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كلمة	رئي�س	جمل�س	الإدارة

	امل�شاهم�ن	الأعزاء،،،

اإنه	ملن	دواعي	�شروري،	وبالنيابة	عن	اأع�شاء	جمل�س	الإدارة،	اأن	اأقدم	لكم	التقرير	ال�شن�ي	لل�شركة	

العمانية	ل�شراء	الطاقة	واملياه	)�س.م.ع.م(	لعام	2010م.

هامة	 تغيريات	 واإجراء	 تنفيذي	جديد	 رئي�س	 تعيني	 مع	 لل�شركة	 بالن�شبة	 هامة	 �شنة	 2010م	 كانت	

على	جمل�س	الإدارة.	لقد	كانت	�شنة	حتدي	ولكنها	تت�شم	بالنجاح	الكبري	وهي	�شنة	ميكن	لكل	من	له	

عالقة	بال�شركة	الفتخار	بها.

وفيما	يلي	نبذة	لبع�س	الإجنازات	الرئي�شية	التي	حققتها	ال�شركة	خالل	�شنة	2010م:

تنفيذ	عق�د	الإنتاج	امل�ؤقت	للطاقة	الكهربائية	لنظام	ال�شبكة	الرئي�شية	ونظام	كهرباء	�شاللة	بغر�س	ال�فاء	بجميع	التزامات	معدل	الفاقد	يف	

الحمال	لعام	2010م.

الت�قيع	على	عقد	م�شروع	بركاء	املرحلة	الثالثة	و	م�شروع	�شحار	املرحلة	الثانية	الذين	�شي�شيفان	990	ميجاوات	لنظام	ال�شبكة	الرئي�شية	يف	�شنة	

2012م	و1490	ميجاوات	بحل�ل	�شنة	2013م.

امل�شي	قدما	نح�	طرح	مناق�شة	لن�شاء	حمطة	كهرباء	جديدة	ب�ش�ر،	حيث	مت	اإ�شدار	طلب	العرو�س	خالل	ثالثة	�شه�ر	.

الحتفال	باإقامة	م�شروع	حمطة	اإنتاج	الطاقة	الكهربائية	وحتلية	املياه	ب�شاللة	والذي	�شي�فر	173	ميجاوات	من	الطاقة	و15	ملي�ن	جال�ن	من	املياه	

يف	الي�م	بحل�ل	العام	2011	م	و445	ميجاوات	من	الطاقة	بحل�ل	العام	2012م.

ا�شتالم	طلبات	من	الهيئة	العامة	للكهرباء	واملياه	للبدء	يف	م�شروعها	الأول	للمياه	فقط	اإ�شافة	اإىل	ت�يل	امل�شئ�لية	عن	اأكرب	م�شروع	يف	ال�شلطنة	

للطاقة	ال�شم�شية.

وكما	ه�	م��شح	يف	التقرير	ال�شن�ي	لل�شنة	املا�شية	فقد	تاأثرت	النتائج	املالية	لل�شركة	ب�ش�رة	كبرية	ب�شبب	التغيريات	يف	املعاجلة	املحا�شبية	لتفاقيات	

�شراء	الطاقة	)واملياه(	ومبا	يتما�شى	مع	ت��شيات	املدققني	بغر�س	اللتزام	مبعايري	املحا�شبة	الدولية.	مما	ترتب	عنه	ت�شجيل	ال�شركة	ل�شايف	خ�شارة	

قبل	ال�شريبة	مببلغ	وقدره	3،223	األف	ريال	عماين.	وكما	ه�	احلال	يف	ال�شنة	املا�شية،	فاإن	هذا	امل��ش�ع	ه�	م�شاألة	وقتية	فقط	،	اإذ	تظل	ال�شركة	

حتقق	ف�ائ�س	نقدية	من	اأن�شطتها	الت�شغيلية	بلغت	1،049	األف	ريال	عماين.

خالل	ال�شنة	ا�شتقال	ع�ش�ي	جمل�س	الإدارة	الفا�شل	طاهر	بن	�شامل	العامري	والفا�شل	كاليف	دالت�ن	من	من�شبيهما.	واأود	اأن	اأعرب	عن	�شكري	

و�شكر	اأع�شاء	جمل�س	الإدارة	مل�شاهماتهما	يف	ال�شركة.	كما	التحق	ع�ش�ان	جديدان	خالل	ال�شنة	بال�شركة	وهما	الفا�شل	عبد	اهلل	احلارثي	والفا�شل	

حمدان	الهنائي.

يف	ماي�	2010م	قامت	ال�شركة	بتعيني	الفا�شل	ب�ب		وايتل�	رئي�شا	تنفيذيا	جديدا	لل�شركة.	حل	الفا�شل/		وايتل�	حمل	الفا�شل	كاليف	دالت�ن،	الرئي�س	

التنفيذي	بالإنابة،	الذي	التحق	بالعمل	يف	ال�شركة	يف	وظيفة	مع	ال�شركة	كرئي�س	وحدة	العمليات.	اإن	معرفة	الفا�شل/ب�ب	وايتل�	بال�شركة	وقطاع	

الكهرباء	يف	عمان	عم�ما	يجعالن	منه	الختيار	املثايل	لهذا	الدور	املح�ري.	ي�شعر	جمل�س	الإدارة	بالثقة	باأن	لدينا	فريق	اإدارة	ق�ي	وهذا	ما	برهنته	

نتائج	�شنة	2010م.

يف	ن�فمرب	2010م	علمت	ال�شركة		ب�فاة	املهند�س	عبد	الرحمن	بن	عقيل	ال	ابراهيم	الذي	كان	مديرا	لفرع	ال�شركة	ب�شالله.	لقد	مثل	هذا	احلدث	

حزنا	ملجل�س	الإدارة	وجلميع	العاملني	يف	ال�شركة	لفقدان	زميل	لهم	،	ون�د	اأن	نعرب	عن	تعازينا	لأ�شرته	الكرمية.
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ميثل	العام	2011م		حتديا	اآخر	لل�شركة	ملا	يحمل	يف	طياته	العديد	من	املتطلبات	املرتبطة	باإ�شتالم	عدد	من	امل�شاريع	والبدء	يف	ت�شغيل	م�شاريع	اأخرى	

،	ومن	اأهمها:

التاأكد	من	اأن	م�شروع	حمطة	اإنتاج	الطاقة	الكهربائية	وحتلية	املياه	ب�شاللة	م�شت�فيا	لل�شروط	الرئي�شية	لالإنتاج	املبكر	للكهرباء	بحل�ل	ي�لي�	2011	م.

اإدارة	وجتهيز	300	ميجاوات	من	الإنتاج	امل�ؤقت	للطاقة	ل�شمان	ت�فر	طاقة	كافية	يف	نظام	ال�شبكة	الرئي�شية	للكهرباء	يف	�شنة	2011	م.

اإدارة	الربط	الكهربائي	بني	نظام	كهرباء	�شاللة	و	�شركة	تنمية	نفط	عمان	لي�شبح	مت�فرا	بحل�ل	�شهر	اأغ�شط�س		2011م.

