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كلمة رئيس مجلس ا�دارة

المساهمون اDفاضل ..

التقرير  لكم  أقدم  أن   ، ا�دارة  مجلس  أعضاء  عن  وبالنيابة   ، سروري  دواعي  لمن  إنه 
السنوي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) لعام ٢٠١٢م.

لقد كان عام ٢٠١٢م عاما مليًئا با�نجازات للشركة ، حيث تم إنجاز عددe من المشاريع 
الهامة، وفيما يلي نبذة لبعض منها:

محطة  لتطوير  الكهربائية  الطاقة  �نتاج  بركاء  أكوا  شركة  مع  االتفاقية  توقيع   

تحلية المياه  بسعة قدرها ١٠ مليون جالون يوميا في بركاء (المرحلة اSولى)  ، ومن 
المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لهذا المشروع بحلول شهر اكتوبر من عام ٢٠١٣م.

ويتم   ، يوميا  جالون  مليون   ٤٢ قدرها  بسعة  المياه  لتحلية  الغبرة  مشروع  اسناد   

القائمة. ومن  المياه  الغبرة للطاقة وتحلية  بالقرب من محطة  المشروع   تشييد 
المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لهذا المشروع بحلول شهر اكتوبر من عام ٢٠١٤م.

إنتاجية  بسعة  يصاللة  المياه  وتحلية  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  مشروع  تشغيل   

.nقدرها ٤٤٥ ميجاوات وسعة تحلية المياه  قدرها ١٥ مليون جالون يومي

(المرحلة  ببركاء  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  مشروع  من  المبكرة  الطاقة  تشغيل   

الثالثة) من قبل شركة السوادي للطاقة ومشروع إنتاج الطاقة بصحار (المرحلة 
الثانية) من قبل شركة الباطنة للطاقة. ولقد ساهمت تلك الطاقة بشكل كبير 

في مقابلة ذروة الطلب في صيف عام ٢٠١٢م.

 (MIS) المرتبطة  الرئيسية  الشبكة  في  وتوزيعها  المؤقتة  الطاقة  اتفاقية  إبرام   

من أجل مقابلة معايير معدل الفاقد لtحمال لعام ٢٠١٢م.

البدء في مشروع دراسة تمديد اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية  وتحلية المياه.   

المجال  في  متخصصة  دولية  استشارية  شركة  بتعيين  الشركة  قامت  حيث 
استراتيجيات  لوضع   (Reaearch Associate  National Economic) االقتصادي 

التفاقيات شراء الطاقة التي يتوقع انتهاء صالحيتها بحلول عامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م .

إنجاز عدد من المبادرات الخاصة بالموارد البشرية بما في ذلك وضع خطط تنمية   

الموارد البشرية وخطط ا�حالل للموظفين العمانيين با�ضافة إلى تطبيق برنامج 
تطوير الخريجين لبناء شركة ذات كفاءات محلية.

البيانات المالية 

بلغت أرباح الشركة, قبل الضريبة, خالل عام ٢٠١٢م وفقn لyطار التنظيمي -  حوالي  
٧٩٢٫٠٠٠ ريال عماني. ومع هذا فإن النتائج المالية ما زالت متأثرة بسبب التغييرات في 
توصيات  مع  يتماشى  بما  والمياه  الطاقة  شراء  التفاقيات  المحاسبية  المعالجة 
تسجيل  ذلك  على  ترتب  وقد  الدولية.  المحاسبة  بمعايير  االلتزام  بغرض  المدققين 
الشركة لصافي خسارة قبل الضريبة بمبلغ وقدره 3.995 مليون ريال عماني وعليه 

فإنه لن يتم توزيع اSرباح على المساهمين هذا العام.
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التغييرات في مجلس إدارة الشركة

ببعض  للتعريف  الفرصة  هذه  انتهز 
تشكيل  على  طرأت  التي  التغييرات 
الترحيب  وأود  الشركة  إدارة  مجلس 
الرمحي  ناصر  بن  صالح  بالمهندس/ 
كما  ا�دارة،  مجلس  لرئيس  كنائب 
مجلس  التزام  حول  التأكيد  أود 
حوكمة  معايير  بأعلى  الشركة  إدارة 
وكفاءة  لفعالية  وتسهيًال  الشركات. 
با�شراف  التدقيق  لجنة  تقوم   ، ا�دارة 
على الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر 
المستقل  الداخلي  المدقق  لمساعدة 
فإنني  الخصوص  هذا  وفي  بالشركة. 
الداخلية  الضوابط  أنظمة  بأن  أؤكد 
مالئمة  الشركة  داخل  بها  المعمول 
وأصحاب  المساهمين  مصالح  لحماية 

المصالح في الشركة .

المبادرات الرئيسية لعام ٢٠١٣م

تتطلع الشركة لتنفيذ مجموعة من   

 ، ٢٠١٣م  عام  خالل  الهامة  المشاريع 
في  الشركة  جهود  تتمركز  وسوف 

ا�تي: 

إنتاج  لمشروعي  التجاري  التشغيل   

(المرحلة  بركاء  الكهربائية  الطاقة 
الثانية)  (المرحلة  وصحار  الثالثة) 
قبل بلوغ ذروة الطلب على الكهرباء 

لصيف عام ٢٠١٣م

التجاري  التشغيل  بتاريخ  الوفاء   

تنفذه  الذي  المياه  تحلية  لمشروع 
شركة أكوا (ACWA) بسعة قدرها 
شهر  بحلول  يوميا  جالون  مليون   ١٠

أكتوبر من عام ٢٠١٣م.

الطاقة  إنتاج  مشروع  تطوير   

المتوقع  ومن   ، بصاللة  الكهربائية 
أن يتم تشغيله تجاريn مع بداية عام 

٢٠١٧م.

إنتاج  محطة  إنشاء  مشروع  تطوير   

بمحافظة  الكهربائية  الطاقة 
مسندم بالتنسيق مع شركة النفط 

العمانية.

 ، بقريات  المياه  تحلية  مشروع  تطوير   

حيث أنه من المتوقع أن يتم تشغيله 
تجاريn بحلول مايو ٢٠١٦م.

الساحلية  المواقع  اختيار  دراسة 
لتطوير  عمان  سلطنة  في  المناسبة 
الكهربائية  الطاقة  انتاج  مشاريع 

وتحلية المياه.

الشركة  فإن   ، ذلك  إلى  با�ضافة 
العمانية لشراء الطاقة والمياه ملتزمة 
بتنمية  الحكومية  السياسات  بكل 
ستستمر  وبذلك  البشرية  الموارد 
االستراتيجية  توجهاتها  في  الشركة 
من  رائدة  عمانية  شركة  بناء  نحو 
وخطط   ، ا�حالل  خطط  تطبيق  خالل 
تطوير  وبرنامج  البشرية  الموارد  تنمية 

الخريجين.

عن  لyعرب  الفرصة  هذه  وأنتهز 
ا�دارة،  مجلس  Sعضاء  تقديري 
الشركة  وموظفي  التنفيذية  وا�دارة 
مكننا  والذي  وإخالصهم  لتفانيهم 
لعام  الشركة  أهداف  تحقيق  من 
عملهم  بأن  ثقة  على  وإنني  ٢٠١٢م. 
من  مزيدا  لتحقيق  سيستمر  الدؤوب 
أنتهز   كما  ٢٠١٣م،  عام  في  النجاحات 
لشركة  شكري  عن  Sعبر  الفرصة  هذه 
العامة  والهيئة  القابضة،  الكهرباء 
تنظيم  وهيئة  والمياه  للكهرباء 
الحكومية  الوحدات  وجميع  الكهرباء 
على  القطاع  وشركات  الصلة  ذات 
دعمهم المستمر ومساهمتهم على 

النجاح الذي تحقق خالل العام.

