توتبعاً لتوجھات    ۲۰۲۱) لسنة  ۲۷(

ً إذا   الحد األدنى من األرباح االسمیة للمساھمین    ال یسع توزیعأقل من السنة المالیة السابقة أو كان    حققت الشركة أرباحا
فعلخصم  ٪ من األرباح بعد  ۱۰بنسبة   أ الضرائب،  الشركة  بما ال یزید عن  ى  السنویة  المكافأة  لایر    ۱۰۰٫۰۰۰ن تحدد 

 عماني. 
 

من الالئحة التنفیذیة المشار إلیھا، یجب أن تحدد الجمعیة العمومیة رسوم حضور جلسات مجلس اإلدارة    ٥۷اً للمادة  طبق
 لایر ُعماني لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.  ٦٫۰۰۰واللجان التابعة لھ، بقیمة ال تتجاوز 
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 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

١٨ 
 

 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة 
 

 توزیعات األرباح على األسھم العادیة
 

یتم االعتراف بتوزیعات األرباح على األسھم العادیة كالتزام وتُخصم من حقوق الملكیة عند اعتمادھا من مساھمي 
 الشركة. 

 
 نة والتي سیتم اعتمادھا عقب تاریخ التقریر، على أنھا حدث الحق لتاریخ التقریر.سوف تُعامل توزیعات األرباح لھذه الس

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  ٤

 
األحكام   وضع  اإلدارة  من  یتطلب  المالیة،  التقاریر  إلعداد  الدولیة  للمعاییر  وفقاً  المالیة  البیانات  إعداد  والتقدیرات  إن 

والمطلوبات   للموجودات  المعلنة  والمبالغ  السیاسات  تطبیق  تؤثر  التي  والمصروفات.واالفتراضات  ترتكز   واإلیرادات 
التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى یُعتقد بأنھا معقولة في ظل الظروف الحالیة،  

المتعلقة بالقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي تتضح بسھولة من مصادر  والنتائج التي تشكل أساساً تبنى علیھ األحكام  
 أخرى. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

 
تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا بشكل مستمر. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة  

ل التقدیر إذا كان التعدیل یؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كانت التعدیل  التي یتم فیھا تعدی
 یؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.

 
 فیما یلي التقدیرات الھامة المستخدمة في إعداد البیانات المالیة: 

 
 انخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات 

 
أن یؤثر بشكل جوھري على القیم المعترف بھا في البیانات  من شأنھ  قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات    خفاض في إن االن

المالیة. تقوم اإلدارة بتقییم انخفاض قیمة الممتلكات والمعدات عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف الراھنة إلى  
 احتمال عدم استرداد القیمة الدفتریة.  

 
 یلي التقدیرات األخرى المستخدمة في إعداد البیانات المالیة: فیما

 
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات 

 
احتساب األعمار اإلنتاجیة   رتكزیتم احتساب االستھالك لشطب تكلفة الموجودات على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. ی

تقییم اإلدارة استناداً إلى عدة عوامل منھا الدورات التشغیلیة وبرامج الصیانة والتآكل والتلف الطبیعیین  على أساس المقدرة 
 .بحسب أفضل تقدیرھا

 
 تحدید فترة عقد اإلیجار 

 
ر  عند تحدید فترة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة بعین االعتبار كافة الظروف والحقائق التي تحقق حوافز اقتصادیة لممارسة خیا

التمدید أو عدم ممارسة خیار إنھاء العقد. تم إدراج خیارات التمدید (أو خیارات فترات ما بعد اإلنھاء) ضمن فترة اإلیجار 
 فقط إذا كان المستأجرة متأكد بشكل معقول من تمدید العقد (أو من عدم إنھائھ).
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٢١ 
 

 (تابع) الممتلكات والمعدات  ٥
 

 إن تفاصیل االستھالك واإلطفاء مبینة أدناه:
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۱٦٬۰٦۱ ۱۷٬٦۰۸ االستھالك
 ۱۸۱ ٦۳ )۷إطفاء الموجودات غیر الملموسة (إیضاح 

 ۱٬۸۸۷ ۲٬۳۱٥ أ)-۸(إیضاح  استھالك موجودات حق االستخدام
 

 -------------  ------------- 
 ۱۸٬۱۲۹ ۱۹٬۹۸٦ االستھالك واإلطفاء 

  =======  ======= 
یتم تخصیص إجمالي مخصص االستھالك واإلطفاء للسنة على النحو 

 التالي: 
  

 ۱۷٬٤۳۷ ۱۹٬٥٦۸ )۱۹(إیضاح التكالیف المباشرة 
 ٦۹۲ ٤۱۸ )۲۰المصروفات العمومیة واإلداریة (إیضاح 

 

 -------------  ------------- 
 ۱۹٬۹۸٦ ۱۸٬۱۲۹ 
  =======  ======= 
 

 تشمل معدات خدمات النفط واآلبار منصات الحفر والتي علیھا رھن سلبي لبنوك تجاریة مقابل تسھیالت قروض ألجل
 ). ۱٤(إیضاح 

 
 تقییم انخفاض القیمة:

 
القیمة لجمیع الوحدات المنتجة للنقد لدیھا باستخدام طریقة ، قامت الشركة بإجراء اختبار انخفاض ۲۰۲۱خالل السنة  

 القیمة من االستخدام. إن المعلمات الرئیسیة المستخدمة الختبار انخفاض القیمة ھي كما یلي:
 
تم تحدید التدفقات النقدیة المستقبلیة الداخلة والخارجة لمدة عشر سنوات من االستخدام المتواصل للوحدات المنتجة  •

 النھائي. واستبعادھا للنقد 
 ٪ ۷٫۳۲الرأسمالیة لتحدید معدل الخصم قبل الضریبة بمعدل  الموجوداتنموذج تسعیر استخدام  •
 استخدام كل من التدفقات النقدیة ومعدالت الخصم على أساس ما قبل الضریبة.  •
على    ٪۳إلى    ٪۱استخدام توقعات اإلیرادات السنویة ومعدالت الخصم. افتراض معدل التضخم بنسبة تتراوح من   •

 توقعات تكلفة العمالة والتكالیف التشغیلیة السنویة.
 

القیمة   انخفاض  لقیم  ورصدت مخصص  القیمة  انخفاض  آثار  بتقییم  الشركة  قامت  أعاله،  الواردة  المعلمات  إلى  استناداً 
 الضروریة على النحو التالي: 

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۸٤۱ ۸۳۸ ینایر ۱الرصید االفتتاحي في  
 - ٦۳٦ المخصص خالل الفترة

 )۳( ) ۹( التي تعرضت النخفاض القیمة الموجوداتعكس 
  -------------  ------------- 

 ۸۳۸ ۱٬٤٦٥ دیسمبر ۳۱الرصید الختامي في 
  =======  ======= 
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٢٢ 
 

 نجازأعمال رأسمالیة قید اال ٦
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ُعماني ألف لایر  
   

 ۲٬٥۳۳ ۱۷٬۸۸۷ الجدیدة لمنصات الحفر والخدمات األخرى التي لم تعمل بعد الموجودات
 ۱٬٥٦٥ ۲٬۳۳۸ موجودات تخضع إلصالحات العَمرة 

 

 -------------  ------------- 
 ۲۰٬۲۲٤٬ ٥۰۹۸ 
  =======  ======= 

   مبینة على النحو التالي:  نجازإن التغیرات في األعمال الرأسمالیة قید اال
   

 ۳٬٥۱۸ ٤٬۰۹۸ ینایر ۱في 
 ۱٤٬۲۹۲ ٦٤٬۳۲۷ إضافات خالل السنة 

 ) ۱۳٬۷۱۲( ) ٤۸٬۲۰۰( )٥تحویالت إلى الممتلكات والمعدات (إیضاح 
  -------------  ------------- 
 ۲۰٬۲۲٤٬ ٥۰۹۸ 
  =======  ======= 
 

بصورة أساسیة في بدء تشغیل موجودات جدیدة متعلقة    ۲۰۲۱السنة    وآالت ومعدات خاللتحویالت إلى ممتلكات  تتمثل ال
 بأعمال التنقیب والتجھیز.

