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1  نبذة عن الشركة

1.1 أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية

أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

الفاضل / حمدان بن علي الهنائي
رئيس مجلس اإلدارة

مدير عام المشتريات والعقود - وزارة الدفاع

الفاضل/ صالح بن علي الحارثي
عضو مجلس اإلدارة

مدير عائدات الغاز - وزارة المالية

الفاضل / أس فيشواناث
عضو مجلس اإلدارة

المدير المالي لشركة الكهرباء القابضة

المهندس / أحمد بن صالح الجهضمي 
الرئيس التنفيذي

المهندس/ صالح بن ناصر الرمحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مدير عام السياسات والدراسات االستراتيجية - الهيئة العامة 
للكهرباء والمياه

الفاضل/ شون أوهارا 
عضو مجلس اإلدارة

مؤسس لشركة بورد روم المحدودة والتي تركز على 
مراجعة فاعلية مجالس اإلدارة وأعمال التدريب وتطوير 

الشخصيات القيادية.

المهندس / يعقوب 
بن سيف الكيومي 

رئيس العمليات
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٢.1  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

المساهمون األفاضل ..

أن  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  عن  وبالنيابة  سروري،  دواعي  لمن  إنه 
الطاقة  لشراء  العمانية  للشركة  السنوي  التقرير  لكم  أقدم 

والمياه )ش.م.ع.م( لعام 2٠15م.

لقد كان عام 2015م عاما مليئا باإلنجازات للشركة ، حيث تم إنجاز 
عدد من المشروعات الهامة، وفيما يلي نبذة لبعض منها:

بوالية  المياه  تحلية  محطة  مشروع  تنفيذ  اتفاقيات  توقيع   
في  التجاري  للتشغيل  يوميا  جالون  مليون   ٤٤ بسعة  قريات 

شهر مايو 2٠1٧م.
توسعة  لمشروع  الثانية  المرحلة  تنفيذ  اتفاقيات  توقيع   
بسعة  األولى(  المرحلة  )بركاء  القائمة  المياه  تحلية  محطة 
يناير  شهر  في  التجاري  للتشغيل  يوميا  جالون  مليون   12.5

2٠16م.   
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  محطة  مشروع  اتفاقيات  توقيع   
التجاري  للتشغيل  ميجاوات   12٠ بسعة  مسندم  بمحافظة 

في شهر فبراير 2٠1٧م.   
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  محطة  مشروع  اتفاقيات  توقيع   
للتشغيل  ميجاوات   ٤٤5 بسعة  الثانية(  )المرحلة  صاللة  في 

التجاري في شهر يناير 2٠18م.  
وصحار   عبري  لمحطتي  المستقل  المشروع  تنفيذ  إسناد   
للطاقة )المرحلة الثالثة( بسعه إنتاجية كلية في حدود 32٠٠ 
ميجاوات، مع التشغيل المبكر المتوقع في شهر أبريل 2٠18م 
لمحطة عبري والتشغيل التجاري في يناير 2٠19م وأبريل 2٠19م 

لمحطتي صحار وعبري على التوالي.
إسناد تنفيذ المشروع المستقل لمحطتي تحلية المياه صحار   
إنتاجية  بسعه  الرابعة(  )المرحلة  وبركاء  الثانية(  )المرحلة 
وقدرها 55 مليون جالون يوميا و 61.8 مليون جالون يوميا )على 

التوالي(، للتشغيل التجاري في شهر أبريل 2٠18م.
في  المؤقتة  المياه  تحلية  مشروع  تنفيذ  إسناد   
بو  بني  جعالن  بوالية  الساحلية  وأصيلة  قريات  والية 
يوميا  جالون  مليون   1.8 وقدرها  إنتاجية  بسعة   علي 
التجاري  للشغيل  التوالي(،  )على  يوميا  جالون  مليون   2.2 و 

المتوقع في شهري يونيو ويوليو 2٠16م على التوالي. 
نفط  تنمية  شركة  مع  الطاقة  تبادل  اتفاقية  على  التوقيع   
شبكة  مع  ظفار  كهرباء  نظام  شبكة  ربط  لمشروع  عمان 

كهرباء شركة تنمية نفط عمان بين ثمريت وهرويل.
تشغيل المرحلة الثانية لتوسعة محطة تحلية المياه القائمة   
)بركاء المرحلة األولى( من قبل شركة  أكوا باور بركاء بسعة 

1٠ مليون جالون يوميا.
التوقيع على تمديد اتفاقية شراء الطاقة والمياه مع محطة   
شراء  اتفاقية  وتمديد  المياه،  وتحلية  الكهرباء  إلنتاج  الغبرة 
2٠18م  عام  حتى  الجزي  وادي  كهرباء  محطة  مع  الطاقة 

للمحطتين.
التوقيع على تمديد اتفاقية تبادل الطاقة مع شركة صحار   

ألمنيوم حتى عام 2٠18م.

المطلوبة  الغاز  تحقيق خفض بنسبة 8٪ في متوسط كمية   
لكل وحدة منتجة من الكهرباء مقارنة بعام 2٠1٤م من خالل 

مبادرة مشتركة مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

البيانات المالية 

لإلطار  )وفقا  2٠15م  عام  خالل  الضريبة  قبل  الشركة  أرباح  بلغت 
النتائج المالية ما  التنظيمي( حوالي 1.138 مليون ريال عماني. إال أن 
زالت متأثرة بسبب التغييرات في المعالجة المحاسبية التفاقيات 
بغرض  المدققين  توصيات  مع  يتماشى  بما  والمياه  الطاقة  شراء 
تسجيل  ذلك  على  ترتب  وقد  الدولية.  المحاسبة  بمعايير  االلتزام 
الشركة لصافي خسارة قبل الضريبة بمبلغ وقدره 1.628 مليون ريال 

عماني وبالتالي لن يتم توزيع أرباح للمساهمين هذا العام .

حوكمة الشركة

معايير  بأعلى  الشركة  إدارة  مجلس  التزام  على  التأكيد  أود 
الحوكمة. وتسهيال لفعالية وكفاءة اإلدارة، تقوم لجنة التدقيق 
لمساعدة  المخاطر  وإدارة  الداخلية  الضوابط  على  باإلشراف 
المدقق الداخلي المستقل بالشركة. وفي هذا الخصوص، فإنني 
الشركة  بها داخل  المعمول  الداخلية  الضوابط  أنظمة  بأن  أؤكد 
في  المصالح  وأصحاب  المساهمين  مصالح  لحماية  مالئمة 

الشركة.

المبادرات الرئيسية لعام ٢01٦م

خالل  الهامة  المشروعات  من  مجموعة  لتنفيذ  الشركة  تتطلع 
عام 2٠16م، وسوف تتركز جهود الشركة في اآلتي: 

للجداول  وفقا  الجديدة  للمشروعات  الناجح  التنفيذ  ضمان   
الزمنية المحددة لكل مشروع.

المناطق  كهرباء  شركة  مع  الطاقة  شراء  اتفاقية  توقيع   
في  الرياح  طاقة  من  الكهرباء  إنتاج  محطة  لمشروع  الريفية 
مع  ميجاوات،   5٠ وقدرها  إنتاجية  بسعة  ظفار  محافظة 

التشغيل التجاري المتوقع في عام 2٠1٧م.

المستقلين  المشروعين  تنفيذ  إتفاقيات  وتوقيع  إسناد   
بسعة  الشرقية  وجنوب  صاللة  في  المياه  تحلية  لمحطتي 
جالون  مليون   1٧.6 و  يوميا  جالون  مليون   22 وقدرها  إنتاجية 

يوميا )على التوالي(.

العمل مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء من أجل تحقيق   
وحدة  لكل  المطلوبة  الغاز  كمية  متوسط  مستوى  خفض 

منتجة من الكهرباء .

تطوير مبادرة إدارة الطلب مع كبار الصناعيين المستهلكين   
للطاقة. 

بين  للكهرباء  التجاري  التبادل  اتفاقيات  صياغة  من  االنتهاء   
دول مجلس التعاون الخليجي .

تنمية  وشركة  الكهرباء  لنقل  العمانية  الشركة  مع  العمل   
المقترح  للمشروع  االقتصادية  الجدوى  لتقييم  عمان  نفط 
يربط   الذي  فولت  كيلو   ٤٠٠ نقل  خط  عبر  الكهربائي  للربط 
تنمية  شركة  كهرباء  شبكة  مع  ظفار  كهرباء  نظام  شبكة 

نفط عمان ونزوى والدقم.
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جديدة  كهربائية  طاقة  سعة  إضافة  عمليات  في  المبادرة   
التي  الرئيسية  للمشاريع   وقدرها 8٠٠ ميجاوات في الشبكة 

يبدأ تشغيلها التجاري في عام 2٠21م.

طرح مناقصة المشروع المستقل لمحطة تحلية المياه في   
مع  يوميا  جالون  مليون   13 وقدرها  إنتاجية  بسعة  الدقم 

التشغيل التجاري المتوقع في نهاية عام 2019م.

طرح مناقصة المشروع المستقل لمحطة تحلية المياه في   
مع  يوميا  جالون  مليون   3.5 وقدرها  إنتاجية  بسعة  خصب 

التشغيل التجاري المتوقع في نهاية عام 2019م.

الكهرباء  التفصيلية لمشروع سوق  القواعد  إستكمال إعداد   
)السوق الفوري للطاقة(.

تطوير ضمان الجودة والصحة والسالمة والبيئة في الشركة.  

المبادرة في تبني إعادة تسمية مجموعة نماء.  

بالتعاون  المتجددة  الطاقة  مشروعات  دراسة  على  العمل   
مع هيئة تنظيم الكهرباء.

توجهاتها  في  ستستمر  الشركة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة   
االستراتيجية نحو بناء شركة عمانية رائدة من خالل تطبيق خطط 

اإلحالل وخطط تنمية الموارد البشرية وبرنامج تطوير الخريجين.

وكالة  خفضت  2٠15م  عام  نهاية  في  أنه  إلى  اإلشارة  نود  كما 
للشركة  المستقبلية  للنظرة  االئتماني  التصنيف  بور  اند  ستاندرد 
من )-A( إلى )+BBB( على خلفية التراجع الكبير في اسعار النفط 
وتأثيره السلبي على التصنيف االئتماني للسلطنة. وحيث إن هذا 
التصنيف قد صدر بما  يتماشى مع التصنيف االئتماني للسلطنة 

فإنه ال يشكل عائقا للشركة.