مجلس  أعضاء  عن  وبالنيابة  وأخيرا 
وموظفي  التنفيذية  وا�دارة  ا�دارة 
الشركة أود أن أعرب عن خالص امتناننا 

لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان 
حفظه   - المعظم  سعيد  بن  قابوس 
ا[ ورعاه - وحكومته الرشيدة للرعاية 
سبيل  في  السخي  والدعم  المستمرة 
والمياه  الكهرباء  قطاع  وتطوير  تنمية 

المرتبطة به في السلطنة.

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس مجلس ا�دارة
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الهيئة العامة للكهرباء – عمان

عائد التزويد بالجملة

تعرفة التزويد بالجملة

تاريخ التشغيل التجاري

شركة ظفار للطاقة

شركة الكهرباء القابضة

جيجاوات ساعة (١٠٠٠ ميجاوات ساعة)

المعايير المحاسبية الدولية

مشروع مستقل �نتاج الطاقة

مشروع مستقل �نتاج المياه

مشروع مستقل �نتاج الطاقة والمياه

متر مكعب

مليون جالون في اليوم

الشبكة الرئيسية المرتبطة

ميجاوات (ألف وات)

ميجاوات ساعة

محطة طاقة جديدة

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

شركة النفط العمانية للتنقيب وا�نتاج

الهيئة العامة للكهرباء والمياه

اتفاقية شراء الطاقة

اتفاقية بيع وشراء الطاقة الكهربائية

اتفاقية  بيع الغاز الطبيعي

اتفاقية شراء الطاقة والمياه

شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م)

طلب تقديم عروض أسعار

ريال عماني 

شركة سيمكورب للكهرباء والمياه بصاللة

اتفاقية شراء المياه 

معاني المختصرات
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 نبذة عن الشركة

مغلقة  مساهمة  كشركة  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  تأسست 
(ش.م.ع.ع) في عام ٢٠٠٣م. ويحدد قانون تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة 
به (قانون القطاع) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٤/٧٨) مهام واختصاصات 
أنشطة  تحويل  تم  فقد  القطاع  بقانون  الواردة  التحويل  لخطة   nووفق الشركة. 
إلى   ، والمياه  والكهرباء  ا�سكان  وزارة  من  بها  المرتبطة  المياه  وتحلية  الكهرباء 
من  شركة  لكل  المحددة  للمهام   nوفق وذلك   nحديث تأسيسها  تم  التي  الشركات 

هذه الشركات. علمn بأن سريان خطة التحويل قد بدأ بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١م.

عماني)  ريال  ألف  (خمسمائة  ر.ع   ٥٠٠٫٠٠٠ قدره  مال  برأس  الشركة  تأسيس  تم  وقد 
 nسمية لكل سهم هي ريال عماني واحد. علمSموزعة على (٥٠٠٫٠٠٠) سهم والقيمة ا
مال  رأس  من   (٪٩٩٫٩٩) أن  حيث  السلطنة  لحكومة  بالكامل  مملوكة  الشركة  بأن 
أن  حين  في  السلطة  حكومة  عن  نيابة  القابضة  الكهرباء  لشركة  مملوك  الشركة 

نسبة (٠٫٠١٪) المتبقية مملوكة لوزارة المالية.

الرخصة

وتحدد المادة رقم (٧٤) من قانون القطاع مهام ومسؤوليات الشركة على النحو 
التالي:

إنتاجية وناتج يغطي جميع الطلبات المعقولة على الكهرباء في  توفير سعة    - ١
سلطنة عمان بالتنسيق مع شركة كهرباء المناطق الريفية .

توفير إنتاج مياه التحلية وفقn للحد اSقصى الذي يتفق مع الشراء االقتصادي من    - ٢
السعة ا�نتاجية والناتج من مياه التحلية والكهرباء.

المستقبلي  التخطيط  شأن  في  الريفية  المناطق  كهرباء  شركة  مع  التعاون   -  ٣
للطلب المعقول على الكهرباء وما يلزم لذلك من سعة جديدة.

بالتنسيق   n٤ - تدبير الحصول على الخدمات المساعدة متى وكيفما يكون مطلوب
مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

الهيكل التنظيمي للمساهمين
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التحلية  بمياه  المياه  قسم  تزويد   -  ٥
يبرم  التفاق   nطبق بالجملة 
مقابل  فيه  يحدد  الغرض  لهذا 
وأوضاعه  وشروطه  التزويد  هذا 
وضمان بيع مياه منزوعة المعادن 

Sشخاص آخرين.

بالتزويد  لهم  المرخص  تزويد    - ٦
تعرفة  مقابل  بالجملة  بالكهرباء 
إتاحة  وضمان  بالجملة  التزويد 
الكهرباء  من  الكافية  ا�مدادات 
من  لهم    nتمكين لهم  للمرخص 
تلبية كامل الطلب المعقول على 

الكهرباء.

 nوفق الكهرباء  تصدير  أو  استيراد    - ٧
هذا  من   (١١٤) المادة  Sحكام 

القانون.

الجديدة  للسعة  الحاجة  تغطية   -  ٨
يكون  أن  الشركة  تسعى  التي 
وتمويلها  وبناؤها  تصميمها 
من  وتشغيلها  وتملكها 

المستثمرين المحليين واSجانب.

جميع  في  الشركة  على  يجب    - ٩
االنحياز  أو  التمييز  عدم  الحاالت 
اSشخاص  بين  قانوني  مبرر  دون 
العامة للدولة  بالسياسة  وااللتزام 
المسندة  المهام  مباشرتها  لدى 

إليها بموجب هذا القانون وخاصة 
الوقود  باستخدام  المتعلقة 

وسعره.

والناتج  ا�نتاجية  السعة  تكون  أن   -١٠
وجميع  المساعدة  والخدمات 
تم  قد  اSخرى  والخدمات  السلع 
شراؤها أو الحصول عليها وإدارتها 

على أساس الشراء االقتصادي.

مشروع  لشركة  التعليمات  إصدار   -  ١١
صاللة بتحويل أصول شبكتها إلى 
وذلك  القابضة  الكهرباء  شركة 
انتهاء  أو  اتفاقية االمتياز  إنهاء  عن 

مدتها.
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استراتيجية الشركة

استراتيجية عمل الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة والقيم المشتركة بين 
تلك الشركات

لقد تم صياغة استراتيجية عمل الشركة لكي تتماشى مع استراتيجية شركة 
الكهرباء القابضة والتي ترتكز على خمسة عناصر رئيسية كما هو موضح أدناه.

 نبذة عن الشركة

القيم المشتركة بين شركات القطاع
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أهداف الشركة

التخطيط لموارد إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه والمنشآت الخاصة بها.  

الكفاءة في تطوير وإنشاء مشاريع  إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه ومتابعة تشغيلها تجاريn حسب التاريخ المقرر لها.  

الكفاءة في إدارة اتفاقيات شراء الطاقة والمياه.  

االلتزام بأعلى معايير الجودة عند أداء مهام الشركة ووفقn للمتطلبات التنظيمية والقانونية.  

مراجعة أهداف الشركة الرئيسية ومؤشرات اSداء لتلك اSهداف واتخاذ ا�جراءات التصحيحية والوقائية حسب الحاجة.  

االستمرار في تحسين قدرات الشركة من الناحية التنظيمية  وا�نتاجية وتفعيل نظام الجودة  وأدائها.  

