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1  نبذة عن الشركة

١.١ أعضاء مجلس ا>دارة
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رئيس مجلس ا>دارة
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الفاضل/ صالح بن علي الحارثي
عضو مجلس ا>دارة

مدير عائدات الغاز - وزارة المالية

الفاضل/ شون أوهارا 
عضو مجلس ا>دارة

مؤسس لشركة بورد روم المحدودة والتي تركز على مراجعة فاعلية 
مجلس ا>دارة وأعمال التدريب وتطوير الشخصية القيادية.
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عضو مجلس ا>دارة
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ا>دارة التنفيذية 

المهندس / أحمد بن صالح الجهضمي 
الرئيس التنفيذي

المهندس / يعقوب بن سيف الكيومي 
رئيس العمليات
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المساهمون ا(فاضل ..
إنــه لمــن دواعــي ســروري ، وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس ا>دارة، 
العمانيــة لشــراء  للشــركة  الســنوي  التقريــر  أقــدم لكــم  أن 

الطاقــة والميــاه (ش.م.ع.م) لعــام ٢٠١٤م.

لقــد كان عــام ٢٠١٤م عامــا مليًئــا با>نجــازات للشــركة، حيــث تــم 
ــض  ــذة لبع ــي نب ــا يل ــة فيم ــروعات الهام ــن المش ــدد م ــاز ع إنج

منهــا:
الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج  لمشــروع  التجــاري  التشــغيل   
بواليــة صــور مــن قبــل شــركة العنقــاء للطاقــة ش.م.ع.م 

ميجــاوات.  ٢٠٠٠ قدرهــا  إنتاجيــة  بســعة 
توســعة  لمشــروع  اiولــى  للمرحلــة  التجــاري  التشــغيل   
محطــة تحليــة الميــاه القائمــة (بــركاء المرحلــة االولــى)  
مــن قبــل شــركة  أكــوا بــاور بــركاء بســعة ١٠ مليــون جالــون 

يوميــا.
الثانيــة  المرحلــة  مشــروع  إســناد  إجــراءات  مــن  االنتهــاء   
ــة  ــركاء المرحل ــة (ب ــاه القائم ــة المي ــة تحلي ــعة محط لتوس
اiولــى) لشــركة أكــوا بــاور بــركاء بســعة ١٢٫٥ مليــون جالــون 

ــا.    يومي
ــور  ــة ص ــعة محط ــروع توس ــات مش ــى إتفاقي ــع عل التوقي  
لتحليــة الميــاه مــع شــركة الشــرقية لتحليــة الميــاه بســعة 

١٠٫٦ مليــون جالــون يوميــا.
االنتهــاء مــن إجــراءات إســناد مشــروع محطــة إنتــاج الطاقة   
الكهربائيــة بمحافظــة مســندم لشــركة النفــط العمانيــة 

ــاوات.  ــا ١٢٠ ميج ــة وقدره ــعة إنتاجي بس
البشــرية  بالمــوارد  الخاصــة  المبــادرات  مــن  عــدد  إنجــاز   
ــدارة  ــى الج ــة عل ــرية المبني ــوارد البش ــار إدارة الم ــا إط ومنه
ودليــل تطويــر وتخطيــط المســار الوظيفــي وبرنامــج تطويــر 

اiداء. إدارة  وبرنامــج  الخريجيــن 
إلتحــاق خمســة عشــر (١٥) موظفــا للعمــل بالشــركة خــالل   
ــت ٨١٪.  ــن بلغ ــبة تعمي ــركة نس ــت الش ــا حقق ــنة، كم الس

البيانات المالية 
ــ�  ــام ٢٠١٤م (وفق ــالل ع ــة خ ــل الضريب ــركة قب ــاح الش ــت أرب بلغ
ل�طــار التنظيمــي) حوالــي ١٫١ مليــون ريــال عمانــي. إال أن النتائــج 
المعالجــة  فــي  التغييــرات  بســبب  متأثــرة  زالــت  مــا  الماليــة 
المحاســبية التفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه بمــا يتماشــى 
ــبة  ــر المحاس ــزام بمعايي ــرض االلت ــن بغ ــات المدققي ــع توصي م
الدوليــة. وقــد ترتــب علــى ذلــك تســجيل الشــركة لصافــي 
ــي  ــال عمان ــون ري ــدره ٢٫١ ملي ــغ وق ــة بمبل ــل الضريب ــارة قب خس
ــام . ــذا الع ــاهمين ه ــاح للمس ــداد أرب ــم س ــن يت ــه ل ــه فإن وعلي

حوكمة الشركة
 أود التأكيــد حــول التــزام مجلــس إدارة الشــركة بأعلــى معاييــر 
ــوم  ــاءة ا>دارة تق ــة وكف ــهيًال لفعالي ــركات. وتس ــة الش حوكم
وإدارة  الداخليــة  الضوابــط  علــى  با>شــراف  التدقيــق  لجنــة 
المخاطــر لمســاعدة المدقــق الداخلــي المســتقل بالشــركة. 

الضوابــط  أنظمــة  بــأن  أؤكــد  فإننــي  الخصــوص  هــذا  وفــي 
لحمايــة  مالئمــة  الشــركة  داخــل  بهــا  المعمــول  الداخليــة 

الشــركة. فــي  المصالــح  وأصحــاب  المســاهمين  مصالــح 

المبادرات الرئيسية لعام ٢٠١٥م
ــة  ــروعات الهام ــن المش ــة م ــذ مجموع ــركة لتنفي ــع الش تتطل
خــالل عــام ٢٠١٥م ، وســوف تتركــز جهــود الشــركة فــي ا�تــي: 

المســتقل  المشــروع  تنفيــذ  إتفاقيــات  وتوقيــع  إســناد   
ــا ٤٤  ــعة وقدره ــات بس ــة قري ــاه بوالي ــة المي ــة تحلي لمحط
مليــون جالــون يوميــا مــع التشــغيل التجــاري المتوقــع فــي 

٢٠١٧م. عــام 

توقيــع إتفاقيــات تنفيــذ المرحلــة الثانيــة لمشــروع توســعة   
محطــة تحليــة الميــاه القائمــة (بــركاء المرحلــة اiولــى) 
ــاري  ــغيل التج ــع التش ــا م ــون يومي ــون جال ــعة ١٢٫٥ ملي بس

المتوقــع فــي عــام ٢٠١٦م.   

توقيــع إتفاقيــات وتنفيــذ المشــروع المســتقل لمحطــة   
بســعة  مســندم  بمحافظــة  الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج 
التجــاري  التشــغيل  مــع  ميجــاوات   ١٢٠ وقدرهــا  إنتاجيــة 

٢٠١٦م.    عــام  نهايــة  فــي  المتوقــع 

المســتقل  المشــروع  تنفيــذ  إتفاقيــات  وتوقيــع  إســناد   
ــة  ــه (المرحل ــي صالل ــة ف ــة الكهربائي ــاج الطاق ــة إنت لمحط
مــع  ميجــاوات   ٤٤٥ وقدرهــا  إنتاجيــة  بســعة  الثانيــة) 

٢٠١٨م.    عــام  بدايــة  فــي  المتوقــع  التجــاري  التشــغيل 

المســتقل  المشــروع  تنفيــذ  إتفاقيــات  وتوقيــع  إســناد   
لمحطتــي كهربــاء عبــري وصحــار (المرحلــة الثالثــة) بســعه 
إنتاجيــة كليــة تقــدر مــا بيــن ٢٨٥٠ إلــى ٣١٥٠ ميجــاوات ، مــع 
التشــغيل المبكــر المتوقــع فــي عــام ٢٠١٨م والتشــغيل 

التجــاري فــي عــام ٢٠١٩م.

المســتقل  المشــروع  تنفيــذ  إتفاقيــات  وتوقيــع  إســناد   
لمحطتــي تحليــة الميــاه بــركاء وصحــار بســعه إنتاجيــة 
وقدرهــا ٥٥ مليــون جالــون يوميــا و ٦١٫٨ مليــون جالــون 
يوميــا (علــى التوالــي) ، مــع التشــغيل التجــاري المتوقــع 

٢٠١٨م. عــام  فــي 

كهربــاء  شــركة  مــع  الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة  توقيــع   
المناطــق الريفيــة لمشــروع محطــة إنتــاج الكهربــاء مــن 
طاقــة الريــاح فــي محافظــة ظفــار بســعه إنتاجيــة وقدرهــا 
ــام  ــي ع ــع ف ــاري المتوق ــغيل التج ــع التش ــاوات، م ٥٠ ميج

٢٠١٦م.

التطويــر المســتمر لضمــان الجــودة والصحــة والســالمة   
الشــركة. فــي  والبيئــة 

المبادرة في تبني إعادة تسمية مجموعة نماء.  

فــي  ستســتمر  الشــركة  فــإن  ذلــك،  إلــى  با>ضافــة   
توجهاتهــا االســتراتيجية نحــو بنــاء شــركة عمانيــة رائــدة 
مــن خــالل تطبيــق خطــط ا>حــالل، وخطــط تنميــة المــوارد 

الخريجيــن. تطويــر  وبرنامــج  البشــرية 

ــت  ــام ٢٠١٤م خفض ــة ع ــي نهاي ــه ف ــى أن ــير إل ــود أن نش ــا ن كم
للنظــرة  االئتمانــي  التصنيــف  بــور  انــد  ســتاندرد  وكالــة 
ــر  ــع الكبي ــة التراج ــى خلفي ــى ”A-“ عل ــركة إل ــتقبلية للش المس
ــي  ــف االئتمان ــى التصني ــلبي عل ــره الس ــط وتأثي ــعار النف ــي أس ف
للســلطنة. وحيــث أن هــذا التصنيــف قــد صــدر بمــا  يتماشــى مع 
التصنيــف االئتمانــي للســلطنة فإنــه ال يشــكل عائقــا للشــركة.

١.٢  كلمة رئيس مجلس ا>دارة
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التــي  التغييــرات  ببعــض  للتعريــف  الفرصــة  هــذه  وأنتهــز 
طــرأت علــى تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة، حيــث اســتقال 
ــس ا>دارة )  ــس مجل ــكيلي (رئي ــر الش ــن ناص ــعود ب ــعادة س س
والفاضــل/ عبــدا� بــن ســالم الحارثــي (عضــو مجلــس ا>دارة) 
مــن منصبيهمــا. كمــا أود الترحيــب بالفاضــل /شــون أوهــارا 
ا>دارة.  مجلــس  فــي  كعضويــن  فيشــواناث  أس  والفاضــل/ 
وبهــذه المناســبة أتقــدم بالشــكر والتقديــر إلــى زمالئــي أعضــاء 
المســتمرين  اiعضــاء  وبقيــة  المســتقيلين  ا>دارة  مجلــس 
ــم  ــة وجهوده ــاركتهم الفعال ــى مش ــس ا>دارة عل ــي مجل ف

الملموســة.