ألعضاء  تقديري  عن  لإلعراب  الفرصة  هذه  أنتهز  أن  ويسرني 
لتفانيهم  الشركة  وموظفي  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس 
وإنني  أخرى.  لسنة  النجاح  تحقيق  من  مكننا  والذي  وإخالصهم 
على ثقة بأن عملهم الدؤوب سيستمر لتحقيق مزيدا من النجاح 
شكري  عن  ألعبر  الفرصة  هذه  أنتهز  أن  أود  كما  2٠16م.  عام  في 
والمياه،  للكهرباء  العامة  والهيئة  القابضة،  الكهرباء  لشركة 
وهيئة تنظيم الكهرباء، وجميع الوحدات الحكومية ذات الصلة 
على  ومساهمتهم  المستمر  دعمهم  على  القطاع  وشركات 

النجاح الذي تحقق خالل العام.

التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  وبالنيابة  وأخيرا 
والعرفان  االمتنان  خالص  عن  أعرب  أن  أود  الشركة،  وموظفي 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  لموالنا 
للرعاية  الرشيدة  وحكومته   - ورعاه  اهلل  حفظه   - المعظم 
قطاع  وتطوير  تنمية  سبيل  في  السخي  والدعم  المستمرة 

الكهرباء والمياه في السلطنة.

حمدان بن علي الهنائي
رئيس مجلس اإلدارة
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3.1   عن الشركة

1.3.1  الهيكل التنظيمي للمساهمين:

تأسست الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ) إحدى شركات 
مجموعة نماء( كشركة مساهمة مغلقة )ش.م.ع.م( في عام 
2٠٠3م. ويحدد قانون تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة 
 )2٠٠٤/٧8( رقم  السلطاني  بالمرسوم  الصادر  القطاع(  )قانون  به 
الواردة  التحويل  لخطة  ووفقًا  الشركة.  واختصاصات  مهام 
المياه  وتحلية  الكهرباء  أنشطة  تحويل  تم  فقد  القطاع  بقانون 
المرتبطة بها من وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه  إلى الشركات 
شركة  لكل  المحددة  للمهام  وفقًا  وذلك  تأسيسها  تم  التي 
بتاريخ  التحويل قد بدأ  بأن سريان خطة  من هذه الشركات. علمًا 

2٠٠5/5/1م.

)خمسمائة  ر.ع   5٠٠.٠٠٠ قدره  مال  برأس  الشركة  تأسيس  تم  وقد 
األسمية  والقيمة  سهم   )5٠٠.٠٠٠( على  موزعة  عماني(  ريال  ألف 
مملوكة  الشركة  بأن  علمًا  واحد.  عماني  ريال  هي  سهم  لكل 
مال  رأس  من   )٪99.99( أن  حيث  السلطنة  لحكومة  بالكامل 
حكومة  عن  نيابة  القابضة  الكهرباء  لشركة  مملوك  الشركة 
السلطنة في حين أن نسبة )٠.٠1٪( المتبقية مملوكة لوزارة المالية.

الشكل 1: الهيكل التنظيمي للمساهمين

٪١٠٠

٪٩٩٫٩٩

وزارة المالية

٪٠٫٠١ شركة الكهرباء القابضة

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

٢.3.1  الرخصة:

الصادر  للترخيص  وفقا  التالية  األنشطة  بتنفيذ  الشركة  تقوم 
القطاع  لقانون  ووفقا  الكهرباء  تنظيم  هيئة  قبل  من  لها 
بالمرسوم  والمعدل   2٠٠٤/٧8 رقم  السلطاني  بالمرسوم  الصادر 

السلطاني رقم 2٠٠9/59 والمرسوم السلطاني رقم ٤٧/2٠13 :
يتوافق  بما  جديد  وناتج  جديدة  إنتاجية  سعات  توفير  ضمان   
وقانون  الصادرة  الرخصة  حسب  ومسئولياتها  مهامها  مع 

القطاع.
التعاقد مع السعات االنتاجية والناتج بما يتوافق مع مهامها   

ومسئولياتها حسب الرخصة الصادرة وقانون القطاع.
مع  يتوافق  بما  التحلية  مياه  من  وناتج  إنتاجية  سعات  توفير   

المادتين ٧٤ و81 من قانون القطاع ومع الرخصة الصادرة .
سلطنة  في  الكهرباء  على  للطلب  المستقبلي  التخطيط   

عمان وفقا لقانون القطاع والرخصة الصادرة .
والرخصة  القطاع  لقانون  وفقًا  الكهرباء  وتصدير  استيراد   

الصادرة .
مقابل  بالجملة  بالكهرباء  بالتزويد  لهم  المرخص  تزويد   

تعرفة التزويد بالجملة .
التفاق  طبقًا  بالجملة  التحلية  بمياه  المياه  قسم  تزويد   
وشروطه  التزويد  هذا  مقابل  فيه  يحدد  الغرض  لهذا  يبرم 

وأوضاعه.
ضمان بيع مياه منزوعة المعادن ألشخاص آخرين   

لمتطلبات  وفقا  المساعدة  الخدمات  على  الحصول  تدبير   
الرخصة الصادرة  وقانون القطاع.

تدبير إمدادات الوقود لشركات إنتاج الطاقة / الطاقة والمياه .     
القيام بأعمال أخرى محددة في قانون القطاع.  

8 | الـتـقريـر الـسـنـوي 2٠15 
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٤.1    إستراتيجية الشركة

 1.٤.1    إستراتيجية عمل مجموعة نماء والقيم
           المشتركة بينها:

لقد تم صياغة استراتيجية عمل الشركة لكي تتماشى مع 
استراتيجية مجموعة نماء والتي ترتكز على خمسة عناصر 

رئيسية كما هو موضح أدناه.

الشكل 2:  إستراتيجية عمل مجموعة نماء

 

إدارة 
ا�صول الصحة

والسالمة
والبيئة

خدمات
المشتركين

تنمية
الموارد
البشرية

التواصل

الشكل 3:  القيم المشتركة لمجموعة نماء

العمل الجماعي

النزاهة

االحترام

الجودة

التركيز على
العمالء

المهنية

القيم المشتركة
بين

مجموعة نماء

٢.٤.1  رؤية الشركة ومهمتها

الشكل ٤:  رؤية الشركة ومهمتها

الرؤية
أن تصبح الشركة رائدة

على المستوى ا�قليمي في مجال
توفير الطاقة ومياه التحلية بشكل مستدام

القيادة ا�دارية الفعالة

المهمة
تخطيط وتوفير السعات االنتاجية الالزمة

من الكهرباء والمياه بأقل تكلفة اقتصادية

ية
وق

وث
لم

ا

مة
دا

ست
اال

فة
كل

لت
ة ا

اء
كف

3.٤.1   التوجهات االستراتيجية واألهداف للشركة:
الموثوقية:

توفير سعات كهرباء بدرجة عالية من االعتمادية والكفاءة.   
توفير سعات مياه بدرجة عالية من االعتمادية والكفاءة.    

تنويع مصادر الطاقة.  

كفاءة التكلفة:
خفض تكلفة الطاقة   

خفض تكلفة المياه  

االستدامة:
الحد من نمو الطلب على الكهرباء  

التطوير والمحافظة على الكفاءات البشرية العمانية   
تطوير ضمان الجودة والصحة والسالمة والبيئة في الشركة   
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5.1    أنشطة وإدارات الشركة المختلفة

1.5.1   الهيكل التنظيمي واإلداري

الشكل 5:   الهيكل التنظيمي واإلداري للشركة

رئيس العمليات

مجلس ا�دارة

الرئيس التنفيذي

رئيس العمليات
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وال

التدقيق الداخلي

كبير المستشاريين

٢.5.1  الدوائر الرئيسية بالشركة
واالقتصاد  التخطيط  دائرة  واالقتصاد:  التخطيط  دائرة   
الكهرباء،  على  الطلب  توقعات  إعداد  عن  المسؤولة  هي 
آمن  بمعيار  للوفاء  جديد  وناتج  إنتاجية  لسعة  والتخطيط 
لإلنتاج كما هو وارد في الرخصة الممنوحة للشركة، إضافة 
تزويد  بتعريفة  المتعلقة  المعلومات  ونشر  تحديد  إلى 

الكهرباء والمياه بالجملة.
دائرة تطوير المشاريع: دائرة تطوير المشاريع مسؤولة عن   
تطوير متطلبات المشاريع من سعة إنتاج الطاقة الكهربائية 
متاحة  وشفافة  عادلة  منافسة  وإجراء  المياه  وتحلية 
والتأكد  السعة  تلك  لتوفير  واألجانب  المحليين  للمستثمرين 

من إبرام جميع العقود ذات الصلة.
مسؤولة  المشاريع  تنفيذ  دائرة  المشاريع:  تنفيذ  دائرة   
للبرنامج  الشركة وفقًا  إتمام جميع مشاريع  التأكد من  عن 
إدارة  ذلك  ويتضمن  التجاري.  التشغيل  بتاريخ  للوفاء  الزمني 
اتفاقيات شراء الطاقة/ الطاقة والمياه خالل المراحل األولية 
الرئيسية  المراحل  تحقيق  من  والتأكد  المشروع  تشييد  من 

للمشروع.

دائرة السوق الفوري للطاقة والعقود ومتابعة العمالء:   
جميع  إدارة  مهام  العمالء  ومتابعة  العقود  دائرة  تتولى 
لشراء  العمانية  بالشركة  الخاصة  والمياه  الكهرباء  عقود 
جميع  مع  رئيسية  اتصال  كنقطة  وتعمل  والمياه  الطاقة 
أيضًا مسؤولة  الحالية. والدائرة  الطاقة والمياه  إنتاج  شركات 
مزودي  جميع  مع  طيبة  عمل  عالقات  على  المحافظة  عن 
الفواتير  أن  من  التأكد  إلى  باإلضافة  والعمالء.  الخدمة 
اتفاقيات شراء  تتماشى مع  الشركة  إلى  المقدمة  الشهرية 
الطاقة والمياه، ومن مسؤوليات الدائرة إدارة الربط الكهربائي 
للتبادل  المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  عمان  سلطنة  بين 
التجاري وفقا التفاقية شراء الطاقة. كما تتولى الدائرة مهام 
إدارة السوق الفورية للطاقة وإعداد القواعد التفصيلية لحين 
تشغيل المشروع. وستكون الدائرة مسئولة عن تنفيذ السوق 

الفورية للكهرباء في نظام شبكة الكهرباء الرئيسية. 
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3.5.1     الدوائر المساعدة وخدمات الدعم :
األعمال  على  المالية  الشؤون  دائرة  تشرف  المالية:  دائرة   
المحاسبية والمالية بالشركة. كما تعمل الدائرة على ضمان 
الحسابات  إعداد  إلى  باإلضافة  النقدية  السيولة  إدارة  كفاءة 

المالية وفقًا للقوانين وشروط الرخصة الممنوحة للشركة.