 
 الموجودات غیر الملموسة  ۷

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  

   التكلفة 
 ۲٬۱٥۰ ۲٬۲۷۱ ینایر ۱في 

 ۱۲۱ ۱٤۳ إضافات خالل السنة 
  -------------  ------------- 

 ۲٬۲۷۱ ۲٬٤۱٤ دیسمبر ۳۱في 
  -------------  ------------- 

   اإلطفاء
 ۱٬۹۲۰ ۲٬۱۰۱ ینایر ۱في 

 ۱۸۱ ٦۳ )٥المحمل للسنة (راجع اإلیضاح 
  -------------  ------------- 

 ۲٬۱۰۱ ۲٬۱٦٤ دیسمبر ۳۱في 
  -------------  ------------- 

 ۱۷۰ ۲٥۰ دیسمبر  ۳۱القیمة الدفتریة في صافي 
  =======  ======= 
 

 وتر الموجودة في المقر الرئیسي ومواقع العمل.یتشمل الموجودات غیر الملموسة برامج الكمب
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٢٣ 
 

 موجودات حق االستخدام أ-۸
 

 اإلجمالي السیارات المعدات المباني 
 ألف لایر ُعماني  لایر ُعماني ألف  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
     
 ۳٬۷٦٥ ۲٬۰۰۰ ۱٬٦۳۹ ۱۲٦ ۲۰۲۰ینایر  ۱

 ٤٬۱۰۹ ۳٬٥۷۸ ۳۳ ٤۹۸ اإلضافات
 ) ٥٦۹( ٤٤۰ ) ۱٬۰۸۷( ۷۸ إنھاءات وتعدیالت أخرى

 ٥۱۸ ٦۹۰ )۹۸( )۷٤( إعادة قیاس التزامات اإلیجار
 ) ۱٬۸۸۷( ) ۱٬۳٤۷( ) ۱۳۷( ) ٤۰۳( ناقصاً: اإلطفاء

 

 -------------  -------------  -------------  ------------- 
 ٥٬۹۳٦ ٥٬۳٦۱ ۳٥۰ ۲۲٥ ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ۱٬٦۰٤ ۱٬۲٥٦ - ۳٤۸ اإلضافات
 ) ۱٦۷( ) ۱٦۷( - - إنھاءات وتعدیالت أخرى

 ) ۱۲۳( ) ۱۲۳( - - إعادة قیاس التزامات اإلیجار
 ) ۲٬۳۱٥( ) ۱٬۸۸۱( ) ۱۱۹( ) ۳۱٥( ناقصاً: اإلطفاء

 

 -------------  -------------  -------------  ------------- 
 ٤٬۹۳٥ ٤٬٤٤٦ ۲۳۱ ۲٥۸ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

  =======  =======  =======  ======= 
  
 التزامات اإلیجار ب-۸
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ٦٬۰٥۲ ٥٬۱۳۹ التزامات اإلیجار
  =======  ======= 

 ۱٬۲٦٥ ۱٬۹٤٤ استحقاق قصیر األجل
 ٤٬۷۸۷ ۳٬۱۹٥ استحقاق طویل األجل

  -------------  ------------- 
 ٥٬۱۳۹ ٦٬۰٥۲ 
  =======  ======= 

 ۳٬۸۰۱ ٦٬۰٥۲ ینایر ۱في 
 ٤٬۱۰۹ ۱٬٦۰٤ اإلضافات

 ) ٥۹۸( ) ۱۷٤( إنھاءات وتعدیالت أخرى
 ٥۱۸ ) ۱۲۳( إعادة قیاس التزامات اإلیجار
 ۳۰٤ ۳٥۲ ) ۲۲زائداً: تكلفة الفائدة (إیضاح 
 ) ۲٬۰۸۲( ) ۲٬٥۷۲( ناقصا: المدفوع خالل السنة 

 

 -------------  ------------- 
 ٦٬۰٥۲ ٥٬۱۳۹ دیسمبر ۳۱في 

  =======  ======= 
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٢٤ 
 

 ((تتااببعع))   التزامات اإلیجار ب-۸
 

إلى   ٥ منمتوسط مدة اإلیجار یتراوح تقوم الشركة بتأجیر العدید من األصول بما في ذلك المباني والمعدات والمركبات. 
مما ترتب علیھ   بعض العقود المتعلقة بالمباني والمعدات  تم خالل السنة تعدیلسنوات).    ۸إلى    ٥:  ۲۰۱۹سنوات (  ۸

ألف لایر عماني). تم  ٥۱۸ بمبلغ: زیادة ۲۰۲۰ألف لایر عماني ( ۱۲۳ بمبلغإعادة قیاس التزامات اإلیجار   انخفاض في
 على أصول حق االستخدام.تعدیل مماثل  إجراء

 
 المبالغ المعترف بھا ضمن األرباح والخسائر

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۱٬۸۸۷ ۲٬۳۱٥ مصروفات االستھالك على أصول حق االستخدام 
 ۳۰٤ ۳٥۲ مصروفات الفائدة على التزامات اإلیجار

 ۲۷ ۷ مصروفات متعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل 
 --- -------  --------- 
 ۲٬٦۷٤ ۲٬۲۱۸ 
  ======  ===== 

 
 الذمم المدینة التجاریة واألخرى  أ-۹
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۲۲٬۳۷۰ ۳۲٬۲٥۲ أطراف لیست ذات عالقة ذمم مدینة تجاریة من 
 ۳٬۸٤۲ ۳٬۳٦۰ ) ۲٤ذمم مدینة تجاریة من طرف ذي عالقة (إیضاح  

 ) ۲۲۲( ) ۱۱٦( ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 --- -------  --------- 
 ۳٥٬٤۹٦ ۲٥٬۹۹۰ 

 ٦٦۷ ۷ ودائع
 ۲۹ ۲۹ ذمم مطالبات التأمین المدینة

 --- -------  --------- 
 ۳٥٬٥۳۲ ۲٦٬٦۸٦ 
  ======  ===== 
 

 فیما یلي أعمار الذمم المدینة التجاریة والمبالغ مستحقة القبض من أطراف ذات عالقة في تاریخ التقریر:
 
 انخفاض القیمة  اإلجمالي  انخفاض القیمة  اإلجمالي  
 ُعمانيألف لایر  ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
     

 - ۲۲٬٤۱۲ - ۳۲٬۰۰٥ لم تتجاوز موعد استحقاقھا 
ً  ۹۰  –  ۱تجاوزت موعد استحقاقھا من   - ۲٬۹۹٤ - ۲٬۷٤۲ یوما
ً  ۱۸۰ –  ۹۱تجاوزت موعد استحقاقھا من   - ۳۰۷ - ٥٦۱ یوما
ً  ۲۷۰ –  ۱۸۱تجاوزت موعد استحقاقھا من   - ۷٦ - ۳٥ یوما
ً  ۳٦۰ –  ۲۷۱تجاوزت موعد استحقاقھا من   - ٥۸ ۷۹ ۲۳۲ یوما

 ۲۲۲ ۳٦٥ ۳۷ ۳۷ أكثر من سنة 
 --- ------- --- ----- --- ------  ------- 
 ۳٥٬٦۱۲ ۱۱٦ ۲٦٬۲۱۲ ۲۲۲ 
  =====  ====  =====  ==== 
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٢٥ 
 

 ((تتااببعع))  الذمم المدینة التجاریة واألخرى  أ-۹
 

 تعرضت النخفاض في القیمة: فیما یلي الحركة في مخصص الدیون التي 
 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۳٤٥ ۲۲۲ ینایر ۱الرصید كما في  
 ۱۲۳ ) ۱۳( (المحمل)/ المعكوس للسنة

 ) ۲٤٦( ) ۹۳( ناقصاً: المبالغ المشطوبة خالل السنة
  --------  --------- 

 ۲۲۲ ۱۱٦ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  
  =====  ===== 

 
اإلیرادات الناتجة عن األصول الممولة لصالح البنوك التجاریة بموجب شروط   تخصیص، یتم  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

 ).  ۱٤التسھیل (إیضاح 
 

٪) من الذمم  ۸۷:  ۲۰۲۰٪ (۹۰  فإن  في تاریخ التقریر  .لدى الشركة تركز مخاطر ائتمان فیما یتعلق بالمدینین التجاریین 
كما تقوم  ولدیھم سجل جید من المدفوعات    جیدةسمعة  بعمالء  الھؤالء  یتمتع  المدینة التجاریة مستحقة من أربعة عمالء.  

 .ةمنتظمبصورة مركز الذمم المدینة  الشركة بمراقبة
 

ً  ب-۹  المصروفات والمبالغ المدفوعة مقدما
 

 ۳۱٬۸۸۳ ۱۱٬۲٤۷ للموردینمبالغ مدفوعة مقدماً 
 ۱۲ ۱ مبالغ مدفوعة مقدماً للموظفین

 ً  ۷۰۳ ۱٬۰۳٦ مصروفات مدفوعة مقدما
  --------  --------- 

 ۳۲٬٥۹۸ ۱۲٬۲۸٤ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  
  =====  ===== 

 
 المخزون ۱۰

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۱٤٬٥۳۱ ۱٤٬۸۹٥ استھالكیةومواد قطع غیار مخزون و
 - ) ۷۳۲( مخصص المخزون 

 --- - -------  ------------ 
 ۱٤٬٥۳۱ ۱٤٬۱٦۳ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  

 == ====  ====== 
 
 الحركة في مخصص المخزون:فیما یلي  

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 - - ینایر  ۱في  الرصید كما 
 - ۷۳۲ للسنة المحمل 

  ---------  --------- 
 - ۷۳۲ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  

  =====  ===== 
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 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٢٦ 
 

 النقد واألرصدة المصرفیة أ-۱۱
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ٦٦ ۷۰ النقد في الصندوق
 ۲٬۳۲٦ ۷٬٦۰٥ النقد لدى البنك (حسابات جاریة) 

 --- -------  --------- 
 ۲٬۳۹۲ ۷٬٦۷٥ إجمالي النقد واألرصدة المصرفیة

  ======  ===== 
 

 ودیعة مصرفیة ألجل ب -۱۱
 

   
 ٤٬۷٥۱ ۹٬۹٥۸ ودیعة مصرفیة ألجل 

  ======  ===== 
 

٪ إلى  ۳ .۸۰  منسنوي یتراوح  فعلي  معدل فائدة  ل  وتخضعالودیعة المصرفیة ألجل من ودائع ثابتة باللایر العماني    تتألف
الودائع الثابتة قبل تواریخ االستحقاق    لتسییل). تتمتع الشركة بالمرونة  ٪ سنویاً ٤  .۳٥٪ إلى  ٤  .۲٥  –  ۲۰۲۰(  ٪ سنویاً ٤  .٥۰

 المقررة.
 