بــن ســيف  المهنــدس/ يعقــوب  بتعييــن  أرحــب  أن  أود  كمــا 
الكيومــي رئيســا للعمليــات بالشــركة، متمنيــا لــه التوفيــق فــي 

ــد.      ــه الجدي منصب

كمــا يســرني أن أنتهــز هــذه الفرصــة ل�عــراب عــن تقديــري 
iعضــاء مجلــس ا>دارة وا>دارة التنفيذيــة وموظفــي الشــركة 
النجــاح  لتفانيهــم وإخالصهــم والــذي مكننــا مــن تحقيــق 
لســنة أخــرى. وإننــي علــى ثقــة بــأن عملهــم الــدؤوب سيســتمر 
لتحقيــق مزيــدا مــن النجاحــات فــي عــام ٢٠١٥م. كمــا أنتهــز  
ــة  ــاء القابض ــركة الكهرب ــكري لش ــن ش ــر ع ــة iعب ــذه الفرص ه
ــاء  ــم الكهرب ــة تنظي ــاه وهيئ ــاء والمي ــة للكهرب ــة العام والهيئ
ــاع  ــركات القط ــة وش ــة ذات الصل ــدات الحكومي ــع الوح وجمي
علــى دعمهــم المســتمر ومســاهمتهم علــى النجــاح الــذي 

ــام. ــالل الع ــق خ تحق

ــة  ــس ا>دارة وا>دارة التنفيذي ــاء مجل ــن أعض ــة ع ــرا وبالنياب وأخي
ــا  ــا لموالن ــص امتنانن ــن خال ــرب ع ــركة أود أن أع ــي الش وموظف
ســعيد  بــن  قابــوس  الســلطان  الجاللــة  صاحــب  حضــرة 
المعظــم - حفظــه ا� ورعــاه - وحكومتــه الرشــيدة للرعايــة 
المســتمرة والدعــم الســخي فــي ســبيل تنميــة وتطويــر قطــاع 

ــلطنة. ــي الس ــه ف ــة ب ــاه المرتبط ــاء والمي الكهرب

حمدان بن علي الهنائي
رئيس مجلس ا>دارة
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١.٣.١  الهيكل التنظيمي للمساهمين:

ــركة  ــاه كش ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــت الش تأسس
مســاهمة مغلقــة (ش.م.ع.م) فــي عــام ٢٠٠٣م. ويحــدد قانون 
(قانــون  بــه  المرتبطــة  والميــاه  الكهربــاء  قطــاع  تخصيــص 
القطــاع) الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم (٢٠٠٤/٧٨) مهــام 
واختصاصــات الشــركة. ووفقــ� لخطــة التحويــل الــواردة بقانــون 
ــاه  ــة المي ــاء وتحلي ــطة الكهرب ــل أنش ــم تحوي ــد ت ــاع فق القط
إلــى  المرتبطــة بهــا مــن وزارة ا>ســكان والكهربــاء والميــاه  
الشــركات التــي تــم تأسيســها وذلــك وفقــ� للمهــام المحــددة 
لــكل شــركة مــن هــذه الشــركات. علمــ� بــأن ســريان خطــة 

ــخ ٢٠٠٥/٥/١م. ــدأ بتاري ــد ب ــل ق التحوي

ر.ع   ٥٠٠,٠٠٠ قــدره  مــال  بــرأس  الشــركة  تأســيس  تــم  وقــد 
(خمســمائة ألــف ريــال عمانــي) موزعــة علــى (٥٠٠,٠٠٠) ســهم 
والقيمــة ا>ســمية لــكل ســهم هــي ريــال عمانــي واحــد. علمــ� 
بــأن الشــركة مملوكــة بالكامــل لحكومــة الســلطنة حيــث أن 
(٩٩٫٩٩٪) مــن رأس مــال الشــركة مملــوك لشــركة الكهربــاء 
القابضــة نيابــة عــن حكومــة الســلطنة فــي حيــن أن نســبة 

(٠٫٠١٪) المتبقيــة مملوكــة لــوزارة الماليــة.

الشكل ١: الهيكل التنظيمي للمساهمين

شركة الكهرباء القابضة

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

٪100

٪0.01

٪99.99

وزارة المالية

٢.٣.١  الرخصة:

للترخيــص  وفقــا  التاليــة  اiنشــطة  بتنفيــذ  الشــركة  تقــوم 
ــاء ووفقــا لقانــون  الصــادر لهــا مــن قبــل هيئــة تنظيــم الكهرب
القطــاع الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم ٢٠٠٤/٧٨ والمعــدل 
بالمرســوم الســلطاني رقــم ٢٠٠٩/٥٩ والمرســوم الســلطاني 

رقــم ٢٠١٣/٤٧ :

ضمــان توفيــر ســعات إنتاجيــة جديــدة وناتــج جديــد بمــا   
الرخصــة  حســب  ومســئولياتها  مهامهــا  مــع  يتوافــق 

القطــاع. وقانــون  الصــادرة 

ــع  ــق م ــا يتواف ــج بم ــة والنات ــعات ا>نتاجي ــع الس ــد م التعاق  
مهامهــا ومســئولياتها حســب الرخصــة الصــادرة وقانــون 

القطــاع.

توفيــر ســعات إنتاجيــة وناتــج مــن ميــاه التحليــة بمــا يتوافــق   
ــة  ــع الرخص ــاع وم ــون القط ــن قان ــن ٧٤ و٨١ م ــع المادتي م

ــادرة. الص

فــي الكهربــاء  علــى  للطلــب  المســتقبلي  التخطيــط   
سلطنة  عمان  وفقا لقانون القطاع والرخصة الصادرة.

اســتيراد وتصديــر الكهربــاء وفقــ� لقانــون القطــاع والرخصة   
ــادرة. الص

تزويــد المرخــص لهــم بالتزويــد بالكهربــاء بالجملــة مقابــل   
تعرفــة التزويــد بالجملــة.

تزويــد قســم الميــاه بميــاه التحليــة بالجملــة طبقــ� التفــاق   
التزويــد  هــذا  مقابــل  فيــه  يحــدد  الغــرض  لهــذا  يبــرم 

وأوضاعــه. وشــروطه 

ضمان بيع مياه منزوعة المعادن iشخاص آخرين   

تدبيــر الحصــول علــى الخدمــات المســاعدة وفقــا لمتطلبات   
ــاع. ــون القط ــادرة  وقان ــة الص الرخص

ــة  ــة / الطاق ــاج الطاق ــركات إنت ــود لش ــدادات الوق ــر إم تدبي  
والميــاه.   

القيام بأعمال أخرى محددة في قانون القطاع.  

٣.1  نبذة عن الشركة
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١.٤.١ إستراتيجية عمل مجموعة نماء والقيم المشتركة بينها :

ــر  ــة عناص ــى خمس ــز عل ــي ترتك ــاء والت ــة نم ــتراتيجية مجموع ــع اس ــى م ــي تتماش ــركة لك ــل الش ــتراتيجية عم ــة اس ــم صياغ ــد ت لق
ــاه. ــح أدن ــو موض ــا ه ــية كم رئيس

                  الشكل ٢: إستراتيجية عمل مجموعة نماء

٢.٤.١  رؤية الشركة ومهمتها

الشكل ٤:  رؤية الشركة ومهمتها

٤.1 إستراتيجية الشركة

العمل الجماعيالعمل الجماعي

الجودةالجودةالجودةالجودة

القيم المشتركة بينالقيم المشتركة بين
شركات القطاعشركات القطاع

النزاهةالنزاهة

االحتراماالحترام

المهنيةالمهنية

التركيز على العمالءالتركيز على العمالء

الشكل ٣: القيم المشتركة لمجموعة نماء

والسالمة الصحة والسالمةالصحة والسالمةالصحة والسالمةالصحة
والبيئةوالبيئة

خدماتخدمات
المشتركينالمشتركينشش

التواصلالتواصل
تنمية المواردتنمية الموارد

البشريةالبشرية

إدارة ا(صولإدارة ا(صول

الرؤية

أن نصبح شركة معتمدة وفعالة في مجال شراء 
الطاقة والمياه بموارد بشرية ذات كفاءة مهنية 

عالية.

المهمة

 أن نعد توقعات الطلب على الكهرباء والمياه بدقة عالية، 
وأن نضمن توفير السعات ا>نتاجية الالزمة بأقل تكلفة إقتصادية 

تنمية الموارد البشرية

نظام إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة ونظام إدارة التعامالت المالية

ط
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٣.٤.١  أهداف الشركة 

التخطيط لموارد إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه والمنشآت الخاصة بها.  

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

الكفاءة في إدارة اتفاقيات شراء الطاقة والمياه.  

تطوير سوق الكهرباء بالجملة.  

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

غرس ثقافة ا>لتزام بسياسة الجودة والصحة والسالمة والبيئة.  

تطوير وتمكين الموظفين من أداء أدوارهم التي يسهمون بها في تحقيق االهداف االستراتيجية للشركة.    

٥.١  أنشطة وإدارات الشركة المختلفة

١.٥.١  الهيكل التنظيمي

الشكل ٥: الهيكل التنظيمي للشركة

مجلس ا>دارة

الرئيس التنفيذي

التدقيق الداخلي

رئيس العمليات كبير المستشارين
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٢.٥.١ الدوائر الرئيسية بالشركة

دائرة الدراسات االستراتيجية
إجــراء  عــن  المســؤولة  هــي  االســتراتيجية  الدراســات  دائــرة 
الدراســات لتحديــد سياســات الشــركة علــى المــدى المتوســط 
مــع  يتفــق  بمــا  والميــاه  الطاقــة  شــراء  iنشــطة  والبعيــد 
سياســاتها.  وأهــداف  االقتصاديــة  الحكومــة  اســتراتيجية 
ــط  ــز التخطي ــي تعزي ــات ف ــذه الدراس ــج ه ــتخدام نتائ ــم اس ويت
التفصيلــي الــذي تقــوم بــه دائــرة التخطيــط واالقتصــاد ، وفــي 
تطويــر المشــاريع الجديــدة التــي ســيتم تنفيذهــا مــن قبــل 

دائــرة تطويــر المشــاريع.

دائرة التخطيط واالقتصاد
إعــداد  عــن  المســؤولة  هــي  واالقتصــاد  التخطيــط  دائــرة 
ــة  ــعة إنتاجي ــط لس ــاء، والتخطي ــى الكهرب ــب عل ــات الطل توقع
وناتــج جديــد للوفــاء بمعيــار أمــن ا>نتــاج كمــا هــو وارد فــي 
ونشــر  تحديــد  إلــى  إضافــة  للشــركة،  الممنوحــة  الرخصــة 
والميــاه  الكهربــاء  تزويــد  بتعريفــة  المتعلقــة  المعلومــات 

بالجملــة.

دائرة تطوير المشاريع
متطلبــات  تطويــر  عــن  مســؤولة  المشــاريع  تطويــر  دائــرة 
المشــاريع مــن ســعة إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة وتحليــة الميــاه 
للمســتثمرين  مفتوحــة  وشــفافة،  عادلــة  منافســة  وإجــراء 
ــرام  ــن إب ــد م ــعة والتأك ــك الس ــر تل ــب لتوفي ــن واiجان المحليي

جميــع العقــود ذات الصلــة.

دائرة تنفيذ المشاريع
إتمــام  مــن  التأكــد  عــن  مســؤولة  المشــاريع  تنفيــذ  دائــرة 
للوفــاء  الزمنــي  للبرنامــج  وفقــ�  الشــركة  مشــاريع  جميــع 
بتاريــخ التشــغيل التجــاري. ويتضمــن ذلــك إدارة اتفاقيــات شــراء 
ــييد  ــن تش ــة م ــل اiولي ــالل المراح ــاه خ ــة والمي ــة/ الطاق الطاق
ــروع. ــية للمش ــل الرئيس ــق المراح ــن تحقي ــد م ــروع والتأك المش

دائرة العقود ومتابعة العمالء 
تتولــى دائــرة العقــود ومتابعــة العمــالء مهــام إدارة جميــع 
عقــود الكهربــاء والميــاه الخاصــة بالشــركة العمانيــة لشــراء 
مــع  رئيســية  اتصــال  كنقطــة  وتعمــل  والميــاه  الطاقــة 
ــ�  ــرة أيض ــة. والدائ ــاه الحالي ــة والمي ــاج الطاق ــركات إنت ــع ش جمي
المحافظــة علــى عالقــات عمــل طيبــة مــع  مســؤولة عــن 
ــن  ــد م ــى التأك ــة إل ــالء. با>ضاف ــة والعم ــزودي الخدم ــع م جمي
أن الفواتيــر الشــهرية المقدمــة إلــى الشــركة تتماشــى مــع 
اتفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه، ومــن مســؤوليات الدائــرة إدارة 
الربــط الكهربائــي بيــن ســلطنة عمــان ودولــة ا>مــارات العربيــة 

المتحــدة للتبــادل التجــاري وفقــا التفاقيــة شــراء الطاقــة.

٣.٥.١ الدوائر المساعدة وخدمات الدعم :

دائرة المالية
المحاســبية  اiعمــال  علــى  الماليــة  الشــؤون  دائــرة  تشــرف 
ــاءة  ــان كف ــى ضم ــرة عل ــل الدائ ــا تعم ــركة. كم ــة بالش والمالي
إدارة الســيولة النقديــة با>ضافــة إلــى إعــداد الحســابات الماليــة 

وفقــ� للقوانيــن وشــروط الرخصــة الممنوحــة للشــركة.

