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رؤية الشركة

ت�سبو ال�سركة باأن تكون �سركة ذات 
اإدارة رائدة ومهنية ترتقي مبعايري
 اجلوده العاملية يف تاأمني وتزويد 

 الكهرباء واملياه املرتبطة به وتوفري 
اأف�سل بيئة عمل يف �سلطنة عمان

مهمة الشركة

 �سمان توفر الكهرباء واملياه باأقل 
 تكاليف ملقابلة الطلب 

املتزايد يف �سلطنة عمان.
التوافق مع معايري اجلودة العاملية.

خلق فر�ص وظيفية تناف�سية للعمانيني.
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أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية

�شعادة/�شعود بن نا�شر ال�شكيلي
رئي�ص جمل�ص الإدارة

الفا�شل/قي�س بن حممد بن مو�شى اليو�شـف
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

املهند�س/عبدالرحمن بن برهام باعمـــر
ع�سو جمل�ص الإدارة

الفا�شل/طاهر بن �شامل العمري
ع�سو جمل�ص الإدارة

الفا�شل/كاليف دالتون
ع�سو جمل�ص الإدارة

والرئي�ص التنفيذي بالوكالة

املهند�س/�شالح حمود الرا�شدي
نائب الرئي�ص التنفيذي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�سرين وي�سرفني اأن اأقدم لكم نيابة عن زمالئي اأع�ساء جمل�ص الإدارة التقرير ال�سنوي لل�سركة العمانية 
ل�سراء الطاقة واملياه )�ص.م.ع.م( لعام 2009م.

يحتوي هذا التقرير على اأهم املنجزات التي حققتها ال�سركة خالل عام 2009م و ي�سلط ال�سوء على اأهم 
املعلومات املتعلقة باأن�سطة ومهام ال�سركة بالإ�سافة اىل الإح�ساءات والبيانات  الت�سغيلية، كما ي�ستعر�ص 

التقرير منجزات ال�سركة خالل العام واحل�سابات اخلتامية عن ال�سنة املنتهية يف 2009/12/31م وكذلك تقرير املدقق اخلارجي لل�سركة.

يف ما يلي اأهم الإجنازات التي حققتها ال�سركة خالل العام:-

– 2015م. 2009م  لالأعوام  �سنوات  لل�سبع  ال�سركة  بيان  ون�سر  اإعداد   •
الكهرباء. تنظيم  هيئة  من  ال�سادرة  رخ�ستها  ل�سروط  والمتثال  الإلتزام  يف  ال�سركة  جناح   •

2007م. عام  يف  ال�سادرة   9001:2000 اأيزو  �سهادة  على  املحافظة   •
قامت ال�سركة با�سناد مناق�سة اخلدمات ال�ست�سارية مل�سروع اإن�ساء حمطة للكهرباء واملياه الغربة بتاريخ 15 اإبريل 2009م اىل املجموعة   •

ال�ست�سارية املكونة من ارن�ست اند يوجن و د.ل.بايرب و بريت�ص باور انرتنا�سيونال.

ان�ساء حمطة الكهرباء واملياه الدقم اىل  املالية والفنية مل�سروع  ال�سركة با�سناد مناق�سة اخلدمات ال�ست�سارية  يف �سبتمرب 2009م قامت   •
�سركة ك.ب.اأم.جي )كم�ست�سار مايل( و�سركة واريل بار�سون )كم�ست�سار قانوين(.

من  املكونة  ال�ستثمارية  املجموعة  اىل  ب�سالله   واملياه  للكهرباء  حمطة  ان�ساء  م�سروع  با�سناد  احلكومة  قامت  2009م  نوفمرب  يف    •
�سمبكورب وموؤ�س�سة عمان لال�ستثمار.

2009م. نوفمرب   15 بتاريخ  الثانية(  )املرحلة  بركاء  حمطة  مل�سروع  التجاري  الت�سغيل  •  بداأ 

براي�ص  النطاق مع مكتب  وا�سعة  لل�سركة. وبعد درا�سة  براي�ص ووترهاو�ص كوبرز كمراقبي احل�سابات اخلارجيني  �سهد عام 2009م تعيني مكتب 
ووترهاو�ص كوبرز مت معاجلة بع�ص التفاقيات من اجلانب  املحا�سبي مما اأدى اإىل تغيري كبري يوؤثر على كل من ربحية ال�سركة وامليزانية العمومية 
لل�سركة . هذا وقد �سجلت ال�سركة خ�سارة �سافية قبل ال�سريبة مبقدار -/559،000 ر.ع )خم�سمائة وت�سعة وخم�سني األف ريال عماين(. كما اأود اأن 
اأ�سيف اأن هذه اخل�سارة قد وقعت ب�سبب تغيري بحت يف املعاجلة املحا�سبية وبدون هذه التغيريات لكانت ال�سركة  قد اأ�ستمرت يف تقدمي اأرباح قوية 

)ملزيد من التفا�سيل يرجى الإطالع على املالحظات املن�سو�سة يف احل�سابات اخلتامية(.

والرخ�سة  القطاع  قانون  يف  عليه  من�سو�ص  هو  ملا  وفقًا  بها  املنوطة  والأن�سطة  باملهام  والوفاء  الأداء  لتطوير  الدوؤوب  �سعيها  ال�سركة  و�ستوا�سل 
املمنوحة لها بكل كفاءة واإقتدار. 

الفا�سل/مبارك بن �سليمان  العام رئي�ص جمل�ص الإدارة �سعادة املهند�ص/�سلطان بن حمدون احلارثي وع�سو جمل�ص الإدارة  ا�ستقال خالل  وقد 
املنذري من جمل�ص اإدارة ال�سركة ، ول يفوتني يف هذا ال ان اأوجه اإليهم �سكر وتقدير جمل�ص ادارة ال�سركة على م�ساهماتهما الفعالة التي قدموها 
لل�سركة خالل وجودهما يف ع�سوية جمل�ص الدارة. كما مت تعيني خالل العام كل من �سعود بن نا�سر ال�سكيلي كرئي�ص جمل�ص الإدارة و الفا�سل/

طاهر بن �سامل العمري كع�سو جمل�ص الإدارة والفا�سل/كاليف دالتون كع�سو جمل�ص الإدارة. 
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وكما ا�ستقال يف فرباير عام 2010م الرئي�ص التنفيذي الفا�سل/ال�ستري دي روك من ال�سركة .  واأود اأن اأعرب عن �سكري نيابة عن زمالئي اأع�ساء 
جمل�ص الإدارة اإىل الفا�سل/ال�ستري دي روك مل�ساهمته يف ال�سركة . بعد ذلك توىل الفا�سل/كاليف دالتون من �سركة الكهرباء القاب�سة وع�سو 

جمل�ص اإدارة ال�سركة دور الرئي�ص التنفيذي بالوكالة حتى يتم تعيني بديل دائم.

ول يفوتني يف هذا املجال اي�سا اإل اأن اأعرب عن عميق �سكري وامتناين لأع�ساء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي ال�سركة ملا بذلوه من جهد 
�ساعد ال�سركة يف حتقيق الأداء املطلوب ، وال�سكر مو�سول اي�سا اإىل �سركة الكهرباء القاب�سة وال�سركات التابعة لها وكذلك هيئة تنظيم الكهرباء 

واجلهات احلكومية املخت�سة و�سركات القطاع الخرى على دعمهم املتوا�سل لل�سركة.