النتهاء	من	مناق�شة	م�شروع	حمطة	الإنتاج	امل�شتقل	للكهرباء	ب�ش�ر	وال��ش�ل	اإىل	مرحلة	الت�قيع	على	هذا	العقد.

بل�رة	اإجراءات	املناق�شة	ملحطة	النتاج	امل�شتقل	للمياه	بالغربة.

القيام	مب�شروع	الطاقة	ال�شم�شية	الرئي�شي	بالنيابة	عن	احلك�مة	لتط�ير	اأكرب	مرفق	طاقة	�شم�شية	باملنطقة.

بالإ�شافة	اإىل	ذلك	ت�يل	ال�شركة	اهتماما	بالغا	باأن�شطة	امل�ارد	الب�شرية	الرئي�شية	يف	جمالت	تط�ير	امل�ظفني	والتعمني	بغر�س	بناء	م�ؤ�ش�شة	م�شتدامة	

بقيادات	من	الك�ادر	العمانية	يف	امل�شتقبل.

ونحن	واثقني	من	اأن	ال�شركة	جاهزة	ملقابلة	هذه	التحديات	الهامة	ونتطلع	اإىل	الحتفال	بنتيجة	هذا	النجاح.

اأود	اأن	اأعرب	عن	�شكري	اجلزيل	لأع�شاء	جمل�س	الإدارة	والإدارة	التنفيذية	وم�ظفي	ال�شركة	الذين	وبف�شل	تفانيهم	واإخال�شهم	متكنا	من	جعل2010م		

�شنة	ناجحة	بالرغم	من	التغيريات	الكبرية	يف	الهيكل	التنظيمي	لل�شركة	ونتطلع	ل�شنة	2011	م	اأكرث	جناحا.		كما	اأود	اأن	اأعرب	عن	�شكري	ل�شركة	

العامة	للكهرباء	واملياه	وهيئة	تنظيم	الكهرباء	وجميع	ال�حدات	احلك�مية	ذات	ال�شلة	و�شركات	القطاع	على	دعمهم	 القاب�شة،	والهيئة	 الكهرباء	

امل�شتمر.

واأخريا	وبالنيابة	عن	اأع�شاء	جمل�س	الإدارة	والإدارة	التنفيذية	وم�ظفي	ال�شركة	اأود	اأن	اأنتهز	هذه	الفر�شة	لنعرب	عن	خال�س	ال�فاء	والعرفان	اإىل	

املقام	ال�شامي	مل�لنا	ح�شرة	�شاحب	اجلاللة	ال�شلطان	قاب��س	بن	�شعيد	املعظم	حفظه	اهلل	ورعاه	و	اإىل	حك�مته	الر�شيدة	للرعاية	امل�شتمرة	والدعم	

ال�شخي	يف	�شبيل	تنمية	وتط�ير	قطاع	الكهرباء	واملياه	يف	ال�شلطنة.

وتف�شل�ا	بقب�ل	فائق	الحرتام	،،،

�ضعود بن نا�ضر ال�ضكيلي

رئي�س	جمل�س	الإدارة
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نبذة	عن	ال�شركة

تاأ�ش�شت	ال�شركة	العمانية	ل�شراء	الطاقة	واملياه	ك�شركة	م�شاهمة	عمانية	مقفلة	)�س.م.ع.م(	يف	عام	2003م	و�شدر	قان�ن	تنظيم	وتخ�شي�س	قطاع	

القان�ن	 ال�شركة.	كما	مت	مب�جب	 واخت�شا�شات	 يت�شمن	مهام	 والذي	 ال�شلطاين	رقم	)2004/78(	 املر�ش�م	 به	مب�جب	 املرتبطة	 واملياه	 الكهرباء	

اإ�شدار	منهاج	التح�يل	اخلا�س	بتح�يل	الأن�شطة	اخلا�شة	بقطاع	الكهرباء	واملياه	املرتبطة	به	من	وزارة	الإ�شكان	والكهرباء	واملياه	اإىل	ال�شركات	التي	

مت	تاأ�شي�شها	حديثا	وفقا	لخت�شا�س	كل	�شركة.	اأ�شبح	م�شروع	التح�يل	�شاري	املفع�ل	اعتباًرا	من	1	ماي�	2005م.	

مت	تاأ�شي�س	ال�شركة	براأ�شمال	يبلغ	500،000	ريال	عماين	)خم�شمائة	األف	ريال	عماين(	مق�شمًا	على	خم�شمائة	األف	�شهم	بقيمة	ا�شمية	ريال	عماين	

واحد	لكل	�شهم.	ال�شركة	ممل�كة	بالكامل	حلك�مة	�شلطنة	عمان	حيث	متلك	�شركة	الكهرباء	القاب�شة	ن�شبة	99.99%	من	اأ�شهم	ال�شركة	بالنيابة	عن	

احلك�مة	بينما	متلك	وزارة	املالية	ن�شبة	0.01%	من	اأ�شهم	ال�شركة.

٪ ١٠٠

٪ ٩٩٫٩٩

٪ ٠٫٠١

وزارة املالية

شركة الكهرباء القابضة

الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه
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حددت �ملادة )74( من قانون �لقطاع مهام و�خت�شا�شات �ل�شركة على �لنحو �ملبني �أدناه:

ت�فري	�شعة	اإنتاجية	وناجت	يغطي	جميع	الطلبات	املعق�لة	على	الكهرباء	يف	�شلطنة	عمان	بالتن�شيق	مع	�شركة	كهرباء	املناطق	الريفية. 	)1(

ت�فري	اإنتاج	مياه	التحلية	وفقًا	للحد	الأق�شى	الذي	يتفق	مع	ال�شراء	القت�شادي	من	ال�شعة	الإنتاجية	والناجت	من	مياه	التحلية	والكهرباء. 	)2(

التعاون	مع	�شركة	كهرباء	املناطق	الريفية	يف	�شاأن	التخطيط	امل�شتقبلي	للطلب	املعق�ل	على	الكهرباء	وما	يلزم	ذلك	من	�شعة	جديدة. 	)3(

تدبري	احل�ش�ل	على	اخلدمات	امل�شاعدة	متى	وكيفما	يك�ن	مطل�بًا	بالتن�شيق	مع	ال�شركة	العمانية	لنقل	الكهرباء. 	)4(

		 تزويد	الهيئة	العامة	للكهرباء	واملياه	مبياه	التحلية	باجلملة	طبقًا	لتفاق	يربم	لهذا	الغر�س	ويحدد	فيه	مقابل	هذا	التزويد	ال�شروط	 	)5(

الالزمة	لذلك	مع	�شمان	بيع	مياه	منزوعة	املعادن	جلهات	اأخرى. 	

اإمداد	ال�شركات	املرخ�شة	بالكهرباء	مقابل	تعرفة	التزويد	باجلملة	و�شمان	اإتاحة	الإمدادات	الكافية	من	الكهرباء	لهذه	ال�شركات	لتتمكن		 	)6(

من	تلبية	كامل	الطلب	على	الكهرباء. 	