هذه  مهام  تتمثل  والتنظيمية:  القانونية  الشؤون  دائرة   
الدائرة في التأكد من التزام الشركة الكامل بشروط الرخصة 
الممنوحة لها وبجميع المتطلبات القانونية ألعمال الشركة. 
المنازعات  مع  تتعامل  الدائرة  هذه  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
والمياه  الطاقة  الطاقة/  شراء  اتفاقيات  عن  تنشأ  قد  التي 
وإتفاقيات بيع الغاز الطبيعي مع شركات القطاع،  والعمل 

على حلها.

تتمثل  المساندة:  والخدمات  البشرية  الموارد  دائرة   
المتعلقة  الموضوعات  على  التركيز  في  الدائرة  مسؤلية 
التوظيف،  إجراءات  ذلك  ويشمل  بالشركة.  البشرية  بالموارد 

ومبادرات  وسياسات  البشرية،  وتطويرالموارد  وتنمية  وتدريب 
إلى  باإلضافة  الموظفين.  أداء  وتقييم  والرواتب  التعمين، 
الدائرة باإلشراف على الشؤون اإلدارية، واألرشيف  ذلك تقوم 

وتقنية المعلومات بالشركة.

دائرة إدارة المخاطر و ضمان الجودة والصحة والسالمة:   
يتمثل دور هذه الدائرة في التأكد من التنفيذ الفعال لنظام 
إدارة الجودة المعمول به في الشركة وااللتزام بمعايير األيزو 
الداخلية  العمليات  مراقبة  الدائرة  وتتولى   .)9001:2008(
جوانب  وتحديد  الجودة،  تدقيق  إجراء  خالل  من  بالشركة 
الجودة.  تحسين  وفرص  وجدت،  إن  االلتزام  عدم  أو  القصور 
مخطط  رسم  عن  مسؤولة  الدائرة  فإن  ذلك  على  وعالوة 
لعمليات الشركة وتحسين كفائتها وفاعليتها، والتأكد من 
بالشركة.  المهنية  والبيئة  والسالمة  الصحة  ثقافة  ترسيخ 
المخاطر  إدارة  عن  مسئول  القسم  فإن  ذلك  إلى  باالضافة 
المؤسسية من خالل المراجعة الدورية وتقديم التقارير إلى 

لجنة التدقيق.
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2.  نبذة عن أعمال الشركة

1.٢     أهم اإلنجازات خالل عام ٢015م
الهامة  المشاريع  من  عددًا  الشركة  أنجزت  م   2٠15 عام  خالل 
شملت سعات جديدة من الكهرباء والمياه ، واالشراف على تنفيذ 
المبادرات  تنفيذ  على  والعمل  والمياه،  للطاقة   جديدة  مشاريع 
التي  المشاريع  أهم  عن  نبذة  يلي  فيما  الرئيسية.  االستراتيجية 

نفذت خالل العام:
تم إسناد مشروع محطة  مشروع محطة عبري للطاقة:   
كهرباء عبري إلى شركة الظاهرة إلنتاج الطاقة في ديسمبر 
إنتاج  توفير  في  المشروع  يساهم  وسوف  2٠15م  عام  من 
من  الفترة  خالل  ميجاوات   9٧٧ وقدرها  الطاقة  من  مبكر 
التشغيل  في  البدء  يتم  أن  على  2٠18م  أكتوبر  إلى  أبريل 
وقدرها  إنتاجية  بطاقة  2٠19م  أبريل  في  للمشروع  التجاري 

15٠9 ميجاوات. 
مشروع محطة صحار للطاقة المرحلة الثالثة: تم إسناد   
شركة  إلى  الثالثة  المرحلة  صحار  كهرباء  محطة  مشروع 
شناص إلنتاج الطاقة في ديسمبر من عام 2٠15م ،على أن يتم 
البدء في التشغيل التجاري للمشروع في يناير 2٠19م بطاقة 

إنتاجية وقدرها 1٧1٠ ميجاوات.  
مشروع محطة كهرباء صاللة )المرحلة الثانية(: تم  إسناد   
المشروع والتوقيع على إتفاقيات مشروع محطة كهرباء صاللة 
)المرحلة الثانية( مع شركة ظفار إلنتاج الطاقة.  وسوف يساهم 
 ٤٤5 قدرها  تعاقدية  كهربائية  سعة  توفير  في  المشروع  هذا 
ميجاوات حيث من المتوقع أن يتم البدء في التشغيل التجاري 
للمشروع في يناير 2٠18م . وسيتم تنفيذ المشروع بجوار المحطة 

الحالّية التابعة لشركة ظفار إلنتاج الطاقة. 
على  التوقيع  تم  المياه:  لتحلية  قريات  محطة  مشروع   
مع  المياه  لتحلية  قريات  محطة  إنشاء  مشروع  إتفاقيات 
شركة قريات لتحلية المياه. وتعمل المحطة بتقنية التناضح 
العكسي وتبلغ طاقتها االنتاجية اليومية 2٠٠ ألف متر مكعب 
)٤٤ مليون جالون في اليوم(. وقد بدأت فعليا عمليات اإلنشاء 
التجاري للمحطة في  التشغيل  يبدأ  أن  في عام 2٠15م على 

مايو 2٠1٧م.
2٠15م  نوفمبر  في  المياه:  لتحلية  بركاء  محطة  مشروع   
تم إسناد مشروع إنشاء محطة بركاء لتحلية المياه المرحلة 
إنتاجية يومية  الرابعة إلى شركة بركاء لتحلية المياه بطاقة 
اليوم(  في  جالون  مليون   62( مكعب  متر  ألف   281 وقدرها 
يبدأ  أن  العكسي،على  التناضح  بتقنية  المحطة  تعمل  حيث 

التشغيل التجاري للمحطة في مايو 2٠18م. 
مشروع محطة صحار لتحلية المياه )المرحلة الثانية(:   
صحار  محطة  إنشاء  مشروع  إسناد  تم  2٠15م  نوفمبر  في 
خليج  مياه  تحلية  شركة  إلى  الثانية  المرحلة  المياه  لتحلية 
ُعمان  بطاقة إنتاجية يومية وقدرها 25٠ ألف متر مكعب )55 
مليون جالون في اليوم( حيث تعمل المحطة بتقنية التناضح 
التجاري للمحطة في مايو  التشغيل  يبدأ  أن  العكسي، على 

2٠18م. 
بناءا  المؤقتة في قريات وأصيلة:  المياه  مشروع تحلية   
على طلب الهيئة العامة للكهرباء والمياه وبغرض مواجهة 
تم  فقد  2٠16م  عام  بداية  في  الشرب  مياه  في  النقص 
قريات  والية  في  المؤقتة  المياه  تحلية  مشروع  تنفيذ  إسناد 
جعالن  بوالية  الساحلية  أصيلة  ومنطقة  مسقط  بمحافظة 
بني بو علي بسعة إنتاجية وقدرها 1.8 مليون جالون يوميا و2.2 
مليون جالون يوميا )على التوالي( إلى شركة مسقط للمياه 
مع التشغيل التجاري المتوقع في شهري يونيو ويوليو 2٠16م 

على التوالي. 

مشروع توسعة محطة أكوا باور  لتحلية المياه )بركاء   
الثانية  المرحلة  مشروع  تشغيل  تم  األولى(:  المرحلة 
لتوسعة محطة تحلية المياه القائمة )بركاء المرحلة االولى(  

من قبل شركة  أكوا باور بركاء بسعة 1٠ مليون جالون يوميا.
تم  والمياه:  الطاقة   / الطاقة  شراء  إتفاقيات  تجديد   
مع  والمياه  الطاقة  شراء  إتفاقية  تجديد  على  التوقيع 
شركة الغبرة للطاقة والتحلية )محطة الغبرة إلنتاج الطاقة 
للطاقة  الجزي  وادي  شركة  مع  التوقيع  تم  كما   ، والمياه( 
لتجديد إتفاقية شراء الطاقة )محطة وادي الجزي للطاقة ( 

حتى عام 2٠18م.   
خالل  من  )الغاز(:  الوقود  استهالك  كفاءة  تحسين   
الغاز  موارد  واستخدام  إلدارة  الوطنية  باألولويات  االهتمام 
الطبيعي والتكلفة المتزايده في دعم الوقود فقد أطلقت 
لنقل  العمانية  الشركة  مع  مشتركة  مبادرة  الشركة 
الكهرباء إلجراء مزيد من التحسينات في استخدام الغاز من 
تحقيق  تم  2٠15م  عام  في  والمياه.   الكهرباء  محطات  قبل 
لكل  المطلوبة  الغاز  كمية  متوسط  في   ٪8 بنسبة  خفض 

وحدة منتجة من الكهرباء.