وختاما ي�سرفني نيابة عن اأع�ساء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي ال�سركة اأن اأرفع اأ�سمى اآيات الوفاء والعرفان اإىل املقام ال�سامي ملولنا 
ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه واإىل حكومته الر�سيدة لدعمهم املتوا�سل لتنمية وتطوير قطاع الكهرباء 

واملياه يف ال�سلطنة.

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام،،،

�شعود بن نا�شر ال�شكيلي
رئيـ�ص جملـ�ص الإدارة                      
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النقاط الهامة المالية والتشغيلية

االدوات واملعلومات املالية
الربح قبل خ�سم ال�سرائب والفوائد

الربح بعد خ�سم ال�سرائب

ادوات الن�شب
العائد لل�سهم الواحد

التوزيعات لل�سهم الواحد

ادوات ومعلومات ت�شغيلية
ال�شبكة الرئي�شية 

الكهرباء
الوحدات امل�سرتاه من الكهرباء

تكلفة ال�سراء
تكلفة ال�سراء لكل ميجاوات

ايراد البيع باجلملة
ايراد البيع باجلملة لكل ميجاوات

املياه
كمية املياه امل�سرتاه

تكلفة ال�سراء
تكلفة ال�سراء لكل مرت مكعب

ايراد البيع باجلملة
ايراد البيع باجلملة لكل مرت مكعب

عدد املوظفني

نظام كهرباء �شالله
الكهرباء

الوحدات امل�سرتاه من الكهرباء )�سركة ظفار 
للطاقة + �سركة الكهرباء الريفية(

)DPC + RAECO( تكلفة ال�سراء
تكلفة ال�سراء لكل ميجاوات

تكلفة تقا�سم الحت�ساب مع �سركة ظفار للطاقة
تكلفة تقا�سم الحت�ساب لكل ميجاوات

عدد املوظفني

األف ريال عماين
األف ريال عماين

ريال عماين 
ريال عماين 

جيجاوات / �ساعة
األف ريال عماين

ريال عماين 
األف ريال عماين

ريال عماين 

األف مرت مكعب
األف ريال عماين

ريال عماين 
األف ريال عماين

ريال عماين 

العدد

جيجاوات / �ساعة
األف ريال عماين

ريال عماين 
األف ريال عماين

ريال عماين 

العدد

   2009     

)559( 
)489( 

)0.978( 
 - 

 15،721 
 176،941 
 11.255 

 176،861 
 11.250 

 112،916 
 63،599 
 0.563 

 64،387 
 0.570 

 36 

 1،734 
 27،863 

 16.068 
 9،614 

 5.544 

13

   *2008     

)1،293( 
)1،134( 

)2،268( 
 2،142 

 14،017 
 158،990 
 11.343 

 158،683 
 11.321 

 97،621 
 62،935 
 0.645 

 63،710 
 0.653 

 34 

 1،469 
 21،664 

 14.745 
 7،977 

 5.440 

13

%131
%132

%132
-

%11
%10
%1-
%10
%1-

%14
%1

%14-
%1

%14-

%6

%15
%22

%8
%17

%2

%0

الفرق بالزيادة/ 
الفرق بالنق�سان )-( 
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مرحلة التأسيس

تاأ�س�ست ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ك�سركة م�ساهمة عمانية مقفلة )�ص.م.ع.م( يف عام 2003م و�سدر قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع 
القانون  ال�سركة، كما مت مبوجب  واخت�سا�سات  يت�سمن مهام  والذي  ال�سلطاين رقم )2004/78(  املر�سوم  به مبوجب  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 
اإىل �سركات  واملياه  والكهرباء  الإ�سكان  له من وزارة  واملياه امل�ساحبة  الكهرباء  الأن�سطة اخلا�سة بقطاع  التحويل اخلا�ص بتحويل  اإ�سدار منهاج 

اخللف ح�سب اخت�سا�ص كل �سركة وذلك اعتباًرا من 2005/5/1م.

مت ت�سكيل ال�سركة براأ�ص مال قدره 500،000 ريال عماين  )خم�سمائة األف ريال عماين( مق�سمة اإىل خم�سمائة األف �سهم ، قيمة كل منها ال�سمية 
الكهرباء  �سركة  بها  التي حتتفظ  ال�سركة  اأ�سهم  �سلطنة عمان 99.99 % من  قبل حكومة  لل�سركة من  بالكامل  واحد. وهي مملوكة  ريال عماين 

القاب�سة بالنيابة عن احلكومة و0.01 % مملوكة من قبل وزارة املالية. 

حدد القانون امل�شار اإليه اأعاله يف املادة )74( منه مهام واإخت�شا�شات ال�شركة على النحو املبني اأدناه:

توفري �سعة اإنتاجية وناجت يغطي جميع الطلبات املعقولة على الكهرباء يف �سلطنة عمان بالتن�سيق مع �سركة كهرباء املناطق الريفية.  .1

توفري اإنتاج مياه التحلية وفقًا للحد الأق�سى الذي يتفق مع ال�سراء الإقت�سادي من ال�سعة الإنتاجية والناجت من مياه التحلية والكهرباء.  .2

التعاون مع �سركة كهرباء املناطق الريفية يف �ساأن التخطيط امل�ستقبلي للطلب املعقول على الكهرباء وما يلزم ذلك من �سعة جديدة.  .3

تدبري احل�سول على اخلدمات امل�ساعدة متى وكيفما يكون مطلوبًا بالتن�سيق مع ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء.  .4

تزويد الهيئة العامة للكهرباء واملياه مبياه التحلية باجلملة طبقًا لإتفاق يربم لهذا الغر�ص ويحدد فيه مقابل هذا التزويد ال�سروط الالزمة   .5
لذلك مع �سمان بيع مياه منزوعة املعادن جلهات اأخرى.

مد ال�سركات املرخ�سة بالكهرباء مقابل تعرفة التزويد باجلملة و�سمان اإتاحة الإمدادات الكافية من الكهرباء لهذه ال�سركات لتتمكن من   .6
تلبية كامل الطلب على الكهرباء.

اإ�سترياد اأو ت�سدير الطاقة الكهربائية وفقًا لأحكام املادة )114( من هذا القانون.  .7

تغطية احلاجة لل�سعة اجلديدة وذلك باإن�ساء حمطات جديدة يكون ت�سميمها وبناوؤها ومتويلها ومتلكها وت�سغيلها من امل�ستثمرين املحليني   .8
والأجانب.

لدى  للدولة  العامة  بال�سيا�سة  والإلتزام  الأ�سخا�ص  بني  قانوين  مربر  دون  الإنحياز  اأو  التمييز  عدم  احلالت  جميع  يف  ال�سركة  على  يجب   .9
مبا�سرتها املهام امل�سندة اإليها مبوجب هذا القانون وخا�سة املتعلقة باإ�ستخدام الوقود و�سعره.

اأن تكون ال�سعة الإنتاجية والناجت واخلدمات امل�ساعدة وجميع ال�سلع واخلدمات الأخرى مت �سراوؤها اأو احل�سول عليها واإدارتها على اأ�سا�ص   .10
ال�سراء الإقت�سادي.