 رأس المال ۱۲
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  

   رأس المال
   المصرح بھ  رأس المال  

 لایر عماني  ۱بقیمة  اً سھم )۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰: ۲۰۲۰( ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 ۲۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ لكل سھم   
  =====  ===== 

   الُمصدر والمدفوعرأس المال  
 لایر عماني  ۱بقیمة  اً سھم )۷۷٬۰۲۰٬۰۰۰:  ۲۰۲۰( ۷۷٬۰۲۰٬۰۰۰

 ۷۷٬۰۲۰ ۷۷٬۰۲۰ لكل سھم   
  =====  ===== 
 

 توزیعات األرباح المقترحة والمدفوعة 
  

لایر عماني عن    ۳٬۳۸۲٬٥۰۰بیسة للسھم الواحد بواقع    ٤۳ .۹۲بقیمة    قامت الشركة خالل السنة بدفع توزیعات أرباح
وھو ما ) ۲۰۱۹لایر عماني للسنة المالیة  ۲٬۱٤٦٬۲۰۰بیسة للسھم الواحد بواقع   ۲۷ .۸۷:  ۲۰۲۰( ۲۰۲۰السنة المالیة  

 ٪ من األرباح بعد الضریبة.۳۰یمثل 
 

المنعقد بتاریخ   نقدیة بواقع  أرب  اتبتوزیع  ۲۰۲۲مارس    ۷أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعھ  للسھم    ۷۱ .۷۰اح  بیسة 
 بموافقة المساھمین.   ٪ من األرباح بعد الضریبة رھناً ۳۰مثل  ی  وھو ما  ۲۰۲۱  لسنةلایر عماني    ٥٬٥۲۳٬۹۰۰الواحد بواقع  
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 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٢٧ 
 

 
 االحتیاطي القانوني ۱۳

 
قابل للتوزیع القانوني غیر الحتیاطي اال٪ من صافي أرباح الشركة إلى ۱۰ نسبة قانون الشركات التجاریة تحویل یقتضي
 ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.إن االحتیاطي القانوني ثلث رأسمال الشركة.  یبلغحتى 

 
 قروض ألجل  ۱٤

  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ تاریخ االستحقاق  
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني   

    اإلجمالي
    

 ۳٬۰۳۳ - ۲۰۲۱مایو  (أ)) ۱٤(إیضاح  ۱ألجل قرض 
 ۱۹٬٥۸۰ ۱۷٬٦۲۲ ۲۰۲٥نوفمبر  ))ب( ۱٤(إیضاح  ۲قرض ألجل 
 ۲۸٬۸٤۰ ۲٥٬۹٥٦ ۲۰۲٥دیسمبر  ))ج( ۱٤(إیضاح  ۳قرض ألجل 
 ۹٬۷۲۱ ۸٬٥۲۹ ۲۰۲٥دیسمبر  ))د( ۱٤(إیضاح  ٤قرض ألجل 
 ۲۳٬٥۹٤ ۳٥٬۹۲۳ ۲۰۲۹دیسمبر  ))ھـ( ۱٤(إیضاح  ٥قرض ألجل 
 ۳٬۳۷۱ ۱٤٬۹٤٤ ۲۰۲۹دیسمبر  ))و( ۱٤(إیضاح  ٦قرض ألجل 

  --- -------  --------- 
  ۱۰۲٬۹۷٤ ۸۸٬۱۳۹ 
   ======  ===== 

 
    االستحقاق غیر المتداول 

    
 ۱۷٬٦۲۲ ۱٤٬٦۸٥ ۲۰۲٥نوفمبر    ۲ألجل طویل  قرض
 ۲٥٬۹٥٦ ۲۱٬٦۳۰ ۲۰۲٥دیسمبر    ۳ألجل طویل  قرض
 ۸٬٦۹۸ ۷٬٤۱۹ ۲۰۲٥دیسمبر    ٤ألجل طویل  قرض
 ۲۳٬٥۹٤ ۳۰٬۸۳٥ ۲۰۲۹دیسمبر    ٥ألجل طویل  قرض
 - ۱۳٬۰۷٥ ۲۰۲۹دیسمبر    ٦ألجل طویل  قرض

  --- -------  --------- 
  ۸۷٬٦٤٤ ۷٥٬۸۷۰ 
   ======  ===== 

 
    االستحقاق المتداول 

    
 ۳٬۰۳۳ - ۲۰۲۱مایو    ۱ألجل طویل  قرض
 ۱٬۹٥۸ ۲٬۹۳۷ ۲۰۲٥نوفمبر    ۲ألجل طویل  قرض
 ۲٬۸۸٤ ٤٬۳۲٦ ۲۰۲٥دیسمبر    ۳ألجل طویل  قرض
 ۱٬۰۲۳ ۱٬۱۱۰ ۲۰۲٥دیسمبر    ٤ألجل طویل  قرض
 - ٥٬۰۸۸ ۲۰۲۹دیسمبر    ٥ألجل طویل  قرض
 ۳٬۳۷۱ ۱٬۸٦۹ ۲۰۲۹دیسمبر    ٦ألجل طویل  قرض

  --- -------  --------- 
  ۱٥٬۳۳۰ ۱۲٬۲٦۹ 
   ======  ===== 

 

 ۱ألجل قرض  )أ(
 

ً   ۱۳  مدى  ٪ من القرض ألجل على٦۰بالدوالر األمریكي وتم سداد    مقوم  القرض ألجل  إن نصف سنوي متتالي   قسطا
ملیون دوالر   ۷ .۸۸األخیر البالغ    القسط. تم سداد  للقسط الواحدلایر عماني)    ۳٤۹٬۹۹۳دوالر أمریكي (  ۹۰۸٬۸۳٦بقیمة  

یتم دفع الفائدة على  .  ۲۰۲۱٪ من القرض ألجل بالكامل في مایو  ٤۰  مثلی  والذيملیون لایر عماني)،    ۳ .۰۳أمریكي (
 ثابت. ربح ھامش زائداً أشھر  ۳بین بنوك لندن لمدة  السائدة الفائدة  وفقاً ألسعارالقرض ألجل 
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 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٢٨ 
 

 
 ((تتااببعع))   قروض ألجل ۱٤

 
 ۲قرض ألجل  ) ب(

 
. یتم ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱تمت إعادة ھیكلة الرصید الختامي كما في    خالل السنة،القرض ألجل مقوم باللایر العماني.  إن  

ً   ۲۰ مدى  سداد القرض ألجل على یتم دفع الفائدة على  .  ۲۰۲٥القسط األخیر في نوفمبر    یستحق سداد  ربع سنوي.  قسطا
قطاع الخاص للالسائد لدى المصرف المركزي العماني وبالنسبة  القرض ألجل بمتوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع  

 ثابت. ربح  ھامش زائداً ودائع ألجل باللایر العماني 
 

 ۳القرض ألجل  (ج) 
 

. یتم ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱تمت إعادة ھیكلة الرصید الختامي كما في    خالل السنة،  القرض ألجل مقوم باللایر العماني.إن  
ً  ۲۰  مدى سداد القرض ألجل على    ربع سنوي. قسطا

 
  لدى أشھر   ۳. یتم دفع الفائدة على القرض ألجل بسعر أذون الخزینة لمدة  ۲۰۲٥دیسمبر    القسط األخیر في   یستحق سداد

 على أساس المراجعة السنویة. معدالت الفائدة إلعادة التحدید المركزي العماني باإلضافة إلى ھامش، وتخضع المصرف
 

 ٤ القرض ألجل (د)  
 

العماني ویتم سداد    مقومالقرض  إن   ً   ۲۷  مدى  ٪ من القرض على٦۰باللایر  لایر    ۲٥٥٬۸۲۲ربع سنوي بقیمة    قسطا
٪ من القرض  ٤۰ملیون لایر عماني، وھو ما یمثل    ٤ .٦  والبالغ القسط األخیر الثامن والعشرون  إن  .  للقسط الواحدعماني  

أسعار الفائدة   تحدید. یتم دفع الفائدة على القرض ألجل على أساس شھري ویتم إعادة  ۲۰۲٥ألجل، مستحق السداد في عام  
 على أساس المراجعة السنویة. 