ا�شترياد	اأو	ت�شدير	الطاقة	الكهربائية	وفقًا	لأحكام	املادة	)114(	من	هذا	القان�ن. 	)7(

تغطية	احلاجة	لل�شعة	اجلديدة	وذلك	باإن�شاء	حمطات	جديدة	يك�ن	ت�شميمها	وبناوؤها	ومت�يلها	ومتلكها	وت�شغيلها	من	جانب	امل�شتثمرين		 	)8(

املحليني	والأجانب. 	

يف	جميع	الأح�ال	يجب	على	ال�شركة	عدم	التمييز	اأو	النحياز	دون	مربر	قان�ين	بني	الأ�شخا�س	كما	يجب	عليها	اللتزام	بال�شيا�شة		 	)9(	

العامة	للدولة	لدى	مبا�شرتها	املهام	امل�شندة	اإليها	مب�جب	هذا	القان�ن	وخا�شة	فيما	يتعلق	با�شتخدام	ال�ق�د	و�شعره. 	 	

اأن	تك�ن	ال�شعة	الإنتاجية	والناجت	واخلدمات	امل�شاعدة	وجميع	ال�شلع	واخلدمات	الأخرى	قد	مت	�شراوؤها	اأو	احل�ش�ل	عليها	واإدارتها	على		 	)10(	

اأ�شا�س	ال�شراء	القت�شادي. 	

اإ�شدار	التعليمات	ل�شركة	م�شروع	�شاللة	بتح�يل	اأ�ش�ل	�شبكتها	اإىل	�شركة	الكهرباء	القاب�شة	وذلك	عند	اإنهاء	اتفاقية	المتياز	اأو	انتهاء		 	)11(

مدتها. 	

تعمل	ال�شركة	من	مكتبني	يف	م�شقط	و�شاللة	ويعمل	بها	49	م�ظفا.
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الهيكل	التنظيمي	لل�شركة

2010م	قامت	ال�شركة	ب��شع	هيكل	تنظيمي	معدل	لإدارة	�ش�ابط	الرقابة	وامل�شاريع	والعمليات	الت�شغيلية	لل�شركة	ب�ش�رة	اأكرث	فعالية. يف	عام	

الهدف	الرئي�شي	من	هذا	الهيكل	ه�:

: IQGOE’G ¢ù∏› ¿É÷

ájô°ûÑdG OQGƒŸG áæ÷ -

á«∏NGódG äÉ°übÉæŸG áæ÷ -

≥«bóàdG áæ÷ -

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

IôFGódG ôjóe 

á«ª«¶æàdGh á«fƒfÉ≤dG 
ò«ØæJ ôjóe

™jQÉ°ûŸG 
™jQÉ°ûŸG ôjƒ£J ôjóe§«£îàdG ôjóe

äÉ°SGQódG ôjóe

á«é«JGÎ°S’G 
äÉ«∏ª©dG IóMh ¢ù«FQ

á«∏«¨°ûàdG IQGOE’G

äÉ«∏ª©dG IóMh ¢ù«FQ

¬dÓ°U ´ôa ôjóeAÓª©dG äÉeóNh Oƒ≤©dG ôjóeäÉHÉ°ù◊Gh á«dÉŸG ôjóeájQGOE’Gh ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjóe

IQGOE’G ¢ù∏›

IOƒ÷G ¿Éª°V 

تركيز	وظيفة	الرئي�س	التنفيذي	يف	الأوجه	الأ�شا�شية	لأن�شطة	ال�شركة	وهي	التخطيط	وامل�شاريع	وذلك	باإدخال	وظيفة		رئي�س	وحدة	العمليات	

لإدارة	خدمات	الدعم.

ف�شل	الأوجه	الرئي�شية	ل�ظائف	امل�شاريع	والتخطيط	اإىل	اإدارات	التنفيذ	والتط�ير	والدرا�شات	الإ�شرتاتيجية	لت�فري	منهج	اأكرث	تركيزا	يف	هذه	

املجالت.
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الدوائر	الرئي�شية	بال�شركة

�لدر��شات �ال�شرت�تيجية:

دائرة	الدرا�شات	ال�شرتاتيجية	هي	امل�ش�ؤولة	عن	اإجراء	درا�شات	لتحديد	�شيا�شات	ال�شركة	املت��شطة	والط�يلة	الأجل	لن�شطة	�شراء	الطاقة	واملياه	مبا	

يتفق	مع	ا�شرتاتيجية	احلك�مة	القت�شادية	واأهداف	�شيا�شاتها.	على	اأن	ت�ؤخذ	نتائج	هذه	الدرا�شات	يف	تعزيز	التخطيط	التف�شيلي	الذي	حتتفظ	به	

دائرة	التخطيط	والقت�شاد	،	و	يف	تعزيز	امل�شاريع	اجلديدة	التي	تدار	من	قبل	دائرة	تط�ير	امل�شاريع.	

�لتخطيط و�القت�شاد:

دائرة	التخطيط	والقت�شاد	م�شئ�لة	عن	ت�قع	الطلب	على	الكهرباء	والتخطيط	ل�شعة	انتاجية	وناجت	جديد	لل�فاء	مبعيار	تخطيط	ل�شمان	الإنتاج	

ال�ارد	يف	ترخي�س	ال�شركة	اإ�شافة	اإىل	حتديد	ون�شر	تعريفة	التزويد	باجلملة	للكهرباء	واملياه.

تطوير �مل�شاريع :

دائرة	تط�ير	امل�شاريع	م�شئ�لة	عن	تط�ير	متطلبات	م�شروع	�شعة	انتاج	الطاقة	وحتلية	املياه	واإجراء	مناف�شة	“عادلة	و�شفافة” مفت�حة	للم�شتثمرين	
املحليني	والأجانب	لت�فري	تلك	ال�شعة	والتاأكد	من	وج�د	جميع	العق�د	ذات	ال�شلة	التي	حتكم	ذلك.
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تنفيذ �مل�شاريع :

دائرة	تنفيذ	امل�شاريع	م�شئ�لة	عن	التاأكد	من	امتام	جميع	م�شاريع	ال�شركات	يف	وقتها	لل�فاء	بتاريخ	الت�شغيل	التجاري.	يت�شمن	ذلك	اإدارة	اتفاقيات	

�شراء	الطاقة	واملياه	خالل	مرحلتها	املبدئية	لبناء	امل�شروع	والتاأكد	من	حتقيق	املراحل	الرئي�شية.