رؤية الشركة ومهمتها
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الهيكل التنظيمي للشركة
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 الدوائر الرئيسية بالشركة

الدراسات االستراتيجية

هي  االستراتيجية  الدراسات  دائرة 
لتحديد  الدراسات  إجراء  عن  المسؤولة 
سياسات الشركة على المدى المتوسط 
والمياه  الطاقة  شراء  Sنشطة  والبعيد 
الحكومة  استراتيجية  مع  يتفق  بما 
سياساتها.  وأهداف  االقتصادية 
الدراسات  هذه  نتائج  استخدام  ويتم 
الذي  التفصيلي  التخطيط  تعزيز  في 
 ، واالقتصاد  التخطيط  دائرة  به  تقوم 
التي  الجديدة  المشاريع  تطوير  وفي 
تطوير  دائرة  قبل  من  تنفيذها  سيتم 

المشاريع.

التخطيط واالقتصاد

هي  واالقتصاد  التخطيط  دائرة 
الطلب  توقعات  إعداد  عن  المسؤولة 
لسعة  والتخطيط   ، الكهرباء  على 
بمعيار  للوفاء  جديد  وناتج  إنتاجية 

الرخصة  في  وارد  هو  كما  ا�نتاج  أمن 
الممنوحة للشركة ، إضافة إلى تحديد 
بتعريفة  المتعلقة  المعلومات  ونشر 

تزويد الكهرباء والمياه بالجملة.

تطوير المشاريع
عن  مسؤولة  المشاريع  تطوير  دائرة 
سعة  من  المشاريع  متطلبات  تطوير 
المياه  وتحلية  الكهربائية  الطاقة  إنتاج 
وشفافة»  «عادلة  منافسة  وإجراء 
المحليين  للمستثمرين  مفتوحة 
والتأكد  السعة  تلك  لتوفير  واSجانب 

من إبرام جميع العقود ذات الصلة.

تنفيذ المشاريع 

عن  مسؤولة  المشاريع  تنفيذ  دائرة 
مشاريع  جميع  إتمام  من  التأكد 
للوفاء  الزمني  للبرنامج   nوفق الشركة 
التجاري. ويتضمن ذلك  التشغيل  بتاريخ 
(والمياه)  الطاقة  شراء  اتفاقيات  إدارة 

تشييد  من  اSولية  المراحل  خالل 
المراحل  تحقيق  من  والتأكد  المشروع 

الرئيسية للمشروع.

العقود ومتابعة العمالء 

العمالء  ومتابعة  العقود  دائرة  تتولى 
الكهرباء  عقود  جميع  إدارة  مهام 
العمانية  بالشركة  الخاصة  والمياه 
الطاقة والمياه وتعمل كنقطة  لشراء 
شركات  جميع  مع  رئيسية  اتصال 
 nأيض والدائرة  الحالية.  الطاقة  إنتاج 
عالقات  على  المحافظة  عن  مسؤولة 
عمل طيبة مع جميع مزودي الخدمة 
أن  من  التأكد  إلى  با�ضافة  والعمالء. 
المقدمة  الشهرية  الفواتير  جميع 
اتفاقيات  مع  تتماشى  الشركة  إلى 
مسؤوليات  ومن  والمياه،  الطاقة  شراء 
بين  الكهربائي  الربط  إدارة  الدائرة 
العربية  ا�مارات  ودولة  عمان  سلطنة 



١٤

المتحدة للتبادل التجاري وفقا التفاقية 
العقود  دائرة  أن  كما  الطاقة.  شراء 
دائرة  مع  بالتنسيق  العمالء  ومتابعة 
الشؤون القانونية والتنظيمية مسؤولة 
عن أداء الالزم في إعداد وإبرام اتفاقية 
مليون   ١٠ بشراء  الخاصة  المياه  شراء 
جالون يوميا عن طريق استخدام تقنية 
المياه،  تحلية  في  العكسي  التناضح 
وسيتم تركيب تلك السعة بالقرب من 
ومن  اSولى)  (المرحلة  بركاء  محطة 
 ١ في  المحطة  تشغيل  يتم  أن  المقرر 

أكتوبر ٢٠١٣م. 

خدمات الدعم / والمعامالت:  

المالية
على  المالية  الشؤون  دائرة  تشرف 
بالشركة.  والمالية  المحاسبية  اSعمال 
من  التأكد  عن  مسؤولة  والدائرة 
السيولة  على  الشركة  محافظة 
إعداد  إلى  با�ضافة  الالزمة  النقدية 
للقوانين   nوفق المالية  الحسابات 

وشروط الرخصة الممنوحة للشركة.

الشؤون القانونية والتنظيمية:

التأكد  في  الدائرة  هذه  مهام  تتمثل 
بشروط  الكامل  الشركة  التزام  من 
وبجميع  لها  الممنوحة  الرخصة 
الشركة.  Sعمال  القانونية  المتطلبات 
الدائرة  هذه  فإن  ذلك  إلى  با�ضافة 
تتعامل مع المنازعات التي قد تنشأ عن 
اتفاقيات شراء الطاقة والمياه، وكذلك 
حل النزاعات العالقة التي قد تنشأ عن 
الغاز  بيع  اتفاقية  و/أو  االتفاقيات  تلك 

الطبيعي مع شركات القطاع.

والخدمات  البشرية  الموارد  دائرة 
المساندة

في  البشرية  الموارد  دائرة  إنشاء  تم 
من  المزيد  إعطاء  بغرض  ٢٠١٠م  عام 
المتعلقة  الموضوعات  على  التركيز 
ويشتمل  بالشركة.  البشرية  بالموارد 
الموارد  وتنمية  تدريب  على  ذلك 
البشرية ، وسياسات ومبادرات التعمين 

، والرواتب وتقييم أداء الموظفين.

الجودة والصحة والسالمة
من  التأكد  في  الدائرة  هذه  دور  يتمثل 
الجودة  إدارة  لنظام  الفعال  التنفيذ 
وااللتزام  الشركة  في  به  المعمول 
الدائرة  وتتولى   .(٢٠٠٨:٩٠٠١) ا�يزو  بمعايير 
بالشركة  الداخلية  العمليات  مراقبة 
 ، الجودة  تدقيق  إجراء  خالل  من 
عدم  أو  القصور  جوانب  وتحديد 
تحسين  وفرص   ، وجدت  إن  االلتزام 
الدائرة  فإن  ذلك  على  وعالوة  الجودة. 
لعمليات  مخطط  رسم  عن  مسؤولة 
وفاعليتها،  كفائتها  وتحسين  الشركة 
مسؤولة  الدائرة  فإن  ذلك  على  عالوة 
الصحة  ثقافة  ترسيخ  من  التأكد  على 

والسالمة والبيئة المهنية بالشركة.

فرع الشركة بصاللة:

تم تأسيس فرع الشركة بصاللة �دارة 
شركة  بين  المبرمة  االمتياز  اتفاقية 
وتحدد  والشركة.  للطاقة  ظفار 
معينة  أداء  معايير  االمتياز  اتفاقية 
توفير  إلى  با�ضافة   ، بها  االلتزام  يجب 
آلية يمكن بموجبها تحفيز أداء شركة 
ظفار للطاقة. وتقوم الشركة العمانية 
هذه  بإدارة  والمياه  الطاقة  لشراء 
لها  الممنوحة  للرخصة   nوفق العملية 
المقترحة  االستثمارات  أن  من  للتأكد   ،

مناسبة وذات جدوى اقتصادية.
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نبذة عن أعمال الشركة

أهم االنجازات

مشروع أكوا باور(ACWA) لتحلية المياه  
بسعة (10 مليون جالون يوميا) 

مع  التحلية  مياه  شراء  اتفاقية  إبرام 
بسعة  للطاقة  بركاء  باور  أكوا  شركة 
١٠ مليون جالون يوميا عن طريق  قدرها 
العكسي،  التناضح  تقنية  استخدام 
المحطة  تشغيل  يبدأ  أن  المقرر  ومن 

في ١ أكتوبر ٢٠١٣م.