 
 ٥ القرض ألجل ) ـ(ھ

 
ً   ۳۲ثماني سنوات على شكل    على مدىالقرض ألجل مقوم بالدوالر األمریكي. یتم سداد القرض الرئیسي ألجل  إن     قسطا

متساوي.   سنوي  األولربع  القسط  سداد  فترة    یتم  من  أشھر  ثالثة  القرضبعد  تاریخ ۹/۲۰۲۱/ ۳۰(  توفر  سیكون   .(
بین بنوك لندن    السائدة  الفائدة  وفقاً ألسعارلقرض ألجل  . یتم دفع الفائدة على ا۳۱/۱۲/۲۰۲۹االستحقاق النھائي للتسھیل  

 ثابت.  ربح ھامش زائداً أشھر  ۳لمدة 
 

 ٦القرض ألجل  (و) 
 

الجدیدة لشراء اثنین من  ۲۰۲۱في عام   المشاریع  لتمویل  ، استفادت الشركة من قرض ألجل مقوم بالدوالر األمریكي 
. ستبدأ عملیات السداد في  ۲۰۲۲الحفارات وأصول الشركة األخرى. سیتم االنتھاء من السحب الكامل بحلول دیسمبر  

 وفقاً ألسعار. یتم دفع الفائدة على القرض ألجل  ۲۰۲۹. سیكون االستحقاق النھائي للقرض في دیسمبر  ۲۰۲۲مارس  
 ثابت. ربح ھامش زائداً أشھر  ۳بین بنوك لندن لمدة  السائدة الفائدة

 
 أعاله الخاصة بالقروضشروط الضمان 

 
 قروض: الخاصة بال الضمانات فیما یلي

 قرض نظیف بدون رسوم على األصول الممولة.  •
 إیرادات األصول الممولة من العمالء إلى البنك التجاري.   التنازل عن  •
 ). ٥ إیضاح( إلى البنك التجاري من اإلدارةسلبي على األصول الممولة من خالل تعھد  رھن •
 رسالة توعیة من المساھمین  •
 . الخاصة بالشركةتسھیالت المصرفیة الوثائق ب الضمانات الخاصة  ال یوجد إخالل بأي من •
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 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٢٩ 
 

 
 المؤجل والمصروفات المؤجلة السدادوالتزام  ةالمؤجل اإلیرادات ۱٥

 
 ة المؤجل اإلیرادات أ-۱٥

 
 فیما یلي تحلیل لإلیرادات المؤجلة:  
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۱٬۹٦۰ ۳٬۱٦۱ إیرادات مؤجلة 
  =====  ===== 

 ۱٬۰٥۷ ۱٬۰۲٤ استحقاق متداول
 ۹۰۳ ۲٬۱۳۷ استحقاق غیر متداول

 --- ------  --------- 
 ۳٬۱٦۱ ۱٬۹٦۰ 
  =====  ===== 

 ۲٬۲۷۸ ۱٬۹٦۰ ینایر ۱الرصید كما في  
 ٦٥۲ ۳٬٤۰۱ زائداً: اإلیرادات المستلمة خالل السنة

 ) ۹۷۰( ) ۲٬۲۰۰( ناقصاً: اإلیرادات الُمعترف بھا خالل السنة 
 --- -------  --------- 

 ۱٬۹٦۰ ۳٬۱٦۱ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  
  =====  ===== 

 
 ً الشركة، وبالتالي یتم  الخاص بعقد الفترة  على مدى تدشین األعماللسیاسة المحاسبیة للشركة، یتم احتساب إیرادات ل وفقا

 تأجیل اإلیرادات المتعلقة بالفترة المستقبلیة.
 

 المؤجل التزام السداد ب -۱٥
 
 :اللتزام السداد المؤجلفیما یلي تحلیل  
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۱٬۹۹۲ ۱٬۰۳۸ التزام سداد مؤجل 
  =====  ==== 

 ۹۸۹ ۱٬۰۳۸ استحقاق متداول
 ۱٬۰۰۳ - استحقاق غیر متداول

 --- -------  --------- 
 ۱٬۰۳۸ ۱٬۹۹۲ 
  =====  ===== 
   

 ۳٬۰٤۳ ۱٬۹۹۲ ینایر ۱في 
 ٥۲ ٥٥ )۲۲(إیضاح زائداً: عكس تكالیف الفائدة 

 ) ۱٬۱۰۳( ) ۱٬۰۰۹( ناقصاً: المبالغ المدفوعة خالل السنة
 --- -------  --------- 

 ۱٬۹۹۲ ۱٬۰۳۸ دیسمبر ۳۱في 
  =====  ===== 
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٣٠ 
 

  
 ((تتااببعع))   المؤجل والمصروفات المؤجلة السدادوالتزام  ةالمؤجل اإلیرادات ۱٥

 
  ((تتااببعع))   المؤجل التزام السداد ب -۱٥

 

الشركة بتقییم تصاریح االستیراد الخاصة بھا لالستیراد المؤقت للحفارات/ األصول األخرى وإمكانیة إعادة تصدیر  قامت  
ً   , ھذه األصول خارج عمان عند انتھاء العقد ذي الصلة  ا قد ال تتمكنتقییم السوق الذي تم إجراؤه، قررت الشركة أنھل  وفقا

 قامتفي ضوء ذلك،  و  ,اریح مؤقتة إلى بلدان أخرى أو منطقة حرةإعادة تصدیر األصول المستوردة بموجب تصمن  
  , لرسوم الجمركیة مستحقة الدفع عند انتھاء الشركة والفترة االختیاریة لعقودھا ذات الصلةمقابل امخصص  برصد  الشركة  

قیمة    تم تحمیل  ,فردي بشكل    ضمن األصول المستوردةوتمت رسملتھ    إلى القیمة الحالیة خصم المبلغ مستحق الدفع  تم  
   ,لھذه األصول ةالمتبقی ةاإلنتاجی األعمارعلى مدى  ةالمرسمل االستھالك

 
 ة مؤجلال المصروفات ج-۱٥

 

 : المصروفات المؤجلةفیما یلي تحلیل  
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ٦۰۰ ۳۷۸ المصروفات المؤجلة 
  =====  ===== 

 ۲٥٦ ۱۹۱ متداولاستحقاق 
 ۳٤٤ ۱۸۷ استحقاق غیر متداول

 --- ------  --------- 
 ۳۷۸ ٦۰۰ 
  =====  ===== 

 ٦٦۷ ٦۰۰ ینایر ۱في 
 ۲٥۸ ٦٦ زائداً: التكلفة المتكبدة خالل السنة

 ) ۳۲٥( ) ۲۸۸( ناقصاً: التكلفة المحتسبة خالل السنة
 --- -------  --------- 

 ٦۰۰ ۳۷۸ دیسمبر ۳۱في 
  =====  ==== 

 
 ً عقد الفترة    على مدى   التدشین للحفارات الحالیة المتعلقة بعقد جدیدلسیاسة المحاسبیة للشركة، یتم احتساب إیرادات  ل  وفقا

 ,الشركة، وبالتالي یتم تأجیل اإلیرادات المتعلقة بالفترة المستقبلیةالخاص ب
 

 تعویضات نھایة الخدمة للموظفین ۱٦
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 لایر عماني عمانيلایر  
   

 ۱٬٦٦۲ ۱٬٦۹٤ ینایر ۱في 
 ۳۱٥ ۲۸۳ زائداً: التكلفة المتكبدة خالل السنة

 ) ۲۸۳( ) ۱۲۳( ناقصاً: التكلفة المعترف بھا ضمن األرباح أو الخسائر خالل السنة
 --- ------  --------- 

 ۱٬٦۹٤ ۱٬۸٥٤ دیسمبر ۳۱في 
  =====  ===== 
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٣١ 
 

 التجاریةالذمم الدائنة  أ-۱۷
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ٥٬۹٥٤ ۱٦٬٦۲۲ مبالغ مسحقة الدفع مقابل االستحواذ على أصول 
 ٥٬۸۳۸ ۸٬۱٤۱ ذمم دائنة تجاریة 

 --- -------  --------- 
 ۲٤٬۷٦۳ ۱۱٬۷۹۲ 
  ======  ===== 

 
 الذمم الدائنة األخرى ب -۱۷

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ُعماني ألف لایر  
   

 ۳٬٤۸٤ ۳٬۲۳٥ مصروفات مستحقة أخرى
 ۲٬٦۱۲ ۳٬۰٥۷ بدل إجازة مستحق الدفع 
 ۱٬۳۰۸ ۲٬۲۲٦ عالوة أداء مستحقة الدفع 

 ٥۳٦ ۱٬۰٤٥ )۲٤المستحق إلى طرف ذي عالقة (إیضاح 
 ٥۹۳ ۱۱۱ فائدة مستحقة 

 )۱۹( ٦٤ ذمم الموظفین الدائنة 
 - ٤۱ ذمم دائنة أخرى 

 --- ------  --------- 
 ۹٬۷۷۹ ۸٬٥۱٤ 
  =====  ===== 

 
 اإلیرادات من عقود العمالء  ۱۸

 
   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  

   تقسیم اإلیرادات:
   اإلیرادات المعترف بھا على مدى فترة زمنیة:

 ۱۷٬۹۸۹ ۱۹٬٤۹۹ أصل تشغیلي مستأجر – إیرادات العقد 
 ۸۲٬۲۲٤ ۱۰۱٬٤۳۸ خدمات أخرى –إیرادات العقد 

   
   اإلیرادات المعترف بھا على مدى نقطة زمنیة محددة:

 ٤٬۹۷۳ ۳٬٥۷٤ منتج – إیرادات العقد 
 ------- ----  ----------- 
 ۱۲٤٬٥۱۱ ۱۰٥٬۱۸٦ 
  ======  ====== 
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 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٣٢ 
 