اإنتهاء  او  الإمتياز  اإتفاقية  اإنهاء  القاب�سة وذلك عند  الكهرباء  اإىل �سركة  �سبكتها  اأ�سول  بتحويل  ل�سركة م�سروع �ساللة  التعليمات  اإ�سدار   .11
مدتها.
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متطلبات الترخيص الممنوح للشركة

قامت ال�سركة بالوفاء باملتطلبات الأ�سا�سية املحددة يف الرتخي�ص املمنوح لها ول توجد يف راأي ال�سركة اأي حيود ميكن اأن تعترب اإخالًل يعتد به 
مبتطلبات الرتخي�ص.  وفيما يلي بع�ص املتطلبات التي مت الإنتهاء من اإعدادها خالل عام 2009م:

ال�شنوات  ال�شبع  بيان  	•
البند اخلام�ص من  اإيفاءًا ملتطلبات  القادمة  �سنوات  لل�سبع  املياه  واإنتاج  الكهرباء  توليد  الالزم يف  التو�سع  بيانًا عن  باإعداد  ال�سركة  قامت   
الرتخي�ص املمنوح لل�سركة ال�سادر من هيئة تنظيم الكهرباء. ويت�سمن هذا البيان التوقعات امل�ستقبلية للطلب على الطاقة الكهربائية ومياه 
الرئي�سية )وت�سم حمافظتي  ال�سبكة  الطلب يف  ملقابلة ذلك  بها  املرتبطة  واملياه  الكهربائية  الطاقة  توليد  وم�سادر  بها،  املرتبطة  التحلية 
م�سقط الربميي ومناطق الباطنة والداخلية وال�سرقية والظاهرة( و�سبكة كهرباء �ساللة )وت�سم كل من مدينة �ساللة واملناطق املحيطة بها 

ووليتي طاقة ومرباط( وذلك خالل ال�سنوات ال�سبع القادمة.

باجلملة   التزويد  تعرفة  	•
وفقا للمادة )74( من قانون تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به وال�سرط احلادي والع�سرين )21( من ترخي�ص ال�سركة العمانية ل�سراء   
الطاقة واملياه ووفقا للبنود املن�سو�ص عليها يف اتفاقية التزويد باجلملة اخلا�سة بال�سركات املرخ�ص لها بالتزويد، قامت ال�سركة باإعداد 
م�ستند لتعرفة التزويد باجلملة للكهرباء لعام 2010م. ي�ستمل هذا امل�ستند على تعرفة التزويد باجلملة للكهرباء اإىل �سركات التوزيع )�سركة 
توزيع كهرباء م�سقط، �سركة كهرباء جمان و�سركة كهرباء مزون(، وتعرفة التزويد باجلملة للمياه اإىل "دوائر املياه" )الهيئة العامة للكهرباء 

واملياه و�سركة جمي�ص للخدمات ال�سناعية( والتي تت�سمن الآتي: 

معدل احت�ساب تكلفة التزويد باجلملة للكهرباء والتي يتوجب دفعها بوا�سطة ال�سركات املرخ�ص لها بالتزويد ودوائر املياه.    .1

ودوائر  بالتزويد  لها  املرخ�ص  ال�سركات   �سركة من  لكل  واملح�سوبة  للكهرباء  باجلملة  التزويد  لتحديد كميات  امل�ستخدمة  الطريقة   .2
املياه. 

التدابري املتبعة لتنظيم الفواتري والدفع.  .3
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مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه

اإن ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ملتزمة ب�سراء �سعات جديدة بطريقة اإقت�سادية وذلك ح�سب بيان خطة التو�سع يف الإنتاج لل�سنوات ال�سبع 
تقوم  اإنتاجية جديدة وناجت وان  لتاأمني �سعات  املناف�سة  اإجراء  ال�سركة  يتعني على  فاإنه  القطاع   ، ووفقا ملا هو من�سو�ص عليه يف قانون  القادمة 

باجراءات التعاقد لذلك.

ولذلك  تقوم ال�سركة من خالل جمل�ص املناق�سات بطرح  املناق�سات اخلا�سة بال�سعات اجلديدة على �سكل م�ساريع اإنتاج الطاقة )IPP( او م�ساريع 
وت�سميم  وتطوير  املالية  العتمادات  بتدبري  اخلا�ص  القطاع  قيام  املناق�سات  لتلك  العمل  ويت�سمن جمال   )IWPP( املياه الطاقة وحتلية  اإنتاج 
واإن�ساء وامتالك وت�سغيل و�سيانة حمطة اإنتاج الطاقة او حمطة اإنتاج الطاقة وحتلية املياه بال�ساقة اىل �سراء الوقود املطلوب وكل اخلدمات الأخرى 

الالزمة لتوفري ال�سعة والناجت املطلوبني.

م�شروع اإن�شاء حمطة اإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه بربكاء )املرحلة الثانية(  

املوقف احلايل للم�شروع

وفقًا لتفاقية �سراء الطاقة واملياه املوقعة مع �سركة ا�ص ام ان بركاء للطاقة فان تاريخ الت�سغيل التجاري ملرحلة التوليد املبكر للم�سروع والتي تت�سمن 
3 وحدات غازية بقدرة اإجمالية تبلغ 363 ميجاوات هو  29 مايو 2008م ، وقد مت النتهاء فعليًا من مرحلة التوليد املبكر للم�سروع بتاريخ 29 يوليو 

2008 م. وقد بداأ الت�سغيل التجاري للمحطة بتاريخ 15 نوفمرب 2009م بينما كان من املخطط له بتاريخ 2009/4/1م ح�سب التفاقية.

م�شروع اإن�شاء حمطة جديدة الإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه ب�شاللة  

نبذة عن امل�سروع

�ساللة /مرباط املوقع: 

445 ميجاوات �سعة املحطة:   

15 مليون جالون يف اليوم �سعة حتلية املياه: 

يوليو 2011 م التاريخ املخطط للتوليد املبكر للكهرباء: 

اأبريل 2012 م التاريخ املخطط للت�سغيل التجاري للم�سروع: 

نبذة عن امل�سروع

بجوار املحطة احلالية املوقع: 

678 ميجاوات �سعة املحطة:   

26 مليون جالون يف اليوم �سعة حتلية املياه: 

29 يوليو 2008 م التاريخ الفعلي للتوليد املبكر للكهرباء: 

15 نوفمرب 2009 م التاريخ الفعلي للت�سغيل التجاري للم�سروع: 
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املوقف احلايل للم�شروع

ياأتي اإن�ساء امل�سروع ملقابلة الإحتياجات اجلديدة وزيادة الطلب يف الطاقة الكهربائية ومياه التحلية مبحافظة ظفار. 

لقد قامت ال�سركة بطرح مناق�سة على ال�سركات املوؤهلة خالل �سهر نوفمرب 2007م.  تلقت ال�سركة يف يونيو 2008م ثالث عرو�ص اأ�سعار من جمموعات 
ا�ستثمارية متثل �سركات حملية وعاملية وذلك بهدف  ان�ساء امل�سروع. وقد مت النتهاء من حتليل العرو�ص والتفاو�ص مع املتناق�ص املف�سل .