خدمات �لدعم :

اإدارة	العق�د:	دائرة	العق�د	ومتابعة	العمالء:

تدير	دائرة	عق�د	العمالء	جميع	اتفاقيات	�شراء	الطاقة	واملياه	واتفاقيات	�شراء	الطاقة	لل�شركة	والتي	تعمل	كنقطة	ات�شال	رئي�شية	مع	جميع	املحطات	

القائمة.	الدائرة	م�شئ�لة	عن	املحافظة	على	عالقات	الأعمال	مع	جميع	م�ردينا	الرئي�شيني.	بالإ�شافة	اإىل	م�شئ�لية	�شمان	اأن	تك�ن	جميع	الف�اتري	

ال�شهرية	املقدمة	لل�شركة	تتفق	مع	اتفاقيات	�شراء	الطاقة	واملياه.	تتطلب	هذه	العملية	املعقدة	معرفة	�شليمة	بامل�ا�شيع	الفنية	بالإ�شافة	اإىل	فهم	

النماذج	املالية	املف�شلة	بالكامل.
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الدعم	املحا�شبي	واملايل:الدائرة	املالية:

ت�شرف	الدائرة	املالية	على	وظائف	املحا�شبة	واملالية	وتقنية	املعل�مات	بال�شركة.	وهذه	الإدارة	م�شئ�لة	عن	التاأكد	من	احتفاظ	ال�شركة	بتدفق	نقدي	

منا�شب	اإ�شافة	اإىل	تقدمي	احل�شابات	املالية	املدققة	ح�شب	الق�انني	وا�شرتاطات	الرتخي�س.

الدعم	القان�ين	والتنظيمي:الدائرة	القان�نية	والتنظيمية:	

ت�شمن	الدائرة	القان�نية	والتنظيمية	باأن	ال�شركة	ملتزمة	بالكامل	مع	ا�شرتاطات	الرتخي�س	وجميع	الأوجه	القان�نية	يف	اأعمالها.	بالإ�شافة	اإىل	ذلك	

تق�م	الإدارة	اأي�شا	باإدارة	النزاعات	التي	تن�شاأ	عن	اتفاقيات	�شراء	الطاقة	واملياه/	اتفاقيات	�شراء	الطاقة.

دعم	امل�ارد	الب�شرية:	دائرة		امل�ارد	الب�شرية	وال�شئ�ن	الدارية:

مت	تاأ�شي�س	دائرة	امل�ارد	الب�شرية	وال�شئ�ن	الدارية	يف	منت�شف	عام	2010	بغر�س	اإعطاء	املزيد	من	الرتكيز	على	امل�ا�شيع	املتعلقة	بامل�ارد	الب�شرية	

بال�شركة.	وتتمثل	هذه	امل�ا�شيع	يف	تدريب	وتط�ير	امل�ظفني	و�شيا�شة	ومبادرات	التعمني		والرواتب	واأداء	امل�ظفني.

دعم	اأعمال	�شاللة	:	فرع	�شاللة:

مت	تاأ�شي�س	فرع	�شاللة	لإدارة	اتفاقية	المتياز	بني	�شركة	ظفار	للطاقة	واحلك�مة	العمانية.	حتدد	اتفاقية	المتياز	اخلط�ط	العري�شة	لبع�س	معايري	

الأداء	التي	يجب	ال�فاء	بها	اإ�شافة	اإىل	ت�فري	اآلية	ميكن	مب�جبها	حتفيز	�شركة	ظفار	للطاقة.	تق�م	ال�شركة	باإدارة	هذه	العملية	بالنيابة	عن	احلك�مة	

ل�شمان	اأن	ال�شتثمارات	املقرتحة	منا�شبة	وفعالة	من	حيث	التكلفة.

�شمان	اجل�دة	:

ان	دور	هذه	الدائرة	يتمثل	يف		�شمان	تنفيذ	نظام	اإدارة	اجل�دة		يف	ال�شركة	مبا	يتطابق	مع		متطلبات	ايزو	9001:2008	،	حيث	تق�م	هذه	الدائرة	

مبراقبة	الإجراءات	الداخلية	بال�شركة	من	خالل	اإجراء	مراجعة	اجل�دة	،	والتعرف	على	عدم	مطابقة	اأي	من	هذِه	الإجراءات	و	حتديد	فر�س	التط�ير	

وتقدمي	تقارير	لالإدارة	عن	ذلك.
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امل�ؤ�شرات	الرئي�شية	على	اإجنازات	عام	2010م

م�شروع حمطة �إنتاج �لطاقة �لكهربائية وحتلية �ملياه ب�شاللة:

2010م	ب�شعة	اإجمالية	 10	فرباير	 اإنتاج	الطاقة	الكهربائية	وحتلية	املياه	ب�شاللة	ر�شميا	باحتفال	و�شع	حجر	الأ�شا�س	بتاريخ	 بداأ	م�شروع		حمطة	

خمطط	لها	تبلغ	نح�		445	ميجاوات	من	الطاقة	و15	ملي�ن	جال�ن	من	مياه	ال�شرب	و�شيتم	جتهيزه	للخدمة	الفعلية	على	ثالث	مراحل	مع	بدء	الت�شغيل	

املبكر	للطاقة	يف	ي�لي�	2011	والت�شغيل	التجاري	الكلي	يف	اأبريل	2012م.	ولقد	اأظهر	امل�شروع	التزاما	م�شتمرا	من	جانب	احلك�مة	العمانية	لجتذاب	

ا�شتثمارات	القطاع	اخلا�س	يف	تقدمي	خدمات	املرافق	يف	ال�شلطنة		.

تعمل	ال�شركة	عن	كثب	مع	�شركة	�شيمك�رب	�شاللة	للطاقة	واملياه)مالك	املحطة(		ل�شمان	ت�شليم	امل�شروع	يف	وقته	ومبا	يتما�شى	مع	الت�قعات.

 م�شروعي �إنتاج �لطاقة �لكهربائية بركاء �ملرحلة �لثالثة/ �شحار �ملرحلة �لثانية :

خالل	عام	2010م	جنحت	ال�شركة	يف	اإنهاء	مرحلة	التعاقد	مل�شروعي	حمطة	بركاء	املرحلة	الثالثة	و�شحار	املرحلة	الثانية	باإر�شاء	العق�د	على	احتاد	

تق�ده	�شركة	جي	دي	اإف	�ش�يز.	ويت�شمن	هذين	امل�شروعني	اإن�شاء	حمطتي	انتاج	الطاقة	ذات	الدورة	املزدوجة	يف	كل	من	بركاء	و�شحار	و�ش�ف	ي�شاهم	

امل�شروعان	بنح�	1،490	ميجاوات	من	ال�شعة	التعاقدية	لل�شبكة	الرئي�شية.	ومن	املت�قع	اأن	يتم	الإنتهاء	من	مرحلة	الإنتاج	املبكر	لكال	امل�شروعني	بحل�ل	

الأول	من	ماي�	2012م		وب�شعة	اإنتاجية	اإجمالية	تقدر	بنح�		990	ميجاوات	والتي	�شتك�ن	كافية	لتغطية	الطلب	املت�قع	لل�شبكة	الرئي�شية.
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م�شروع �الإنتاج �ملوؤقت للطاقة �لكهربائية – 2010م:

التاأخري	 اإىل	 ذلك	 ويعزى	 2010م	 عام	 املت�قع	يف	 الطلب	 ملقابلة	 كافية	 ال�شركة	طاقة	 لدى	 يك�ن	 لن	 اأنه	 ال�ا�شح	 من	 اأ�شبح	 	2009 عام	 اأواخر	 يف	

للطاقة	 امل�ؤقت	 بالتعاقد	على	وحدات	م�شتاأجرة	لالنتاج	 ال�شركة	 .	قامت	 الكهربائية	 الطاقة	 لإنتاج	 املناق�شة	لن�شاء	حمطة	جديدة	 اإجراءات	 	 يف	

الكهربائية		مت	و�شعها	يف	خم�س	حمطات	فرعية	يف	ال�شبكة	الرئي�شية	املرتبطة	بدءا	من	ماي�	2010م.		وكان	اإجمايل	ال�شعة	الإنتاجية	لهذه	ال�حدات	

ه�	115	ميجاوات.