٢.٢    المبادرات الرئيسية لعام ٢01٦م
1.٢.٢    المبادرات االستراتيجية :

تجديد إتفاقيات شراء الطاقة / الطاقة والمياه: تتوقع   
الشركة أن يتم االنتهاء من التفاوض مع مالك محطة بركاء 
الكامل  ومحطة  األولى(  )المرحلة  المياه  وتحلية  للطاقة 
إتفاقيات  تجديد  مقترح  بخصوص  2٠16م   عام  في  للطاقة 
أن  المتوقع  من  والتي  والمياه  الطاقة  الطاقة/شراء  شراء 

تنتهي خالل السنوات القريبة القادمة.
بإعداد  حاليا  الشركة  تقوم  للكهرباء:  الفوري  السوق   
السوق  لتطبيق  المطلوبة  التفصيلية  واإلجراءات  التنظيمات 
والذي  للكهرباء  الرئيسية  الشبكة  في  للكهرباء  الفوري 
سلطنة  في  للكهرباء  تنافسي  سوق  إقامة  إلى  يهدف 
عمان. ووفقا للجدول الزمني للمشروع فمن المتوقع أن تبدأ 
الفترة التجريبية للسوق خالل عام 2٠19م على أن يبدأ تشغيل 
السوق بشكل تام في عام 2٠2٠م. وقد صممت خطة تطوير 
العالمية  الممارسات  أفضل  لتماثل  الفوري  الكهرباء  سوق 
في تصميم أسواق الكهرباء لدول أخرى مع وجود تغييرات 

توافق وضع السلطنة.
الشركة  تخطط  الخليجي:  الكهربائي  الربط  هيئة   
الخليج  دول  مع  التجاري  الكهربائي  النشاط  في  للمشاركة 
عديدة  وفوائد  مكاسب  من  ذلك  يحققه  لما  العربي 
الطاقة  من  المطلوب  االحتياطي  تحقيق  أهمها  من  لعل 
تكلفة  وتقليل  المجلس  دول  من  دولة  كل  في  الكهربائية 
واالستفادة  الطوارئ  حالة  في  المتبادلة  والتغطية  إنتاجها 
انقطاع  احتمال  تخفيض  في  كثيرا  يساعد  مما  الفائض  من 
بديل  خيار  خلق  شأنه  من  وهذا  الذروة.  أوقات  في  الكهرباء 
اضطرت  حيث  القصير،  المدى  على  الكهربائية  للسعات 
عند  المؤقتة  الديزل  مولدات  استئجار  إلى  سابقا  الشركة 
والفوائد  المكاسب  تحقيق  إلى  الشركة  وتخطط  الحاجة. 
من الربط الكهربائي الخليجي بالتعاون مع الشركة العمانية 

لنقل الكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء.
نفط  تنمية  كهرباء  شبكة  مع  الرئيسية  الشبكة  ربط   
عمان: وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية 
الجدوى  لتقييم  عمان  نفط  تنمية  وشركة  الكهرباء  لنقل 
االقتصادية للمشروع المقترح للربط الكهربائي عبر خط نقل 
٤٠٠ كيلو فولت يربط  شبكة  نظام كهرباء ظفار مع شبكة 

كهرباء شركة تنمية نفط عمان ونزوى والدقم.
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إدارة االستجابة للطلب: أنهت الشركة التقييم األولي إلدارة   
االستجابة للطلب على الكهرباء في عام 2٠15م وذلك بالتركيز 
نتائج  معرفة  المقرر  ومن  الطاقة.  مستهلكي  كبار  على 
التعاقد  آليات  تقييم  اجل  من   ،2٠16 عام  في  الدراسة  تقييم 
وتحديد المواعيد المحتملة. ويهدف هذا البرنامج إلى تخفيض 
2٠1٧م  عام  من  اعتبارا  للتعاقدات  الكهرباء  على  الطلب  ذروة 

فصاعدا.
تطوير منهجية مشتريات جديدة: إلكمال تمديد اتفاقيات   
الشركة حاليا  والمياه بسعة جديدة: حيث تقوم  الطاقة  شراء 
بتطوير منهجية جديدة لتطوير سعة جديدة تسمح  للمحطات 
على  عقودها  تقارب  والتي  حاليا   الطاقة  بإنتاج  تقوم  التي 

االنتهاء في المنافسة لعقود جديدة طويلة األجل.

٢.٢.٢    مشروعات قيد التنفيذ :
شبكة  مع  ظفار  كهرباء  نظام  شبكة  ربط  مشروع   
كهرباء شركة تنمية نفط عمان:  تم التوقيع على اتفاقية 
مع  ظفار  كهرباء  نظام  شبكة  ربط  لمشروع  والبيع  الشراء 
شبكة كهرباء شركة تنمية نفط عمان بين ثمريت وهرويل من 

خالل خط جهد 132 كيلو فولت.
مشروع محطة تحلية المياه بالغبرة: تمتلك شركة مدينة   
مسقط لتحلية المياه هذا المشروع والذي بلغ مراحلة االنشائية 
الربع  التجاري في  االخيرة حيث من المتوقع أن يتم التشغيل 
االول من عام 2٠16م. تبلغ السعة التعاقدية لهذا المشروع ٤2 
تقنية  باستخدام  وذلك  الشرب،  مياه  من  يوميًا  جالون  مليون 
التي  التعديالت  بموجب  البحر.  مياه  لتحلية  العكسي  التناضح 
طرأت على قانون القطاع المرسوم السلطاني رقم )٤٧/2٠13( 
يصنف هذا المشروع على انه األول باعتباره مشروع ذو طبيعة 
تنظيم  هيئة  قبل  من  مستقل(مرخص  مياه  )مشروع  خاصة 

الكهرباء. 
باور  أكوا  محطة  توسعة  لمشروع  الثانية  المرحلة   
لتحلية المياه )بركاء المرحلة االولى(: ما يزال العمل جاري 
)أكوا  الحالية  للمحطة  المالكة  الشركة  قبل  من  بالمشروع 
باور بركاء لتحلية المياه( لتوسعة محطة تحلية المياه الحالية 
تم  بأنه  علما  يوميًا.  جالون  مليون   12.5 وقدرها  إنتاجية  بسعة 
الثانية  المرحلة  لمشروع  االول  للجزء  التجاري  التشغيل  إنجاز 
التشغيل  إنجاز  ايضا  تم  كما  يوميا،  جالون  مليون   ٧.5 بسعة 
ومن  يوميا.  جالون  مليون   2.5 بسعة  الثاني  للجزء  التجاري 
لمشروع  الكلي  التجاري  التشغيل  تحقيق  يتم  أن  المتوقع 
التوسعة في الربع االول من عام 2٠16م بسعة إجمالية وقدرها 

12.5 مليون جالون يوميا.
مشروع توسعة محطة صور لتحلية المياه: تقوم شركة   
صور  محطة  توسعة  مشروع  بتنفيذ  المياه  لتحلية  الشرقية 
 12.5 وقدرها  انتاجية  سعة  يضيف  سوف  والذي  المياه  لتحلية 
للمحطة  الحالية  االنتاجية  السعة  إلى  يوميا  جالون  مليون 
البدأ  يتم  أن  المتوقع  ومن  يوميا.  جالون  مليون   19 تبلغ  والتي 

في المشروع في سبتمبر 2٠16م.
في  العمل  جاري  المياه:  لتحلية  قريات  محطة  مشروع   
مشروع إنشاء محطة قريات لتحلية المياه والتي تعمل بتقنية 
مليون   ٤٤ اليومية  االنتاجية  طاقتها  وتبلغ  العكسي  التناضح 
جالون في اليوم، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة في 

مايو 2٠1٧م.
مشروع محطة كهرباء مسندم: جاري العمل في مشروع   
إنشاء محطة كهرباء مسندم والذي سوف يساهم  في توفير 
سعة كهربائية تعاقدية قدرها 12٠ ميجاوات حيث يتم تطوير 
أل  وشركة  العمانية  النفط  شركة  بواسطة  المشروع  وإنشاء 
2٠15م.  ابريل  في  المشروع  اتفاقيات  على  التوقيع  وتم  جي 
ومن المتوقع أن يتم البدء في التشغيل التجاري للمشروع في 

ديسمبر من عام 2٠16م.

جاري  الثانية(:  )المرحلة  صاللة  كهرباء  محطة  مشروع   
)المرحلة  صاللة  كهرباء  محطة  إنشاء  مشروع  في  العمل 
يساهم  وسوف   . الطاقة  إلنتاج  ظفار  شركة  قبل  من  الثانية( 
هذا المشروع في توفير سعة كهربائية تعاقدية قدرها ٤٤5 
ميجاوات حيث من المتوقع أن يتم البدء في التشغيل التجاري 
بجوار  المشروع  تنفيذ  وسيتم  2٠18م.  يناير  في  للمشروع 

المحطة الحالّية التابعة لشركة ظفار إلنتاج الطاقة.

3.٢.٢   مشروعات قيد التطوير :
بدأت  صاللة:  في  المياه  لتحلية  جديده  محطة  مشروع   
متر  ألف   1٠٠ يومية  إنتاجية  بطاقة  2٠15م  عام  في  المبادرة 
مكعب )22 مليون جالون في اليوم( ويتوقع أن يبدأ التشغيل 
التجاري للمحطة في يناير  2٠19م. على أن يتم تنفيذ المشروع 

بجانب المحطة الحالّية )صاللة النتاج الكهرباء وتحلية المياه(.
إقامة  المخطط  من  الشرقية:  تحلية  محطة  مشروع   
محطة تحلية جديدة في األشخرة بالمنطقة الشرقية بسعة 
تعمل  بحيث  جالون(  مليون   1٧.6( يوميا  مكعب  متر   )8٠٠٠٠(
التشغيل  يبدأ  أن  ويتوقع  العكسي.  التناضح  بتقنية  المحطة 

التجاري للمحطة في الربع الثاني من عام 2٠2٠م.
جديدة  مواقع  دراسة   :٢0٢1 في  جديدة  كهرباء  محطة   
الضافة سعة إضافية من الكهرباء في الشبكة الرئيسية في 
عام 2٠21م حيث من المتوقع أن يتم البدء في االجراءات االولية 

للتناقص في الربع االخير من عام 2٠16م . 
تبلغ  الدقم:  في  المياه  لتحلية  جديدة  محطة  مشروع   
مكعب  متر  ألف   6٠ حدود  في  للمشروع  االنتاجية  الطاقة 
المحطة  تعمل  بحيث  اليوم(  في  جالون  مليون   13.2( يوميًا 
التأهيل  مناقصة  طرح  تم  حيث  العكسي.  التناضح  بتقنية 
أن  الشركة  وتتوقع  2٠15م  ديسمبر  في  للشركات  المسبق 
في  المتأهلة  للشركات  النهائية  العروض  مناقصة  طرح  يتم 
االقتصادية  المنطقة  هيئة  موافقة  حسب  وذلك  2٠16م  عام 
الخاصة بالدقم على موقع المشروع المقترح. ويتوقع أن يبدأ 

التشغيل التجاري للمحطة في الربع الرابع من عام 2٠19م.  
تبلغ  خصب:  في  المياه  لتحلية  جديدة  محطة  مشروع   
مكعب  متر  ألف   16 حدود  في  للمشروع  االنتاجية  الطاقة 
يوميًا )3 مليون جالون في اليوم( بحيث تعمل المحطة بتقنية 
التناضح العكسي. ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة 
البدء  يتم  أن  يتوقع  كما  2٠19م.  عام  من  الرابع  الربع  في 
حسب  وذلك  2٠16م  عام  في  للتناقص  االولية  االجراءات  في 

موافقات الجهات المختصة على موقع المشروع المقترح. 
دراسة  الشركة  تتوقع  المتجددة:   الطاقة  مشروعات   
إنتاج  في  المتجددة  الطاقة  لمصادر  المحتمل  االستخدام 
إستكماال  الرياح   وطاقة  الشمسية  الطاقة  مثل  الكهرباء 
لمصادر إنتاج الطاقة القائمة على استهالك الغاز في السلطنة. 
الطاقة  لمشروعات  حالية  التزامات  وجود  عدم  من  وبالرغم 
تحت  خطة  هناك  أن  إال  الرئيسية  الشبكة  في  المتجددة 

الدراسة والتطوير مع هيئة تنظيم الكهرباء. 
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3. أبرز النتائج المالية
اإلطار التنظيمي

الجدول 1: مصدر إيرادات الشركة

20152014ألف ر.ع

إيرادات التزويد بالجملة من 
3٧٧.35٤ 581.٧38 الكهرباء

إيرادات التزويد بالجملة من 
9٤.919 131.11٧ المياه

1.193 1.891 إيرادات أخرى*

٧1٤.٧٤٦٤٧3.٤٦٦اإلجمالي

* تعبر االيرادات االخرى عن ايرادات تغطية تكاليف مشروع 
محطة الغبرة لتحلية المياه.