قامت احلكومة با�سناد امل�سروع املذكور خالل �سهر نوفمرب 2009م اىل املجموعة ال�ستثمارية �سركة �سمبكورب وموؤ�س�سة عمان لال�ستثمار والتوقيع  
على اتفاقيات اإن�ساء امل�سروع. هذا ويت�سمن امل�سروع توفري 445 ميجاوات من الكهرباء و15 مليون جالون يف اليوم من مياه التحلية وذلك ح�سب 

الربنامج الزمني الآتي:

61 ميجاوات يف يوليو 2011م 	•

173 ميجاوات وكامل �سعة مياه التحلية يف اكتوبر 2011م 	•

الت�سغيل التجاري 445 ميجاوات و15 مليون جالون من مياه التحلية يف ابريل 2012م. 	•
 

م�شروع اإن�شاء حمطة كهرباء بركاء )املرحلة الثالثة( وحمطة كهرباء �شحار )املرحلة الثانية(  

املوقف احلايل للم�شروع

قام جمل�ص املناق�سات بطرح مناق�سة بركاء املرحلة الثالثة و�سحار املرحلة الثانية بتاريخ 14 يوليو 2009م. ومت فتح عرو�ص املناق�سة بوا�سطة 
عن  العالن  يتم  اأن  املتوقع  ومن  2010م.  عام  بداية  يف  املتناق�سيني  عرو�ص  حتليل  يتم  و�سوف  2009م.  دي�سمرب   8 بتاريخ  املناق�سات  جمل�ص 

املتناق�ص املف�سل يف �سهر مايو 2010م.

نبذة عن امل�سروع

بركاء و�سحار )بجوار املحطات احلالية(  املوقع: 
من 1300 اىل 1500 ميجاوات �سعة املحطة:   

مق�سمة بالت�ساوي بني حمطة بركاء )بركاء املرحلة الثالثة( وحمطة     
�سحار )�سحار املرحلة الثانية(        

- �سعة حتلية املياه: 
1 مايو 2012م التاريخ املخطط للتوليد املبكر للكهرباء: 

1 اأبريل 2013م التاريخ املخطط للت�سغيل التجاري للم�سروع: 
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م�شروع اإن�شاء حمطة الغربة  

املوقف احلايل للم�شروع

قامت ال�سركة با�سناد مناق�سة اخلدمات ال�ست�سارية للم�سروع بتاريخ 15 اأبريل 2009م اىل املجموعة ال�ست�سارية املكونة من :

امل�ست�سار املايل )ارن�ست اند يوجن( 	•

امل�ست�سار القانوين )د.ل.اآ. بايرب( 	•

امل�ست�سار الفني )بريت�ص باور انرتنا�سيونال(. 	•

ويف هذه املرحلة فان م�سروع اإن�ساء حمطة الغربة ما زال يف النتظار ريثما يتم مراجعته من قبل وزارة البيئة وال�سئون املناخية.
  

م�شروع اإن�شاء حمطة الدقم  

 نبذة عن امل�سروع

الغربة – م�سقط املوقع: 
450 – 600 ميجاوات )مقرتح( �سعة املحطة:   

30 مليون جالون يف اليوم )مقرتح( �سعة حتلية املياه: 
الربع الثاين 2012 م التاريخ املخطط للتوليد املبكر للكهرباء: 
الربع الثاين 2013 م التاريخ املخطط للت�سغيل التجاري للم�سروع: 

نبذة عن امل�سروع

الدقم   املوقع: 
1000 ميجاوات �سعة املحطة:   

مل حتدد بعد �سعة حتلية املياه: 
الربع الول 2015 م التاريخ املخطط للتوليد املبكر للكهرباء: 
الربع الول 2016 م التاريخ املخطط للت�سغيل التجاري للم�سروع: 
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املوقف احلايل للم�شروع

ح�سب التعليمات ال�سادرة من احلكومة جاء تنفيذ هذا امل�سروع. وقد قامت ال�سركة با�سناد اخلدمات ال�ست�سارية املالية والفنية يف �سهر �سبتمرب 
2009م اىل ال�ست�ساريني )ك.ب.ام .جي ( و )واريل بار�سون ( على التوايل. اما اخلدمات ال�ست�سارية القانونية فقد مت ا�سنادها اىل ال�ست�ساري 

القانوين )�سيمون اند �سيمون ( يف �سهر نوفمرب 2009م.  

ويف هذه املرحلة يتم تعليق  امل�سروع حلني مراجعة ال�سرتاتيجية وحتديد املواقع البديلة. 

درا�شة اإنتقاء الوقود ملحطات الطاقة امل�شتقبلية

يف ظل عدم توفر الغاز الطبيعي مل�ساريع الطاقة امل�ستقبلية، قامت ال�سركة العمانية باعداد درا�سة اإنتقاء وقود اأخر بديل للغاز املحلي ملحطات الطاقة 
امل�ستقبلية من خالل تنفيذ درا�سة جدوى اأقت�سادية ت�سمل جميع اخليارات املتاحة. تعترب هذ الدرا�سة هي درا�سة انتقاء عامة ويجب تنفيذ درا�سة 
جدوى للنظام عند القيام بانتقاء الوقود ملحطة معينة بهدف تاكيد نتائج هذه الدرا�سة يف ظل الظروف اخلا�سة بتلك املحطة. وقد �سدر التقرير 
النهائي للدرا�سة يف ابريل 2009م وقامت ال�سركة بعر�ص نتائج الدرا�سة على اجلهات املخت�سة منها الهيئة العامة للكهرباء واملياه ووزارة النفط 

والغاز ووزارة البيئة وال�سئون املناخية واي�سا وزارة القت�ساد الوطني.
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األداء التشغيلي

اإتفاقيات ال�شراء والتزويد باجلملة
اإتفاقيات طويلة الجل : �سراء الطاقة واملياه و الإمتياز و التزويد باجلملة 
l اإتفاقيات طويلة االجل : �شراء الطاقة واملياه و االإمتياز:

حمطة التوليد والتحلية

حمطة الغربة للطاقة وحتلية املياه

حمطة الر�سيل للطاقة

حمطة وادي اجلزي للطاقة

حمطة بركاء للطاقة وحتلية املياه 
املرحلة الأوىل 

حمطة الكامل للطاقة

حمطة منح للطاقة

حمطة �سحار للطاقة وحتلية املياه

حمطة بركاء للطاقة وحتلية املياه 
املرحلة الثانية 

حمطة ظفار للطاقة- �سالله

نوع االإتفاقية

اإتفاقية �سراء الطاقة واملياه

اإتفاقية �سراء الطاقة

اإتفاقية �سراء الطاقة

اإتفاقية �سراء الطاقة واملياه

اإتفاقية �سراء الطاقة

اإتفاقية �سراء الطاقة

اإتفاقية �سراء الطاقة واملياه

اإتفاقية �سراء الطاقة واملياه

اإتفاقية الإمتياز

امللكية

�سركة الغربة للطاقة وحتلية املياه 
�ص.م.ع.م )مملوكة للحكومة(

 حمطة الر�سيل للطاقة �ص.م.ع.م 
)ملكية خا�سة(

�سركة وادي اجلزي للطاقة
�ص.م.ع.م )مملوكة للحكومة(

�سركة اأيه اإي اأ�ص بركاء �ص.م.ع.ع 
)ملكية خا�سة(

�سركة الكامل للطاقة �ص.م.ع.ع  
)ملكية خا�سة(

ال�سركة املتحدة للطاقة �ص.م.ع.ع 
)ملكية خا�سة(

�سركة �سحار للطاقة �ص.م.ع.ع 
)ملكية خا�سة(

�سركة اأ�ص اأم اأن بركاء �ص.م.ع.م 
)ملكية خا�سة(

�سركة ظفار للطاقة �ص.م.ع.ع 
)ملكية حكومية وخا�سة(

مدة االتفاقية

13 �سنة

17 �سنة

15 �سنة

15 �سنة

15 �سنة

20 �سنة

15 �سنة

15 �سنة

20 �سنة
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l اإتفاقية التزويد باجلملة للكهرباء ومياه التحلية املرتبطة به:

املدة نوع التزويد  عمالء التزويد باجلملة   

اإتفاقية التزويد باجلملة للكهرباء:  

مفتوح الكهرباء  �سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء )مملوكة للحكومة(   

مفتوح الكهرباء  �سركة كهرباء جمان )مملوكة للحكومة(   

مفتوح الكهرباء  �سركة كهرباء مزون )مملوكة للحكومة(   

  اإتفاقية التزويد باجلملة للمياه:

مفتوح مياه التحلية  الهيئة العامة للكهرباء واملياه   

مفتوح مياه التحلية  �سركة جمي�ص للخدمات ال�سناعية   
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كميات الغاز 
امل�شتهلك

مليون مرت مكعب 
قيا�شي )كهرباء 

ومياه(

1،232

1،079

264

630

435

364

808

299

5،110

563

5،673

كميات املياه 
امل�شرتاة

مليون مرت مكعب

51

-

-

28

-

-

31

4

113

-

113

كميات الطاقة 
الكهربائية امل�شرتاة

جيجاوات �شاعة

2،702

3،149

742

2،305

1،284

1،045

3،119

1،186

15،721

1،688

17،410

ال�شعة االنتاجية 
للمياه

مرت مكعب/�شاعة

7،727

-

-

3،800

-

-

6،250

5،000

22،777

-

22،777

ال�شعة االنتاجية 
للكهرباء

ميجاوات

456

653

284

427

271

271

585

678

3،625

235

3،860

ا�شم املحطة

حمطة الغربة للطاقة 
وحتلية املياه

حمطة الر�سيل للطاقة

حمطة وادي اجلزي 
للطاقة

حمطة بركاء للطاقة 
 وحتلية املياه

)املرحلة الأوىل(

حمطة الكامل للطاقة

حمطة منح للطاقة

حمطة �سحار للطاقة 
وحتلية املياه 

حمطة بركاء للطاقة 
 وحتلية املياه

)املرحلة الثانية( 

املجموع يف ال�سبكة 
الرئي�سية

حمطة ظفار للطاقة

املجموع الكلي

�شراء الطاقة واملياه املرتبطة به خالل عام 2009م

يبني اجلدول التايل ال�سعات الإنتاجية للكهرباء واملياه للمحطات وكميات الطاقة واملياه امل�سرتاة وكمية الغاز امل�ستهلك خالل عام 2009م، وذلك 
وفقا لإتفاقيات �سراء الطاقة واملياه:
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اإتفاقيات �شراء الطاقة ق�شرية االأجل
 

اإ�سافة اإىل اإتفاقيات �سراء الطاقة واملياه طويلة الأجل، فاإنه لدى ال�سركة اإتفاقيات �سراء الطاقة ق�سرية الأجل مع �سركات خمتلفة تنتج الطاقة 
الكهربائية تلقائيا مع نظام ال�سبكة الرئي�سية ومع �سركة كهرباء املناطق الريفية وذلك فيما يتعلق بنظام كهرباء �ساللة.

يبني اجلدول التايل كميات الطاقة امل�سرتاة خالل فرتة ال�سيف من املنتجني الآخرين يف اإطار اإتفاقيات ق�سرية الأجل خالل عام 2009م :

كميات الطاقة الكهربائية )جيجاوات �شاعة( ال�شـركة  

6.401 �سركة اأ�سمنت عمان  

 15.951 �سركة عمان للتعدين  

44.590 �سركة �سحار لالأملنيوم 

121.645 اآخرين  

133.587 املجموع يف ال�سبكة الرئي�سية 

45.702 �سركة كهرباء املناطق الريفية )حمطتي ري�سوت اأ و ب( 

179.289 املجموع الكلي  
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رسوم بيانية توضح إحصاءات الطاقة والمياه في مختلف المحطات:

صافي السعات اإلنتاجية للكهرباء للمحطات المختلفة والتي تغذي الشبكة الرئيسية 

الطلب على الكهرباء وقت الذروة في الشبكة الرئيسية ومساهمة كل محطة

الر�شم البياين رقم 1: يبني �سايف ال�سعات الإنتاجية للكهرباء )ميجاوات( للمحطات املختلفة والتي تغذي ال�سبكة الرئي�سية )MIS(يف درجه حرارة 
50 درجة مئوية. جمموع �سايف ال�سعات للمحطات يف عام 2009م  بلغت 3775 ميجاوات )�سامال التفاقيات ق�سرية الجل( يف حني بلغت ذروة 

الطلب على الكهرباء 3515 ميجاوات يف 1 يونيو 2009م. 

الر�شم البياين رقم 2:يبني الطلب على الكهرباء وقت الذروة يف ال�سبكة الرئي�سية وم�ساهمة كل حمطة. وقد و�سل ناجت الطلب على الكهرباء وقت 
الذروة يف ال�سبكة الرئي�سية 3515 ميجاوات يف يونيو عام 2009م. اأما بالن�سبة لذروة الطلب على الكهرباء يف نظام كهرباء �ساللة فبلغت 297.4 

ميجاوات يف مايو 2009م. 
ن�سبة الزيادة يف ذروة الطلب على الكهرباء يف ال�سبكة الرئي�سية يف عام 2009م باملقارنة مع عام 2008م بلغت 15.97 %.

صفحة 20 

مالحظة: �ص ع تعني ال�سيطرة على الطلب



نسب اإلستفادة من المحطات

الطاقة الكهربائية المشتراة شهريا 

الر�شم البياين رقم 3:يبني ن�سب الإ�ستفادة من حمطات الطاقة املختلفة لل�سبكة الرئي�سية ونظام كهرباء �ساللة.
ن�سبة ال�ستفادة من حمطة بركاء املرحلة الثانية ووادي اجلزي تقل عن املحطات الأخرى نظرا لبع�ص القيود والعتبارات الإقت�سادية.

الر�شم البياين رقم 4: يبني الطاقة الكهربائية امل�سرتاة �سهريا يف ال�سبكة الرئي�سية ونظام كهرباء �ساللة. 
ن�سبة الزيادة يف الطاقة امل�سرتاة يف عام 2009م مقارنة بعام 2008م بلغت 12.16% يف ال�سبكة الرئي�سية و 17.96% يف نظام كهرباء �ساللة.
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كمية الطاقة الكهربائية المصدرة شهريا في الشبكة الرئيسية خالل عام 2009م

كمية وقود الغاز المستهلك 

الر�شم البياين رقم 5: يبني كمية الطاقة الكهربائية امل�سرتاة �سهريا يف ال�سبكة الرئي�سية خالل عام 2009م.

الر�شم البياين رقم 6: يبني كمية وقود الغاز امل�ستهلك.
بلغت  ن�سبة الزيادة يف ا�ستهالك وقود الغاز 11.24% يف عام 2009م مقارنة بعام 2008م ملقابلة الزيادة يف انتاج الطاقة بن�سبة 7.32% وللمياه 

بن�سبة %28.97.