دائرة الشؤون القانونية والتنظيمية
ــركة  ــزام الش ــن الت ــد م ــي التأك ــرة ف ــذه الدائ ــام ه ــل مه تتمث
الكامــل بشــروط الرخصــة الممنوحــة لهــا وبجميــع المتطلبــات 
القانونيــة iعمــال الشــركة. با>ضافــة إلــى ذلــك فــإن هــذه 
ــرة تتعامــل مــع المنازعــات التــي قــد تنشــأ عــن اتفاقيــات  الدائ
شــراء الطاقــة/ الطاقــة والميــاه وإتفاقيــات بيــع الغــاز الطبيعــي 

ــا. ــى حله ــل عل ــاع، والعم ــركات القط ــع ش م

دائرة الموارد البشرية والخدمات المساندة 
الموضوعــات  علــى  التركيــز  فــي  الدائــرة  مســؤولية  تتمثــل 
المتعلقــة بالمــوارد البشــرية بالشــركة. ويشــمل ذلــك إجــراءات 
التوظيــف، وتدريــب وتنميــة وتطوير الموارد البشــرية، وسياســات 
الموظفيــن.  أداء  وتقييــم  والرواتــب  التعميــن،  ومبــادرات 
با>ضافــة إلــى ذلــك تقــوم الدائــرة با>شــراف علــى الشــؤون 

بالشــركة. المعلومــات  وتقنيــة  واiرشــيف  ا>داريــة، 

وحدة ضمان الجودة والصحة والسالمة والبيئة 
الفعــال  التنفيــذ  مــن  التأكــد  فــي  الدائــرة  هــذه  دور  يتمثــل 
بــه فــي الشــركة وااللتــزام  لنظــام إدارة الجــودة المعمــول 
بمعاييــر اiيــز و (٢٠٠٨:٩٠٠١). وتتولــى الدائــرة مراقبــة العمليــات 
الداخليــة بالشــركة مــن خــالل إجــراء تدقيــق الجــودة ، وتحديــد 
ــين  ــرص تحس ــدت، وف ــزام إن وج ــدم االلت ــور أو ع ــب القص جوان
الجــودة. وعــالوة علــى ذلــك فــإن الدائــرة مســؤولة عــن رســم 
مخطــط لعمليــات الشــركة وتحســين كفائتهــا وفاعليتهــا، 
والتأكــد مــن ترســيخ ثقافــة الصحــة والســالمة والبيئــة المهنيــة 

بالشــركة.

٥.١  أنشطة وإدارات الشركة المختلفة (تابع)
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١.٢ أهم ا>نجازات خالل عام ٢٠١٤م
خــالل عــام ٢٠١٤ م أنجــزت الشــركة عــدد� مــن المشــاريع الهامة 
واالشــراف  والميــاه،  الكهربــاء  مــن  جديــدة  ســعات  شــملت 
ــذ  ــى تنفي ــل عل ــة، والعم ــدة للطاق ــاريع جدي ــذ مش ــى تنفي عل
ــم  ــن أه ــذة ع ــي نب ــا يل ــية. فيم ــتراتيجية الرئيس ــادرات االس المب

ــام: ــالل الع ــذت خ ــي نف ــاريع الت المش

مشروع صور >نتاج الطاقة الكهربائية
تــم البــدء فــي التشــغيل التجــاري لمشــروع صــور >نتــاج الطاقــة 
المشــروع  ســاهم  وقــد  ٢٠١٤م،  ديســمبر  فــي  الكهربائيــة 
فــي توفيــر ســعة كهربائيــة تعاقديــة قدرهــا ٢٠٠٠ ميجــاوات 
ــر بالذكــر أنــه فــي يوليــو ٢٠١١م أبرمــت  للشــبكة الرئيســية.  جدي
الشــركة إتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع شــركة العنقــاء للطاقــة 
ــة  ــاج الطاق ــة >نت ــغيل محط ــاء وتش ــم وإنش ش.م.ع.م لتصمي

ــرقية.   ــوب الش ــة جن ــة بمحافظ ــور الصناعي ــة ص ــي منطق ف

بــاور   المرحلــة ا(ولــى لمشــروع توســعة محطــة أكــوا 
االولــى) المرحلــة  (بــركاء  الميــاه  لتحليــة 

فــي أغســطس ٢٠١٢م أبرمــت الشــركة إتفاقيــة شــراء الميــاه 
ــعة  ــن التوس ــى م ــة  اiول ــركاء  للمرحل ــاور ب ــوا ب ــركة أك ــع ش م
وقدرهــا إنتاجيــة  بســعة  الحاليــة  الميــاه  تحليــة   لمحطــة 
١٠ مليــون جالــون يوميــ�. وقــد بــدأ التشــغيل التجــاري للمحطــة 

فــي مايــو ٢٠١٤ م.

المبــادرة >ســتراتيجية تجديــد إتفاقيــات شــراء الطاقــة/ 
الطاقــة والميــاه

لقــد أكملــت الشــركة دراســة التقييــم االقتصــادي لعــدد أربعــة 
مشــاريع قائمــة >نتــاج الطاقــة ومشــاريع إنتــاج الطاقــة والميــاه 
شــراء  (إتفاقيــات  إتفاقياتهــا  تنتهــي   أن  المقــرر  مــن  والتــي 
الطاقــة وإتفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه)  خــالل الســنوات 
القريبــة القادمــة. وقــد تــم تطويــر االجــراءات فــي هــذا الصــدد 
وتــم إعتمادهــا مــن قبــل هيئــة تنظيــم الكهربــاء لتقييــم 
ــات  ــد االتفاقي ــرض تجدي ــات بغ ــالك المحط ــن م ــات م المقترح

ــام ٢٠٢٠م.        ــى ع حت

إنضمام سلطنة عمان إلى هيئة الربط الكهربائي الخليجي  
فــي ديســمبر ٢٠١٤م أنضمــت الســلطنة لهيئــة الربــط الكهربائي 
الخليجــي لتنتقــل مــن عضــو مراقــب إلــى عضــو فعــال. وســوف 
بمــا  الفوائــد  مــن  عــدد  للســلطنة  العضويــة  هــذه  تقــدم 
ــول  ــي، والوص ــام الكهربائ ــة النط ــين موثوقي ــك تحس ــي ذل ف
إلــى المعلومــات المتعلقــة بالتخطيــط واالحتياطيــات للربــط 
ــول  ــى الحص ــة إل ــت با>ضاف ــة الس ــدول الخليجي ــي لل الكهربائ
علــى فــرص اســتيراد وتصديــر الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر 

ــي. ــط الكهربائ ــق الرب ــن طري ــة ع ــل تكلف ــة اiق الطاق

ا>تفاقيــة ا>نتقاليــة لشــراء الميــاه مــع شــركة الشــرقية 
لتحليــة الميــاه

 فــي ٢٥ ديســمبر ٢٠١٤م تــم التوقيــع علــى ا>تفاقيــة االنتقاليــة 
ــة  ــة العام ــن الهيئ ــة بي ــاه الموقع ــراء المي ــة ش ــل إتفاقي لتحوي
إلــى  الميــاه  لتحليــة  الشــرقية  وشــركة  والميــاه  للكهربــاء 
أشــتملت  وقــد  والميــاه.  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 
محطــة  توســعة  مشــروع  علــى  أيضــا  ا>نتقاليــة  االتفاقيــة 
تحليــة الميــاه القائمــة التابعــة لهــا بطاقــة انتاجيــة قدرهــا ١٢٫٥ 
ــغيل  ــدأ التش ــع أن يب ــن المتوق ــوم. وم ــي الي ــون ف ــون جال ملي

التجــاري لمشــروع توســعة المحطــة فــي ســبتمبر ٢٠١٦م. 

توفير سعة إنتاجية مؤقتة بالشبكة الرئيسية ٢٠١٤م
مــن خــالل طــرح مناقصــة تنافســية قامــت الشــركة بالتعاقــد 
علــى ســعة إجماليــة قدرهــا ١٠١ ميجــاوات  باســتخدام مولــدات 
إنتــاج الطاقــة المؤقتــة التــي تعمــل بالديــزل  وذلــك بغــرض 
مقابلــة ذروة الطلــب علــى الكهربــاء. خــالل صيــف ٢٠١٤م. ولقــد 
ــاء  ــروع إنش ــي مش ــر ف ــر� للتأخي ــ� نظ ــد ضروري ــذا التعاق كان ه
ــاج  ــدات إنت ــب مول ــم تركي ــد ت ــور. وق ــة بص ــاج الطاق ــة إنت محط
الطاقــة المؤقتــة فــي موقعيــن مرتبطيــن بالشــبكة الرئيســية 
ــو  ــط ٣٣ كيل ــة خ ــوالت فرعي ــة مح ــرب محط ــع اiول ق (الموق
فولــت بصــور ، والموقــع الثانــي قــرب محطــة محــوالت فرعيــة 
خــط جعــالن بنــي بــو علــي). وقــد تــم تركيــب المولــدات خــالل 

ــو إلــى أغســطس ٢٠١٤م.   ــرة مــن ماي الفت

ظفــار  كهربــاء  نظــام  شــبكة  بيــن  الكهربائــي  الربــط 
عمــان نفــط  تنميــة  شــركة  كهربــاء  وشــبكة 

ــاء  ــان >نش ــط عم ــة نف ــركة تنمي ــع ش ــة م ــركة إتفاقي ــت الش وقع
خــط ربــط كهربائــي بجهــد ١٣٢ ك.ف لمــا يقــرب من مســافة ٨٠ كم 
ــاء ظفــار (ثمريــت) وشــبكة شــركة تنميــة نفــط  بيــن شــبكة كهرب
ــو ٢٠١٤م .  ــي يولي ــبكة ف ــي الش ــروع ف ــط المش ــم رب ــد ت ــان وق عم
علمــا بــأن مســئولية إدارة الخــط الكهربائــي قــد تــم تســليمه إلــى 

ــاء فــي ديســمبر ٢٠١٤م. الشــركة العمانيــة لنقــل الكهرب

٢.٢ المبادرات الرئيسية لعام ٢٠١٥م
تجديد إتفاقيات شراء الطاقة/ الطاقة والمياه

تتوقــع الشــركة أن يتــم االنتهــاء مــن التفــاوض مــع  مــالك 
ووادي  والكامــل  والغبــرة  االولــى  المرحلــة  بــركاء  محطــات 
الجــزي بخصــوص مقتــرح تجديــد إتفاقيــات شــراء الطاقة/شــراء 
الطاقــة والميــاه والتــي مــن المتوقــع أن تنتهــي خــالل الســنوات 

ــة. ــة القادم القريب

سوق الكهرباء التنافسي 
ــاء والبــدء  ــر ســوق الكهرب تخطــط  الشــركة نحــو دراســة تطوي
فــي تشــغيله فــي عــام ٢٠١٨م . كمــا تخطــط الشــركة فــي 
عــام ٢٠١٥م إلــى تطويــر القواعــد التفصيليــة للتشــغيل وتحديــد 

ــروع.  ــات المش متطلب

2  نبذة عن أعمال الشركة
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هيئة الربط الكهربائي الخليجي
تخطــط الشــركة للمشــاركة فــي النشــاط الكهربائــي التجــاري 
مــع دول الخليــج العربــي لمــا يحققــه ذلــك مــن مكاســب 
االحتياطــي  تحقيــق  أهمهــا  مــن  لعــل  عديــدة  وفوائــد 
المطلــوب مــن الطاقــة الكهربائيــة فــي كل دولــة مــن دول 
ــي  ــة ف ــة المتبادل ــا والتغطي ــة إنتاجه ــل تكلف ــس وتقلي المجل
ــرا  ــاعد كثي ــا يس ــض مم ــن الفائ ــتفادة م ــوارئ واالس ــة الط حال
ــذروة.  ــات ال ــي أوق ــاء ف ــاع الكهرب ــال انقط ــض احتم ــي تخفي ف
ــى  ــة عل ــعات الكهربائي ــل للس ــار بدي ــق خي ــأنه خل ــن ش ــذا م وه
ــتئجار  ــى اس ــابقا إل ــركة س ــرت الش ــث اضط ــر، حي ــدى القصي الم
مولــدات الديــزل المؤقتــة عنــد الحاجــة. وتخطــط الشــركة إلــى 
تحقيــق المكاســب والفوائــد مــن الربــط الكهربائــي الخليجــي 
وهيئــة  الكهربــاء  لنقــل  العمانيــة  الشــركة  مــع  بالتعــاون 

تنظيــم الكهربــاء.