الجدول 2: مصروفات الشركة

20152014ألف ر.ع

5٧6.8٠٤3٧1.65٠تكلفة شراء الكهرباء

128.28193.٧٧9تكلفة شراء المياه

2.9152.3٠٤تكاليف أخرى

5.6٠8٤.615تكاليف إدارية وتشغيلية

٧13.٦08٤٧٢.3٤8اإلجمالي

األرباح/الخسائر قبل الضرائب 
)اإلطار التنظيمي(

 1.1381.12٧

األرباح/الخسائر قبل الضرائب 
)القوائم المالية(

)1.62٧()2.123(  

الشكل 6: مصدر إيرادات الشركة

٪٨١٫٤

٪١٨٫٣

إيرادات
الكهرباء

إيرادات
المياه

إيرادات
أخرى

٪٠٫٣

الشكل ٧: مصروفات الشركة

٪٨٠٫٨

٪١٨

تكلفة
شراء

الكهرباء

تكلفة
شراء

المياه

تكاليف
إدارية

وتشغيلية

تكاليف
أخرى

٪٠٫٨ ٪٠٫٤

الطاقة  لشراء  األجل  طويلة  إتفاقيات  في  طرفا  الشركة  تعتبر 
التعامل مع  الدولية يتم  المالية  التقارير  . ووفقا لمعايير  والمياه 
هذه العقود على أنها عقود إيجار، كما تتطلب اإلعتراف بالتكلفة 
أو  التشغيلي  االيجار  عقود   - االيجار  عقود  تصنيف  إلى  إستنادا 
ويعترف   .1٧ رقم  الدولية  المحاسبة  لمعيار  وفقا   - التمويلي 
إتفاقيات  ظل  في  التعاقدية  السداد  بالتزامات  التنظيمي  االطار 
التكلفة  إتفاقيات شراء الطاقة والمياه من حيث   / شراء الطاقة 
باالسعار.  التحكم  آلية  خالل  من  التكاليف  لتغطية  والسماح 
حسب  بااليرادات  تعترف  الشركة  فإن  المالية  القوائم  ضوء  في 
متطلبات آلية التحكم االسعار ، والتي تكون على أساس منهجية 
االلتزام بالدفع واالعتراف بالتكاليف على أساس محاسبة االيجار.

في  المتراكمة  والخسائر  الدخل  قائمة  في  المترتبة  الخسارة  إن 
الميزانية العمومية هي بسبب عدم تطابق في أساس االيرادات 
على  الربحية  أدناه  البياني  الرسم  يبين  والتكاليف.  المحاسبية 
وإالطار  الدولية  المالية  التقارير  حسب  المحاسبي  االطار  أساس 
2٠15م  عام  في  الشركة  تحقيق  ذلك  من  ويتضح  التنظيمي. 
ومائة  )مليون  ر.ع  مليون   1.138 بلغت  الضريبة  قبل  ارباح  لصافي 
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التنظيمي.  االطار  أساس  على  عماني(  ريال  ألف  وثالثون  وثمانية 
التقارير  إطار  ظل  في   - المدققة  المالية  تشيرالقوائم  بينما 
ر.ع  مليون   1.62٧ وقدرها  مالية  خسائر  صافي   - الدولية  المالية 

)مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف ريال عماني(.

الشكل 8: األرباح والخسائر قبل الضريبة )ألف ريال عماني(

2009201020112012201320142015

(3٫223)

(559)

1٫2921٫0491٫007792
2٫000
1٫000
0
(1٫000)
(2٫000)
(3٫000)
(4٫000)
(5٫000)

1٫4931٫127

(2٫123)

1٫138

(1٫627)
(1٫090)

(3٫894)(3٫995)

حسب التقارير المالية والدوليةحسب ا�طار التنظيمي

التصنيف االئتماني:

التصنيف  بورز  اند  ستاندرد  وكالة  خفضت  2٠15م  عام  نهاية  في 
خلفية  على   "BBB+" إلى  للشركة  المستقبلية  للنظرة  االئتماني 
التصنيف  على  السلبي  وتأثيره  النفط  اسعار  في  الكبير  التراجع 
االئتماني للسلطنة.  وحيث أن هذا التصنيف قد صدر  بما  يتماشى 

مع التصنيف االئتماني للسلطنة فإنه ال يشكل عائقا للشركة. 
الطاقة  لشراء  العمانية  للشركة  الحالي  االئتماني  التصنيف 
التصنيف  وكالتي  قبل  من  المعد  التصنيف  حسب  والمياه، 

الرائدتين في العالم في عام 2٠15 م كان على النحو التالي:
 "BBB+"   :تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز للخدمات  

  'A1/Stable' -   :تصنيف موديز لخدمات المستثمرين  

تتفهم وكاالت التصنيف األمور المرتبطة بالمعالجة المحاسبية 
حسابات  في  والمياه/المياه  /الطاقة  الطاقة  شراء  التفاقيات 
 )IAS17( رقم  الدولية  المحاسبة  معيار  مع  يتماشى  بما  الشركة 
الشركة  قدرة  على  يذكر  تأثير  له  ليس  ذلك  أن  إلى  وتوصلت 
تقارير  من  نسخة  على  الحصول  ويمكن  بالتزاماتها  الوفاء  على  

التصنيف اإلئتماني من موقع الشركة على شبكة المعلومات.
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4. أبرز النتائج التشغيلية )حسب اإلطار التنظيمي(
1.٤  مجال الشراء في الشبكة الرئيسية - الكهرباء 

الجدول 3: مجال الشراء - الكهرباء

االختالف٢015٢01٤الوحداتالبيان

1٤٪28.35٤2٤.981 جيجاوات.ساعةالوحدات المشتراة

61٪٤92.8893٠6.659 ألف ريال عمانيإجمالي التكاليف

٤2٪1٧.٤12.3 ريال عمانيمتوسط التكلفة لكل ميجاوات ساعة

٤٧٪٤98.3٧٤339.688 ألف ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة 

29٪1٧.613.6ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة لكل ميجاوات ساعة

أدى ارتفــاع الطلــب علــى الكهربــاء إلــى زيــادة عــدد الوحــدات المشــتراة بنســبة قدرهــا 1٤٪، وقــد تــم تســجيل هــذه الزيــادة فــي الطلــب 
ــركة  ــزون )13٪( وش ــاء م ــركة كهرب ــاء )15٪(، ش ــع الكهرب ــقط لتوزي ــركة مس ــة: ش ــة الكهربائي ــع الطاق ــركات توزي ــر ش ــة عب ــب متفاوت بنس
كهربــاء مجــان )13٪( . علمــًا بــأن إحتســاب عائــدات الشــركة يتــم علــى أســاس التكلفــة مضافــا اليهــا معادلــة )التكلفــة المضافــة(، ولذلــك 
فــإن زيــادة متوســط التكلفــة لــكل ميجــاوات ســاعه يــؤدي إلــى زيــادة فــي عائــدات التزويــد بالجملــة لــكل ميجــاوات ســاعة. وقــد أدى رفــع 
أســعار الغــاز الطبيعــي إلــى الضعــف )مــن 1.5 دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة إلــى 3 دوالر(  إلــى الزيــادة فــي تكاليــف شــراء الطاقــة مــن 

المحطــات وكذلــك إيــرادات التزويــد بالجملــة. 

٢.٤  مجال الشراء في شبكة كهرباء ظفار- الكهرباء    

الجدول ٤: مجال الشراء - الكهرباء

االختالف٢015٢01٤الوحداتالبيان

11٪2.9٤12.651جيجاوات.ساعةالوحدات المشتراة

3٠٪83.٠626٤.٠55ألف ريال عمانيإجمالي التكاليف

1٧٪28.22٤.2ريال عمانيمتوسط التكلفة لكل ميجاوات ساعة

٤1٪52.9٤23٧.665ألف ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة 

2٧٪18.٠1٤.2ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة لكل ميجاوات ساعة

لقــد ســجل طلــب المســتهلكين علــى الكهربــاء بمحافظــة ظفــار ارتفاعــا نســبيًا بالمقارنــة مــع عــام 2٠1٤ م وبنســبة قدرهــا 11٪ . وقــد أدى 
رفــع أســعار الغــاز الطبيعــي إلــى الضعــف ) مــن 1.5 دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة إلــى 3 دوالر(  إلــى الزيــادة فــي تكاليــف شــراء الطاقــة 
مــن المحطــات بنســبة 3٠٪ و زيــادة متوســط التكلفــة لــكل ميجــاوات ســاعه  بنســبة 1٧٪ وزيــادة إيــرادات التزويــد بالجملــة بنســبة ٤1٪ وزيــادة 

إيــرادات التزويــد بالجملــة كل ميجــاوات ســاعة بنســبة ٪2٧ .   