المياه  تحلية  محطة  إنشاء  مشروع 
(n42 مليون جالون  يومي) بالغبرة بسعة

يتضمن العمل في هذا المشروع إنشاء 
وصيانة  وتشغيل  وتمويل  وامتالك 
 ٤٢ قدرها  بسعة  المياه  تحلية  محطة 
مليون جالون من مياه الشرب يوميا من 
التناضح  تقنية  باستخدام  وذلك   ، مياه 
بأن  علما  البحر  مياه  لتحلية  العكسي 
يبدأ  سوف   للمحطة  التجاري  التشغيل 

في أكتوبر ٢٠١٤.

وقد أصدرت شركة المشروع أمر مبدئي 
خالل   (LNTP) التشييد  أعمال  لمباشرة 

شهر ديسمبر ٢٠١٢م.

محطة   لمشروع  التجاري  التشغيل 
المياه  وتحلية  الكهربائية  الطاقة  إنتاج 

بصاللة
إنتاج  محطة  مشروع  تشغيل  تم  لقد 
المياه  وتحلية  الكهربائية  الطاقة 
الكهربائية   الطاقة  �نتاج   nتجاري بصاللة 
في ٢٥ مايو ٢٠١٢م  بسعة إنتاجية قدرها 
المشروع  تشغيل  وتم  ميجاوات   ٤٤٥
تجاريا �نتاج مياه التحلية في مارس ٢٠١٢ 
جالون  مليون   ١٥ قدرها  إنتاجية  بسعة 
يوميا وتقوم شركة سيمبكورب صاللة 
للطاقة والمياه بتوفير السعة ا�نتاجية 

المذكورة أعاله.

إنتاج  مشروعي  من  المبكرة  الطاقة 
(المرحلة  بركاء  الكهربائية  الطاقة 

الثالثة) وصحار (المرحلة الثانية)
من  المبكرة  الطاقة  تشغيل  تم  لقد 
ببركاء  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  مشروع 
شركة  قبل  من  الثالثة)  (المرحلة 
٢٠١٢م  يونيو   ٣ في  للطاقة  السوادي 

قبل  من  الثانية)  (المرحلة  وبصحار 
شركة الباطنة للطاقة في ١٨ أغسطس 
٢٠١٢م.  ولقد ساهمت تلك الطاقة والتي 
تقدر بحوالي ٩٨٧ ميجاوات بشكل كبير 
في تغطية ذروة الطلب في صيف عام 

٢٠١٢م.

بالشبكة  مؤقتة  إنتاجية  سعة  توفير 
الرئيسية (2012م)

 خالل أشهر الصيف لعام ٢٠١٢م ، نجحت 
الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 
من  إجمالية  سعة   على  التعاقد  في 
ميجاوات   (٣٠٠) بلغت  المؤقتة  الطاقة 
بالديزل  التوليد  ماكينات  طريق  عن 
مربوطة  مواقع  سبعة  في  مركبة 
بالشبكة الرئيسية لمقابلة ذروة الطلب.

شراء  اتفاقيات  تمديد  دراسة  مشروع 
الطاقة الكهربائية  وتحلية المياه.

شركة  بتعيين  الشركة  قامت 
إستشارية دولية متخصصة في المجال 
إستراتيجية  لوضع   (NERA) االقتصادي 
يتوقع  التي  الطاقة  شراء  �تفاقيات 
عام  من  إبتداًء   ، مستقبال  مدتها  إنتهاء 
ا�ستشارية  الشركة  بدأت  وقد   ، ٢٠١٧م 
٢٠١٢م،  عام  من  اSخير  الربع  في  عملها 
الدراسة  المتوقع ا�نتهاء من تلك  ومن 

في عام ٢٠١٣م.

المبادرات الخاصة بالموارد البشرية
الخاصة  المبادرات  من  عدد  إنجاز 
وضع  ذلك  في  بما  البشرية  بالموارد 
وخطط  البشرية  للموارد  تنموية  خطط 
با�ضافة  العمانيين  للموظفين  إحالل 
إلى تطبيق برنامج تطوير الخريجين لبناء 

شركة ذات كفاءات محلية.

التحكم باSسعار لtعوام 
خالل  الكهرباء  تنظيم  هيئة  قامت 
الترخيص  رسوم  بمراجعة  ٢٠١٢م،  عام 
لتكاليف  بها  المصرح  القيمة  وإعتماد 
الشركة للفترة من عام ٢٠١٣م حتى عام 

٢٠١٥م. 
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المبادرات الرئيسية لعام 2013م

الجودة واDمن والسالمه

وتطبيق  الشركة  لعمليات  مخطط  رسم  خالل  من  الجودة  إدارة  نظام  تطوير 
المبادرات الرئيسية المتعلقة باSمن والسالمة  إمتثاال  بمعايير اSمن والسالمة.

مشاريع قيد التنفيذ

مشروعي إنتاج الطاقة الكهربائية بركاء (المرحلة الثالثة) وصحار  (المرحلة الثانية )
من المتوقع تشغيل مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بركاء (المرحلة الثالثة) من قبل 
للطاقة  الباطنة  شركة  قبل  من  الثانية)  (المرحلة  وصحار  للطاقة  السوادي  شركة 
تجاريn قبل ذروة صيف عام ٢٠١٣م، بسعة إجمالية قدرها ١٤٨٨ ميجاوات من الطاقة 

الكهربائية.

مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية صور
من المتوقع توفر الطاقة المبكرة من مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بصور بسعة 

تقدر بحوالي ٤٣٣ ميجاوات خالل الربع الثالث من عام ٢٠١٣م.

مشروع أكوا باور (ACWA) لتحلية المياه بسعة 10 مليون جالون يوميا
شهر  بحلول   تجاريا   (ACWA) باور  أكوا  المياه   المتوقع تشغيل مشروع تحلية  من 

أكتوبر من عام  ٢٠١٣م بسعة إنتاجية قدرها ١٠ مليون جالون يوميا.

توفير سعة إنتاجية مؤقتة بالشبكة الرئيسية (2013م)
و  الثانية)  (المرحلة  صحار  لمحطتي  التجاري  التشغيل  تأخر  المرجح  من  Sنه  نظرا 
بركاء (المرحلة الثالثة) ، فقد بدأت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في إتخاذ 
إجراءات شراء سعة توليد مؤقتة تبلغ حوالي (٣٥٠) بنفس الطريقة التي إتبعت في 

عام ٢٠١٢م. ومن المتوقع أن تكون هذه السعة متوفره مع بداية شهر مايو ٢٠١٣م.

مشاريع قيد التطوير

مشروع إنتاج محطة الطاقة الكهربائية بصاللة (المرحلة الثانية)
طلب  في  بإصدر  المناقصات  مجلس  طريق  وعن  ٢٠١٢م  عام  أواخر  في  الشركة  قامت 
تقديم المؤهالت لمشروع محطة انتاج الطاقة الكهربائية بصاللة (المرحلة الثانية) ومن 
المتوقع أن يتم تشغيل المحطة تجاريn مع بداية عام ٢٠١٧م. حيث سيساهم المشروع 
بسعة إنتاجية من الطاقة الكهربائية تصل إلى ٤٠٠ ميجاوات لنظام كهرباء صاللة. وكجزء 
الطاقة  لتوليد  ظفار  شركة  وبيع  خصخصة  سيتم  المشروع  من  الثانية)  (المرحلة  من 
العروض في عام  المملوكة من قبل شركة ظفار للطاقة. وسيتم إصدار طلب تقديم 
 ١٥ لمدة  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  ا�نتاجية  السعة  بشراء  الشركة  وستقوم  ٢٠١٣م. 

عاما. 