صفحة 22 



الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الشبكة الرئيسية

الطلب على الكهرباء في وقت الذروة في الشبكة الرئيسية لألعوام )2004-2009 م(

الر�شم البياين رقم 7: يبني الطاقة الكهربائية امل�سدرة اإىل ال�سبكة الرئي�سية لالأعوام 2004-2009م وموؤ�سر النمو ال�سنوي للطلب على الطاقة 
الكهربائية. وقد بلغ متو�سط النمو ال�سنوي لهذه الفرتة ن�سبة %9.21.

الر�شم البياين رقم 8: يبني الطلب على الكهرباء يف وقت الذروة يف ال�سبكة الرئي�سية لالأعوام )2004-2009م(.لقد زاد الطلب على الكهرباء يف 
وقت الذروة من 2314 ميجاوات يف عام 2004م اىل 3424 ميجاوات يف عام 2009م مع متو�سط منو �سنوي وقدره %8.2.
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الطلب على الكهرباء في وقت الذروة في شبكة صاللة

السعات اإلنتاجية لمحطات التحلية من المياه )متر مكعب/ساعة(

الر�شم البياين رقم 9: يبني الطلب على الكهرباء يف وقت الذروة يف �سبكة �ساللة لالأعوام من 2004م اإىل 2009م. 
وقدره  �سنوي  منو  مبعدل  2009م  عام  يف  ميجاوات   297 اىل  2004م  عام  يف  181ميجاوات  من  الذروة  وقت  يف  الكهرباء  على  الطلب  زاد  لقد 

 .%10.4

يبني ال�سعات الإنتاجية ملحطات التحلية من املياه )مرت مكعب/�ساعة( وقد بلغت اجمايل ال�سعة النتاجية 17806 مرت  الر�شم البياين رقم 10: 
مكعب /�ساعة يف عام 2008م و 22806 مرت مكعب /�ساعه يف عام 2009م.

ال�سعة النتاجية ملحطة بركاء املرحلة الثانية  توفرت ابتداءا من تاريخ 15 نوفمرب 2009م. 
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نسب اإلستفادة من محطات التحلية 

كميات المياه المشتراة من محطات التحلية

الر�شم البياين رقم 11: يبني ن�سب الإ�ستفادة من حمطات التحلية ويعزى ال�سبب يف انخفا�ص ن�سبة الإ�ستفادة من حمطة التحلية يف حمطة �سحار 
للكهرباء وحتلية املياه اإىل التاأخري يف تنفيذ �سبكة توزيع املياه.

الر�شم البياين رقم 12: يبني كميات املياه امل�سرتاة من حمطات التحلية.حيث بلغ اإجمايل الإنتاج ال�سنوي 113.4 مليون مرت مكعب يف عام 2009م 
مقارنة ب 97.62 مليون مرت مكعب يف عام 2008م.
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رسومات تظهر االحصاءات فيما يتعلق بالتزويد بالجملة للكهرباء والمياه المرتبطة به:

كميات التزويد السنوي بالجملة للكهرباء إلى شركات التوزيع بالجيجاوات/ساعة

تكاليف التزويد السنوي بالجملة للكهرباء بالمليون ريال 

ومزون(باجليجاوات/�ساعة.بلغ  وجمان  )م�سقط  التوزيع  �سركات  اإىل  للكهرباء  باجلملة  ال�سنوي  التزويد  كميات  يبني   :13 رقم  البياين  الر�شم 
اجمايل كميات التزويد ال�سنوي باجلملة من الكهرباء اىل �سركات التوزيع اىل 15721 جيجاوات/�ساعه يف عام 2009م والذي عك�ص منو مبقدار 

12.2% من عام 2008م.

الر�شم البياين رقم 14:يبني تكاليف التزويد ال�سنوي باجلملة للكهرباء باملليون ريال عماين. بلغت تكاليف التزويد ال�سنوي باجلملة من الكهرباء اإىل 
�سركات التوزيع مبلغ وقدره 182 مليون ريال عماين يف عام 2009م. تعترب �سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء اكرب �سركة توزيع للكهرباء يف ال�سلطنة.   
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تعرفة التزويد الشهري بالجملة للكهرباء

المتوسط الشهري لتعرفة التزويد بالجملة للكهرباء 

الر�شم البياين رقم 15: يظهر تعرفة وكميات التزويد ال�سهري باجلملة للكهرباء.بلغ احلد الق�سى للتزويد ال�سهري باجلملة للكهرباء ل�سركات 
التوزيع )م�سقط ، مزون ، جمان( يف �سهر يوليو. وقد و�سلت الزيادة من 1663 جيجاوات/�ساعه يف عام 2008م اىل 1925 جيجاوات/�ساعه يف 

عام 2009م وقد زادت التعرفة من 27 مليون ريال عماين يف عام 2008م اىل 30 مليون ريال عماين يف عام 2009م. 

الر�شم البياين رقم 16: يظهر املتو�سط ال�سهري لتعرفة التزويد باجلملة للكهرباء لعام 2009م. اعلى تعرفة تزويد باجلملة للكهرباء يف الفرتة بني 
�سهر مايو اىل يوليو.
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كمية المياه التي تم بيعها خالل عام  2009 م

ناتج المياه المصدرة )2004 - 2009 م( 

الر�شم البياين رقم 17: يبني كمية املياه التي مت بيعها اإىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه خالل عام 2009م.

الر�شم البياين رقم 18: يبني ناجت املياه امل�سدرة اإىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه لالأعوام )2004م-2009م( وموؤ�سر النمو ال�سنوي للطلب على 
املياه. وقد بلغ الإجمايل ال�سنوي لكميات املياه امل�سدرة  اإىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه 113.29 مليون مرت  مكعب يف عام 2009م. 

يف عام 2009م تعترب حمطة حتلية الغربة اأكرب حمطة لتحلية املياه يف ال�سلطنة بناجت مياه و�سل اىل 50.46 مليون مرت مكعب مبعدل 44.5% من 
اإجمايل ناجت املياه من كل حمطات التحلية. 
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تكاليف التزويد بالجملة للمياه مصنفة حسب المحطة )مليون ريال عماني(

تكاليف التزويد بالجملة للمياه مصنفة حسب المحطة  )مليون ريال عماني(

الر�شم البياين رقم 19: يظهر تكاليف التزويد باجلملة للمياه م�سنفة ح�سب املحطة )مليون ريال عماين(.

الر�شم البياين رقم 20: تكاليف التزويد باجلملة للمياه م�سنفة ح�سب املحطة )مليون ريال عماين(. زاد اجمايل تكاليف التزويد باجلملة من 
املياه لدوائر املياه من 63.87 مليون ريال عماين يف عام 2008م اىل 64.73 ريال عماين يف عام 2009م مبعدل منو �سنوي وقدره 1.35% . اجمايل 
التكلفة الثابتة من تكاليف التزويد باجلملة من املياه زاد من 55.89 مليون ريال عماين يف عام 2008م اىل 55.77 مليون ريال عماين يف عام 

2009م مع منو �سنوي وقدره – %0.2.
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تكاليف وكميات التزويد الشهري للمياه بالجملة

 المتوسط اليومي للتزويد بالمياه بالجملة مصنف حسب الشهر والمحطة 
)ألف متر مكعب في اليوم(

املياه  من  كميات  اعلى   . 2009م  لعام  واإيراداتها(  )الكميات  باجلملة  للمياه  ال�سهري  التزويد  وكميات  تكاليف  يو�سح   :21 رقم  البياين  الر�شم 
امل�سدرة اىل دوائر املياه كان يف �سهرمايو. وقد زاد من  8.7 مليون مرت مكعب يف عام 2008 اىل 10.5 مليون مرت مكعب يف عام 2009. 