3.٤  مجال الشراء - المياه 

الجدول 5: مجال شراء المياه - الشبكة الرئيسية وظفار

االختالف٢015٢01٤الوحداتالبيان

18٪2٤3.83٠2٠٧.399ألف متر مكعبالوحدات المشتراة

3٧٪128.28193.٧٧9ألف ريال عمانيإجمالي التكاليف

16٪٠.526٠.٤52ريال عمانيمتوسط التكلفة للمتر مكعب

٤2٪135.1٠19٤.919ألف ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة 

26٪٠.55٤٠.٤5٧ريال عمانيصافي إيرادات التزويد بالجملة لكل متر مكعب

أدى ارتفاع الطلب على المياه إلى الزيادة في وحدات المياه المشتراة بنسبة قدرها 18٪.  وتعود أسباب الزيادة في ايرادات التزويد بالجملة 
إلى  الغاز الطبيعي  نتيجة رفع أسعار  انتاج الكهرباء والمياه  المنتجة وزيادة في تكاليف  المياه  زيادة كميات  إلى  وتكاليف شراء الطاقة 

الضعف ) من 1.5 دوالر لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دوالر(.
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5. نظرة عامة على األداء التشغيلي

1.5  إتفاقيات شراء والتزويد بالجملة:

تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بشراء الطاقة الكهربائية والمياه وفقًا التفاقيات شراء الطاقة أو إتفاقيات شراء الطاقة 
والمياه أو إتفاقيات شراء المياه المبرمة مع شركات إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المختلفة. ومدة هذه االتفاقيات بوجه عام 

هي خمسة عشر عاما )ما عدا إتفاقيات شراء المياه التي تكون 2٠ عاما(.

الجدول  6: إتفاقيات شراء الطاقة والمياه طويلة االجل

نوع التعاقداسم المحطة
وضع

المحطة
بداية

التعاقد
نهاية

التعاقد

السعة
اإلنتاجية

للكهرباء
ميجاوات

سعة مياه
التحلية ألف

م 3/يوم

اتفاقية لشراء محطة الغبرة للكهرباء وتحلية المياه
الطاقة والمياه

31 إلى 2٠٠52٠1825336.8في وضع التشغيل

 2٠٠52٠22665في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةمحطة كهرباء الرسيل

اتفاقية لشراءمحطة كهرباء وادي الجزي
الطاقة

 2٠٠52٠182٤5في وضع التشغيل

اتفاقية لشراءالشركة المتحدة للطاقة )منح(
الطاقة

 19962٠2٠2٧3في وضع التشغيل

اتفاقية لشراءشركة الكامل للطاقة
الطاقة

 2٠٠22٠1٧281في وضع التشغيل

اتفاقية لشراءأكوا باور بركاء للطاقة )بركاء1 (
الطاقة والمياه

2٠٠32٠18٤355٠في وضع التشغيل

اتفاقية لشراءشركة صحار للطاقة )صحار 1(
الطاقة والمياه

2٠٠٧2٠2258533في وضع التشغيل

اتفاقية لشراءشركة أس.أم.أن بركاء للطاقة
الطاقة والمياه

2٠٠92٠2٤6٧٤26.٤في وضع التشغيل

اتفاقية لشراءشركة الباطنة للطاقة )صحار2(
الطاقة

 2٠132٠28٧٤٤في وضع التشغيل

اتفاقية لشراءشركة السوادي للطاقة )بركاء 3(
الطاقة

 2٠132٠28٧٤1في وضع التشغيل

 2٠1٤2٠292.٠٠٠في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةشركة العنقاء للطاقة )صور(

٤2 2٠1٤2٠3٤تحت اإلنشاءاتفاقية لشراء المياهمحطة تحلية مدينة مسقط )الغبرة(

شركة الشرقية لتحلية للمياه 
اتفاقية لشراء المياه

في وضع التشغيل
2٠1٤2٠36

18.٤

1٠.6تحت اإلنشاءمشروع توسعة المحطة

سيمكورب صاللة للطاقة وتحلية 
المياه  )صاللة 1(

اتفاقية لشراء
الطاقة والمياه

2٠122٠2٧٤٤515في وضع التشغيل

 2٠1٤2٠3٤2٧3في وضع التشغيلاتفاقية لشراء الطاقةشركة ظفار إلنتاج الطاقة

 محطة كهرباء صاللة 
)المرحلة الثانية 2(

2٠1٤2٠3٤٤٤5تحت اإلنشاءاتفاقية لشراء الطاقة

2٠152٠35٤٤تحت اإلنشاءاتفاقية لشراء المياهمحطة تحلية قريات 

2٠152٠3٠12٠تحت اإلنشاءاتفاقية لشراء الطاقةمحطة كهرباء مسندم
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الجدول ٧: بيانات التشغيل الرئيسية لعام 2٠15م

المحطة

كمية 
الطاقة 

المشتراة 
)جيجاوات 

ساعة( 

نسب 
التشغيل 

من محطات 
الكهرباء %

كمية المياه 
المشتراة 

)مليون متر 
مكعب(

نسب 
التشغيل 

من محطات 
المياه %

خالل العام

كمية 
وقود الغاز 

المستهلك 
)مليون متر 

مكعب(

82٧69.2٪93٤2.1٪1.٧91محطة الغبرة للكهرباء وتحلية المياه

6٤1198.6٪3.65٤محطة كهرباء الرسيل

231٤3.6٪٤2٤محطة كهرباء وادي الجزي 

58٤29.2٪1.291محطة كهرباء منح

2٤186.1٪5٧8محطة كهرباء الكامل

9٤1٠٤5.9٪83٤8.3٪3.٠93محطة كهرباء وتحلية مياه بركاء المرحلة 1

88892٪65٤٧.9٪3.3٤6محطة كهرباء وتحلية مياه صحار المرحلة 1

98٤11.9٪2٠٤3.1٪1.151محطة كهرباء وتحلية مياه بركاء المرحلة 2

6٤695.3٪٤.1٤2محطة كهرباء صحار المرحلة 2

59685.٤٪3.83٤محطة كهرباء بركاء المرحلة 3

2588٤.6٪٤.39٠محطة كهرباء صور

9٠٤8.235٪2٧.5محطة تحلية مياه صور

88٤88.1٪٤821.8٪1.8٧3محطة كهرباء وتحلية مياه صاللة المرحلة 1

٤٤35٤.٤٪1.٠66محطة شركة ظفار النتاج الطاقة

11.6محطة تحلية مياه الغبرة )المحطة الجديدة(

25٪66٠مصادر أخرى

31.٢93٢٤٢.38٢3٢.٤االجمالي

بناءا على  الموسمي والذي يتم إنشاء السعة القصوى  االنتاجية بشكل عام بسبب نمط الطلب  انخفاض نسبة االستفادة من الطاقة 
ذروة الطلب في الصيف بينما ينخفض معدل شراء الطاقة الكهربائية خالل شهور الشتاء. وتقوم الشركة العمانية لنقل الكهرباء بإدارة 
توزيع األحمال على أساس الجدارة االقتصادية /كفاءة المحطات والتي تخضع لضوابط تقنية مثل ضوابط نقل الكهرباء وكذلك تشغيل 

المحطات لمقابلة الطلب وضمان توفير الكهرباء والمياه.

نسبة تشغيل المياهنسبة تشغيل محطات كهرباء

٪١٢ ٪١
٪٤

٪٢

٪١٠

٪١١

٪٤

٪١٣

٪١٢

٪١٤

٪٦

٪٣ ٪٢
٪٦

محطة منحمحطة وادي الجزيمحطة الرسيلمحطة الغبرة

بركاء ٢صحار ١بركاء ١محطة الكامل

محطة صورصحار ٢ صاللة ١بركاء ٣

مصادر أخرىمحطة ظفار

٪١٧

٪٢٠

٪٢٠

٪١٨

٪١١

٪٩ ٪٥

بركاء ٢صحار١بركاء ١محطة الغبرة

الغبرة الجديدةصاللة ١محطة صور
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٢.5  كميات شراء وبيع الطاقة والمياه خالل عام ٢015م : 

الشكل 9: كميات شراء وبيع الطاقة والمياه خالل عام 2٠15م للشبكة الرئيسية

الشكل 1٠: كميات شراء وبيع الطاقة والمياه خالل عام 2٠15م لنظام كهرباء ظفار

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

28.35٤ ج سإجمالي الطاقة 

222 م م مإجمالي المياه 

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

2.9٤1 ج سإجمالي الطاقة 

22 م م مإجمالي المياه 

كميات التزويد بالجملة

شركة مسقط لتوزيع 
الكهرباء

11.151 ج س

8.582 ج سشركة كهرباء مزون  

8.621 ج سشركة كهرباء مجان 

الهيئة العامة للكهرباء 
والمياه 

222 م م م

كميات التزويد بالجملة

2.9٤1 ج سظفار للطاقة 

22 م م مالمديرية العامة للمياه 

 الشراء من شركات إنتاج الطاقة / 
الطاقة والمياه

مياهكهرباءالمحطة

ظفار إلنتاج 
الطاقة

1.٠66 ج س

سيمبكورب 
كهرباء

22 م م م1.8٧3 ج س

2 ج سأخرى

الشراء من شركات إنتاج الطاقة والمياه

مياهكهرباء  المحطة

3.65٤ ج سالرسيل

٤2٤ ج سوادي الجزي 

1.291 ج سمنح

5٧8 ج سالكامل

٤.1٤3 ج سصحار 11 

3.83٤ ج سبركاء 111 

٤.391 ج سصور     

658 ج سأخرى       

٤2 م م م1.٧91 ج س الغبرة

5٠ م م م3.٠93 ج س بركاء 1 

٤8 م م م3.3٤6 ج سصحار 1

٤3 م م م1.151 ج س بركاء 11

2٧ م م مصور للمياه

محطة تحلية 
مياه الغبرة

12 م م م
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3.5  الطلب على الكهرباء وموارد إنتاج الطاقة الكهربائية:  )٢009-٢015(

الشكل 11: الطلب على الكهرباء في وقت الذروة في الشبكة الرئيسية ونظام كهرباء ظفار  )2٠15-2٠٠9(
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الشكل 12: الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الشبكة الرئيسية لألعوام ) 2٠٠9 - 2٠15م(
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الشكل 13: الطاقة الكهربائية المصدرة إلى نظام كهرباء ظفار لألعوام   )2٠٠9 - 2٠15م
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 يبين الشكل ارتفاع الطلب على الكهرباء في وقت الذروة 
في الشبكة الرئيسية من 3٤25 ميجاوات في عام 2٠٠9 إلى 
سنوي  نمو  متوسط  مع  2٠15م  عام  في  ميجاوات   5565
 %9 وقدره  ارتفاع  )مع  الرئيسية   الشبكة  في   ٪8.٤ قدره 

في عام 2015م مقارنة بعام 2014م(.