دراسة المواقع الساحلية
عمان  سلطنة  في  المناسبة  الساحلية  المواقع  إختيار  دراسة  �جراء  الشركة  تخطط 
الذي  االستشاري  إختيار  المياه، ولقد تم  الكهربائية وتحلية  الطاقة  إنتاج  لتطوير مشاريع 
سيقوم بإجراء تلك الدراسة، حيث من المتوقع أن يتم ا�نتهاء منها قبل نهاية عام ٢٠١٣م.
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الطاقة  إنتاج  محطة  إنشاء  مشروع 
الكهربائية بمحافظة مسندم

الطاقة  إنتاج  مشروع  تشغيل  المقرر  من 
 nتجاري مسندم  بمحافظة  الكهربائية 
في الربع الثالث من عام 2015م، حيث من 
بنحو  المشروع  هذا  يساهم  أن  المتوقع 

١٠٠ ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

مشروع محطة تحلية المياه بقريات
مشروع  تشغيل  يتم  أن  المتوقع  من 
شهر  بحلول    nتجاري بقريات  المياه  تحلية 
سيساهم  بحيث  2016م.  عام  من  مايو 
جالون  مليون  بحوالي٤٠  المشروع  هذا 

يوميا. 

مشروع الطاقة الشمسية
لقد أجرت الهيئة العامة للكهرباء والمياه 
مشروع  بتشييد  تعنى  جدوى  دراسة 
تتراوح  إنتاجية  بسعة  الشمسية  الطاقة 
ساهمت  وقد  ميجاوات،   ٢٠٠ إلى   ١٠٠ بين 
المشروع  الشركة بشكل فعال في هذا 
 nقدم للمضي  إستعداد  على  وهي 
بالمشروع فور إستالم موافقة الحكومة.

لقد قامت الهيئة العامة للكهرباء والمياه 
الجوية  اSرصاد  مكتب  مع  بالتعاقد 
العمانية لyشراف ، ومراقبة وإجراء أعمال 
الصيانة  لمحطتي أرصادجوية كجزء من 

دراسة الجدوى وأعمال 

الكهربائية  الطاقة   إنتاج  منشأة  تشييد 
وقد  الشمسية.  الطاقة  بإستخدام 
مسؤولية  عاتقها  على  الشركة  أخذت 
المحطات،  لتلك  الصيانة  أعمال  إجراء 
وتعمل  الشمسية.  البيانات  وجمع 
الشركة مع الفريق ا�ستشاري على إدارة 
محطات الطاقة الشمسية ونشر البيانات 
ا�لكتروني  الموقع  على  الشمسية 

الخاص بالشركة.

مبادرات الموارد البشرية
البشرية  الموارد  لتنمية  خطط  نتضمن 
العمانية  الكفاءات  وتطوير  والتعاقب 

وبرنامح تطوير الخريجين.
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نبذة عن النتائج المالية

ا_طار التنظيمي

مصدر إيرادات الشركة  - عام 2012م 
الرسم البياني رقم ١

20122011ألف ر.ع

إيرادات التزويد بالجملة من الكهرباء (الشبكة 
الرئيسية)

266,412224,866

إيرادات التزويد بالجملة من المياه (الشبكة 
الرئيسية) 

86,44381,111

1,3132,756إيرادات أخرى (الشبكة الرئيسية)

48,19741,008الدعم الحكومي لمشروع تخصيص كهرباء صاللة

402,365349,741ا�جمالي

مصروفات الشركة  - عام 2012م 
الرسم البياني رقم ٢

٢٠١٢٢٠١١ألف ر.ع

٢٤٦,٦٤٩٢١٧,٣٨٩تكلفة شراء الكهرباء (الشبكة الرئيسية)

٨٥,٤٤١٨٠,١١٩تكلفة شراء المياه (الشبكة الرئيسية) 

٢,٢٨٣٩,٣٧٢تكاليف أخرى (الشبكة الرئيسية)١ 

تكاليف تقاسم االحتساب مع شركة ظفار 
للطاقة

٢٧,٧١٣٢٥,٨٠٩

٣٤,٨٤٠١٢,٥٢٨تكاليف الكهرباء (مشروع صاللة)

٤,٦٤٨٣,٥١٧تكاليف إدارية وتشغيلية

٤٠١,٥٧٣٣٤٨,٧٣٤ا�جمالي

صافي اSرباح قبل الضرائب (المحاسبة 
التنظيمية)

٧٩٢١,٠٠٧

-٣,٨٩٣-٣,٩٩٥الخسائر قبل الضرائب (حسب القوائم المالية)
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تجدر ا�شارة إلى أن الشركة العمانية 
لشراء الطاقة والمياه هي كيان يحقق 
التكاليف  احتساب  تم  ما  إذا   nربح
المحاسبة  معايير  أساس  على 
التنظيمية. وكما هو موضح بالجدول 
صافي  الشركة  حققت  فقد  أعاله 
ألف   ٧٩٢ مقداره  الضريبة  قبل  ربح 
التكلفة  احتساب  عند  عماني  ريال 
فإنه  هذا  ومع  المعايير.  لتلك   nوفق
من   (IAS-17) رقم  المعيار  بموجب 
على  فإن  الدولية  المحاسبة  معايير 
الطاقة  اتفاقيات شراء  اعتبار  الشركة 
والمياه  الطاقة  شراء  واتفاقيات   ،
ذلك  على  ترتب  وقد   ، كإيجارات 
في  بكثير  أعلى  تكاليف  احتساب 
البيانات المالية القانونية بالمقارنة مع 
ذلك  على  وترتب  التنظيمية  الضوابط 
ريال  مليون   ٣٫٩٩٥ قدره  بمبلغ  خسائر 

عماني.

التصنيف االئتماني: 

للشركة  الحالي  االئتماني  التصنيف 
 ، والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية 
قبل  من  المعد  التصنيف  حسب 
في  الرائدتين  التصنيف  وكالتي 
العالم في عام ٢٠١٢م كان على النحو 

التالي:

تصنيف وكالة ستاندرد 
آند بورز للخدمات:

” أ/ مستقر»

تصنيف مودز لخدمات 
المستثمرين: 

” أ/ مستقر»

اSمور  التصنيف  وكاالت  تتفهم 
المحاسبية  بالمعالجة  المرتبطة 
التفاقيات شراء الطاقة (والمياه) في 
مع  يتماشى  بما  الشركة  حسابات 
IAS-)  معيار المحاسبة الدولية رقم
17) وتوصلت إلى أن ذلك ليس له تأثير 
الوفاء  في  الشركة  قدرة  على  يذكر 
على  الحصول  وبا�مكان  بالتزاماتها 
ا�ئتماني  التصنيف  تقارير  من  نسخة 
شبكة  على  الشركة  موقع  من 

المعلومات.
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نبذة عن العمليات التشغيلية
نبذة عن عمليات التشغيل (حسب ا�طار التنظيمي)

أعمال الشراء
الكهربـــاء

االختالف٢٠١٢٢٠١١الوحدةالشبكة الرئيسية

جيجاوات. الوحدات المشتراة
١٤٪٢١,٦١٨١٨,٩٥٠ساعة

١٥٪٢٤٥,٥٦١٢١٤,١٥١الف ر. عإجمالي التكلفة 

٠٪١١٫٣٥٩١١٫٣٠١ر. عمتوسط التكلفة (ميجاوات.ساعة)
١٣٪٢٤٩,٥٧١٢٢١,٤٧٧الف ر. عصافي إيرادات التزويد بالجملة1

صافي إيرادات التزويد 
-١٪١١٫٥٤٥١١٫٦٨٧ر. عبالجملة لكل ميجاوات. ساعة

أدى ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة عدد الوحدات المشتراة بنسبة قدرها ١٤٪، 
وقد تم تسجيل هذه الزيادة في الطلب بنسب متفاوتة عبر شركات توزيع الطاقة 
الكهربائية: مسقط (١١٪) ، مزون (١٥٪) ومجان (١٩٪). وقد أدى ارتفاع الطلب إلى زيادة 
استخدام سعة المحطات مما ترتب عنه انخفاض متوسط التكلفة لكل ميجاوات. 
(التكلفة  معادلة  أساس  على  الشركة  عائدات  احتساب  يتم  بأنه   nعلم ساعة. 
التكلفة وأيضn انخفاض في عائدات  ، والذي ترتب عنه انخفاض متوسط  المضافة) 

التزويد بالجملة لكل ميجاوات. ساعة. 