 تكلفة المبیعات  ۱۹
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ُعمانيألف لایر  ألف لایر ُعماني  
   

 ۳٤٬۷٦۱ ٤۱٬۳٥۰ تكالیف متعلقة بالموظفین 
 ۱۷٬٤۳۷ ۱۹٬٥٦۸ ) ٥(إیضاح   االستھالك واإلطفاء

 ۱٤٬۷۸۲ ۱٦٬٤٦۳ مواد وقطع غیار استھالكیة  
 ٥٬٤٤۳ ٥٬۹٤۱ نقل

 ۲٬۳٥٦ ۲٬۸۳٤ تكلفة التخییم والمأكوالت والمشروبات 
 ۱٬۳٥۱ ۱٬۱٤۷ إیجار معدات 

 ۹۲۸ ۱٬۱٦۰ إصالحات وصیانة 
 ۷۷۱ ۹٦٦ تفتیش 

 ۸٦۰ ۷۷۷ مصروفات ُمعاد تحمیلھا
 ٤۰۳ ٦٥۳ تأمین 

 ۳۱۰ ۳۸۰ وقود مركبات 
 ۲٥۸ ۲۹۱ مصروفات بدء/ إیقاف األعمال 

 ۲٦٦ ۲۷۹ اتصاالت 
 ٥۳ ۱۸۷ میاه وكھرباء

 ۱۳۸ ۱۷٥ رحالت أعمال 
 ۱٥ ٤۷ إیجار مركبات 

 ۱۷۷ ۱۰۱ مصروفات متنوعة 
 -- -- - ------  --------- 
 ۹۲٬۳۱۹ ۸۰٬۳۰۹ 
  ======  ===== 

 
 المصروفات اإلداریة والعمومیة ۲۰

 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني  
   

 ٥٬۲۳۰ ۳٬٦۳۳ تكالیف متعلقة بالموظفین 
 ٦۹۲ ٤۱۸ ) ٥االستھالك واإلطفاء(إیضاح 
 ٦٤ ۳۳۳ مواد وقطع غیار استھالكیة  

 ٤۰۸ ۲٦۳ إصالحات وصیانة 
 ٤۳۳ ۱۸۸ إداریة وعمومیة مصروفات 

 ۱٤۰ ۲۷۹ ) ۲٤مكافآت أخرى (إیضاح  –أعضاء مجلس اإلدارة 
 ۸٥ ٦٦ مصروفات متنوعة 

 ۲۹ ٥٥ إیجار
 ٦۲ ٤٥ اتصاالت 

 ۲٦ ۲۸ میاه وكھرباء
 ٤ ۲٦ إعالنات وترویج مبیعات 

 ) ۲۲( ۲۱ تأمین 
 ۱۱ ۱۷ طباعة وقرطاسیة 

 ۷٥ ۱٦ وقود مركبات 
 ۲۷ ۱۳ ) ۲٤أتعاب حضور االجتماعات (إیضاح  –أعضاء مجلس اإلدارة 

 ۱۰ ٥ رحالت أعمال 
 ۱۰ ۸ إیجار مركبات 

 ٥ ۳ مصروفات طعام 
 ۹ ٦ رسوم اكتتاب وعضویة 

 ٦ - رسوم نقل 
 ۳ - إیجار معدات 

 -- - ------  -------- 
 ٥٬٤۲۳ ۷٬۳۰۷ 
  =====  ===== 
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 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٣٣ 
 

 مصروفات أخرى  أ-۲۱
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۷٤۹ ۹۱۹ الخسائر من عملیات اإلصالح الرئیسیة لألصول
 ٤۱۱ ۲۲ الخسائر من بیع أصول 

 --- ---- -- ------ 
 ۹٤۱ ۱٬۱٦۰ 
  ====  ===== 

 
 إیرادات أخرى ب -۲۱

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

 ۱٥ ۳۸۹ بیع خردة
 ٦ - إیرادات متنوعة

 --- ----  ------- 
 ۳۸۹ ۲۱ 
  ====  ==== 

 
 تكالیف التمویل وإیرادات التمویل ۲۲

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  

   فیما یلي تحلیل لتكالیف التمویل: 
 ۳٬۱۳٤ ۳٬۷٥٤ الفائدة على القروض طویلة األجل

 ٥۲ ٥٥ ) ۱٥المؤجل (إیضاح الفائدة على التزام الدفع عكس 
 ۱۰٥ ۱٤٦ الرسوم المصرفیة / تقلبات أسعار الصرف 

 ۳۰٤ ۳٥۲ ب) ۸الفائدة على التزامات اإلیجار (ایضاح 
 ------- -----  ------------- 
 ٤٬۳۰۷ ۳٬٥۹٥ 
  =======  ======= 

 فیما یلي تحلیل لتكالیف التمویل: 
 ٤٥٥ ۲۱۸ إیرادات الفائدة على الودائع الثابتة

 ۸ ۸ إیرادات الفائدة على الحسابات تحت الطلب
 ------- -----  ------------- 
 ۲۲٤٦ ٦۳ 
  =======  ======= 
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 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٣٤ 
 

 الضرائب ۲۳
  

 المعترف بھا في األرباح أو الخسائر:
 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

   األرباح أو الخسائر: بیان
   ضریبة الدخل: 

 ۲٬۰۰۷ ۳٬۲۳۷ السنة الحالیة 
 ۹٥ ٤۰ السنة السابقة 

   
   الضریبة المؤجلة: 

 ۳٤ ) ۹( السنة الحالیة 
 ۱۱ ) ۱٦۸( السنة السابقة 

  -----------  ----------- 
 ۳٬۱۰۰ ۲٬۱٤۷ 
  ======  ====== 
 

 ,٪ من الدخل الخاضع للضریبة۱٥تخضع الشركة لضریبة الدخل بمعدل 
 

 لضرائب الدخل على الربح المحتسبة وفقاً للمعدل المطبق ومصروفات ضریبة الدخل: فیما یلي تسویة 
 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  

   التسویة الضریبیة
 ۱۳٬٤۲۲ ۲۱٬٥۱۳ األرباح قبل الضریبة 

 ------- -----  ------------- 
 ۲٬۰۱۳ ۳٬۲۲۷ ضریبة الدخل وفقاً للمعدالت المذكورة أعاله

 ۲۷ ۱ مصروفات غیر قابلة لالقتطاع
 ۱۱ ) ۱٦۸( الضریبة المؤجلة  –تعدیل یتعلق بالسنة السابقة 
 ۹٦ ٤۰ الضریبة الحالیة  –تعدیل یتعلق بالسنة السابقة 

 ------- -----  ------------- 
 ۲٬۱٤۷ ۳٬۱۰۰ مصروفات الضریبة للسنة 

  =======  ======= 
   مستحقة الدفعالضریبة الحالیة 

 ۲٬۲۸۳ ۳٬۲۳٤ الضریبة الحالیة مستحقة الدفع 
  =======  ======= 
  

  



نرشة إصدار أسهم

216 

 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٣٥ 
 

 ((تتااببعع))  الضرائب  ۲۳
   

   تتألف الضریبة المؤجلة (االلتزام) / األصل من الفروق المؤقتة التالیة:
     

 ینایر  ۱كما في  

) / المحمل(
 في المعكوس

 األرباح أو الخسائر 
 ۳۱كما في 
 دیسمبر

 لایر عماني ألف  لایر عماني  ألف  لایر عماني  ألف  
۲۰۲۱    

    
 ) ٤٬۸۳۰( ۱۱۰ ) ٤٬۹٤۰( الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ٤۰ ) ۱٥۱( ۱۹۱ التزام الدفع المؤجل 
 ۱۱٦ ۸ ۱۰۸ عكس الفائدة على الدفعات المؤجلة 

 ۱۷ ) ۱٦( ۳۳ مخصص انخفاض القیمة
 ٤۷٤ ۱۸۰ ۲۹٤ إیرادات مؤجلة 

 ) ٥۷( ۳۳ ) ۹۰( مصروفات مؤجلة
 ۳۱ ۱۳ ۱۸ موجودات حق االستخدام والتزامات اإلیجار

 ---------- ----- ------- ------ - ---------- ----- 
 ) ٤٬۲۰۹( ۱۷۷ ) ٤٬۳۸٦( صافي الضریبة المؤجلة (االلتزام) / األصل 

 ==== == ===  ========  ========= 
 

 ینایر ۱كما في  

) / المحمل(
 في المعكوس

 األرباح أو الخسائر 
  ۳۱كما في 
 دیسمبر 

 لایر عماني ألف  لایر عماني  ألف  لایر عماني  ألف  
۲۰۲۰    

    
 ) ٤٬۹٤۰( ۱٥۷ ) ٥٬۰۹۷( الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ۱۹۱ ) ۱٦٥( ۳٥٦ التزام الدفع المؤجل 
 ۱۰۸ ۸ ۱۰۰ عكس الفائدة على الدفعات المؤجلة 

 ۳۳ )۱۹( ٥۲ القیمةمخصص انخفاض 
 ۲۹٤ )٤۸( ۳٤۲ إیرادات مؤجلة 

 )۹۰( ۱۰ ) ۱۰۰( مصروفات مؤجلة
 ۱۸ ۱۳ ٥ موجودات حق االستخدام والتزامات اإلیجار

 ---------- ----- ------- ------ - ---------- ----- 
 ) ٤٬۳۸٦( )٤٤( ) ٤٬۳٤۲( صافي الضریبة المؤجلة (االلتزام) / األصل 