بالرغم	من	النق�س	العاملي	يف	هذا	الن�ع	من	املعدات	واخلدمات	الل�ج�شتية	ل�شمان	ت�فر	ال�حدات	وال�ق�د	فقد	متكنت	ال�شركة	من	ت�فري	جميع	

ال�حدات	واإتاحتها	لذروة	ال�شيف	يف	ماي�	2010م	وبالتايل	ا�شتبعدت	اأي	خماطر	ناجتة	عن	حالت	انقطاع	الكهرباء	ب�شبب	غياب	حمطات	اإنتاج	

الطاقة.

ومن	املنافع	الإ�شافية	اأنه	ميكن	حتريك	هذه	ال�حدات	ب�شه�لة	لت�فري	الطاقة	يف	املناطق	التي	تعاين	من	حالت	انقطاع	التيار	الكهربائي	ب�شبب	الأن�اء	

املناخية	)	فيت(	والتي	�شاعدت	يف	اإعادة	الأو�شاع	اإىل	ما	كانت	عليه	�شابقا.

م�شروع �الإنتاج �ملوؤقت للطاقة �لكهربائية – �شاللة:

يعترب	من�	الطلب	على	الطاقة	يف	حمافظة	ظفار	م�ؤ�شرًا	وا�شحًا	على	ت��شع	ال�شعات	الإنتاجية	القائمة.	وقد	نتج	عن	ذلك	قطع	مربمج	للتيار	يف	عام	

2009م.	و	ملعاجلة	هذه	امل�شاألة	وقبل	دخ�ل	م�شروع	اإنتاج	الطاقة	وحتلية	املياه	ب�شاللة	حيز	العمل	طلبت	ال�شركة	من	�شركة	ظفار	للطاقة	اأن	تق�م	

برتكيب	وحدة	لإنتاج	الطاقة	ب�شفة	م�ؤقتة	بغر�س	مقابلة	الطلب	على	الكهرباء	يف	عامي	2010	و2011م.

وبالرغم	من	قلة	ت�فر	مثل	هذه	ال�حدات	الإنتاجية	يف	ال�ش�ق	العاملي،	اإل	اأن	�شركة	ظفار	للطاقة	متكنت	من	التعاقد	على	�شعة	اإنتاجية	اإ�شافية	تقدر	

بح�ايل	60	ميجاوات	يف	فرتة	وجيزة	وذلك	ملقابلة	ذروة	الطلب	يف		�شيف	عام	2010م.
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الطار	التنظيمي

م�شدر	ايرادات	ال�شركة	

م�شروفات	ال�شركة

امل�ؤ�شرات	املالية	الرئي�شية:

يت�شح	من		الأداء	املايل	لل�شركة	لعام	2010م		وج�د	فائ�س	مايل	من	اأن�شطتها	والذي	بلغ	1،049	األف	ريال	عماين.	فيما	يخت�س	بالربحية	فقد	تكبدت	

ال�شركة	خ�شارة	تبلغ	3،223	األف	ريال	عماين.	وتعزى	تلك	اخل�شارة		اإىلاملعاجلة	املحا�شبية	املتبعة	يف	اإتفاقيات	�شراء	الطاقة	)واملياه(	مبا	يتما�شى	

مع	معيار	املحا�شبة	الدولية	رقم	17.	ويالحظ	من	الر�شم	البياين	اأدناه	انه	يتم	حتديد	اإيراد	ال�شركة	وفقا	لإطارها	التنظيمي.	وهذا	يعني	اأن	التكاليف	

امل�شرتدة	تتفق	مع	اتفاقيات	�شراء	الطاقة	واملياه	ولي�شت	التكاليف	كما	هي	م�شجلة	وفقا	ملعيار	املحا�شبة	الدولية	رقم	17.

لذا	فمن	راأي	ال�شركة	اأن	�شايف	الفائ�س	قبل	ال�شريبة	يعترب	انعكا�شا	ذي	مغزى	اأكرب	لالأداء	املايل	لل�شركة.	

ت�شنيفات �الئتمان

الت�شنيف	الئتماين	احلايل	لل�شركة	ح�شب	الت�شنيف	املقدم	من	قبل	وكالتي	الت�شنيف	الرائدتني	يف	عام	2010م	كما	يلي:

“اأ/	م�شتقر” ت�شنيفات	�شتاندرد	اآند	ب�ورز	للخدمات	

“اأ1/	م�شتقر” خدمات	م�ديز	للم�شتثمر	

تتفهم	وكالت	الت�شنيف	الم�ر	املرتبطة	باملعاجلة	املحا�شبية	لتفاقيات	�شراء	الطاقة	)واملياه(	مبا	يتما�شى	مع	معيار	املحا�شبة	الدولية	رقم	17	وما	

ينتهي	اليه	من	نتائج	ل	ت�ؤثر	على	قدرة	ال�شركة	على	اللتزام	ب�اجباتها.

	اجلزء	املتعلق	باليرادات	املغطاه		بالل�ن	الحمر	ميثل	تكاليف	اليجار	مب�جب	املعيار	

املحا�شبي	رقم	17		والغري	مغطى	من	خالل	اليرادات	التنظيمية			

ين
ما
ع
ل	
يا
ر
ف	
ال

15



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م    

النقاط	الت�شغيلية	الهامة

الزيادة او 

النق�ضان  %
2009 2010 ال�ضبكة الرئي�ضية املرتبطة

الطار القانوين

�لكهرباء 

%7 15،721 16،855 جيجاوات	/�شاعه ال�حدات	امل�شرتاة		

%12 174،154 195،687 األف	ريال	عماين اإجمايل	التكاليف

%5 11.078 11،61 ريال	عماين تكلفة	ال�شراء	لكل	ميجاوات	�شاعة	

%12 176،861 198،029 األف	ريال	عماين اإيرادات	التزويد	باجلملة	

%4 11.25 11.749 ريال	عماين اإيرادات	التزويد	باجلملة	لكل	ميجاوات	�شاعة	

	ارتفاع	الطلب	على	الكهرباء	اأدى	اإىل	زيادة	يف	عدد	ال�حدات	امل�شرتاه.	و�شجلت	هذه	الزيادة	يف	الطلب	ب�ش�رة	غري	م�حدة	عرب	�شركات	الت�زيع	

:	�شركة	م�شقط	)4	%(،	مزون	)8	%(	وجمان	)13	%(.	وبال�شافة	اإىل	تكلفة	�شراء	ال�حدة	من	الطاقة	زادت	اأي�شا	ب�شبب	التكاليف	يف	الإنتاج	

امل�ؤقت	للطاقة	ملقابلة	الطلب	املت�قع.	والزيادة	يف	ايرادات	التزويد	باجلملة	يعك�س	الزيادة	يف	تكاليف	املتعاقد	عليها.