الر�شم البياين رقم 22: املتو�سط اليومي للتزويد باملياه باجلملة م�سنف ح�سب ال�سهر واملحطة لعام 2009م )األف مرت مكعب يف اليوم(.
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نظام كهرباء صاللة

وكمبادره للتخ�سي�ص من قبل احلكومة، فاإن عملية ت�سغيل نظام كهرباء �ساللة بداأت يف مايو 2003م، وفقا لتفاقية امتياز �ساللة التي اأبرمتها 
اأعمال ت�سغيل و�سيانة نظام كهرباء  اإدارة ومتابعة  احلكومة مع �سركة ظفار للطاقة.ومنذ �سهر مايو من عام 2005م وال�سركة تقوم مب�سوؤوليات 
�سالله وكذلك متابعة اأعمال التو�سعات اجلديدة يف ن�ساط الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمات امل�ستهلكني ومراجعة واعتماد اخلطط ال�سنوية واخلم�سية 

والعالوات ال�سهرية وتقارير ح�سن الأداء املقدمة من �سركة ظفار للطاقة طبقا لتفاقية المتياز.
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إدارة إتفاقيات

نظًرا ملا متثله الإتفاقيات من اأهمية كربى لأعمال ال�سركة، فاإنها تويل اهتماًما كبرًيا لتطويراإدارة هذه الإتفاقيات والعمل على حت�سني العالقة مع 
اأنه  اإل  عمالئها وتطوير الأداء املهني للقيام باأعمالها، ومن خالل ادارة اتفاقيات �سراء الطاقة /الطاقة واملياه وعقد اتفاقية المتياز ب�سالله  

مازالت هناك بع�ص الأمور التي تعمل ال�سركة على ت�سويتها ولعل اأهمها:

1.  �شركةظفارللطاقة

1-   خم�ش�س النقل والتوزيع

ا�ستمرت ال�سركة يف دفع خم�س�ص تو�سعة وحت�سني �سبكة النقل والتوزيع اإىل �سركة ظفار للطاقة �ص.م.ع.ع بناء على راأي اخلبري ال�سادر يف 
اأغ�سط�ص 2005م ، وقد طالبت ال�سركة وزارة املالية بذات املبلغ. تعتزم ال�سركة الإعرتا�ص على راأي اخلبري عن طريق عملية التحكيم.

2-   زيادة خم�ش�س تكاليف ت�شغيل �شبكة النقل والتوزيع

بالن�سبة لل�سنوات 2007م ، 2008م ،2009م، فقد طالبت �سركة ظفار للطاقة مببلغ 1.252مليون ريال عماين ومبلغ 1.353مليون ريال عماين 
ومبلغ 1.511 مليون ريال عماين على التوايل عن زيادة خم�س�ص ت�سغيل �سبكة النقل والتوزيع. وهذه امل�ساألة مو�سع خالف مع �سركة ظفار 
للطاقة ولقد قامت �سركة ظفار للطاقة باإ�سعار ال�سركة بنيتها اإحالة اخلالف اإىل خبري من اأجل التحكيم وفقا ملا هو وارد يف املادة )32( من 

اتفاقية المتياز. وتقوم ال�سركة حاليا بالتفاو�ص مع �سركة ظفار حول الت�سوية املحتملة لهذه امل�ساألة.

خدمات العمالء ومقايي�س التزويد   -3

عام  2003م

قامت ال�سركة خالل عام 2004م باإ�سعار �سركة ظفـار للطاقــة مطالبتها بغـرامـات وقدرها1.10 مليون ريال عماين تقريبًا فيما يخ�ص عدم 
اإلتزام �سركة ظفار للطاقة ببع�ص بنود اإتفاقية الإمتياز خالل عام 2003م .

وفقًا لبنود اتفاقية الإمتياز ، قام الطرفان باإحالة بع�ص الأمور اإىل خبري م�ستقل . قام اخلبري بتقدمي راأيه ل�سالح �سركة ظفار للطاقة بتاريخ 
14 يوليو 2005 . قامت ال�سركة باإ�سعار �سركة ظفار للطاقة بنيتها بالإعرتا�ص على راأي اخلبري عن طريق عملية التحكيم.

من عام )2004م – 2008م(

لقد طالبت ال�سركة من �سركة ظفار للطاقة خالل الأعوام )2004م-2008م( بالغرامات فيما يخ�ص عدم اإلتزام �سركة ظفار للطاقة ببع�ص 
بنود اإتفاقية الإمتياز كما هو مبني يف الأ�سفل:

 2008  2007  2006  2005  2004   

0،002  1،050  13،400  0،439  1،965 املبلغ باملليون ريال عماين   
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2.   �شركة �شحار للطاقة

لقد طالبت ال�سركة باأ�سرار مقطوعة قدرها 2.210 مليون ريال عماين من �سركة �سحار للطاقة عن التاأخري يف الإلتزام بتاريخ بدء الت�سغيل 
التجاري )COD( ومبلغ 1.131 مليون ريال عماين عن مطالبات تاأخري الت�سغيل املبكر للكهرباء.وقد قبلت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة 
واملياه بع�ص املطالبات التي اثريت من قبل �سركة �سحار للطاقة بعد احل�سول على ال�ست�سارة القانونية اخلارجية. وما زال التفاو�ص مع �سركة 
�سحار للطاقة فيما يتعلق بباقي النزاع.  يف حني اأن �سركة �سحار للطاقة تعار�ص هذه املطالبة ، اإل اأنها مل متار�ص خيارها يف تعيني خبري 

ليف�سل يف هذا الأمر.

3.   �شركة اأ�س ام اإن بركاء

لقد طالبت ال�سركة باأ�سرار مقطوعة قدرها 1.220 مليون ريال عماين من �سركة اأ�ص ام اإن بركاء عن التاأخري يف الت�سغيل املبكر للكهرباء 
ومبلغ 6.795 مليون ريال عماين عن التاأخري يف الإلتزام بتاريخ بدء الت�سغيل التجاري )COD(. �سركة اأ�ص ام اإن بركاء مل متار�ص خيارها 

يف تعيني خبري ليف�سل يف هذا الأمر.

صفحة  33



حوكمة الشركة

جمل�س االإدارة
يتكون جمل�ص اإدارة ال�سركة من خم�سة اأع�ساء غري تنفيذيني مت تعيينهم بوا�سطة امل�ساهمون، حيث ميثل رئي�ص املجل�ص وثالثة اأع�ساء اآخرين �سركة 

الكهرباء القاب�سة وميثل ع�سو واحد وزارة املالية. وقد قام جمل�ص الإدارة بت�سكيل ثالث جلان فرعية هي:

جلنة التدقيق: تقوم اللجنة بدرا�سة اجلوانب املتعلقة بتعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني واملدققني الداخليني ومراجعة تفا�سيل خطة   .1
اأو التزوير املايل التي قد حتدث يف احل�سابات املالية،  بالإ�سافة اإىل ذلك تقوم  عملهم ونتائج عملية التدقيق، وفح�ص عمليات الحتيال 
اللجنة بدرا�سة اجلوانب املتعلقة باإعداد احل�سابات املالية، وي�سمل ذلك مراجعة القوائم املالية الف�سلية وال�سنوية قبل اإ�سدارها، ومراجعة 

حتفظات مراقبي احل�سابات على م�سودة القوائم املالية.