تحسين كفاءة استهالك الوقود (الغاز) 
واســتخدام  >دارة  الوطنيــة  باiولويــات  االهتمــام  خــالل  مــن 
مــوارد الغــاز الطبيعــي والتكلفــة المتزايــده فــي دعــم الوقــود 
فقــد أطلقــت الشــركة مبــادرة مشــتركة مــع الشــركة العمانية 
ــتخدام  ــي اس ــينات ف ــن التحس ــد م ــراء مزي ــاء >ج ــل الكهرب لنق
ــركة  ــدف الش ــاه.  ته ــاء والمي ــات الكهرب ــل محط ــن قب ــاز م الغ
فــي عــام ٢٠١٥م  لتحقيــق خفــض بنســبة ٥٪ فــي متوســط 

ــاء. ــن الكهرب ــة م ــدة منتج ــكل وح ــة ل ــاز المطلوب ــة الغ كمي

١.٢.٢ مشروعات قيد التنفيذ

مشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالغبرة بسعة ٤٢ 
.mمليون جالون يومي

ــروع  ــذا المش ــاه ه ــة المي ــقط لتحلي ــة مس ــركة مدين ــك ش تمتل
ــة  ــعة التعاقدي ــغ الس ــث تبل ــاء. حي ــت االنش ــزال تح ــا ي ــذي م وال
لهــذا المشــروع ١٩١ ألــف متــر مكعــب مــن ميــاه الشــرب يوميــ� 
ــح  ــة التناض ــتخدام تقني ــك باس ــ�) ، وذل ــون يومي ــون جال (٤٢ ملي
العكســي لتحليــة ميــاه البحــر. ومــن المتوقــع أن يبــدأ التشــغيل 
ــي  ــالت الت ــب التعدي ــام ٢٠١٥م. بموج ــي ع ــة ف ــاري للمحط التج
رقــم  الســلطاني  بالمرســوم  القطــاع  قانــون  علــى  طــرأت 
بإعتبــاره  اiول  أنــه  علــى  المشــروع  هــذا  يصنــف   (٢٠١٣/٤٧)
مشــروع ذو طبيعــة خاصــة (مشــروع ميــاه مســتقل) مرخــص 

ــاء.  ــم الكهرب ــة تنظي ــل هيئ ــن قب م

المرحلــة الثانيــة لمشــروع توســعة محطــة أكــوا بــاور  
لتحليــة الميــاه (بــركاء المرحلــة ا(ولــى)

ــاور  ــوا ب ــركة أك ــع ش ــاه م ــراء المي ــة ش ــركة إتفاقي ــت الش أبرم
لمحطــة  التوســعة  مــن  الثانيــة  للمرحلــة  (ش.م.ع.ع)  بــركاء 
متــر   ٥٦,٨٢٦ بلغــت  إنتاجيــة  بســعة  الحاليــة  الميــاه  تحليــة 
مكعــب مــن ميــاه الشــرب (١٢,٥ مليــون جالــون فــي اليــوم). 
وســيتم تنفيــذ مشــروع التوســعة بجــوار المحطــة الحالّيــة 
الســعة  بــركاء. وســيتم اضافــة  بــاور  أكــوا  التابعــة لشــركة 
التعاقديــة  للشــبكة مــن خــالل ثــالث مراحــل اعتبــارا مــن يوليــو 

إلــى ينايــر ٢٠١٦م. ٢٠١٥م 

مشروع توسعة محطة صور لتحلية المياه
تقــوم شــركة الشــرقية لتحليــة الميــاه بتنفيذ مشــروع توســعة 
محطــة صــور لتحليــة الميــاه. وبموجــب االتفاقيــة المعدلــة 
ألــف متــر مكعــب  المحطــة ٥٧  تنتــج  الميــاه ســوف  لشــراء 
ــع  ــن المتوق ــث م ــوم) حي ــي الي ــون ف ــون جال ــي (١٢,٥ ملي إضاف

ــبتمبر ٢٠١٦م. ــي س ــروع ف ــي المش ــدأ ف ــم الب أن يت

مشروع محطة قريات لتحلية المياه
تــم إســناد مشــروع إنشــاء محطــة قريــات لتحليــة الميــاه إلــى 
شــركة هايفلكــس الســنغافورية وشــركة القنــوات للخدمــات 
ــي  ــح العكس ــة التناض ــل بتقني ــي تعم ــة)  وه ــة (المحلي الحديث
مكعــب  متــر  ألــف   ٢٠٠ اليوميــة  االنتاجيــة  طاقتهــا   وتبلــغ 
(٤٤ مليــون جالــون فــي اليــوم) . وســوف تبــدأ عمليــات ا>نشــاء 
فــي عــام ٢٠١٥م علــى أن يبــدأ التشــغيل التجــاري للمحطــة فــي 

مايــو ٢٠١٧م.

مشروع محطة كهرباء مسندم
ــة  ــعة كهربائي ــر س ــي توفي ــروع ف ــذا المش ــاهم ه ــوف يس س
تعاقديــة قدرهــا ١٢٠ ميجــاوات .  ويتــم تطويــر وإنشــاء المشــروع 
بواســطة شــركة النفــط العمانيــة وشــركة أل جــي ، حيــث مــن 
المتوقــع أن يتــم البــدء فــي التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي 

الربــع اiخيــر مــن عــام ٢٠١٦م.

مشروع محطة كهرباء صالله (المرحلة الثانية)
ــاء صاللــة  مــن المتوقــع أن يتــم إســناد مشــروع محطــة كهرب
(المرحلــة الثانيــة) فــي الربــع اiول مــن عــام ٢٠١٥م، وســوف 
يســاهم هــذا المشــروع فــي توفيــر ســعة كهربائيــة تعاقديــة 
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ــي  ــدء ف ــم الب ــع أن يت ــن المتوق ــث م ــاوات حي ــا ٤٤٥ ميج قدره
التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي ينايــر ٢٠١٨م . وســيتم تنفيــذ 
المشــروع بجــوار المحطــة الحالّيــة التابعــة لشــركة ظفــار >نتــاج 

ــاوات).  ــة (٢٧٣ ميج الطاق

ــة المرحلــة  ــاء صالل ــأن مناقصــة مشــروع محطــة كهرب علمــا ب
الثانيــة تتضمــن أيضــا تخصيــص وبيــع المحطــة الحالّيــة التابعــة 

لشــركة ظفــار >نتــاج الطاقــة للعــرض الفائــز بالمناقصــة. 

٢.٢.٢ مشروعات قيد التطوير
مشروع محطتي كهرباء في عبري وصحار 

أصــدرت الشــركة مؤخــرا طلــب العروض لمشــروعين مســتقلين  
>نشــاء محطــة كهربــاء فــي واليــة عبــري ومحطــة أخــرى فــي 
ــوف  ــروعين س ــإن المش ــه ف ــط ل ــب المخط ــار. وحس ــة صح والي
ــدود  ــي ح ــة ف ــة تعاقدي ــعة كهربائي ــر س ــي توفي ــاهمان ف يس
٢٦٥٠ -٣١٥٠ ميجــاوات. ويتوقــع الحصــول علــى إنتــاج مبكــر مــن 
محطــة كهربــاء عبــري فــي حــدود ٧٦٠-١١٦٠ ميجــاوات خــالل 
ــي  ــدء ف ــم الب ــى أن يت ــر ٢٠١٨م عل ــى أكتوب ــل إل ــن أبري ــرة م الفت
التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي أبريــل ٢٠١٩م بطاقــة إنتاجيــة 
فــي حــدود ١١٠٠-١٤٥٠ ميجــاوات. بينمــا يتــم البــدء فــي التشــغيل 
ينايــر ٢٠١٩م  التجــاري لمشــروع محطــة كهربــاء صحــار فــي 

ــاج مبكــر للطاقــة.   ــدون إنت وب

مشروع محطة بركاء  لتحلية المياه
حســب المخطــط لــه فــإن إنشــاء المحطــة ســيكون فــي واليــة 
بــركاء بطاقــة إنتاجيــة يوميــة وقدرهــا ٢٨١ ألــف متــر مكعب (٦٢ 
مليــون جالــون فــي اليــوم) ، ويتوقــع أن يبــدأ التشــغيل التجــاري 
للمحطــة فــي مايــو ٢٠١٨م. كمــا يتوقــع طلــب الحصــول علــى 

العــروض للمشــروع فــي مايــو ٢٠١٥م. 

مشروع محطة جديدة لتحلية المياه في صحار
حســب المخطــط لــه فــإن إنشــاء المحطــة ســيكون فــي واليــة 
ــب  ــر مكع ــف مت ــا ٢٥٠ أل ــة وقدره ــة يومي ــة إنتاجي ــار بطاق صح
(٥٥ مليــون جالــون فــي اليــوم) ، ويتوقــع أن يبــدأ التشــغيل 
طلــب  يتوقــع  كمــا  ٢٠١٨م.  مايــو  فــي  للمحطــة  التجــاري 

الحصــول علــى العــروض للمشــروع فــي مايــو ٢٠١٥م. 

مشروع محطة جديدة لتحلية المياه في الشرقية
ــم  ــة وتقيي ــراءات دراس ــي إج ــدء ف ــم الب ــركة أن يت ــع الش تتوق
ــاه  ــة المي ــدة لتحلي ــة جدي ــروع محط ــبة  لمش ــع المناس المواق
بالشــرقية. ومــن المحتمــل أن يكــون المشــروع بطاقــة إنتاجيــة 
يوميــة وقدرهــا ٥٧ ألــف متــر مكعــب (١٢٫٥ مليــون جالــون فــي 
للمحطــة فــي  التجــاري  التشــغيل  يبــدأ  أن  اليــوم)، ويتوقــع 
الربــع اiول مــن عــام ٢٠١٩م  . كمــا يتوقــع طلــب الحصــول علــى 

ــام ٢٠١٦م.  ــع اiول لع ــي الرب ــروع ف ــروض للمش الع

مشروع محطة جديدة لتحلية المياه في محافظة ظفار
ــم  ــة وتقيي ــراءات دراس ــي إج ــدء ف ــم الب ــركة أن يت ــع الش تتوق
المواقــع المناســبة لمشــروع محطــة جديــدة لتحليــة الميــاه 
المناســبة  المواقــع  دراســة  يتــم  ســوف  حيــث  ظفــار  فــي 
للمشــروع فــي كل مــن ريســوت وطاقــة. مــن المحتمــل أن 
ــف  ــف- ١٠٠ أل ــن ٨٠ أل ــة بي ــة يومي ــة إنتاجي ــروع بطاق ــون المش يك
متــر مكعــب (١٨-٢٢ مليــون جالــون فــي اليــوم)، ويتوقــع أن 
يبــدأ التشــغيل التجــاري للمحطــة فــي الربــع اiول مــن عــام 
علــى  الحصــول  مناقصــة  طــرح  يتــم  أن  يتوقــع  كمــا  ٢٠١٩م. 

الربــع اiول لعــام ٢٠١٦م.  العــروض للمشــروع فــي 

مشروع محطة جديدة لتحلية المياه في الدقم
ــراءات  ــي إج ــدء ف ــام ٢٠١٥م الب ــي ع ــم ف ــركة أن يت ــع الش تتوق
ــم.   ــي الدق ــاه ف ــة المي ــدة لتحلي ــة جدي ــروع محط ــة مش دراس
فــي  للمشــروع  االنتاجيــة  الطاقــة  تبلــغ  أن  المحتمــل  ومــن 
حــدود ٥٥ ألــف- ٦٠ ألــف متــر مكعــب (١٢-١٣ مليــون جالــون 
فــي اليــوم) ، ويتوقــع أن يبــدأ التشــغيل التجــاري للمحطــة فــي 
ــة  ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــده م ــم تأكي ــا ت ــب م ــام ٢٠١٩م حس ع

ــاه.  ــاء والمي للكهرب

مشروع محطة ظفار >نتاج الطاقة من الرياح
الطاقــة  شــراء  إتفاقيــة  تنفيــذ  يتــم  أن  الشــركة  تتوقــع 
الكهربائيــة مــع شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة بغــرض شــراء 
الطاقــة ا>نتاجيــة للمحطــة بســعة ٥٠ ميجــاواط مــن الكهربــاء 
بشــراكة  المشــروع  وإنشــاء  تطويــر  يتــم  وســوف  النظيفــة. 
ــي  ــادرة أبوظب ــن مب ــة وبي ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب ــن ش بي
متعــددة اiوجــه للطاقــة المتجــددة ”مصــدر“. ويتوقــع أن يبــدأ 

التشــغيل التجــاري للمحطــة فــي مايــو عــام ٢٠١٧م. 
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٣  أبرز النتائج المالية

ا>طار التنظيمي:

الشكل ٦: مصدر إيرادات الشركةالجدول ١: مصدر إيرادات الشركة

٢٠١٤٢٠١٣ألف ر.ع

٪ 79٫٧

٪ 20
٪ 0٫٣

إيرادات أخرىإيرادات المياهإيرادات الكهرباء

٣٤٢,٨٠٥ ٣٧٧,٣٥٤ إيرادات التزويد بالجملة من الكهرباء

٩٣,٩٨٩ ٩٤,٩١٩ إيرادات التزويد بالجملة من المياه

١,٥١٨ ١,١٩٣إيرادات أخرى* 

نظــام  لمشــروع  الحكومــي  الدعــم 
صاللــة كهربــاء 

٠
٣٠,٤٥٧

٤٧٣,٤٦٦٤٦٨,٧٦٩ا>جمالي

*تعبر االيرادات اiخرى عن إيرادات إعادة تحميل تكلفة مرافق النقل 
وإيرادات تغطية تكاليف مشروع محطة تحلية مياه الغبرة.