الميـــاه

االختالف٢٠١٢٢٠١١الوحدةالشبكة الرئيسية

ألف متر الوحدات المشتراة
١٥٪١٦٧,٦٧٥١٤٥,١٨١مكعب

٧٪٨٥,٤٤١٨٠,١١٩الف ر. عإجمالي التكلفة 

-٨٪٠٫٥١٠٠٫٥٥٢ر. عمتوسط التكلفة للمتر مكعب

٧٪٨٦,٤٤٣٨١,١١١الف ر. عصافي إيرادات التزويد بالجملة

صافي إيرادات التزويد بالجملة 
-٨٪٠٫٥١٦٠٫٥٥٩ر. علكل متر مكعب

وكما هو الحال بالنسبة للكهرباء ، فقد أدى ارتفاع الطلب على المياه إلى الزيادة في 
وحدات المياه المشتراة بنسبة قدرها ١٥٪. وقد أدت تلك الزيادة إلى زيادة استخدام 
بالجملة  التزويد  التكلفة وعائدات  المياه مما ترتب عنه إنخفاض متوسط  الناتج من 

لكل متر مكعب.

نظام كهرباء صاللة:
الكهرباء:

االختالف٢٠١٢٢٠١١الوحدةالشبكة الرئيسية

جيجاوات الوحدات المشتراة
١٩٪٢,٢٦٩١,٩١٢ساعة

٣٣٪٥٢,١٠٨٣٩,١٣١الف ر. عإجمالي التكلفة 

١٢٪٢٢٫٩٦٢٢٠٫٤٦٦ر. عمتوسط التكلفة (ميجاوات.ساعة)

مدفوعات تقاسم التكلفة مع 
٧٪٢٧,٧١٣٢٥,٨٠٩الف ر. عشركة ظفار للطاقة (الصافي)

مدفوعات تقاسم التكلفة لكل 
٤٪١٢٫٢١٢١٣٫٤٩٨ر. عميجاوات.ساعة

الحد  عن  العام  هذا  إيرادات  في  الزيادة  منها  مخصوم  بالجملة  التزويد  إيرادات   1
اSقصى المسموح به وفقا Sلية التحكم باSسعار.
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لقد سجل طلب المستهلكين على الكهرباء بمنطقة صاللة ارتفاعا نسبيn بالمقارنة 
مع عام ٢٠١١م وبنسبة قدرها ١٩٪ .  تعزى الزيادة في تكلفة الطاقة المشتراه  االنتاجية 
إلى تكاليف السعة الثابتة السنوية لمشروع إنتاج الطاقة وتحلية المياه بصاللة،  أما 
الزيادة في مدفوعات تقاسم التكلفة مع شركة ظفار للطاقة فتعود إلى تكلفة  

مخصصات الربط الكهربائي.

االختالف٢٠١٢٢٠١١الوحدةالشبكة الرئيسية وصاللة

١٣٪٦٣٥٦عددإجمالي عدد الموظفين
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ترتيبات الشراء والتزويد بالجملة:
أو   ، الطاقة  شراء  التفاقيات   nوفق والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  تقوم 
اتفاقيات شراء الطاقة والمياه المبرمة مع شركات إنتاج الطاقة  الكهربائية وتحلية 

المياه المختلفة. ومدة هذه االتفاقيات بوجه عام هي خمسة عشر (١٥) سنة. 

نظرة عامة على أعمال التشغيل
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اتفاقيات شراء الطاقة والمياه طويلة اDمد:

وضع نوع التعاقداسم المحطة
المحطة

بداية 
التعاقد

نهاية 
التعاقد

السعة 
ا�نتاجية

للكهرباء 
ميجاوات

سعة 
مياه 

التحلية 
ألف م٣/

يوم

اتفاقية لشراء محطة الغبرة للكهرباء وتحلية المياه
الطاقة والمياه

في وضع 
٢٠١٨٤٧٥٤٠م٢٠٠٥مالتشغيل

اتفاقية لشراء محطة كهرباء الرسيل 
الطاقة

في وضع 
 ٢٠٢٢٦٨٧م٢٠٠٥مالتشغيل

اتفاقية لشراء محطة وادي الجزي للطاقة
الطاقة

في وضع 
 ٢٠٢٠٢٤٥م٢٠٠٥مالتشغيل

اتفاقية لشراء الشركة المتحدة للطاقة (منح)
الطاقة

في وضع 
 ٢٠٢٠٢٧٣م١٩٩٦مالتشغيل

اتفاقية لشراء شركة الكامل للطاقة
aالطاقة

في وضع 
 ٢٠٠٢٢٠١٧٢٩٧مالتشغيل

اتفاقية لشراء أكوا للطاقة بركاء (بركاء ١)
الطاقة والمياه

في وضع 
٣٠@٢٠١٨٤٥٠م٢٠٠٣مالتشغيل

اتفاقية لشراء شركة صحار للطاقة (صحار ١)
الطاقة والمياه

في وضع 
٢٠٢٢٤٩٠٢٦م٢٠٠٧مالتشغيل

اتفاقية لشراء شركة إس.إم.إن بركاء للطاقة
الطاقة والمياه

في وضع 
٢٠٢٤٧١٠٣٣م٢٠٠٩مالتشغيل

سيمكورب صاللة للطاقة وتحلية 
المياه 

اتفاقية لشراء 
الطاقة والمياه

قيد 
٢٠٢٧٤٤٥١٥م٢٠١٢مالتشييد

اتفاقية لشراء شركة الباطنة للطاقة (صحار ٢)
الطاقة

قيد 
 ٢٠٢٨٤٩٥م٢٠١٣مالتشييد

اتفاقية لشراء شركة السويدي للطاقة (بركاء ٣)
الطاقة

قيد 
 ٢٠٢٨٤٩٥م٢٠١٣مالتشييد

اتفاقية لشراء شركة فونكس للطاقة (صور)
الطاقة

قيد 
 -٢٠٢٩م٢٠١٤مالتشييد

@يتضمن مشروع محطة تحلية مياه بسعة ١٠ مليون جالون يوميn قيد التنفيذ

عوامل التشغيل الرئيسية لعام ٢٠١٢ :

اسم المحطة
كمية الطاقة 

المشتراة 
(جيجاوات.ساعة)

نسب ا�ستفادة 
من المحطات 
الكهربائية (٪)

كمية المياه 
المشتراة 

(مليون متر 
مكعب)

نسب 
ا�ستفادة 

من محطات 
التحلية (٪)

كمية 
وقود الغاز 
المستهلك 
(مليون متر 

مكعب)
٨١١٢٦٤٪٦٥٫١٥٠٪٢٥٥٩محطة الغبرة للكهرباء وتحلية المياه

٦٨٫٧١٣٧٧٪٣٩٤٠محطة كهرباء الرسيل

٢١٫٣٢١٦٪٥٩٦محطة وادي الجزي للطاقة
٦٢٫٠٤٩٦٪١٤٧٣الشركة المتحدة للطاقة (منح)

٦٤٫٣٥٤٥٪١٦١٢شركة الكامل للطاقة
٩٠٧٣٨٪٦٩٫٤٣٠٪٢٦٩٨أكوا للطاقة بركاء (بركاء ١)