جلنة املوارد الب�شرية: وتتمثل مهمتها الرئي�سية يف م�ساعدة جمل�ص الإدارة يف و�سع وتطوير �سيا�سات املوارد الب�سرية لل�سركة مبا فيها دليل   .2
املوارد الب�سرية والتعيينات يف املنا�سب الإدارية التنفيذية.

ح�سب  الغري  مع  التعاقدات  على  وامل�سادقة  املوافقة  يف  الإدارة  جمل�ص  م�ساعدة  يف  الرئي�سية  مهمتها  وتتمثل  الداخلية:  املناق�شات  جلنة   .3
ال�سالحيات املالية املحددة للجنة يف دليل ال�سالحيات املالية لل�سركة.

ويقوم املجل�ص وجلانه بر�سم ال�سيا�سات العامة لل�سركة ومتابعة تنفيذ اأعمالها، واملوافقة على موازنتها والتعيينات يف املنا�سب الإدارية التنفيذية. 
ويبني اجلدول التايل عدد الجتماعات التي عقدها جمل�ص الإدارة وجلانها وموقف ح�سور اأع�سائها:

)( الرقام يف القوا�ص متثل عدداجلل�سات التي تقع �سمن فرتة �سالحية الع�سو حل�سورالجتماعات

بلغ اأجمايل اأتعاب اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبا فيه بدل ح�سور الإجتماعات مبلغ وقدره 49233 ريال عماين.

(رئيس مجلس اإلدارة سابقا)

املهندس
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أنظمة الرقابة الداخلية

توؤمن ال�سركة باأن وجود نظام فعال للرقابة والتدقيق الداخلي ي�ساهمان كثرًيا يف حت�سني اأداء ال�سركة لأن�سطتها و�سمان المتثال للقوانني والأنظمة. 
ومن اأجل ذلك قامت ال�سركة بتعيني مدقق داخلي ملراجعة معامالت ال�سركة التي متت خالل الفرتة من 1 يناير 2009م اإىل 31 دي�سمرب2009م ، 

وذلك با�ستخدام املخاطر التجارية، والتي تاأخذ يف عني العتبار املخاطر اخلارجية والإدارية واملالية والت�سغيلية وال�سرتاتيجية.

النهج املتبع خالل عملية التقييم ، وفقا خلطة التدقيق الداخلي لل�سنة هي كما يلي :

مراجعةالطرق والو�سائل حلماية اأ�سول ال�سركة.  .1

التدقيق علىامل�ساريع اجلديدة.   .2

التحقق من ت�سغيل ال�سوابط فيما يتعلق با�سترياد وت�سدير الطاقة وامتثال كل من �سيا�سة ال�سركة يف هذا ال�سدد.  .3

حتليل ح�ساب ودفاتر املدينون ومراقبة املتح�سالت من املدينون.  .4

5.  حتليل ح�ساب ودفاتر الدائنون ومراقبة املدفوعات للدائنني.

6.  تقدمي املعلومات اإىل املجل�ص الإدارة عن مدى كفائة وفعالية نظام ال�سركة والإدارة الداخلية ، وتكنولوجيا املعلومات، والنظام املحا�سبي 
واملايل املتعلق بهذه املعامالت. 

مراجعة نظم املراقبة ل�سمان موثوقية و�سالمة املعلومات املتعلقة بهذه املعامالت.   .7

تعزيز الوعي بق�سايا اإدارة املخاطر ، و�سمان اأن يكون اأع�ساء جمل�ص الإدارة واملوظفني على علم باملتطلبات القانونية ، والت�سريعات والنظم   .8
احلكومية وقواعد ال�سلوك والأخالق ، والتنظيم الداخلي وعلى اأي تغيري يح�سل من وقت لآخر.
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األداء اإلداري

الت�شنيف االإئتمان  -1

ح�سلت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه على ت�سنيف )A( لالإ�سدارات الإئتمانية لل�سركات على املدى الطويل من قبل �ستندر اأند بور   
خلدمات الت�سنبف )Standard & Poor's Ratings service( بال�سافة اىل ت�سنيف )A2( من قبل وكالة مودي خلدمات امل�ستثمرين. اإن 

هذا الت�سنيف يعك�ص الدور املهم والفريد الذي تلعبه ال�سركة كم�سرتي وبائع الوحيد للكهرباء ومياه التحلية املرتبطة به يف �سلطنة عمان.

املوازنة الت�شغيلية لعام 2010م  -2

اعتمد جمل�ص الإدارة لل�سركة وكذلك جمل�ص اإدارة �سركة الكهرباء القاب�سة موازنة ال�سركة لعام 2010م.  

املوظفون ج - 

مت خالل العام �سغل معظم الوظائف الرئي�سية يف ال�سركة وفقا خلطة التوظيف املو�سوعة، والتي تت�سمن تعيني كل من امل�ست�سار القانوين   
ومدير اأول للم�ساريع. وبلغ اإجمايل عدد املوظفني يف كل من املكتب الرئي�سي وفرع ال�سركة يف �ساللة 49 موظفًا.

التعمني د-  

تعترب خطة تدريب املوارد الب�سرية العمانية اإحدى ال�سيا�سات الهامة التي و�سعتها الإدارة التنفيذية لل�سركة وهي الركيزه الأ�سا�سية لتوظيف   
املواطنني العمانيني يف خمتلف امل�ستويات الوظيفية لل�سركة بطريقة منظمة وعلى مراحل، حيث بلغ عدد املوظفني العمانيني بال�سركة 38 
موظفًا من اأ�سل 49 موظف والذي ميثل ن�سبة قدرها 78% من اإجمايل عدد العمالة بها.وقد بلغت م�ساريف التدريب لعام 2009م مبلغًا وقدره 

96057 ريال عماين مماميثل 6،4% من اإجمايل م�ساريف املوظفني.
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الهيكل التنظيمي للشركة
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اآلداء المالي

يبني امللحق التايل القوائم واحل�سابات املالية لل�سركة وتقرير املدقق اخلارجي )براي�ص وتر هاو�ص كوبرز( عن ال�سنة املالية املنتهية يف 
2009/12/31م
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القوائم املالية
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2009

املقر الرئي�شي للعمل
الطابق الثاين - بنايةرقم 187

�شارع املعار�س - غال
�شلطنة ُعمان

العنوان امل�شجل:
�س.ب: 1388

الرمز الربيدي 112، روي
�شلطنة ُعمان
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القوائم املالية
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2009
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الإي�ساحات املدر جة بال�سفحات من 46 اإىل 67 تكون جزءًا ليتجزاأ من هذه القو ائم املالية.
تقرير مراقبي احل�سابات - �سفحة رقم 41. 
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الإي�ساحات املدر جة بال�سفحات من 46 اإىل 67 تكون جزءًا ليتجزاأ من هذه القو ائم املالية.
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