الشكل ٧: مصروفات الشركةالجدول ٢: مصروفات الشركة

٢٠١٤٢٠١٣ألف ر.ع

تكاليف إدارية وتشغيلية

أخرىتكلفة شراء المياهتكلفة شراء الكهرباء

٪ ٧٨.٧

٪19.9
٪0٫9٪0٫٥

٣٧١,٦٥٠٣٣٨,٢٥٢تكلفة شراء الكهرباء

٩٣,٧٧٩٩٢,٩٠٤تكلفة شراء المياه

٢,٣٠٤١,٩٣٨تكاليف أخرى 

لمشــروع  الكهربــاء  شــراء  تكاليــف 
صاللــة كهربــاء  ٠٣٠,١٤٦تخصيــص 

٤,٦١٥٤,٠٣٦تكاليف إدار ية وتشغيلية

٤٧٢,٣٤٨٤٦٧,٢٧٦ا>جمالي

ــار  ــب (ا>ط ــل الضرائ ــائر قب اiرباح/الخس
١,١٢٧١,٤٩٣التنظيمــي)

اiرباح/الخســائرقبل الضرائــب (القوائــم 
        (١,٠٩٠)(٢,١٢٣)المالية)

تعتبــر الشــركة طرفــا فــي إتفاقيــات طويلــة اiجــل لشــراء 
الدوليــة  الماليــة  التقاريــر  لمعاييــر  ووفقــا  والميــاه.  الطاقــة 
يتــم التعامــل مــع هــذه العقــود علــى أنهــا عقــود إيجــار، 
ــود  ــف عق ــى تصني ــتنادا إل ــة إس ــراف بالتكلف ــب ا>عت ــا تتطل كم
وفقــا   - التمويلــي  أو  التشــغيلي  االيجــار  عقــود   - االيجــار 
لمعيــار المحاســبة الدوليــة رقــم ١٧. ويعتــرف االطــار التنظيمــي 
شــراء  إتفاقيــات  ظــل  فــي  التعاقديــة  الســداد  بالتزامــات 
ــة  ــث التكلف ــن حي ــاه م ــة والمي ــراء الطاق ــات ش الطاقة/إتفاقي
والســماح لتغطيــة التكاليــف مــن خــالل آليــة التحكم باiســعار. 
ــرادات  ــرف با>ي ــركة تعت ــإن الش ــة ف ــم المالي ــوء القوائ ــي ض ف
حســب متطلبــات آليــة التحكــم باiســعار، والتــي تكــون علــى 
ــى  ــف عل ــراف بالتكالي ــع وا>عت ــزام بالدف ــة االلت ــاس منهجي أس

أســاس محاســبة ا>يجــار.

إن الخســارة المترتبــة فــي قائمــة الدخــل والخســائر المتراكمــة 
فــي  تطابــق  عــدم  بســبب  هــي  العموميــة  الميزانيــة  فــي 
أســاس االيــرادات المحاســبية والتكاليــف. يبيــن الرســم البيانــي 
أدنــاه الربحيــة علــى أســاس االطــار المحاســبي حســب التقاريــر 
الماليــة الدوليــة وا>طــار التنظيمــي. ويتضــح مــن ذلــك تحقيــق 
ــت    ــة بلغ ــل الضريب ــاح قب ــي أرب ــام ٢٠١٤م لصاف ــي ع ــركة ف الش
١٫١٢٧  مليــون ر.ع (مليــون ومائــة وســبعة وعشــرون ألــف ريــال 
ــم  ــير القوائ ــا تش ــي. بينم ــار التنظيم ــاس ا>ط ــى أس ــي) عل عمان
ــر الماليــة الدوليــة -  الماليــة المدققــة - فــي ظــل إطــار التقاري
ــون  ــان ملي ــون ر.ع (إثن ــا ٢٫١٢٣  ملي ــة وقدره ــائر مالي ــي خس صاف

ــي). ــال عمان ــف ري ــرون أل ــة وعش ــة وثالث ومائ
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التصنيف االئتماني:الشكل ٨: اiرباح والخسائر قبل الضريبة (ألف ريال عماني)

بــورز  انــد  فــي نهايــة عــام ٢٠١٤م خفضــت وكالــة ســتاندرد 
 “-A” التصنيــف االئتمانــي للنظــرة المســتقبلية للشــركة إلــى
وتأثيــره  النفــط  أســعار  فــي  الكبيــر  التراجــع  خلفيــة  علــى 
ــذا  ــث أن ه ــلطنة.  وحي ــي للس ــف االئتمان ــى التصني ــلبي عل الس
التصنيــف قــد صــدر بمــا  يتماشــى مــع التصنيــف االئتمانــي 

للســلطنة فإنــه ال يشــكل عائقــا للشــركة. 

التصنيــف االئتمانــي الحالــي للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه ، حســب التصنيــف المعــد مــن قبــل وكالتــي التصنيــف 
الرائدتيــن فــي العالــم فــي عــام ٢٠١٤م كان علــى النحــو التالــي:

تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز للخدمات:   أ/ سلبي   
تصنيف موديز لخدمات المستثمرين:   أ/١ مستقر    

بالمعالجــة  المرتبطــة  اiمــور  التصنيــف  وكاالت  تتفهــم 
المحاســبية التفاقيــات شــراء الطاقــة و(الميــاه) فــي حســابات 
الشــركة بمــا يتماشــى مــع معيــار المحاســبة الدوليــة رقــم 
(IAS17) وتوصلــت إلــى أن ذلــك ليــس لــه تأثيــر يذكــر علــى قــدرة 
الشــركة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا وبا>مــكان الحصــول علــى 
ــركة  ــع الش ــن موق ــي م ــف ا>ئتمان ــر التصني ــن تقاري ــخة م نس

علــى شــبكة المعلومــات.

٣  أبرز النتائج المالية (تابع)

200920102011201220132014
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1٫000
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حسب ا>طار التنظيمي حسب التقارير المالية الدولية
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٤  أبرز النتائج التشغيلية (حسب ا>طار التنظيمي)

١.٤  مجال الشراء في الشبكة الرئيسية - الكهرباء 
الجدول ٣: مجال الشراء - الكهرباء

االختالف٢٠١٤٢٠١٣الوحداتالبيان

١٠ ٪٢٤,٩٨١٢٢,٧٠٢ جيجاوات. ساعةالوحدات المشتراة
٦ ٪٣٠٦,٦٥٩٢٩٠,٤٩٣ ألف ريال عمانيإجمالي التكاليف

-٤٪١٢/٧٩٦ ١٢/٢٧٦ ريال عمانيمتوسط التكلفة (ميجاوات ساعة)
٧ ٪٣٣٩,٦٨٨٣١٧,٢٩٩  ألف ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة 

-٣٪١٣/٩٧٦ ١٣/٥٩٨  ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة لكل ميجاوات ساعة

أدى ارتفــاع الطلــب علــى الكهربــاء إلــى زيــادة عــدد الوحــدات المشــتراة بنســبة قدرهــا ١٠٪، وقــد تــم تســجيل هــذه الزيــادة فــي الطلــب 
بنســب متفاوتــة عبــر شــركات توزيــع الطاقــة الكهربائيــة: مســقط (٧٪)، مــزون (١١٪) ومجــان (١٣٪). علمــ� بــأن إحتســاب عائــدات الشــركة 
يتــم علــى أســاس التكلفــة مضافــا إليهــا معادلــة (التكلفــة المضافــة)، والــذي ترتــب عنــه إنخفــاض فــي متوســط التكلفــة  أدى إلــى 

إنخفــاض فــي عائــدات التزويــد بالجملــة لــكل ميجــاوات. ســاعة.

٢.٤  مجال الشراء في شبكة كهرباء ظفار- الكهرباء     
 الجدول ٤: نظام كهرباء ظفار

االختالف٢٠١٤٢٠١٣الوحداتالبيان

٧٪٢,٦٥١٢,٤٧٢جيجاوات. ساعةالوحدات المشتراة
٤٪٦٤,٠٥٥٦١,٨٤٠ألف ريال عمانيإجمالي التكاليف

-٣٪٢٥/٠١٦ ٢٤/١٧١ ريال عمانيمتوسط التكلفة (ميجاوات ساعة)
-٣٠,١٤٦-ألف ريال عمانيمدفوعات تقاسم التكلفة مع شركة ظفار للطاقة 

٥١٪٣٧,٦٦٥٢٤,٨٧٦ألف ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة 
٤١٪١٠/٠٦ ١٤/٢١ ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة لكل ميجاوات ساعة

ــا ٧٪.  ــبة قدره ــام ٢٠١٣ م وبنس ــع ع ــة م ــبي� بالمقارن ــا نس ــار ارتفاع ــة ظف ــاء بمحافظ ــى الكهرب ــتهلكين عل ــب المس ــجل طل ــد س لق
ــاء بنســبة ٤٪ وانخفــاض فــي متوســط التكلفــة لــكل ميجــاوات ســاعة والــذي  وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة فــي تكاليــف شــراء الكهرب
كان تأثيــره فــي الحصــول أفضــل نســبة مــن االســتفادة مــن ســعة المحطــات. ويبيــن الجــدول أعــاله أيضــا  عــدم وجــود مدفوعــات 
تقاســم التكلفــة مــع شــركة ظفــار للطاقــة فــي عــام ٢٠١٤م نتيجــة إعــادة هيكلــة نظــام كهربــاء صاللــة اعتبــارا مــن ١ ينايــر ٢٠١٤م.
ــاء ظفــار (٢٤/١ ) هــو أعلــى  ــاء لــكل ميجــاوات فــي شــبكة كهرب ــه مــن الواضــح ممــا ســبق أن تكلفــة الكهرب وعــالوة علــى ذلــك فإن
بكثيــر مــن العائــد لــكل ميجــاوات (١٤/٢١  ريــال عمانــي) لعــام ٢٠١٤م. فــي حيــن أن تكلفــة الكهربــاء لــكل وحــدة ميجــاوات فــي الشــبكة 
الرئيســية (١٢/٢  ريــال عمانــي) هــو أقــل مــن العائــد (١٣/٥٩  ريــال عمانــي). ويرجــع ســبب االختــالف إلــى أن تعرفــة التزويــد بالجملــة فــي 
الشــبكة الرئيســية تجمــع بيــن تكلفــة الشــراء للشــبكة الرئيســية وشــبكة كهربــاء ظفــار حيــث أن متوســط رســوم التزويــد بالجملــة 
فــي الشــبكة الرئيســية المقــدرة لــكل ميجــاوات متســاوية للنظاميــن. وهــذا يعكــس ارتفــاع تكلفــة الشــراء لشــبكة كهربــاء ظفــار 

والمدعومــة مــن خــالل تمريــر التكلفــة إلــى شــركات التوزيــع فــي الشــبكة الرئيســية. 

٣.٤  مجال الشراء - المياه 
الجدول ٥: مجال شراء المياه - الشبكة الرئيسية وشبكة كهرباء ظفار

االختالف٢٠١٤٢٠١٣الوحداتالبيان

٧٪٢٠٧٫٣٩٩١٩٣٫٥٦٢ألف متر مكعبالوحدات المشتراة
١٪٩٣٫٧٧٩٩٢٫٩٠٤ألف ريال عمانيإجمالي التكاليف

-٦٪٠/٤٨٠ ٠/٤٥٢ ريال عمانيمتوسط التكلفة (للمتر مكعب)
١٪٩٤٫٩١٩٩٣٫٩٨٩ألف ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة 

-١٠٪٠/٤٨٦ ٠/٤٥٧ ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة لكل متر مكعب

أدى ارتفــاع الطلــب علــى الميــاه إلــى الزيــادة فــي وحــدات الميــاه المشــتراة بنســبة قدرهــا ٧٪. وقــد أدت تلــك الزيــادة إلــى االســتخدام 
االفضــل لســعة وناتــج الميــاه ممــا ترتــب عنــه إنخفــاض متوســط التكلفــة وعائــدات التزويــد بالجملــة لــكل متــر مكعــب مقارنــة بعــام 

٢٠١٣ م. 
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٥  نظرة عامة على ا(داء التشغيلي
١.٥  إتفاقيات شراء الطاقة والمياه:

تقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــراء الطاقــة الكهربائيــة والميــاه المرتبطــة بــه وفقــ� التفاقيــات شــراء الطاقــة أو 
إتفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه أو إتفاقيــات شــراء الميــاه المبرمــة مــع شــركات إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة وتحليــة الميــاه المختلفــة. 