نظام  في   ٪8.9 وقدره  سنوي  نمو  متوسط  وكذلك 
 كهرباء ظفار )مع ارتفاع وقدره 13٪ في عام 2٠15م مقارنة 

بعام 2٠1٤م(.

الطاقة  على  للطلب  السنوي  النمو  مؤشر  الشكل  يبين 
الكهربائية حيث بلغ متوسط النمو السنوي 1٠ ٪ خالل الفترة 
14% في عام  ارتفاع وقدره  )مع  ما بين عام 2٠٠9-2٠15م 
االرتفاع  في  السبب  ويعود  2014م(.  بعام  مقارنة  2015م 

إلى النمو السكاني واالقتصادي والعمراني.

الطاقة  على  للطلب  السنوي  النمو  مؤشر  الشكل  يبين 
الكهربائية حيث بلغ متوسط النمو السنوي 9٪ خالل الفترة 
عام  في   %11 وقدره  ارتفاع  )مع  2٠٠9-2٠15م  عام  بين  ما 

2015م مقارنة بعام 2014م(.
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٤.5  كفاءة إستهالك الوقود )الغاز(:

يعتبر الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي للوقود المستخدم لتوليد الطاقة وإنتاج المياه في الشبكة الرئيسية، حيث تقوم وزارة النفط والغاز 
بتزويد محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه بالغاز الطبيعي. وقد قامت الشركة بتحسين كفاءة إستهالك الطاقة وإستهالك الغاز من 

خالل إدخال محطات جديدة إلنتاج الطاقة ذات كفاءة عالية.

وكان إجمالي استهالك الغاز في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه الرئيسية قد بلغ خالل عام 2٠15 حوالي ٧.٤ مليار متر مكعب غازي، 
مقارنة ب ٧.1 مليار متر مكعب غازي في عام 2٠1٤م مع نسبة زيادة قدرها ٤٪ مقارنة مع الطاقة المصدرة للشبكة خالل الفترة والتي زادت 
بمقدار 1٤٪. وعلى مدى السنوات الست الماضية فقد زادت الطاقة الكهربائية السنوية المنتجة بمعدل 1٠٪ في حين أن نسبة النمو السنوي 

الستخدام الغاز زادت بنسبة ٪6. 

الشكل 1٤:  االستهالك السنوي للغاز في الشبكة الرئيسية وشبكة كهرباء ظفار  
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الشكل 15: إستهالك الغاز لألعوام من 2٠1٠ - 2٠15م 
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5.5  أداء مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية خالل األعوام 

الشكل 16:  الطلب على الطاقة الكهربائية في الشبكة الرئيسية 2٠15م
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يبين الشكل بأن استهالك الغاز لكل وحدة إنتاج من الطاقة 
انخفاض  وبنسبة   ،2٠٠9 عام  منذ   ٪29 بنسبة  إنخفضت  قد 

وقدرها 8٪ في عام 2٠15م مقارنة بعام 2٠1٤م.

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

يوليو أكثر من ضعف الطلب في شهر يناير.
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٦.5  تكاليف شراء الطاقة الكهربائية

الشكل 1٧: تكلفة الطاقة الكهربائية المشتراة في الشبكة الرئيسية )مليون ريال عماني(
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الشكل 18: تكلفة الطاقة الكهربائية المشتراة في شبكة كهرباء ظفار )مليون ريال عماني(
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٧.5  إحصائيات تزويد الكهرباء بالجملة

الشكل 19: كمية التزويد السنوي بالجملة للكهرباء - الشبكة الرئيسية
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 المجموع

المشتراة  الكهربائية  الطاقة  تكلفة  ارتفاع  الشكل  يبين 
 ٪12 قدره  سنوي  نمو  متوسط  مع  الرئيسية  الشبكة  في 
خالل الفترة ما بين عام2٠٠9-2٠1٤ م  بينما ارتفعت تكلفة 
الكهرباء المشتراه بمعدل وقدره 61٪ في عام 2٠15م مقارنة 
بعام 2٠1٤م ويعود ذلك إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي إلى 
الضعف ) من 1.5 دوالر لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دوالر( 

المشتراة  الكهربائية  الطاقة  تكلفة  ارتفاع  الشكل  يبين 
خالل   ٪19 قدره  سنوي  نمو  متوسط  مع  ظفار  شبكة  في 
تكاليف  ارتفعت  بينما  2٠1٤م   -  2٠٠9 عام  بين  ما  الفترة 
بعام  مقارنة  2٠15م  عام  في   ٪3٠ وقدره  بمعدل  الشراء 
2٠1٤م نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى الضعف ) من 

1.5 دوالر لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دوالر( .

السنوي لشركات  التزويد  الزيادة في كميات  الشكل  يبين 
السبع  السنوات  خالل  ومسقط(  ومزون  )مسقط  التوزيع 
التزويد  لكميات  السنوي  النمو  متوسط  أن  حيث  الماضية. 
السبع  السنوات  خالل  سنويا   ٪1٠ بلغ  للكهرباء   بالجملة 

الماضية.
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الشكل 2٠: تعرفة التزويد السنوي الكهرباء بالجملة - الشبكة الرئيسية
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الشكل 21: كمية التزويد الشهري بالجملة للكهرباء - الشبكة الرئيسية
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الشكل 22: تعرفة التزويد الشهري بالجملة للكهرباء - الشبكة الرئيسية
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التزويد  لتعرفة  السنوي  النمو  متوسط  الشكل  يبين 
بينما   2٠1٤-2٠٠9 بين  ما  الفترة  خالل   ٪1٤ بلغ  والذي  بالجملة 
2٠1٤م  بعام  مقارنة  م   2٠15 عام  في   ٪٤2 بمعدل  ارتفعت 

نتيجة رفع اسعار الغاز الطبيعي إلى الضعف.

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

بالجملة للكهرباء  التزويد الشهري  أن تعرفة  يبين الشكل 
لشركات التوزيع بلغت الحد األقصى في شهر يوليو. كما 
يوضح الشكل نمط تعرفة التزويد بالجملة الذي يتبع نمط  
الصيف  فصل  في  أعلى  يكون  والذي  الموسمي  الطلب 

وأقل في فصل الشتاء.



٢٤ | الـتـقريـر الـسـنـوي 2٠15 

الشكل 23: نسبة التشغيل لمحطات التحلية - الشبكة الرئيسية

الشكل 2٤: كمية المياه المشتراه خالل األعوام 2٠٠9-2٠15م  )الشبكة الرئيسية وظفار(

النتاج  الغبرة  محطة  من  االستفادة  نسبة  أن  الشكل  يبين 
الكهرباء وتحلية المياه ومحطة صحار لتحلية المياه كانت 
العمل  عن  المحطتين  خروج  نتيجة  2٠15م  عام  خالل  أقل 

خالل بعض فترات العام . 

يبين الشكل الزيادة في كمية المياه المصدرة إلى الهيئة 
 ٪12 قدره  سنوي  نمو  بمتوسط  والمياه  للكهرباء  العامة 
خالل األعوام 2٠٠9 - 2٠15 م )مع ارتفاع وقدره 21٪ في عام 
المياه  شراء  عقد  لنقل  نظرًا  2٠1٤م(،  بعام  مقارنة  2٠15م 

لمحطة صور إلى الشركة. 
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6.   الموارد البشرية

1.٦   مبادرات الشركة في تنمية الموارد البشرية

البشرية، ومن أجل  الكوادر  تنمية وتطوير  بأهمية  الشركة  تؤمن 
ذلك أطلقت الشركة عدد من المبادرات الخاصة بالموارد البشرية 
المبادرات  تلك  أهم  ومن  الوظيفي.  االداء  تطوير  إلى  ترمي  التي 
العليا  للوظائف  الجدارة  على  المبنية  البشرية  الموارد  إدارة   إطار 
و تطوير خطة اإلحالل الوظيفي وذلك بتحديد المواهب للوظائف 

المهمة بالشركة.  

كبيرا  إهتماما  الشركة  أولت  فقد  والتدريب  التطوير  مجال  وفي 
ورفع  الوظيفي  االداء  تعزيز  أجل  من  البشرية  الموارد  تطوير  في 
استثمرت  ذلك  أجل  ومن  االنتاجية.  وزيادة  الموظفين  كفاءة 
التطوير  في  الموظفين  تكاليف  من   ٪٧ نسبته  ما  الشركة 
عدد  تعيين  تم  2٠15م  عام  وخالل  الشركة.  لموظفي  والتدريب 
العام نهاية  في  الموظفين  عدد  صافي  ليصل  موظفين   )6( 

إلى عدد )63( موظفا.  كما حققت الشركة نسبة تعمين وقدرها ٪82. 

مجموعة نمـاء تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها 

تأسيسها  بذكرى  نمـاء  مجموعة  إحتفاالت  الشركة  شاركت 
األنشطة  من  العديد  تنظيم  خالل  من   2٠15 مايو  من  األول  في 
التي  بالنجاحات  لالحتفال  لها  التابعة  الشركات  في  والفعاليات 
حققتها المجموعة في جميع مجاالتها التي تشمل: توليد، نقل، 

توزيع، توريد، وشراء وبيع الطاقة في سلطنة عمان. 

7.  الجودة، الصحة والسالمة والبيئة 
الصحة والسالمة  ثقافة  لتأسيس  الشركة في جهودها  تستمر 
انتاج  محطات  تشييد  مواقع  وفي  الشركة  موقع  في  والبيئة 
الطاقة والمياه، لتحقق الشركة "سجل صفر في اإلصابات " في 

الصحة والسالمة  لعام 2٠15م. 

والسياسات  واالجراءات  المتكامل  االدارة  نظام  تنفيذ  ولضمان 
الداخلية المتبعة في الشركة طبقا للمعايير الدولية فقد منحت 
من   QMS 9001 الجودة  إدارة  لنظام  اعتماد  شهادة   الشركة 
الشركة  تركز  وسوف  "آيزو".  للمقاييس  العالمية  المنظمة  قبل 
جهودها الجارية في تطبيق المعايير العالمية للجودة، والصحة 

و السالمة والبيئة للوصول لمستوى توقعات الجميع. 