 ==== == ===  ========  ========= 
 

استلمت الشركة    ,لدى األمانة العامة للضرائب بوزارة المالیة  ۲۰۱٦سنة  ة للشركة حتى  یضریبالربوط  ال  االتفاق علىتم  
إن الشركة بصدد تقدیم خطاب    , بناًء على مطالبة السلطات الضریبیة بضریبة إضافیة  ۲۰۱۷أمر الربط الضریبي لسنة  

المطلوبة اإلضافیة  الضریبة  ضد  بمبلغ   ,اعتراض  مخصص  تكوین  تم  الضریبیة،  السلطات  قدمتھ  الذي  للطلب  وفقًا 
 , لتغطیة االلتزامات الضریبیة اإلضافیة ۲۰۱۷لایر عماني لسنة  ۱٤٬٤۰۰

 
المفتوحة لن تكون ھامة للمركز  یرى مجلس اإلدارة أن الضرائب اإلضافیة، إن وجدت، المتعلقة بالسنوات   الضریبیة 

 , ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالي للشركة كما في 
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 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٣٦ 
 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ۲٤
 

أبرمت الشركة معامالت مع المساھمین والكیانات التي یمتلك المساھمون فیھا القدرة على السیطرة أو ممارسة تأثیر كبیر  
یتم إبرام المعامالت في سیاق األعمال االعتیادیة، وتعتبر شروط تقدیم واستالم مثل ھذه   ,المالیة والتشغیلیةفي القرارات 

فیما یلي تفاصیل المعامالت الھامة مع    ,المعامالت قابلة للمقارنة مع تلك التي یمكن الحصول علیھا من أطراف أخرى
 األطراف ذات العالقة واألرصدة المعنیة:

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  
   

   بیع بضائع وخدمات 
 ۱۱٬۰٥۱ ۱٥٬٦۸٥ اإلیرادات من الشركة األم 

  ======  ===== 
   شراء بضائع وخدمات 

 ٤٬۱۹۰ ۲٬۳۱۸ وقود ومواد تشحیم وغیرھا من شركة النفط العمانیة للتسویق ش م ع ع
  ======  ===== 
   

 ۲٬۱٤٦ ۳٬۳۸۳ )۱۲المدفوعة للمساھمین (إیضاح توزیعات األرباح 
  ======  ===== 

 ۲۷ ۱۳ ) ۲۰اتعاب حضور اجتماعات (إیضاح   –أعضاء مجلس اإلدارة 
  ======  ===== 

 ۱٤۰ ۲۷۹ ) ۲۰أتعاب أخرى (إیضاح   –أعضاء مجلس اإلدارة 
  ======  ===== 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  

   تعویضات لإلدارة العلیا 
 ۸۱۳ ۷۱٤ رواتب أساسیة وبدالت  

 ۷ ٦ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 ------- -----  ------------- 
 ۷۲۰ ۸۲۰ 
  =======  ======= 

 
   أرصدة األطراف ذات العالقة  

 ۳٬۸٤۲ ۳٬۳٦۰ )۹مستحق القبض من الشركة األم (إیضاح 
  =======  ======= 

طرف آخر   –الدفع إلى شركة النفط العمانیة للتسویق ش م ع ع مستحق 
 ٥۳٦ ۱٬۰٤٥ ) ۱۷ذو عالقة (إیضاح 

  =======  ======= 
 

 االلتزامات الطارئة ۲٥
 

لدى الشركة التزامات طارئة فیما یتعلق بضمانات بنكیة وأمور أخرى ناتجة عن الدعاوى القضائیة التي من غیر المتوقع 
، تتضمن االلتزامات الطارئة الضمانات البنكیة وضمانات حسن ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في   , التزامات جوھریةأن ینشأ عنھا 

لایر عماني) وال یوجد التزامات   ٥٬۹۷۱٬۰۲۸:  ۲۰۲۰لایر عماني (  ۸٬٦۳۳٬۰۲٥األداء الصادرة عن الشركة بمبلغ  
 , ال شيء) ۲۰۲۰طارئة من الدعاوى القضائیة (
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٣٧ 
 

 االرتباطات  ۲٦
 

  , ۲:  ۲۰۲۰لایر عماني (  ۱۸٬۰٦۳٬٤۲٥، كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالیة تعاقدیة بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
 ,لایر عماني) ۲۲٬٥٤٤٬۳۷۷

 
 إدارة المخاطر المالیة  ۲۷

 
والذمم  تشتمل األدوات المالیة المدرجة في بیان المركز المالي على الذمم المدینة التجاریة واألخرى والنقد وما یعادلھ  

 ,الدائنة التجاریة واألخرى، والقروض
 

تنخفض قیمة  ,مؤشرات التي تدل على االنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر مالي لتحدیدیتم تقییم الموجودات المالیة 
أكثر   الموجودات المالیة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على تأثر التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة نتیجة لحدث أو

 , باألصل المالي المبدئيمن األحداث التي وقعت بعد االعتراف 
 

تحدد اإلدارة تصنیف موجوداتھا   ,یعتمد تصنیف الموجودات المالیة على الغرض الذي تم شراء الموجودات المالیة من أجلھ 
 ,المبدئيالمالیة عند االعتراف 

 
 عوامل المخاطر المالیة

 
ویركز برنامج  ,المخاطر المالیة: مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق إن أنشطة الشركة تعرضھا لمختلف

إدارة المخاطر اإلجمالیة للشركة على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى لتقلیل اآلثار العكسیة المحتملة على  
 , األداء المالي الشركة

 
 مخاطر االئتمان

 
مخاطر تكبد خسارة مالیة بسبب عدم تمكن العمیل أو الطرف المقابل لألداة المالیة من الوفاء بالتزاماتھ مخاطر االئتمان ھي  

العمالء إلى الشركة من  المستحقة  المبالغ  الناشئة بشكل أساسي من  المالیة    ,التعاقدیة،  للموجودات  الدفتریة  القیمة  تمثل 
 ,أقصى تعرض لمخاطر االئتمان

 
على الرغم من أن الشركة لدیھا أرصدة مصرفیة ھامة، إال أن اإلدارة تعتقد أن المخاطر الناشئة    ،۲۰۲۱كما في دیسمبر  

 , عن ھذه األرصدة محدودة حیث یتم االحتفاظ بھا لدى بنوك محلیة ذات وضع مالي جید
 

  
۲۰۲۱ 

 ألف لایر عماني 
۲۰۲۰ 

 ألف لایر عماني 
    الرصید المصرفي 

    
 AA۳ ۹ ۳۳ بنك أبوظبي األول

 BAA۳ ۲٬۳۷۳ ۹۰۰ البنك الوطني العماني 
 ۱۹٥ BAA۲ ۱٤ بنك مسقط 

 BAA۳ ۲ ۲۲ البنك األھلي
 ٤۸۸ ۲٤۲ BAA۲ إتش إس بي سي

 ٤٬٦۰۲ ۲۱۹ BAA۳ بنك عمان العربي
 A- ۱۰ ۱۰ مصرف اإلنماء السعودي

 ٥٬٤٥٦ BAA۳ ۱۰٬۰٦٥ بنك ظفار 
  ------- ------ - ---------- ----- 

 ۷٬۰۷۷ ۱۷٬٥٦۳  ) ۱۱اإلجمالي (إیضاح 
   ========  ========= 
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٣٨ 
 

 ((تتااببعع))   إدارة المخاطر المالیة ۲۷
 

 ((تتااببعع))  مخاطر االئتمان 
 

ال تتوقع الشركة أي زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان بناًء على الوضع المالي للبنك وعوامل أخرى إن وجدت، منذ 
لم   المالي حیث  إنشاء األصل  للبنك بمقدار درجتین بعد تاریخ اإلیداع حتى تاریخ  تاریخ  التصنیفات االئتمانیة  تنخفض 

 ,البیانات المالیة
 

من المعاییر الدولیة إلعداد   ۹فیما یتعلق بذمم التأمین المدینة، طبقت الشركة المنھجیة المبسطة الواردة في المعیار رقم  
تحدد الشركة خسائر االئتمان المتوقعة   , قعة على مدى عمر األداةالتقاریر المالیة لقیاس مخصص خسائر االئتمان المتو

لھذه البنود باستخدام مصفوفة مخصصات، یتم تقدیرھا بناًء على تجربة خسائر االئتمان التاریخیة استناداً إلى تأخر المدینین 
وعلیھ، یتم   ,دیة المستقبلیةفي السداد، ویتم تعدیلھا حسب الضرورة لتعكس الظروف الحالیة وتقدیرات الظروف االقتصا

   ,عرض مخاطر االئتمان لھذه الموجودات بناًء على حاالت التأخر في السداد من حیث مصفوفة المخصصات
 

تقوم الشركة دائماً بقیاس مخصص خسائر الذمم المدینة التجاریة بقیمة مساویة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
االئتمان المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة باستخدام مصفوفة مخصصات ترتكز على تجارب   یتم تقدیر خسائر  ,اإلنتاجي