ومــدة هــذه ا>تفاقيــات بوجــه عــام هــي بيــن خمســة عشــر إلــى عشــرين عامــا.

 الجدول ٦:  إتفاقيات شراء الطاقة والمياه طويلة االجل

بدايةوضع المحطةنوع التعاقداسم المحطة
التعاقد

نهاية
التعاقد

السعة
ا>نتاجية

للكهرباء
ميجاوات

سعة مياه
التحلية

ألف م ٣/
يوم

 محطة الغبرة للكهرباء وتحلية  
المياه

٣٦٫٨ إلى  ٤١٥٣١ إلى  ٢٠٠٥٢٠١٨٢٤٧في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقة والمياه

 ٢٠٠٥٢٠٢٢٦٦٥في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةمحطة كهرباء الرسيل
 ٢٩٢ إلى  ١٥٦@٢٠٠٥٢٠٢٠في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةمحطة وادي الجزي للطاقة

 ١٩٩٦٢٠٢٠٢٧٣في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةالشركة المتحدة للطاقة (منح)
 ٢٠٠٢٢٠١٧٢٧٢في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةشركة الكامل للطاقة

٢٠٠٣٢٠١٨٤٢٧٣٠في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقة والمياهأكوا بركاء للطاقة (بركاء١ )
٢٠٠٧٢٠٢٢٥٨٥٣٣في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقة والمياهشركة صحار للطاقة (صحار ١)

٢٠٠٩٢٠٢٤٦٧٤٢٦٫٤في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقة والمياهشركة أس.أم.أن بركاء للطاقة
 ٢٠١٣٢٠٢٨٧٤٤في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةشركة الباطنة للطاقة (صحار٢)
 ٢٠١٣٢٠٢٨٧٤١في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةشركة السوادي للطاقة (بركاء ٣)

 ٢٠١٤٢٠٢٩٢٫٠٠٠في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةشركة العنقاء للطاقة (صور )
٤٢ ٢٠١٤٢٠٣٤تحت ا>نشاءاتفاقية لشراء المياهمحطة تحلية مدينة مسقط (الغبرة) 

٢٠١٤٢٠٣٦١٧٫٦٤في وضع التشغيلاتفاقية لشراء المياهشركة الشرقية لتحلية للمياه @
 سيمبكورب صاللة للطاقة وتحلية

المياه
٢٠١٢٢٠٢٧٤٤٥١٥في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقة والمياه

 ٢٠١٤٢٠٢٩٢٧٣في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةشركة ظفار >نتاج الطاقة

*تم تحويل العقد إلى الشركة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٥   
جدول ٧ بيانات التشغيل الرئيسية لعام ٢٠١٤م

كمية الطاقةأسم المحطة  
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)

٨٣٫٦١٠٥٤ ٪٦٤٥٠/٣٨ ٪ ٢,٠٩٤ محطة الغبرة للكهرباء وتحلية المياه
٦٣١٢٥٩/٤ ٪ ٣,٦٦٦ محطة كهرباء الرسيل

٢٥٢٠٤/٢ ٪ ٥٧١ محطة وادي الجزي للطاقة
٥٠٣٦٥/٨ ٪ ١,١٠٥ الشركة المتحدة للطاقة (منح)

٥٢٤١٧/٥ ٪ ١,٢٣٩ شركة الكامل للطاقة
٩٣٫٠٧٥٦/٨ ٪٧٣٤٠/١٢ ٪ ٢,٧١٦ أكوا بركاء للطاقة  (بركاء١)

٨٩٫٣٩٥٦/٤ ٪٦٨٤٨/٩١ ٪ ٣,٤٩٧ شركة صحار للطاقة (صحار ١)
٩٧٫٠٣٤٣ ٪٢١٤٢/٥٠ ٪ ١,٢٤٧ شركة إس.إم.إن بركاء للطاقة (بركاء٢)

٥٥٧٠٤/٤ ٪ ٣,٦١٤ شركة الباطنة للطاقة (صحار ٢)
٤٩٦١٩/٢ ٪ ٣,١٥٧ شركة السوادي للطاقة (بركاء ٣)

١٧٤٢٩/٦ ٪ ١,٥٤٣ شركة العنقاء للطاقة (محطة صور)
شركة الشرقية لتحلية المياه (محطة 

تحلية صور)
٨٢٫٤ ٪٠/٤٦

١٠٠٤٥٥ ٪٤٤٢٣/٧ ٪ ١,٧١١ شركة سيمبكورب صاللة
 ٣٩٣٣١ ٪ ٩٤١ شركة ظفار للطاقة

٢٧٫١٠٢٢٠٦٧٫٨٩٦االجمالي

انخفــاض نســبة االســتفادة مــن الطاقــة االنتاجيــة بشــكل عــام بســبب نمــط الطلــب الموســمي والــذي يتــم إنشــاء الســعة القصــوى بنــاءا علــى ذروة   ١

الطلــب فــي الصيــف بينمــا ينخفــض معــدل شــراء الطاقــة الكهربائيــة خــالل شــهور الشــتاء. وتقــوم الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء بــإدارة توزيــع 
اiحمــال علــى أســاس الجــدارة االقتصادية/كفــاءة المحطــات والتــي تخضــع لضوابــط تقنيــة مثــل ضوابــط نقــل الكهربــاء وكذلــك تشــغيل المحطــات 

لمقابلــة الطلــب وضمــان توفيــر الكهربــاء والميــاه.
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٥  نظرة عامة على اiداء التشغيلي (تابع)

٢.٥  كميات شراء وبيع الطاقة والمياه المرتبطة بها خالل عام ٢٠١٤

الشكل ٩: كميات شراء وبيع الطاقة والمياه المرتبطة بها خالل عام٢٠١٤ م للشبكة الرئيسية

الشكل ١٠: كميات شراء وبيع الطاقة والمياه المرتبطة بها خالل عام ٢٠١٤ م لنظام كهرباء ظفار

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

  ٢٤,٩٨٠ ج س إجمالي الطاقة

١٨٢٫٥ م م م إجمالي المياه

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

٢,٦٥٢ ج س إجمالي الطاقة

٢٤ م م م إجمالي المياه

كميات التزويد بالجملة

شركة مسقط لتوزيع 
٩,٧٢٨  ج سالكهرباء. 

٧,٦١٦ ج سشركة كهرباء مزون  

٧,٦٣٦ ج سشركة كهرباء مجان 

الهيئة العامة للكهرباء 
١٨٢٫٥ م م موالمياه 

كميات التزويد بالجملة

ظفار للطاقة 
٢,٦٥٢ ج س

٢٤ م م مالمديرية العامة للمياه 

الشراء من شركات إنتاج الطاقة / الطاقة والمياه

المياه الطاقةالمحطة

 ظفار >نتاج
الطاقة

٩٤١ ج س

سيمبكورب
٢٤ م م م١,٧١١ ج س

الشراء من شركات إنتاج الطاقة / الطاقة والمياه

مياهكهرباءالمحطة

٣,٦٦٦ ج سالرسيل١

٥٧١ ج سوادي الجزي أ

١,١٠٥ ج سمنح

١,٢٣٩ ج سالكامل

٣,٦١٤ ج سصحار  2

٣,١٥٧ ج س   بركاء 3

١,٥٤٣ ج سصور للكهرباء

٥٣١ ج سأخرى

٥٠ م م م ٢,٠٩٤ ج س الغبرة

٤٠ م م م٢,٧١٦ ج سبركاء 1

٤٩ م م م٣,٤٩٧ ج سصحار 1

٤٣ م م م ١,٢٤٧ ج سبركاء 2

٠٬٥م م مصور للمياه
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٥  نظرة عامة على اiداء التشغيلي (تابع)

٣.٥  الطلب على الكهرباء وموارد إنتاج الطاقة الكهربائية: 

الشكل ١١: الطلب على الكهرباء في وقت الذروة في الشبكة الرئيسية ونظام كهرباء ظفار (٢٠٠٨-٢٠١٤م)
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الشكل ١٢: الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الشبكة الرئيسية لnعوام  ٢٠٠٨ - ٢٠١٤م

الشكل ١٣: الطاقة الكهربائية المصدرة إلى نظام كهرباء ظفار لnعوام   ٢٠٠٨ - ٢٠١٤م

وقت  في  الكهرباء  على  الطلب  ارتفاع  الشكل  يبين 
في  ميجاوات   ٣٠٣١ من  الرئيسية  الشبكة  في  الذروة 
مع  م   ٢٠١٤ عام  في  ميجاوات    ٥,١٢٢ إلى  م   ٢٠٠٨ عام 
الرئيسية   الشبكة  في   ٪٩٫١ قدره  سنوي  نمو  متوسط 
بعام  مقارنة  ٢٠١٤م  عام  في    ٪  ١٥ وقدره  ارتفاع  (مع 
في   ٪  ٩٫١ وقدره  سنوي  نمو  متوسط  وكذلك  ٢٠١٣م). 
عام  في   ٪٥ وقدره  ارتفاع  (مع  ظفار  كهرباء  نظام 

٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م).

على  للطلب  السنوي  النمو  مؤشر  الشكل  يبين 
السنوي  النمو  متوسط  بلغ  حيث  الكهربائية  الطاقة 
ارتفاع  (مع  م  عام٢٠٠٨-٢٠١٤  بين  ما  الفترة  خالل   ٪  ١٠
وقدره ١٠٪ في عام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م). ويعود 
واالقتصادي  السكاني  النمو  إلى  االرتفاع  في  السبب 
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٥  نظرة عامة على اiداء التشغيلي (تابع)

٤.٥  كفاءة إستهالك الوقود (الغاز): 

ــية،  ــبكة الرئيس ــي الش ــه ف ــة ب ــاه المرتبط ــاج المي ــة وإنت ــد الطاق ــتخدم لتولي ــود المس ــي للوق ــدر الرئيس ــي المص ــاز الطبيع ــر الغ يعتب
ــاء وتحليــة الميــاه بالغــاز الطبيعــي. وقــد قامــت الشــركة بتحســين  حيــث تقــوم وزارة النفــط والغــاز بتزويــد محطــات توليــد الكهرب

ــاج الطاقــة ذات كفــاءة عاليــة. كفــاءة إســتهالك الطاقــة وإســتهالك الغــاز مــن خــالل إدخــال محطــات جديــدة >نت

وكان إجمالــي اســتهالك الغــاز فــي محطــات توليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه الرئيســية قــد بلــغ خــالل عــام ٢٠١٤ حوالــي ٧٫١ مليــار متــر 
مكعــب غــازي، مقارنــة ب ٦٫٧ مليــار متــر مكعــب غــازي فــي عــام ٢٠١٣م مــع نســبة زيــادة قدرهــا ٦٪ مقارنــة مــع الطاقــة المصــدرة 
للشــبكة خــالل الفتــرة والتــي زادت بمقــدار ١١٪ . وعلــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة فقــد زادت الطاقــة الكهربائيــة الســنوية 

ــنويا.  ــدل ٤٫٨٪ س ــد زادت بمع ــاز ق ــتخدام الغ ــاءة إس ــن أن كف ــي حي ــدل ١٠ ٪ ف ــدرة بمع المص

الشكل ١٤: االستهالك السنوي للغاز في الشبكة الرئيسية وشبكة كهرباء ظفار
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٥.٥  أداء مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية خالل ا(عوام 

الشكل ١٦: الطلب على الطاقة الكهربائية في الشبكة الرئيسية ٢٠١٤م
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صحار ٢ صور
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من  إنتاج  وحدة  لكل  الغاز  استهالك  أن  الشكل  يبين 
٢٠٠٩م  عام  منذ   ٪١٥ بنسبة  انخفضت  قد  الطاقة 

وبنسبة ٣٪ خالل عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤م.