�ملياه

%15 112،916 129،377 األف	مرت	مكعب كمية	املياه	امل�شرتاة

%21 63،599 76،851 األف	ريال	عماين اإجمايل	التكاليف

%5 0.563 0.594 ريال	عماين تكلفة	ال�شراء	لكل	مرت	مكعب

%21 64،387 77،862 األف	ريال	عماين اإيرادات	التزويد	باجلملة

%6 0.570 0.602 ريال	عماين اإيرادات	التزويد	باجلملة	لكل	مرت	مكعب

زيادة	التكاليف	ملجم�عة	الكميات	زادت		)15	%(	وزيادة	املدف�عات	ل�شعة	حمطة	بركاء	املرحلة	الثانية	والتي	بدء	عملها	يف	اأواخر	عام	2009م.	

زيادة	تكلفة	لكل	وحدة	يعك�س	حقيقة	اأن	�شعات	املياه	مل	يتم	ا�شتغاللها	بالكامل	ب�ا�شطة	الهيئة	العامة	للكهرباء	واملياه	.	ومن	املت�قع	اأن	تتغري	خالل	

ال�شنة	املقبلة	،	حيث	يتم	زيادة	�شبكة	الت�زيع.

نظام كهرباء �ضاللة

الكهرباء

%9 1،734 1،891 جيجاوات	/�شاعة
ال�حدات	امل�شرتاة	)�شركة	ظفار	للطاقة	+	�شركة	الكهرباء	

الريفية(	

%15 27،863 32،036 األف	ريال	عماين
	اإجمايل	التكاليف)�شركة	ظفار	للطاقة	+	�شركة	الكهرباء	

الريفية(

%5 16.069 16.941 ريال	عماين تكلفة	ال�شراء	لكل	ميجاوات

%123 9،614 21،465 األف	ريال	عماين تكلفة	تقا�شم	الحت�شاب	مع	�شركة	ظفار	للطاقة

%105 5.544 11.351 ريال	عماين
تكلفة	تقا�شم	الحت�شاب	مع	�شركة	ظفار	للطاقة	لكل	

ميجاوات

%0 49 49 رقم اجمايل عدد املوظفني

1

خالل	عام	2010م		طلبت	ال�شركة	من	�شركة	ظفار	للطاقة	�شراء	وحدات	اإنتاج	م�ؤقته	تعمل	بالغاز	لغر�س	مقابلة	الطلب	املت�قع	على	الكهرباء	يف	

نظام	�شبكة		كهرباء	�شاللة.	اإن	تكلفة	وحدات	الإنتاج	امل�ؤقته	هي	اأكرب	بكثري	من	تكلفة	وحدات	الإنتاج	الثابته	لذلك	زادت	اجمايل	تكاليف	الإنتاج		

اأكرث	مما	كان	مت�قعا	من	الزيادة	يف	احلجم.	كما	اأن	تكلفة	وحدات	الإنتاج	متثل	املحرك	الرئي�شي	للزيادات	يف	تكاليف	تقا�شم	الحت�شاب	مع	

�شركة	ظفار	للطاقة.
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الأداء	الت�شغيلي

�إتفاقيات �ل�شر�ء و�لتزويد باجلملة :

تق�م	ال�شركة	العمانية	ل�شراء	الطاقة	واملياه	ب�شراء	الطاقة	الكهربائية	واملياه	املرتبطة	بها	من	خالل	اتفاقيات	�شراء	الطاقة	واتفاقيات	�شراء	

الطاقة	واملياه	من	خمتلف	�شركات	اإنتاج	الطاقة	وحتلية	املياه.	وتك�ن	فرتة	التعاقد	لهذه	التفاقيات	عادة	ما	تك�ن	لفرتة	15	عاما.	

�إتفاقيات طويلة �الأجل : �شر�ء �لطاقة و�ملياه و �الإمتياز:

مدة	التفاقية امللكية ن�ع	الإتفاقية حمطة	الإنتاج	والتحلية

13	�شنة
�شركة	الغربة	للطاقة	وحتلية	املياه	

�س.م.ع.م	)ممل�كة	للحك�مة(

اإتفاقية	�شراء	الطاقة	

واملياه
حمطة	الغربة	للطاقة	وحتلية	املياه

17	�شنة
حمطة	الر�شيل	للطاقة	�س.م.ع.م	)ملكية	

خا�شة(
اإتفاقية	�شراء	الطاقة حمطة	الر�شيل	للطاقة

15	�شنة
�شركة	وادي	اجلزي	للطاقة	�س.م.ع.م	

)ممل�كة	للحك�مة(
اإتفاقية	�شراء	الطاقة حمطة	وادي	اجلزي	للطاقة

15	�شنة

�شركة	ايه	�شي	دبلي�	ايه	للطاقة	بركاء	

�س.م.ع.ع	)ملكية	خا�شة(

اإتفاقية	�شراء	الطاقة	

واملياه
حمطة	بركاء	للطاقة	وحتلية	املياه	املرحلة	الأوىل

15	�شنة

�شركة	الكامل	للطاقة	�س.م.ع.ع		

)ملكية	خا�شة(

اإتفاقية	�شراء	الطاقة حمطة	الكامل	للطاقة

20	�شنة
ال�شركة	املتحدة	للطاقة	�س.م.ع.ع	

)ملكية	خا�شة(
اإتفاقية	�شراء	الطاقة حمطة	منح	للطاقة

15	�شنة
�شركة	�شحار	للطاقة	�س.م.ع.م	

)ملكية	خا�شة(

اإتفاقية	�شراء	الطاقة	

واملياه
حمطة	�شحار	للطاقة	وحتلية	املياه

15	�شنة
�شركة	اأ�س	اأم	اأن	بركاء	�س.م.ع.م	

)ملكية	خا�شة(

اإتفاقية	�شراء	الطاقة	

واملياه
حمطة	بركاء	للطاقة	وحتلية	املياه	املرحلة	الثانية	

20	�شنة

�شركة	ظفار	للطاقة	�س.م.ع.ع	

)ملكية	خا�شة( اإتفاقية	الإمتياز حمطة	ظفار	للطاقة-	�شالله

�إتفاقيات �شر�ء �لطاقة ق�شرية �الأجل:

بالإ�شافة	اإىل	اإتفاقيات	�شراء	الطاقة	واملياه	الط�يلة	الأجل،	فاإن	لدى	ال�شركة	اإتفاقيات	�شراء	الطاقة	واملياه	ق�شرية	الأجل	مع	�شركات	اإنتاج	الطاقة	

بالن�شبة	لل�شبكة	الرئي�شية	و	�شركة	كهرباء	املناطق	الريفية	وذلك	فيما	يتعلق	بنظام	كهرباء	�شاللة.