٨٢٩٨٧٪٧٢٫٦٤٥٪٣٨٠٦شركة صحار للطاقة (صحار ١)
٩٧٦٤١٪٤٤٫٢٤٣٪٢٦٢١شركة إس.إم.إن بركاء للطاقة

سيمكورب صاللة للطاقة وتحلية 
٤٥٫٨٣٨٩٪١٣٥٧المياه

٥٥٫٢٣٠٢٪١٠٣٤شركة الباطنة للطاقة (صحار ٢)
٥٢٫٦١٨٠٪٦٨١شركة السويدي للطاقة (بركاء ٣)
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شراء الطاقة والمياه المرتبطة بها خالل عام ٢٠١٢م للشبكة الرئيسية

الشراء

   ٣٫٩٤٠ جيجاوات ساعةالرسيـــــــــل

   ٥٩٦ جيجاوات ساعةوادي الجزي

 ١٫٤٧٣ جيجاوات ساعةمنـــــــــــــح

التزويد  ١٫٦١٢ جيجاوات ساعةالكــــــــــامل
بالجملة

صحار (المرحلة 
الثانية)

١٫٠٣٤ جيجاوات ساعة
الشركة 
العمانية 

لشراء الطاقة 
والمياه 

إجمالي 
الطاقة
 ٢١٫٦١٨ – 

جيجاوات.
ساعة

١٦٨ مليون
 متر مكعب

شركة 
مسقط 

لتوزيع 
الكهرباء

 ٨٫٨١٨
جيجاوات. 

ساعة

بركاء (المرحلة 
الثالثة)

٦٨١ جيجاوات ساعة
شركة 

كهرباء 
مزون

 ٦٫٤٩٩
جيجاوات. 

ساعة

٥٩٦  جيجاوات ساعةأخـــــــــرى
شركة 

كهرباء 
مجان

 ٦٫٢٩٧
جيجاوات. 

ساعة

٢٫٥٥٩جيجاوات ساعةالغــــــــبرة
٥٠ مليون متر مكعب

الهيئة 
العامة 

للكهرباء 
والمياه

١٦٨ مليون 
متر 

مكعب

بركاء (المرحلة 
اSولى)

٢٫٦٩٨جيجاوات ساعة
٣٠ مليون متر مكعب

صحار (المرحلة 
اSولى)

٣٫٨٠٦جيجاوات ساعة
٤٥ مليون متر مكعب

بركاء (المرحلة 
الثانية)

٢٫٦٢١جيجاوات ساعة
  ٤٣ مليون متر مكعب

شراء الطاقة والمياه المرتبطة بها خالل عام ٢٠١٢م لنظام كهرباء صاللة

محطة  إنتاج 
الطاقة الكهربائية 

الجديدة

(شركة ظفار 
للطاقة)

٩١٣ جيجاوات.
٢٫٢٧٠ ساعة

جيجاوات

ساعة

شركة 

ظفار 

للطاقة

(التزويد)

 ٢٫٢٧٠

جيجاوات.

 ساعة
مشروع إنتاج 

الطاقة الكهربائية 
بصاللة

 ١٫٣٥٧
جيجاوات.

ساعة

نظرة عامة على أعمال التشغيل
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الطلب على الكهرباء وموارد إنتاج الطاقة الكهربائية 

الرسم البياني رقم ٣ : الطلب على الكهرباء في وقت الذروة في الشبكة الرئيسية ونظام كهرباء صاللة (٢٠٠٨ – ٢٠١٢م)

يبين ارتفاع الطلب على الكهرباء 
في وقت الذروة في الشبكة 

الرئيسية من ٣٫٠٣١ ميجاوات في 
عام ٢٠٠٨م إلى ٤٫٢٨١ ميجاوات في 

عام  ٢٠١٢م مع متوسط نمو سنوي 
قدره ٧٫١٪ و٨٫٤٪ في نظام كهرباء 

صاللة.

الرسم البياني رقم ٤:  الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الشبكة الرئيسية لtعوام (٢٠٠٨-٢٠١٢م)

يبين مؤشر النمو السنوي للطلب 
على الطاقة الكهربائية حيث بلغ 

متوسط  النمو السنوي ٩٪ خالل 
الفترة ما بين عام ٢٠٠٨-٢٠١٢م  

والتي تم تغطيتها بشكل كبير 
من الطاقة المبكرة من محطتي 

صحار٢ وبركاء٣ وسعة التوليد 
المؤقتة بالشبكة الرئيسية.

الرسم البياني رقم ٥:  تكلفة الطاقة الكهربائية المشتراة في الشبكة الرئيسية 

الطاقة  تكلفة  ارتفاع  يبين 
الشبكة  في  المشتراة  الكهربائية 
سنوي    نمو  متوسط  مع  الرئيسية 

عام  بين  ما  الفترة  خالل   ٪٨٫٦ قدره 
٢٠٠٨-٢٠١٢م .
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الرسم البياني رقم ٦:  االستهالك السنوي للغاز في الشبكة الرئيسية

مدى  على   ٪٦ قدره  سنوي  نمو  متوسط  مع  الغاز  وقود  استهالك  ارتفاع  يبين 
السنوات اSربع الماضية. يقابله ارتفاع متوسط النمو السنوي للطلب بنسبة ٩٪ مما 
أدى إلى إنخفاض معدل كمية وقود الغاز المستهلك لكل ميجاوات.ساعة خالل 

هذه الفترة.  

أداء موارد إنتاج الطاقة الكهربائية  خالل اDعوام
الرسم البياني رقم ٧:  الطلب على الطاقة الكهربائية في الشبكة الرئيسية لعام 

٢٠١٢م

يبين بأن الطلب على الكهرباء ذو طابع موسمي ، حيث أن الطلب على الكهرباء 
تم  وقد  شهر يناير،  ضعف الطلب في  أكثر من  يوليو  شهر  في  الذروة  وقت  في 
تغطية إرتفاع نسب الطلب في وقت الذروة بشكل كبير من سعة التوليد المؤقته 

بالشبكة الرئيسية.

نظرة عامة على أعمال التشغيل
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الرسم البياني رقم ٨: كمية الطاقة الكهربائية المشتراة في الشبكة الرئيسية

الكهربائية  الطاقة  كمية  يبين 
الرئيسية.  الشبكة  المشتراة في 
المبكرة  الطاقة  ساهمت  ولقد 
في  وصحار٢  بركاء٣  محطتي  من 
المحطات  على  االعتماد  تقليل 
منح  مثل  نسبيا   فعالة  الغير 

والكامل ووادي الجزي. 

الرسم البياني رقم ٩: نسبة االستفادة من ناتج المحطات الكهربائية 

االستفادة  نسبة  انخفاض  يبين 
االنتاجية بشكل  من الطاقة 
عام  بسبب نمط الطلب الموسمي 
انخفاض  عنه   ترتب  والذي 
الكهربائية  الطاقة  شراء  معدل 
أسهمت  لقد  الشتاء.  خالل أشهر 
محطتي  من  المبكرة  الطاقة 
بركاء٣ وصحار٢ في تقليل االعتماد 
 nنسبي فعالة  الغير  المحطات  على 

مثل منح والكامل.

الرسم البياني رقم ١٠: كمية وقود الغاز المستهلك

يبين معدل الزيادة في كمية 
وقود الغاز المستهلك حيث بلغت 

١١٫١٪ مقابل ارتفاع في إنتاجية 
الطاقة الكهربائية بنسبة ١١٫٨٪ 

والمياه بنسبة ١٥٫٥٪.
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إحصيائيات تزويد الكهرباء بالجملة
الرسم البياني رقم ١١: كمية التزويد السنوي بالجملة للكهرباء  - الشبكة الرئيسية

يبين متوسط النمو السنوي لكميات التزويد بالجملة للكهرباء وقدره ٩٪ على مدى 
السنوات الخمس الماضية.