طابع  ذو  الكهرباء  على  الطلب  بأن  الشكل  يبين 
وقت  في  الكهرباء  على  الطلب  أن  حيث  موسمي، 
في  الطلب  ضعف  من  أكثر  يوليو  شهر  في  الذروة 

شهر يناير.
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٥  نظرة عامة على اiداء التشغيلي (تابع)

٦.٥ تكاليف شراء الطاقة الكهربائية

الشكل ١٧: تكلفة الطاقة الكهربائية المشتراة في الشبكة الرئيسية (مليون ريال عماني)

٢٠٠٩ ٢٠٠٨

١٦٢١٧٧
١٩٨

٢١٦
٢٤٤

٢٩٠

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

٣٠٦

.ع
ن ر

يو
مل

الغبرة

الكامل

بركاء ٣

وادي الجزيالرسيل منح

بركاء ١

أخرىبركاء ٢

صحار ٢

صور للكهرباء

صحار ١

الشكل ١٨: تكلفة الطاقة الكهربائية المشتراة في شبكة كهرباء ظفار (مليون ريال عماني)
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الشكل ١٩: كمية التزويد السنوي بالجملة للكهرباء - الشبكة الرئيسية
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الكهربائية  الطاقة  تكلفة  ارتفاع  الشكل  يبين 
نمو  متوسط  مع  الرئيسية  الشبكة  في  المشتراة 
٢٠٠٨-٢٠١٤م  عام  بين  ما  الفترة  خالل   ٪١١ قدره  سنوي 
بعام  مقارنة  ٢٠١٤م  عام  في   ٪٦ وقدره  ارتفاع  (مع 
٢٠١٣م). ويرجع السبب في زيادة التكاليف (١١٪) مقارنة 
سعة  خفض  الى   (٪١٠) المصدرة  الطاقة  في  بزيادة 
الذروة  ساعة  تخدم  والتي  المضاف  اiحمال  معامل 
منخفضة  تكون  ما  عادة  والتي  الصيف  فصل  خالل 

خالل فترة الشتاء.  

الكهربائية  الطاقة  تكلفة  ارتفاع  الشكل  يبين 
سنوي  نمو  متوسط  مع  ظفار  شبكة  في  المشتراة 
(مع  ٢٠٠٨-٢٠١٤م  عام  بين  ما  الفترة  خالل   ٪١٩ قدره 
ارتفاع وقدره ٤٪ في عام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م). 
بزيادة  مقارنة  التكاليف  زيادة  في  السبب  ويرجع 
معامل  سعة  خفض  الى   (٪٧) المصدرة  الطاقة  في 
خالل  الذروة  ساعة  تخدم  والتي  المضاف  اiحمال 
خالل  منخفضة  تكون  ما  عادة  والتي  الصيف  فصل 

فترة الشتاء.  

السنوي  التزويد  كميات  في  الزيادة  الشكل  يبين 
خالل  ومسقط)  ومزون  (مسقط  التوزيع  لشركات 
النمو  متوسط  أن  حيث  الماضية.  السبع  السنوات 
 ٪١٠ بلغ  للكهرباء   بالجملة  التزويد  لكميات  السنوي 

خالل السنوات السبع الماضية.
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٥  نظرة عامة على اiداء التشغيلي (تابع)
الشكل ٢٠: تعرفة التزويد السنوي الكهرباء بالجملة - الشبكة الرئيسية
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الشكل ٢١: كمية التزويد الشهري بالجملة للكهرباء - الشبكة الرئيسية
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الشكل ٢٢: تعرفة التزويد الشهري بالجملة للكهرباء - الشبكة الرئيسية
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5  OPERATIONAL PERFORMANCE 

التزويد  لتعرفة  السنوي  النمو  متوسط  الشكل  يبين 
السنوات  مدى  على   ٪١٢ بلغ  والذي  للكهرباء  بالجملة 
السنوي  النمو  ١٠٪ في متوسط  الماضية مقابل  السبع 
الشكل  إلى  (أنظر  للكهرباء  بالجملة  التزويد  لكميات 
إلى  التعرفة  في  االرتفاع  هذا  ويعزى  المقابل). 

إنخفاض معامل اiحمال.

في  كثيرا  يقل  الكهرباء  على  الطلب  أن  الشكل  يبين 
الشتاء مقارنة بفصل الصيف.

بالجملة  الشهري  التزويد  تعرفة  أن  الشكل  يبين 
في  اiقصى  الحد  بلغت  التوزيع  لشركات  للكهرباء 
التزويد  تعرفة  نمط  الشكل  يوضح  كما  يوليو.  شهر 
والذي  الموسمي  الطلب  نمط   يتبع  الذي  بالجملة 
يكون أعلى في فصل الصيف وأقل في فصل الشتاء.
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٥  نظرة عامة على اiداء التشغيلي (تابع)

الشكل ٢٣: نسبة التشغيل من محطات التحلية- الشبكة الرئيسية
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الشكل ٢٤: كمية المياه المشتراة خالل اiعوام (٢٠٠٨ - ٢٠١٤)
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١.٦ مبادرات الشركة في تنمية الموارد البشرية: 

تؤمــن الشــركة بأهميــة تنميــة وتطويــر الكــوادر البشــرية، ومــن 
أجــل ذلــك أطلقــت الشــركة عــدد مــن المبــادرات الخاصــة فــي 
المــوارد البشــرية التــي ترمــي إلــى تطويــر اiداء الوظيفــي. ومــن 
أهــم تلــك المبــادرات إطــار إدارة المــوارد البشــرية المبنيــة علــى 
ــج  ــي وبرنام ــار الوظيف ــط المس ــر وتخطي ــل تطوي ــدارة و دلي الج

تطويــر الخريجيــن، وبرنامــج إدارة اiداء.

وفــي مجــال التطويــر والتدريــب فقــد أولــت الشــركة إهتمامــا 
اiداء  تعزيــز  أجــل  مــن  البشــرية  المــوارد  تطويــر  فــي  كبيــرا 
الوظيفــي ورفــع كفــاءة الموظفيــن وزيــادة االنتاجيــة. ومــن 
تكاليــف  مــن   ٪١٠ نســبته  مــا  الشــركة  اســتثمرت  ذلــك  أجــل 
الموظفيــن فــي التطويــر والتدريــب لموظفــي الشــركة. وخــالل 
عــام ٢٠١٤م  تــم تعييــن عــدد (١٥) موظفــا ليصــل صافــي عــدد 
ــا  ــا.  كم ــدد (٦٣) موظف ــى ع ــام إل ــة الع ــي نهاي ــن ف الموظفي

حققــت الشــركة نســبة تعميــن وقدرهــا ٨١٪.  

ــوارد ــة الم ــي تنمي ــاء ف ــة نم ــادرات  مجموع  ٢.٦  مب
         البشرية: 

إطار إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارة 
البشــرية  المــوارد  إدارة  إطــار  نمــاء مشــروع  بــدأت مجموعــة 
رائــدة  شــركة  تعييــن  خــالل  مــن  الجــدارة  علــى  المبنيــة 
استشــارية عالميــة لتنفيــذ المشــروع. والهــدف هــو تبســيط 
ــاء  ــركات نم ــة ش ــرية لمجموع ــوارد البش ــات الم ــد عملي وتوحي
ــق  ــأنها تحقي ــن ش ــي م ــة الت ــركات المماثل ــع الش ــا م خصوص
العدالــة الوظيفيــة وبمــا يســاعد أيضــا فــي التطويــر الوظيفــي 

وبنــاء المهــارات والتنــاوب علــى الوظائــف.

وكجــزء مــن المشــروع طــورت مجموعــة شــركاء نمــاء برنامــج 
للشــركات  عالــي  أداء  >نشــاء  يهــدف  بمــا   (PMS) اiداء  إدارة 
ــراد،  ــة وا>دارات واiف ــداف التنظيمي ــن اiه ــة بي ــح العالق وتوضي
ــتبيان  ــب واالس ــالل التدري ــن خ ــتمر م ــل المس ــجيع التواص وتش
الهــادف مــن الموظفيــن، وتشــجيع النقــاش وتطويــر الكفــاءات 

ــارات. والمه

لجنة التواصل

وتنــدرج هــذه اللجنــة ضمــن المبــادرات التــي أطلقتهــا مجموعــة 
ــل  ــة التواص ــاء لجن ــم إنش ــث ت ــتدامة. حي ــل واالس ــاء للتواص نم
بالشــركة فــي أبريــل ٢٠١٤ كجــزء مــن رؤيــة الشــركة نحــو خلــق 
التواصــل بيــن الشــركة والموظفيــن وزيــادة الوعــي iعمــال 
الشــركة محليــا، وتعزيــز العالقــات مــع الجهــات الحكوميــة 
وإبقــاء الموظفيــن علــى علــم باiحــداث الرئيســية للشــركة 

ــا.  ــاء أيض ــاع الكهرب وقط

ولقــد قامــت لجنــة التواصــل بالشــركة ببعــض المبــادرات خــالل 
عــام ٢٠١٤م والتــي مــا زال بعضهــا فــي طــور التطويــر:

تطوير الموقع االلكتروني للشركة.  

توحيد نماذج التواصل سواءا الداخلية اوالخارجية.  

تطوير النشرات الداخلية الشهرية للشركة.  

ــة  ــتدامة بمجموع ــال واالس ــة االتص ــن مجموع ــزءا م ــا ج ولكونه
نمــاء ، فقــد شــاركت لجنــة التواصل بالشــركة في إطــالق المؤتمر 
شــهر  فــي  أجــري  والــذي  ”مشــاركة“  نمــاء  لمجموعــة  الثانــي 
نوفمبــر ٢٠١٤م حيــث هــدف المؤتمــر >تاحــة الفرصــة للموظفيــن 

ــرات. ــة والخب ــادل المعرف ــات لتب ــف التخصص ــن مختل م

العمل التطوعي «مشروع تعاون»
فقــد  واالجتماعــي  المؤسســي  العمــل  ترســيخ  اجــل  مــن 
شــاركت الشــركة فــي مشــروع «تعــاون» الــذي تبنتــه مجموعــة 
ــال  ــال اiعم ــي مج ــم ف ــالب وتهيئته ــب الط ــرض تدري ــاء بغ نم
الخاصــة ضمــن مســابقة تســتمر عامــ� دراســي� كامــًال وســيقوم 
الطلبــة  بتوجيــه  بالتطــوع  الشــركة  موظفــي  مــن  عــدد 
المشــاركين وتدريبهــم علــى أن يتــم اختيــار أفضــل المشــاريع 

فــي الحفــل الختامــي للمشــروع.

٧  ضمان الجودة والصحة والسالمة والبيئة

ــودة  ــام إدارة الج ــتمر لنظ ــر المس ــي التطوي ــركة ف ــتمر الش تس
مخطــط  رســم  خــالل  مــن  الدوليــة  المعاييــر  إلــى  إســتنادا 
لعمليــات التشــغيلية بالشــركة، ونظــام إدارة الجــودة و التدقيق 
وضمــان اســتمرار الحصــول علــى الشــهادات الدوليــة لنظــام 
إدارة الجــودة. أمــا فيمــا يتعلــق بالصحــة والســالمة والبيئــة 
ــة  ــية ذات الصل ــادرات الرئيس ــذ المب ــوم بتنفي ــركة تق ــإن الش ف
بالحفــاظ علــى الصحــة والســالمة واiمــن فــي مواقــع العمــل 
والســالمة  الصحــه  لمعاييــر  إمتثــاال  وذلــك  البيئــة  وحمايــة 
والبيئــة. كمــا تواصــل الشــركة تعزيــز ا>طــار التعاقــدي مــن أجل 
والســالمة  الصحــه  لمعاييــر  واالمتثــال  الممارســات  تحســين 
والبيئــة أثنــاء مراحــل تشــييد محطــات إنتــاج  الطاقــة /الطاقــة 

ــاه. والمي
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٨   تقرير حوكمة الشركات

١.٨ حوكمة الشركة 
أمــر  الشــركات  حوكمــة  مــن  جيــدة  معاييــر  تطبيــق  إن 
ــل  ــي ظ ــة ف ــة والتنظيمي ــات القانوني ــال للمتطلب ــم لالمتث مه
قيــام الشــركة بتوفيــر ســعة إنتاجيــة وناتــج مــن الكهربــاء 
المســاهمين  كافــة  مصالــح  يخــدم  بمــا  لعمالئهــا  والميــاه 
علــى المــدى القصيــر والطويــل. وتســعى الشــركة جاهــدة 
الســتخدام نظــام حوكمــة جيــدة فــي عمليــة صنــع القــرار 
وفــي الممارســات التجاريــة. وهــو مــا يضــع الشــركة فــي التــزام 
نحــو اتخــاذ القــرارات فــي الوقــت المناســب وبأدلــة وبإســتقاللية 
وفقــا >طارهــا التنظيمــي. كمــا تســاعد حوكمــة الشــركات 
فــي ضمــان إدارة المخاطــر بشــكل مناســب والعمــل بشــفافية 

ونزاهــة والمشــاركة بفعاليــة مــع المســاهمين.