في  صفر  "سجل  بتحقيق  االهتمام  الشركة  تواصل  وسوف 
البيئة  على  المحافظة  بجانب  أواًل"   "السالمة  وسياسة  اإلصابات" 
جودة  ذات  خدمات  وتقديم  واللوائح  للقوانين  االمتثال  وضمان 
والمعرفي  الثقافي  الوعي  تعزيز  الشركة  تواصل  كما   . عالية 
بين العاملين في الشركة في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة 
بغرض  مستوياتهم  اختالف  على  الموظفين  جميع  إشراك  مع 

تحقيق أعلى مستويات من األداء في  الصحة والسالمة والبيئة.

8.  تقرير حوكمة الشركات

1.8    حوكمة الشركة

إن تطبيق معايير جيدة من حوكمة الشركات أمر مهم لالمتثال 
بتوفير  الشركة  قيام  ظل  في  والتنظيمية  القانونية  للمتطلبات 

يخدم  بما  لعمالئها  والمياه  الكهرباء  من  وناتج  إنتاجية  سعة 
مصالح كافة المساهمين على المدى القصير والطويل. وتسعى 
عملية  في  جيدة  حوكمة  نظام  الستخدام  جاهدة  الشركة 
صنع القرار وفي الممارسات التجارية . وهو ما يضع الشركة في 
التزام نحو اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبأدلة وبإستقاللية 
في  الشركات  حوكمة  تساعد  كما  التنظيمي.  إلطارها  وفقا 
ونزاهة  بشفافية  والعمل  مناسب  بشكل  المخاطر  إدارة  ضمان 

والمشاركة بفعالية مع المساهمين.

االستراتيجي  التوجه  على  الموافقة  هو  االدارة  مجلس  دور  إن 
سبيل  في  وأعمالها  الشركة  إدارة  ومراقبة  وتوجيه  للشركة 
االستراتيجية، واإلشراف على ممارسة حوكمة  تحقيق خططها 
مصالح  وتعزيز  حماية  إلى  االدارة   مجلس  يهدف  كما  جيدة. 
اآلخرين  المصالح  أصحاب  االعتبار  بعين  األخذ  مع  المساهمين، 
والموردين،  االخرين  واألطراف  والعمالء  الموظفين  ذلك  في  بما 
وهيئة تنظيم الكهرباء والمجتمع على نطاق أوسع.  كما يلتزم 
عال  مستوى  بتقديم  بمهماته  القيام  أجل  من  االدارة  مجلس 
من ممارسة حوكمة الشركات وتعزيز ثقافة االمتثال التي تقدر 
والشفافية  والمؤسسية  الشخصية  والنزاهة  األخالقي  السلوك 

والعدالة والمساءلة واحترام اآلخرين.

ويتضمن دور الرئيس التنفيذي في إدارة عمليات الشركة اليومية 
وبدعم من فريق اإلدارة العليا اآلخرين. في حين يتحمل مجلس 
االستراتيجية  االمور  يخص  فيما  النهائية  المسئولية  االدارة 

والسيطرة على أعمال الشركة.  

وسعيا لتحقيق حوكمة جيدة للشركة فقد تبنى مجلس اإلدارة 
المصالح،  تضارب  وسياسة  التشغيل،  ودليل  االدارة،  مجلس  دليل 
وسياسة ردع االحتيال وسياسة ميثاق أخالقيات المهنة والسلوك. 
وقد استجاب مجلس االدارة أيضا إلى التغييرات في اختصاصات 
مجلس المناقصات من خالل البدء في مراجعة وتطبيق إجراءات 
المناقصات لعمليات الشراء وتقديم الخدمات داخل الشركة بما 

يتطابق مع القوانين المعمول بها في السلطنة. 

بين  العالقة  يتضمنان  التشغيل  ودليل  االدارة  مجلس  دليل  إن 
نماء(  )مجموعة  التابعة  وشركاتها  القابضة  الكهرباء  شركة 
في  غموض  أي  تجنب  بغرض  االدارة  لمجلس  االجراءات  تحددان 

حوكمة الشركة.  

قبل  من  مبادرة  هي  العمل  في  والسلوك  االخالق  قواعد  إن 
على  تنطبق  والتي  الشركات  حوكمة  مجال  في  نماء  مجموعة 
على  التأكيد  على  تعمل  والتي  المجموعة،  في  المديرين  جميع 
على  تنص  والتي  للقانون،  واالمتثال  األخالق  على  الشركة  التزام 
لالنتهاكات  االفصاح  وآلية  القانوني،  والسلوك  االخالق  معايير 
يساعد  بما  بها  المشتبة  أو  الواقعة  سواء  القانونية  أو  االخالقية 

على منع وكشف المخالفات.  
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المصالح تضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن  إن سياسة تضارب 
على  المصالح  تضارب  أن  حيث  المصالح.  تضارب  وإدارة  تحديد 
مستوى مجلس اإلدارة يحدث عندما تتداخل المصالح الشخصية 
ألي عضو من مجلس اإلدارة بأي شكل من األشكال مع مصالح 
أن  أيضا  المصالح تقتضي  أن سياسة تضارب  نماء. كما  مجموعة 

يتجنب عضو مجلس اإلدارة حتى إظهار أي تضارب للمصالح.

بمثابة  نماء  مجموعة  تتبناها  التي  االحتيال  ردع  تعتبرسياسة 
السالمة  على  للحفاظ  الشركة  حوكمة  إلطار  النهائي  المكون 
ذلك  إلى  وباإلضافة  المجموعة.  داخل  والمعامالت  المالية 
والمساهمين  االدارة  لمجلس  دورية  تقارير  تقدم  الشركة  فإن 
لجميع  مطابقتها  عن  القابضة(  الكهرباء  )شركة  الرئيسين 

االلتزامات القانونية.

٢.8     التدقيق الداخلي

تمثل وحدة التدقيق الداخلي في الشركة رأيا مستقال وموضوعيا 
المخاطر  إلدارة  الشركة  أنظمة  وفعالية  كفاءة  مدى  حول 
والرقابة الداخلية والحوكمة مع رفع التوصيات الالزمة لتحسين 
اإلدارة  عن  مستقل  بشكل  التدقيق  وحدة  وتعمل  النظم.  تلك 
التنفيذية، حيث تعمل الوحدة بموجب تفويض )قابل للمراجعة( 
من جانب لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. ويستخدم منهج 
والتركيز  االوليات  وترتيب  لتحديد  المخاطر  على  القائم  التدقيق 
على أنشطة المراجعة الداخلية.  وتقدم خطة التدقيق السنوية 
لجنة  تجتمع  عليها.كما  الموافقة  بغرض  التدقيق  لجنة  إلى 
التدقيق بالمدققين الداخليين لمناقشة نتائج المراجعة الداخلية 
التدقيق  لجنة  أوهارا  شون  الفاضل/  ترأس  وقد  سنوية.  الربع 
كبيرة  خبرة  مع  مستقل  مدير  وهو  2٠15م،  عام  خالل  بالشركة 

في االشراف والتطوير والتعزيز لدور مجلس االدارة.

جدول 8: تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس وعدد االجتماعات 

عدد االجتماعات في ٢015م   األعضاء  - ٢015

الفاضل / حمدان بن علي الهنائي - الرئيسمجلس اإلدارة
المهندس/ صالح بن ناصر الرمحي - نائب الرئيس

الفاضل/ صالح بن علي الحارثي - عضو )ممثل وزارة المالية(
الفاضل /شون أوهارا - عضو

الفاضل / أس فيشواناث - عضو )ممثل شركة الكهرباء 
القابضة(

عدد )٤( 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 - عضو

الفاضل / بوب وايتلو - عضو

عدد )11( إجتماعات

3.8     إدارة المخاطر 

للشركة  التجارية  لألنشطة  ضوابط  وضع  لضمان  فعال  بشكل  المخاطر  وإدارة  تحديد  خالل  من  المخاطر  إلدارة  إطارا  الشركة  وضعت 
وإدارتها.  وتقوم الشركة بإدارة المخاطر لجميع أنشطة الشركة وإلدارتها والمحافظة عليها ورصد المخاطر باستمرار. كما تقوم الشركة 
بإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها التجارية من خالل تحديد ورصد ومنع المخاطر الكبيرة وكذلك االخطار االقل احتماال لحدوثها. ويتم 
إدارة  نجاح  تقييم  يتم  للشركة  المالية  األهداف  تحقيق  خالل  ومن  المالي.   التأثير  وكذلك  حدوثها  احتمالية  حيث  من  المخاطر  تقييم 

المخاطر.
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٤.8   بدل حضور مجلس اإلدارة

الشركة،  أنشطة  تنفيذ  على  واإلشراف  للشركة،  العامة  السياسات  وضع  في  عنه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  مسؤوليات  تتمثل 
واعتماد الموازنة وتعيين شاغلي الوظائف العليا. ويوضح الجدول أدناه عدد االجتماعات التي عقدها المجلس ولجانه وحضور األعضاء 

لتلك االجتماعات وقيمة بدل الحضور:

جدول 9:  بدل حضور مجلس االدارة واللجان التابعة لها خالل عام 2٠15م

اع أعضاء المجلس
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26٠٠3٤٠٠   1٠ )11(٤ )٤(رئيس مجلس االدارة الفاضل/ حمدان بن علي الهنائي

نائب رئيس مجلس المهندس/ صالح بن ناصر الرمحي 
االدارة

)(٤ )٤11( 9)٤(٤ )٤( 318٠٠٤2٠٠

٤2٠٠٠12٠٠ )٤(٤ )٤(عضو مجلس اإلدارةالفاضل/ صالح بن علي الحارثي

٤2٠٠٠36٠٠ )٤(8 )11(٤ )٤(عضو مجلس اإلدارةالفاضل / أس فيشواناث

٤2٠٠٠28٠٠ )٤(٤ )٤(٤ )٤(عضو مجلس اإلدارةالفاضل /شون أوهارا

10٤0015٢00المجموع

الرقم داخل القوسين ) ( يمثل عدد االجتماعات التي تقع ضمن فترة صالحية العضو لحضور االجتماعات.  كما بلغ إجمالي بدل حضور 
االجتماعات 25.6٠٠ ريال عماني.



تقرير مدققي الحسابات
والقوائم المالية
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