يبني	اجلدول	التايل	كميات	الطاقة	امل�شرتاة	خالل	فرتة	ال�شيف	من	املنتجني	الآخرين	يف	اإطار	اإتفاقيات	ق�شرية	الأجل	خالل	عام	2010م	:

ال�شـركة
كميات	الطاقة	الكهربائية

	)جيجاوات	�شاعة(

8�شركة	اأ�شمنت	عمان

10�شركة	عمان	للتعدين

160�شركة	�شحار	لالأملني�م

125اآخرين

72�شركة	كهرباء	املناطق	الريفية	)حمطتي	ري�ش�ت)اأ	(	و	)ب(

375املجم�ع	الكلي
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�إتفاقية �لتزويد باجلملة للكهرباء ومياه �لتحلية �ملرتبطة به:

ن�ع	التزويد عمالء	التزويد	باجلملة

الكهرباء �شركة	م�شقط	لت�زيع	الكهرباء	)ممل�كة	للحك�مة(

الكهرباء �شركة	كهرباء	جمان	)ممل�كة	للحك�مة(

الكهرباء �شركة	كهرباء	مزون	)ممل�كة	للحك�مة(

دو�ئر �ملياه:

مياه	التحلية الهيئة	العامة	للكهرباء	واملياه

مياه	معاجلة �شركة	جمي�س	للخدمات	ال�شناعية

�شر�ء �لطاقة و�ملياه �ملرتبطة بها خالل عام 2010م

يبني	اجلدول	التايل	ال�شعات	الإنتاجية	للكهرباء	واملياه	للمحطات	وكميات	الطاقة	واملياه	امل�شرتاة	وكمية	الغاز	امل�شتهلك	خالل	عام	2010م،	وذلك	

وفقا	لتفاقيات	�شراء	الطاقة	واملياه:

ا�شم	املحطة

ال�شعة	

النتاجية	

للكهرباء	

ميجاوات

ال�شعة	

النتاجية	

للمياه	مرت	

مكعب/�شاعة

كميات	الطاقة	

الكهربائية	

امل�شرتاة	

جيجاوات	�شاعة

كميات	املياه	

امل�شرتاة	ملي�ن	مرت	

مكعب

كميات	الغاز	

امل�شتهلك	ملي�ن	

مرت	مكعب	قيا�شي	

)كهرباء	ومياه(

4577،6262،388471،294حمطة	الغربة	للطاقة	وحتلية	املياه

1،231 3،394 653حمطة	الر�شيل	للطاقة

331 910 284حمطة	وادي	اجلزي	للطاقة

حمطة	بركاء	للطاقة	وحتلية	املياه	

)املرحلة	الأوىل(
4273،8002،32825651

453 1،310 285حمطة	الكامل	للطاقة

446 1،321 271حمطة	منح	للطاقة

5856،2502،66922696حمطة	�شحار	للطاقة	وحتلية	املياه	

حمطة	بركاء	للطاقة	وحتلية	املياه	

)املرحلة	الثانية(	
6785،0002،23235578

116302اأخرى

3،75622،67616،8551295،680�ملجموع يف �ل�شبكة �لرئي�شية

603 1،891 298حمطة	ظفار	للطاقة

4،05422،67618،7461296،284�ملجموع  �لكلي

�إد�رة �التفاقيات

حتتفظ	ال�شركة	بعالقات	ق�ية	مع	عمالئها	وم�رديها	الرئي�شني	وفقا	لالتفاقيات	املربمة	معها	.	وتن�شاأ	اأحيانا			بع�س	اخلالفات		والتي	يتعني	معاجلتها	

وفقا	لالأحكام	املن�ش��س	عليها	يف	تلك	التفاقيات،حيث	و�شعت	ال�شركة	خالل	عام	2010م	�شمن	اأول�ياتها	حل	امل�شائل	العالقة	وقد	متكنت	ال�شركة	

من	حل	عدد	من	تلك	امل�شائل.	ويف	نهاية	عام	2010م	ا�شتطاعت	ال�شركة	حل	جميع	امل�شائل	البعيدة	املدى	اأو	اأنها	يف	مراحلها	الر�شمية	وفقا	لالإجراءات	

التعاقدية.

تق�م	ال�شركة	بتزويد	الكهرباء	باجلملة	للم�ردين	املرخ�س	لهم،	وتزويد	املياه	باجلملة	لدوائر/هيئات	املياه	وفقا	لتعرفة	التزويد	باجلملة	التي	ت�افق	

عليها	هيئة	تنظيم	الكهرباء،	وحتدد	ال�شركة		تعرفة	التزويد	باجلملة	وفقا	للمبادئ	املن�ش��س	عليها	يف	الرتخي�س	املمن�ح	لها	ب�شاأن	اإعداد	التعرفة	

ال�شن�ية.
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ر�ش�مات	بيانية	ت��شح	الح�شاءات	الت�شغيلية

 حتت�ي	ال�شفحات	التالية	على	ر�ش�مات	بيانية	ت��شح	الإح�شاءات	الت�شغيلية	الرئي�شية	ل�شراء	وت�زيع	الكهرباء	واملياه.

 النقاط	الرئي�شية	ما	يلي	:

�لكهرباء

�شمح	الت�شغيل	الكلي	ال�شن�ي	ملحطة	بركاء	للطاقة	)املرحلة	الثانية(	اأن	حتل	حمل	املحطات	القدمية	والأقل	كفاءة. 	

مل	تتحقق	ذروة	الطلب	املت�قع	يف	ماي�	2010م	ب�شبب	الظروف	اجل�ية	ال�شيئة	مبا	يف	ذلك	الآثار	الناجتة	عن	الإع�شار	فيت. 	

ولقد	كانت	هناك	�شعة	اإنتاجية	كافية	لتغطية	الطلب	يف	ال�شبكة	الرئي�شية	املرتبطة. 	

		 حت�شن	كفاءة	ا�شتخدام	الغاز	ب�شبب	املحطات	اجلديدة	على	�شبيل	املثال	حمطة	بركاء	املرحلة	الثانية	والتي	حلت	حمل		املحطات	 	

القدمية. 	

ارتفاع	الطلب	من	�شركات	الت�زيع	بن�شبة	اإجمالية	وقدرها	7.21	%	. 	

�ملياه:

�شاهمت	الإنتاجية	ال�شن�ية	الكلية	من	حمطة	بركاء	)املرحلة	الثانية(	بخف�س	تلك	امل�شتمدة	من	املحطات	الأخرى.	و�ش�ف	ي�شتمر	ذلك	يف			 	

املدى	الق�شري	يف	حني	جتاوز	ال�شعة	الإمداد. 	