والظروف  بالمدینین،  الخاصة  العوامل  بحسب  تعدیلھا  بعد  للمدین،  الحالي  المالي  الوضع  وتحلیل  السابقة  المدین  تعثر 
یم كل من توجھات الظروف الحالیة والمتوقعة في  االقتصادیة العامة لمجال العمل التي یزاول فیھ المدینون أعمالھم وتقی 

یتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان من الذمم المدینة التجاریة واألخرى بشكل رئیسي بالسمات الفردیة   ,تاریخ التقریر
   ,الذكور أدناهلدى الشركة تركیز كبیر لمخاطر االئتمان على النحو  ,لكل عمیل على حدة

 
ألف لایر عماني) كمخصص إجمالي   ۲۲۲:  ۲۰۲۰ألف لایر عماني (  ۱۱٦التقریر، خصصت الشركة مبلغ  كما في تاریخ  

، تعتقد اإلدارة أن الشركة غیر معرضة ألي مخاطر ائتمان بخالف ذلك  ,)۹للدیون المنخفضة القیمة من عمالئھا (إیضاح  
 ,جوھریة

 
 المدینة التجاریة بناًء على مصفوفة مخصصات الشركة: یوضح الجدول التالي التفاصیل المتعلقة ببیان مخاطر الذمم 

 
 منھج مصفوفة المخصصات -حساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة 

 

 

صافي القیمة 
الدفتریة قبل  

خسائر االئتمان 
 المتوقعة

خسائر االئتمان 
 % المتوقعة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر 
 اإلنتاجي

صافي القیمة 
الدفتریة بعد  

خسائر االئتمان 
 المتوقعة

     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
     

 ۳۲٬۰۰٥ - - ۳۲٬۰۰٥ غیر متأخرة السداد 
ً  ۹۰-۱متأخرة السداد منذ   ۲٬۷٤۲ - - ۲٬۷٤۲ یوما
ً  ۱۸۰-۹۱متأخرة السداد منذ   ٥٦۱ - - ٥٦۱ یوما
ً  ۲۷۰-۱۸۱متأخرة السداد منذ   ۳٥ - - ۳٥ یوما
ً  ۳٦٥-۲۷۱متأخرة السداد منذ   ۱٥۳ ۷۹ ٪۳٤ ,۰٥ ۲۳۲ یوما

ً  ۳٦٥متأخرة السداد ألكثر من   - ۳۷ ٪۱۰۰ ,۰۰ ۳۷ یوما
 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 

 ۳٥٬٤۹٦ ۱۱٦ ٪۰ ,۳۲ ۳٥٬٦۱۲ اإلجمالي 
  ========  ========  ========  ======== 
 

  



نرشة إصدار أسهم

220 

 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٣٩ 
 

 ((تتااببعع))  إدارة المخاطر المالیة  ۲۷
 

 ((تتااببعع))  مخاطر االئتمان 
 

 ((تتااببعع))   منھج مصفوفة المخصصات -حساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة 
 

 

صافي القیمة 
الدفتریة قبل  

خسائر االئتمان  
 المتوقعة

خسائر االئتمان  
 المتوقعة

خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

العمر مدى 
 اإلنتاجي 

صافي القیمة 
الدفتریة بعد  

خسائر االئتمان  
 المتوقعة

     ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
     

 ۲۲٬٤۱۲ - - ۲۲٬٤۱۲ غیر متأخرة السداد 
ً  ۹۰-۱متأخرة السداد منذ   ۲٬۹۹٤ - - ۲٬۹۹٤ یوما
ً  ۱۸۰-۹۱متأخرة السداد منذ   ۳۰۷ - - ۳۰۷ یوما
ً  ۲۷۰-۱۸۱متأخرة السداد منذ   ۷٦ - - ۷٦ یوما
ً  ۳٦٥-۲۷۱متأخرة السداد منذ   ٥۸ - - ٥۸ یوما

ً  ۳٦٥متأخرة السداد ألكثر من   ۱٤۳ ۲۲۲ ٪ ٦۰ ,۸۲ ۳٦٥ یوما
 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 

 ۲٥٬۹۹۰ ۲۲۲ ٪ ۰ ,۸٤ ۲٦٬۲۱۲ اإلجمالي 
  ========  ========  ========  ======== 
 

 مخاطر السیولة 
 

یتمثل منھج الشركة من إدارة    ,تتمثل مخاطر السیولة بمخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا
السیولة بضمان امتالكھا دائماً السیولة الكافیة، إلى أطول فترة ممكنة، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل كل ٍ من  

تحرص الشركة    ,الظروف العادیة والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو تعرض سمعة الشركة للخطر
ا على ضمان  بالمصروفات  عادةً  للوفاء  الطلب  عند  كافیة  نقدیة  مبالغ  الوفاء متالكھا  ذلك  في  بما  المتوقعة،  التشغیلیة 

معقول مثل الكوارث بااللتزامات المالیة؛ ویستثنى من ذلك التأثیر المحتمل للظروف الطارئة التي ال یمكن توقعھا بشكل 
 , الطبیعیة

 
 للشركة في تاریخ التقریر:آجال استحقاق المطلوبات المالیة فیما یلي 

 
 المطلوبات المالیة غیر المشتقة

 

 القیمة الدفتریة 
أقل من سنة  

 واحدة 
من سنة إلى 

 أكثر من سنتین سنتین
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  

     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۷۰٬۲۷٤ ۱۷٬۳۰۲ ۱٥٬۳۹۸ ۱۰۲٬۹۷٤ قروض ألجل 

 ۸٬۸۳۳ ٤٬٥۱۰ ٤٬۸۷٦ - الفائدة على القروض ألجل 
 ۲۲۲٤ ۹۷۱ ۱٬۹٤٤ ٥٬۱۳۹ التزامات اإلیجار

 ۱۸۸ ۱٥٥ ۲٤٥ - الفائدة على التزامات اإلیجار
 - - ۳٤٬٥٤۲ ۳٤٬٥٤۲ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 
 ۱٤۲٥ ٬٦٥٥۷٬۰۰٥ ۲۲٬۹۳۸ ۸۱٬٥۱۹ 
  ========  ========  ========  ======== 
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٠ 
 

 ((تتااببعع))  إدارة المخاطر المالیة  ۲۷
 

 ((تتااببعع))  مخاطر السیولة 
 

 ((تتااببعع))    المطلوبات المالیة غیر المشتقة
 

 القیمة الدفتریة  
أقل من سنة  

 واحدة
من سنة إلى  

 أكثر من سنتین  سنتین 
 ألف لایر عماني  لایر عماني ألف  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  

     ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ٦٥٬۸۹۸ ۱۱٬٦٥۷ ۱۰٬٥۸٤ ۸۸٬۱۳۹ قروض ألجل 

 ۱۲٬۰۳۱ ٤٬۷۸٦ ٤٬۷۹۹ - الفائدة على القروض ألجل 
 ۳٬۸٤٤ ۹٤۳ ۱٬۲٦٥ ٦٬۰٥۲ التزامات اإلیجار

 ۸۷ ۱٥٥ ۲۸۹ - الفائدة على التزامات اإلیجار
 - - ۲۰٬۳۰٦ ۲۰٬۳۰٦ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 
 ۱۱٤٬٤۹۷ ۳۷٬۲٤۳ ۱۷٬٥٤۱ ۸۱٬۸٦۰ 
  ========  ========  ========  ======== 
 

المتغیرة في یتم احتساب الفائدة المستقبلیة المستحقة الدفع على القروض ذات معدل الفائدة المتغیر على أساس المعدالت  
 ,نھایة السنة

 
 مخاطر السوق 

 
تتمثل مخاطر السوق في المخاطر من أن تؤثر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار  

إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة    ,الفائدة على إیرادات الشركة أو قیمة ما تحتفظ بھ من أدوات مالیة 
 ,ض لمخاطر السوق ضمن معاییر مقبولة، مع تحقیق أعلى عائد ممكنالتعر

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة

 
یتم إبرام عقود الشركة مع عمالئھا بالدوالر األمریكي    ,تتمثل العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة في اللایر العماني

العماني تتم بالدوالر األمریكي واللایر  العماني، وبالتالي فإن مقبوضاتھا  إنجاز جزء من مصروفات   ,وباللایر  كما یتم 
بالدوالر   فعال  ومع ذلك، نظًرا ألن اللایر العماني مرتبط بشكل  ,الشركة بالدوالر األمریكي وجزء آخر باللایر العماني

 ,األمریكي، فإن الشركة غیر معرضة ألیة مخاطر عمالت أجنبیة جوھریة
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 

ومع ذلك، تقتصر  ,الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة حیث أن جزء كبیر من قروضھا یتم بمعدالت فائدة متغیرةإن 
أشھر حیث أن فارق النقاط األساسیة الثابتة ثابت   ۳المخاطر على معدالت الفائدة السائدة بین بنوك لندن (لیبور) لمدة  

 , خالل مدة القرض
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤١ 
 

 ((تتااببعع))  إدارة المخاطر المالیة  ۲۷
 

 ((تتااببعع))    مخاطر أسعار الفائدة
 

 ائدة المتغیرةتحلیل حساسیة التدفقات النقدیة لألدوات ذات أسعار الف
 

بالمبالغ  حقوق الملكیةكان سیؤدي إلى زیادة/(نقص)  دیسمبر ۳۱كما نقطة أساس في أسعار الفائدة  ۲۰إن التغیر بمقدار 
 المبینة أدناه: 