إن دور مجلــس ا>دارة هــو الموافقــة علــى التوجــه االســتراتيجي 
فــي  وأعمالهــا  الشــركة  إدارة  ومراقبــة  وتوجيــه  للشــركة 
علــى  وا>شــراف  االســتراتيجية،  خططهــا  تحقيــق  ســبيل 
ممارســة حوكمــة جيــدة.  كمــا يهــدف مجلــس ا>دارة  إلــى 
حمايــة وتعزيــز مصالــح المســاهمين، مــع اiخــذ بعيــن االعتبــار 
أصحــاب المصالــح ا�خريــن بمــا فــي ذلــك الموظفيــن والعمــالء 
ــاق  ــى نط ــع عل ــاء والمجتم ــم الكهرب ــة تنظي ــن، وهيئ والموردي
أوســع.  كمــا يلتــزم مجلــس ا>دارة مــن أجــل القيــام بمهماتــه 
الشــركات  حوكمــة  ممارســة  مــن  عــال  مســتوى  بتقديــم 
وتعزيــز ثقافــة االمتثــال التــي تقــدر الســلوك اiخالقــي والنزاهــة 
واحتــرام  والمســاءلة  والشــفافية  والمؤسســية  الشــخصية 

ــن. ا�خري

ويتضمــن دور الرئيــس التنفيــذي فــي إدارة عمليــات الشــركة 
ــن  ــي حي ــن. ف ــا االخري ــق ا>دارة العلي ــن فري ــم م ــة وبدع اليومي
يخــص  فيمــا  النهائيــة  المســئولية  ا>دارة  مجلــس  يتحمــل 

اiمــور االســتراتيجية والســيطرة علــى أعمــال الشــركة.  

وســعيا لتحقيــق حوكمــة جيــدة للشــركة فقــد تبنــى مجلــس 
ا>دارة دليــل مجلــس ا>دارة ، ودليــل التشــغيل، وسياســة تضارب 
المصالــح، وسياســة ردع االحتيــال وسياســة ميثــاق أخالقيــات 
المهنــة والســلوك. وقــد اســتجاب مجلــس ا>دارة أيضــا إلــى 
التغييــرات فــي اختصاصــات مجلــس المناقصــات مــن خــالل 
ــات  ــات لعملي ــراءات المناقص ــق إج ــة وتطبي ــي مراجع ــدء ف الب
ــع  ــق م ــا يتطاب ــركة بم ــل الش ــات داخ ــم الخدم ــراء وتقدي الش
القوانيــن المعمــول بهــا فــي الســلطنة. وقــد أنشــأت الشــركة 
بالمشــتريات  مختــص  موظــف  وتعييــن  المشــتريات  وحــدة 
المتعلقــة  المســائل  والــذي يعمــل كنقطــة وصــل لجميــع 

بالمشــتريات بالشــركة. 

إن دليــل مجلــس ا>دارة ودليــل التشــغيل يتضمنــان العالقــة 
بيــن شــركة الكهربــاء القابضــة وشــركاتها التابعــة (مجموعــة 
نمــاء) وتحــددان االجــراءات لمجلــس ا>دارة بغــرض تجنــب أي 

ــركة.   ــة الش ــي حوكم ــوض ف غم

إن قواعــد االخــالق والســلوك فــي العمــل هــي مبــادرة مــن قبل 
مجموعــة نمــاء فــي مجــال حوكمــة الشــركات والتــي تنطبــق 
ــى  ــل عل ــي تعم ــة ، والت ــي المجموع ــن ف ــع المديري ــى جمي عل
التأكيــد علــى التــزام الشــركة علــى اiخــالق واالمتثــال للقانــون، 
ــر االخــالق و الســلوك القانونــي، وآليــة  والتــي تنــص علــى معايي
االفصــاح لالنتهــاكات االخالقيــة أو القانونيــة ســواء الواقعــة أو 

المشــتبة بهــا بمــا يســاعد علــى منــع وكشــف المخالفــات.  

ــة  ــة واضح ــادئ توجيهي ــع مب ــح تض ــارب المصال ــة تض إن سياس
تضــارب  أن  حيــث  المصالــح.  تضــارب  وإدارة  تحديــد  بشــأن 
iي  الشــخصية  المصالــح  تتداخــل  عندمــا  يحــدث  المصالــح 
مــع  اiشــكال  مــن  شــكل  بــأي  ا>دارة  مجلــس  مــن  عضــو 
مصالــح مجموعــة نمــاء. كمــا أن سياســة تضــارب المصالــح 
تقتضــي أيضــا أن يتجنــب عضــو مجلــس ا>دارة حتــى إظهــار أي 

للمصالــح. تضــارب 

نمــاء  مجموعــة  تتبناهــا  التــي  االحتيــال  ردع  سياســة  تعتبــر 
بمثابــة المكــون النهائــي >طــار حوكمــة الشــركة للحفــاظ على 
ــة  ــة. وبا>ضاف ــل المجموع ــالت داخ ــة والمعام ــالمة المالي الس
ــس االدارة  ــة لمجل ــر دوري ــدم تقاري ــركة تق ــإن الش ــك ف ــى ذل إل
عــن  القابضــة)  الكهربــاء  (شــركة  الرئيســين  والمســاهمين 

مطابقتهــا لجميــع االلتزامــات القانونيــة.

٢.٨  التدقيق الداخلي
تمثــل وحــدة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة رأيــا مســتقال 
وموضوعيــا حــول مــدى كفــاءة وفعاليــة أنظمة الشــركة >دارة 
ــات  ــع التوصي ــع رف ــة م ــة والحوكم ــة الداخلي ــر والرقاب المخاط
الالزمــة لتحســين تلــك النظــم. وتعمــل وحــدة التدقيــق بشــكل 
مســتقل عــن ا>دارة التنفيذيــة، حيــث تعمــل الوحــدة بموجــب 
تفويــض (قابــل للمراجعــة) مــن جانــب لجنــة التدقيــق التابعــة 
علــى  القائــم  التدقيــق  منهــج  ويســتخدم  ا>دارة.  لمجلــس 
المخاطــر لتحديــد وترتيــب االوليــات والتركيــز علــى أنشــطة 
المراجعــة الداخليــة.  وتقــدم خطــة التدقيــق الســنوية إلــى 
ــة  ــع لجن ــا تجتم ــا. كم ــة عليه ــرض الموافق ــق بغ ــة التدقي لجن
التدقيــق بالمدققيــن الداخلييــن لمناقشــة نتائــج المراجعــة 
ــة  ــارا لجن ــون أوه ــل /ش ــرأس الفاض ــنوية. ويت ــع س ــة الرب الداخلي
التدقيــق بالشــركة، وهــو مديــر مســتقل مــع خبــرة كبيــرة فــي 

ــس ا>دارة. ــدور مجل ــز ل ــر والتعزي ــراف والتطوي االش
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جدول ٨: تشكيل أعضاء مجلس ا>دارة واللجان التابعة للمجلس وعدد االجتماعات

 ا(عضاء - ٢٠١٤م
ــي  ــات ف ــدد االجتماع ع

٢٠١٤م   

الفاضل / حمدان بن علي الهنائي - الرئيسمجلس ا>دارة
المهندس/ صالح بن ناصر الرمحي - نائب الرئيس

الفاضل/ صالح بن علي الحارثي - عضو
الفاضل /شون أوهارا - عضو

الفاضل / أس فيشواناث - عضو

عدد (٦) إجتماعات

الفاضل /شون أوهارا - الرئيسلجنة التدقيق
المهندس/ صالح بن ناصر الرمحي - نائب الرئيس

الفاضل / أس فيشواناث - عضو

عدد (٤) إجتماعات

المهندس/ صالح بن ناصر الرمحي - الرئيسلجنة الموارد البشرية
الفاضل/ صالح بن علي الحارثي - نائب الرئيس

الفاضل /شون أوهارا - عضو

عدد (٤) إجتماعات 

الفاضل / حمدان بن علي الهنائي - الرئيسلجنة المناقصات الداخلية
المهندس/ صالح بن ناصر الرمحي - نائب الرئيس

الفاضل / أس فيشواناث - عضو
المهندس/ أحمد الجهضمي - الرئيس التنفيذي

الفاضل / بوب وايتلو - كبير المستشارين

عدد (٧) إجتماعات

٣.٨ إدارة المخاطر 
 وضعــت الشــركة إطــارا >دارة المخاطــر مــن خــالل تحديــد وإدارة المخاطــر بشــكل فعــال لضمــان وضــع ضوابــط لnنشــطة التجاريــة 
للشــركة وإدارتهــا.  وتقــوم الشــركة بــإدارة المخاطــر لجميــع أنشــطة الشــركة و>دارتهــا والمحافظــة عليهــا ورصــد المخاطــر 
ــرة  ــر الكبي ــع المخاط ــد ومن ــد ورص ــالل تحدي ــن خ ــة م ــطتها التجاري ــة بأنش ــر المرتبط ــإدارة المخاط ــركة ب ــوم الش ــا تق ــتمرار. كم باس
وكذلــك االخطــار االقــل احتمــاال لحدوثهــا. ويتــم تقييــم المخاطــر مــن حيــث احتماليــة حدوثهــا وكذلــك التأثيــر المالــي.  ومــن خــالل 

تحقيــق اiهــداف الماليــة للشــركة يتــم تقييــم نجــاح إدارة المخاطــر.

٤.٨ بدل حضور مجلس ا>دارة
تتمثــل مســؤوليات مجلــس ا>دارة واللجــان المنبثقــة عنــه فــي وضــع السياســات العامــة للشــركة ، وا>شــراف علــى تنفيــذ أنشــطة 
ــس  ــا المجل ــي عقده ــات الت ــدد االجتماع ــاه ع ــدول أدن ــح الج ــا. ويوض ــف العلي ــاغلي الوظائ ــن ش ــة وتعيي ــاد الموازن ــركة، واعتم الش

ــور: ــدل الحض ــة ب ــات وقيم ــك االجتماع ــاء لتل ــور اiعض ــه وحض ولجان
جدول ٩ : بدل حضور مجلس االدارة واللجان التابعة لها خالل عام ٢٠١٤م

اع أعضاء المجلس
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حضرهــا    التــي  االجتماعــات  عــدد 
ء عضــا i ا

(ر.ع)(ر.ع)

 رئيس مجلس ا>دارة سعادة/ سعود بن ناصر الشكيلي
سابقا 

(٢) ١,٣٠٠٤٠٠  ١ (١)٢

عضو مجلس ا>دارة الفاضل/ عبد ا� بن سالم الحارثي
سابقا

(٢) ١٥٠٠٣٠٠ (١) ٠ (١)١

١٢,٤٥٠٢,٤٠٠(١) ٥ (٦)٤ (٦)رئيس مجلس ا>دارةالفاضل/ حمدان بن علي الهنائي

نائب رئيس مجلس المهندس/ صالح بن ناصر الرمحي 
ا>دارة

(٦) ٣٢,٥٠٠٣,٥٠٠ (٣)٤ (٤)٥ (٧)٦

١٣,٠٠٠١,٦٠٠ (١)٤ (٤) ٦ (٦)عضو مجلس ا>دارةالفاضل/ صالح بن علي الحارثي

٣٢,٠٠٠٢,١٠٠ (٣) ٤ (٦)٤ (٤)عضو مجلس ا>دارةالفاضل / أس فيشواناث

٣٢,٠٠٠٢,١٠٠ (٣)٣ (٣) ٤ (٤)عضو مجلس ا>دارةالفاضل /شون أوهارا

١٣,٧٥٠١٢,٤٠٠المجموع 
الرقــم داخــل القوســين ( ) يمثــل عــدد االجتماعــات التــي تقــع ضمــن فتــرة صالحيــة العضــو لحضــور االجتماعــات.  كمــا بلــغ إجمالــي  

بــدل حضــور االجتماعــات ٢٦,١٥٠ ريــال عمانــي.



تقرير مدققي الحسابات
والقوائم المالية
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