الرسم البياني رقم ١٢: تعرفة التزويد السنوي بالجملة للكهرباء - الشبكة الرئيسية 

يبين متوسط النمو السنوي لتعرفة التزويد بالجملة للكهرباء والذي بلغ ١١٫٤٪ على 
مدى السنوات الخمسة الماضية  مقابل ٩٪ في متوسط النمو السنوي لكميات 

التزويد بالجملة للكهرباء. يعزى هذا االرتفاع في تعرفة التزويد بالجملة للكهرباء 
إلى زيادة إيرادات هذا العام عن الحد اSقصى المسموح به وفقا �لية التحكم 

باSسعار. 

نظرة عامة على أعمال التشغيل
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الرسم البياني رقم ١٣: كمية التزويد الشهري بالجملة للكهرباء - الشبكة الرئيسية 

يبين الزيادة في كمية التزويد 
بالجملة مقارنة بعام ٢٠١١م بنسبة 

قدرها ١٤٪، حيث بلغ الحد اSقصى 
للتزويد الشهري بالجملة للكهرباء 

في شهر يوليو ٤٣٠ جيجاوات.
ساعة والتي تم تغطيتها من 

الطاقة المبكرة لمحطة صحار٢ 
وسعة التوليد المؤقتة بالشبكة 

الرئيسية.

الرسم البياني رقم ١٤: تعرفة التزويد الشهري بالجملة للكهرباء - الشبكة الرئيسية

يبين تعرفة التزويد الشهري 
بالجملة للكهرباء، حيث بلغ الحد 
اSقصى للتزويد الشهري بالجملة 

للكهرباء لشركات التوزيع في 
شهر يوليو.

الرسم البياني رقم ١٥: نسبة االستفادة من محطات التحلية وكمية المياه المشتراة 

يبين زيادة الطلب على المياه والذي ترتب عنه ارتفاع نسبة 
االستفادة من محطات التحلية، أما بالنسبة إلى صحار فقد 

ارتفعت نسبة االستفادة من المحطات بنحو ٤٨٪.

يبن ارتفاع الطلب على المياه بصحار بنسبة ٥٠٪ في حين 
سجلت المحطات اSخرى زيادة طفيفة .
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الرسم البياني رقم ١٦: كمية المياه التي تم بيعها خالل اSعوام (٢٠٠٨ – ٢٠١٢م)

يبين الزيادة في كمية المياه المصدرة إلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه  
بمتوسط نمو سنوي  قدره ١١٫٦٪ خالل اSعوام ٢٠٠٨ – ٢٠١٢م . ولقد ساهمت كل من 

محطتي صحار وبركاء٢ خالل اSعوام الثالثة الماضية في تلك الزيادة.

نظرة عامة على أعمال التشغيل
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حوكمة الشركات

مجلس ا_دارة
يتكون مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل 
الكهرباء  ا�دارة وثالثة أعضاء آخرين شركة  ، حيث يمثل رئيس مجلس  المساهمين 
لجان  ثالث  بتشكيل  المجلس  قام  وقد  المالية.   وزارة  يمثل  واحد  وعضو   ، القابضة 

فرعية على النحو التالي:

المتعلقة  الجوانب  كافة  ودراسة  بمراقبة  اللجنة  تقوم  التدقيق:  لجنة    (١
بتعيين مراقبي الحسابات الداخليين والخارجيين ومراجعة تفاصيل خطة 
التدقيق ونتائج التدقيق ، ومراقبة عمليات االحتيال أو التزوير خصوصn تلك 
المتعلقة  الجوانب  على  وا�شراف   ، المالية  البيانات  في  تحدث  قد  التي 
الفصلية  المالية  القوائم  مراجعة  ذلك  ويتضمن  المالية  القوائم  بإعداد 
على  الحسابات  مراقبي  تحفظات  ومراجعة  إصدارها  قبل  والسنوية 

مسودة البيانات المالية للشركة.

٢) لجنة الموارد البشرية: تتمثل المهمة اSساسية لهذه اللجنة في مساعدة 
، بما  مجلس ا�دارة في إعداد وتطوير سياسات الموارد البشرية بالشركة 
في ذلك إعداد الئحة الموارد البشرية والتعيينات في المناصب التنفيذية 

العليا بالشركة. 

في  اللجنة  لهذه  اSساسية  المهمة  تتمثل  الداخلية:  المناقصات  لجنة   (٣
الغير  مع  المبرمة  العقود  على  الموافقة  في  ا�دارة  مجلس  مساعدة 

وفقn للصالحيات المالية الممنوحة للجنة وقانون مجلس المناقصات.

مكافآت مجلس ا_دارة:
تتمثل مسؤوليات مجلس ا�دارة واللجان المنبثقة عنه في وضع السياسات العامة 
شاغلي  وتعيين  الموازنة  واعتماد   ، الشركة  أنشطة  تنفيذ  على  وا�شراف   ، للشركة 
الوظائف العليا. ويوضح الجدول أدناه عدد االجتماعات التي عقدها المجلس ولجانه 

وحضور اSعضاء لتلك االجتماعات:

أعضاء المجلس
إجتماع 
مجلس 

ا�دارة

إجتماع 
لجنة 

المناقصات 

إجتماع 
لجنة 

الموارد 
البشرية

إجتماع 
لجنة 

التدقيق 

بدل حضور 
إجتماعات 

مجلس 
ا�دارة

بدل حضور 
إجتماعات 

اللجان

(ر.ع)(ر.ع)عدد االجتماعات التي حضرها اSعضاء

8003,2002,800 (9)5 (5)سعادة/ سعود بن ناصر الشكيلي

42,0002,000 (4)2 (2)40 (5)الفاضل/ صالح بن علي الحارثي

9002,5002,700 (9)5 (5)الفاضل/ عبد ا[ بن سالم الحارثي

42,5001,600 (4)500 (5)الفاضل/ حمدان بن ناصر الهنائي

10005000 (1)المهندس / صالح بن ناصر الرمحي

10,7009,100    المجموع

الرقم داخل القوسين () يمثل عدد االجتماعات التي تقع ضمن فترة صالحية العضو لحضور االجتماعات. بلغ إجمالي  بدل حضور 
االجتماعات  19800ريال عماني.
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التدقيق الداخلي

تتمثل مهام التدقيق الداخلي بالشركة 
وموضوعي  مستقل  رأي  تقديم  على 
أنظمة  وكفاية  فعالية  مدى  عن 
 ، المخاطر  بإدارة  المتعلقة  الشركة 
الشركة  وحوكمة   ، الداخلية  والرقابة 
الالزمة  التوصيات  با�ضافة إلى تقديم 
التدقيق  دائرة  اSنظمة.  تلك  لتحسين 
تقاريرها  تقدم  بالشركة  الداخلي 
بصورة مباشرة إلى لجنة التدقيق، وقد 

يونج)  آن  (إيرنست  شركة  تعيين  تم 
لدعم عملية التدقيق في عام ٢٠١٢. 

التدقيق  وظائف  أن  إلى  ا�شارة  تجدر 
عن  مستقل  بشكل  تعمل  الداخلي 
التفويض  بموجب  الشركة  إدارة 
الممنوح لها من لجنة التدقيق الداخلي. 
على  تعتمد  مقاربة  استخدام  ويتم 
اSولويات  وتحديد  المخاطر  تحديد 

والتركيز على أنشطة التدقيق الداخلي. 
السنوية  التدقيق  خطة  تقديم  ويتم 
عليها.  للمصادقة  التدقيق  لجنة  إلى 
المدققين  مع  التدقيق  لجنة  وتجتمع 
التدقيق  نتائج  لمناقشة  الداخليين 

الداخلي الفصلية (ربع سنوية).
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