 
 حقوق الملكیة  
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 نقطة أساس  ۲۰ نقطة أساس  ۲۰ نقطة أساس ۲۰ نقطة أساس ۲۰ 
 نقص زیادة  نقص زیادة   
     

 ۲۷ )۲۷( ۱۳۹ )۱۳۹( مصروفات أسعار الفائدة
 ======= ====== ======= ====== 
 

 إدارة رأس المال ۲۸
 

اإلدارة العائد على    تراقب  ,النمو المستقبلي لألعمال  لضمان  قویةتتمثل سیاسة الشركة في الحفاظ على قاعدة رأس المال 
الذي تحدده الشركة على أنھ صافي األرباح مقسوماً على حقوق ملكیة المساھمین على أساس االحتمالیة    حقوق الملكیة

   ,المرجحة
  

تكوین ھیكل رأس مال الشركة على النحو التالي:    تعدیلعلى    ۲۰۱۲یونیو    ۹  المؤرخوافق مجلس اإلدارة في اجتماعھ  
من قبل الشركة األم النھائیة   األمرتمت الموافقة على نفس    ,٪)٦٥(  ن ٪): الدی٥٪): الدیون الثانویة (۳۰حقوق الملكیة (

وال تخضع الشركة إلى أیة    ,۲۰۱۳ینایر    ٦والمساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في    أوكیو لشبكات الغاز
باستثناء  متطلبات رأسمالیة مفروضة من جھات خارجیة الشركا  المتطلبات،  قانون  في  علیھا  التجاریة،  المنصوص  ت 

 ,وتعدیالتھ
 

 القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ۲۹
 

   , أن القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة كما ھو موضح في بیان المركز المالي
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 أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.م
 

 المالیة إیضاحات حول البیانات 
 (تابع) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٢ 
 

 التغیرات في التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة   ۳۰
 

 التزامات اإلیجار قرض قصیر األجل قرض ألجل  
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  
    
 ٦٬۰٥۲ - ۸۸٬۱۳۹ ۲۰۲۱ ینایر ۱

 ۱٬٦٦٦ - ۲٥٬۹۹۰ الفترة سحوبات/مبالغ تم الحصول علیھا خالل 
 ) ۲٬٥۷۹( - ) ۱۱٬۱٥٥( خالل الفترةالمبالغ المسددة 

 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 
 ٥٬۱۳۹ - ۱۰۲٬۹۷٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

  ========  ========  ======== 
 ) ۹۱۳( - ۱٤٬۸۳٥ التغیر في التدفقات النقدیة 

  ========  ========  ======== 
    
 ۳٬۸۰۱ ۱٬۲۰۰ ۸۰٬۳۸۹ ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ٤٬۳۳۳ ٥٬۰۸٤ ۲۳٬۰۸۱ الفترة سحوبات/مبالغ تم الحصول علیھا خالل 
 ) ۲٬۰۸۲( ) ٦٬۲۸٤( ) ۱٥٬۳۳۱( المبالغ المسددة خالل الفترة

 ------- ------ - ------- ------ - ------- ------ - 
 ٦٬۰٥۲ - ۸۸٬۱۳۹ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

  ========  ========  ======== 
 ۲٬۲٥۱ ) ۱٬۲۰۰( ۷٬۷٥۰ التغیر في التدفقات النقدیة 

  ========  ========  ======== 
 

 أرقام المقارنة ۳۱
  

التالیةإعادة تصنیف    تتم الحالیة    لتتوافق  األرقام  السنة  المالیة    المتبعمع عرض  البیانات  عرض  تقدیم    بھدففي ھذه 
 , أفضل

 
البیانات    فئة المبلغ باللایر العماني  الوصف في  الحساب 

المالیة للفترة المنتھیة في 
بعد    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱

 إعادة التصنیف 

البیانات    فئة في  الحساب 
المالیة للفترة المنتھیة في 

  قبل   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱
 إعادة التصنیف 

كانت   ومصروفات  مبالغ 
المدینة   الذمم  ضمن 

 التجاریة واألخرى 

مبالغ ومصروفات  ۱۲٬۲۸٤
 ً  مدفوعة مقدما

لذمم المدینة التجاریة  ا
 ىواألخر

ودائع مصرفیة ألجل  
كانت ضمن النقد 

 واألرصدة المصرفیة 

 النقد واألرصدة المصرفیة  ودائع مصرفیة ألجل  ۹٬۹٥۸

ذمم دائنة أخرى كانت 
ضمن الذمم الدائنة 
 التجاریة واألخرى 

الذمم الدائنة التجاریة   ذمم دائنة أخرى  ۱۰٬۱۲٥
 واألخرى

كانت إیرادات أخرى 
ضمن المصروفات  

 األخرى

 المصروفات األخرى  إیرادات أخرى  ۳۸۹

 
 اعتماد البیانات المالیة ۳۲

 
 . ۲۰۲۲مارس  ۱۳سیتم عرض البیانات المالیة للموافقة علیھا من قبل المساھمین والموافقة على إصدارھا بتاریخ  
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الفصل الخامس والعرشين
التعهدات

)1( رشكة أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع )قيد التحول(

يقر أعضاء مجلس إدارة الرشكة )قيد التحول( إقرارًا تكافليًا وتضامنيًا بما يلي:

إن المعلومات الواردة في هذه النرشة هي معلومات صحيحة وكاملة.  ●

إلى  إغفالها  أنه قد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من أنه لم يتم حذف أية حقائق أو معلومات هامة في هذه النرشة يمكن أن يؤدي حذفها أو   ●
التدليس على المستثمر.

أنه قد تم االلزتام بجميع أحكام قانون األوراق المالية وقانون الرشكات التجارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاها.  ●

فيما يلي األشخاص المفوضني بالتوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة:

التوقيعاالسم

عضو

عضو
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البنك األهلي ش.م.ع.ع، والبنك الوطين العماني ش.م.ع.ع )كمدراء إصدار(  )2(

الوثائق ذات  العامة، قمنا بمراجعة كل  المساهمة  التجارية والئحة الرشكات  بنا بموجب أحكام قانون الرشكات  المنوطة  المسؤوليات  إلى  استنادا 
العالقة والمواد األخرى الالزمة إلعداد نرشة اإلصدار المتعلقة بطرح أسهم الرشكة لالكتتاب العام.

إغفال أي معلومات  إدارة الرشكة مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نرشة اإلصدار هذه والذين أكدوا على أنه لم يتم حذف أو  ويتحمل مجلس 
جوهرية منها يمكن أن يؤدي حذفها أو إغفالها إلى التدليس على المستثمر.

ونؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجبة والمطلوبة الي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بهذه النرشة الي تم إعدادها تحت إرشافنا، وبناء على أعمال المراجعة 
والمناقشات مع الرشكة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها واألطراف األخرى ذات العالقة. وعليه، نؤكد ما يلي:  

لقد قمنا بإيالء العناية الواجبة والسائغة الي تضمن مطابقة البيانات الي تلقيناها من الرشكة المضمنة في هذه النرشة للحقائق الواردة في   ●
الوثائق والمواد والمستندات األخرى المتعلقة باالكتتاب.

لم تغفل الرشكة – حسب علمنا - أية معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي إغفالها إلى التدليس على المستثمر.  ●

والالئحة  المالية  األوراق  قانون  عليها في  المنصوص  اإلفصاح  قواعد ورشوط  جميع  مع  تتفق  بها  المتعلق  واالكتتاب  اإلصدار هذه  نرشة  إن   ●
التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونموذج نرشة اإلصدار المقرر من قبل الهيئة العامة لسوق المال وأنها تتفق مع قانون الرشكات التجارية 

والئحة الرشكات المساهمة العامة والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا الشأن.

إن البيانات والمعلومات الي تم عرضها في نرشة اإلصدار هذه والمعدة باللغة العربية )وترجمتها غري الرسمية إلى اللغة اإلنجلزيية( هي بيانات   ●
ومعلومات حقيقية وصحيحة وكافية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار من عدمه في األوراق المالية المطروحة 

لالكتتاب.

البنك الوطين العماني ش.م.ع.عالبنك األهلي ش.م.ع.ع
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المستشار القانوني للرشكة )مكتب المعمرية والعربي ورشكاؤهم للمحاماة واالستشارات القانونية(  )3(

يؤكد المستشار القانوني المبني اسمه أدناه أن جميع اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالية موضوع هذه النرشة تتفق مع أحكام القوانني 
والترشيعات ذات العالقة بنشاط الرشكة وقانون الرشكات التجارية وقانون األوراق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاها ومتطلبات رشوط 
إدارة  إصدار األسهم ونموذج نرشة اإلصدار المقرر من قبل الهيئة العامة لسوق المال والنظام األسايس للرشكة وقرارات الجمعية العامة ومجلس 

الرشكة، ولقد حصلت الرشكة على جميع الرتاخيص والموافقات الرسمية الالزمة لمبارشة األنشطة الموضحة في هذه النرشة.
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