اإرتفعت	�شادرات	املياه	اإىل	العمالء	بن�شبة	14	%	مقارنة	بعام	2009م.	 	
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الر�شم	البياين	رقم	1:	يبني	�شايف	ال�شعات	الإنتاجية	للكهرباء	)ميجاوات(	للمحطات	املختلفة	والتي	تغذي	ال�شبكة	الرئي�شية		يف	درجه	حرارة	50 

درجة	مئ�ية.	وبلغ	جمم�ع	�شايف	ال�شعات	للمحطات	يف	عام	2010م			3،756	ميجاوات	)�شامال	التفاقيات	ق�شرية	الأجل	(	يف	حني	بلغت	ذروة	الطلب	

على	الكهرباء	3،500 يف 1	ي�ني�	2010م.	وقد	اأبرمت	ال�شركة	يف	عام	2010م		اتفاقية	من	اأجل	تاأمني	لإ�شافة	�شعات	انتاجية	اإ�شافية	قدرها	14 

ميجاوات	من	حمطة	كهرباء	الكامل	خالل	�شه�ر	ال�شيف.	

الر�شم	البياين	رقم	2:	يبني	ن�شب	الإ�شتفادة	من	حمطات	الطاقة	املختلفة	لل�شبكة	الرئي�شية	ونظام	كهرباء	�شاللة.وقد	حققت	حمطة	بركاء	)املرحلة	

الثانية(		تاريخ	الت�شغيل	التجاري	للمياه	يف	اواخر	عام	2009م	،	لذا	كان	عام	2010م	اأول	عام	لها	للت�شغيل	الكلي.	

�شايف �ل�شعات �الإنتاجية للكهرباء للمحطات �ملختلفة و�لتي تغذي �ل�شبكة �لرئي�شية

ن�شب �الإ�شتفادة من �ملحطات
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الر�شم	البياين	رقم	3: يبني	الطاقة	الكهربائية	امل�شرتاة	�شن�يا	يف	ال�شبكة	الرئي�شية	ونظام	كهرباء	�شاللة.	ن�شبة	الزيادة	يف	الطاقة	امل�شرتاة	يف	

ال�شبكة	الرئي�شية	يف	عام	2010م	مقارنة	بعام	2009م	بلغت	7.21%	و	9.14%	يف	نظام	كهرباء	�شاللة.

الر�شم	البياين	رقم	4:	يبني	كمية	الطاقة	الكهربائية	امل�شرتاة	�شهريا	يف	ال�شبكة	الرئي�شية	خالل	عام	2010م.

�لطاقة �لكهربائية �مل�شرت�ة

كمية �لطاقة �لكهربائية �مل�شدرة �شهريا يف �ل�شبكة �لرئي�شية خالل عام 2010م
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الر�شم	البياين	رقم	5: يبني	كمية	وق�د	الغاز	امل�شتهلك	حيث	بلغت	ن�شبة	الزيادة	يف	ا�شتهالك	وق�د	الغاز	يف	عام	2010م	مقارنة	بعام	2009م	%6	،	

ويف	املقابل	بلغت	ن�شبة	الزيادة	يف	انتاج	الطاقة	الكهربائية	واملياه	نح�	5.86%	و	14.2	%	على	الت�ايل.	والذي	يعك�س	مزيدا	من	الكفاءة	يف	ا�شتخدام	

الغاز.

الر�شم	البياين	رقم	6:	يبني	الطاقة	الكهربائية	امل�شلمة	اإىل	ال�شبكة	الرئي�شية	لالأع�ام	2004-2010م	وم�ؤ�شر	النم�	ال�شن�ي	للطلب	على	الطاقة	الكهربائية.

حيث	بلغ	مت��شط	النم�	ال�شن�ي	لهذه	الفرتة	ن�شبة	8.88%.	وارتفعت	ن�شبة	معامل	الحمال	يف	ال�شبكة	الرئي�شية	من	47.55	%	يف	عام	2009م	اإىل	50.77 

%	يف	عام	2010م.

كمية وقود �لغاز �مل�شتهلك 

�لطاقة �لكهربائية �مل�شدرة �إىل �ل�شبكة �لرئي�شية لالأعو�م 2004-2010م

ب
ع

ك
م

رت 
م

ن 
و

ي
مل

ت
و�

جا
ي
ج

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,

,
,

,

,
,

,
,

22



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     التقرير ال�صنوي لعام 2010 م    

الر�شم	البياين	رقم	7: يبني	الطلب	على	الكهرباء	يف	وقت	الذروة	يف	ال�شبكة	الرئي�شية	لالأع�ام	)2004-2010م(.حيث	زاد	الطلب	على	الكهرباء	يف	

وقت	الذروة	من	2314	ميجاوات	يف	عام	2004	اىل	3500	ميجاوات	يف	عام	2010م	مع	مت��شط	من�	�شن�ي	وقدره	7.10%.	ويعزى	انخفا�س	معدل	

من�	الطلب	يف	عام	2010م	)2.2%(		اىل	الظروف	املناخية	ال�شتثنائية.

2010م.	لقد	زاد	الطلب	على	 يبني	الطلب	على	الكهرباء	يف	وقت	الذروة	يف		نظام	كهرباء	�شاللة	لالأع�ام	من	2004	اإىل	  :8 الر�شم	البياين	رقم	

الكهرباء	يف	وقت	الذروة	من	181ميجاوات	يف	عام	2004	م	اىل	356	ميجاوات	يف	عام	2010م	مبعدل	من�	�شن�ي	وقدره	%12.

�لطلب على �لكهرباء يف وقت �لذروة يف �ل�شبكة �لرئي�شية

 �لطلب على �لكهرباء يف وقت �لذروة يف �شبكة �شاللة لالأعو�م )2004-2010م(
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الر�شم	البياين	رقم	9:		يبني	كميات	التزويد	ال�شن�ي	باجلملة	للكهرباء	اإىل	�شركات	الت�زيع	)م�شقط	وجمان	ومزون(	باجليجاوات/�شاعة	،	حيث	بلغ	

اإجمايل	كميات	التزويد	ال�شن�ي	باجلملة	من	الكهرباء	اىل	�شركات	الت�زيع	اىل	16855	جيجاوات/�شاعه	يف	عام	2010	والذي	عك�س	من�ا	مقداره	

7.2%	من	عام	2009م.

الر�شم	البياين	رقم	10:  يبني	تكاليف	التزويد	ال�شن�ي	باجلملة	للكهرباء	بامللي�ن	ريال	عماين	،	حيث	بلغت	تكاليف	التزويد	ال�شن�ي	باجلملة	من	

الكهرباء	اإىل	�شركات	الت�زيع	مبلغ	وقدره	192	ملي�ن	ريال	عماين	يف	عام	2010م.	تعترب	�شركة	م�شقط	لت�زيع	الكهرباء	اكرب	�شركة	ت�زيع	للكهرباء	

يف	ال�شلطنة.	

كميات �لتزويد �ل�شنوي باجلملة للكهرباء �إىل �شركات �لتوزيع باجليجاو�ت/�شاعة

تكاليف �لتزويد �ل�شنوي باجلملة للكهرباء باملليون ريال 
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الر�شم	البياين	رقم	12:	يبني	املت��شط	ال�شهري	لتعرفة	التزويد	باجلملة	للكهرباء	لعام	2010م	والتي	ظلت	ثابته	مقارنة	بعام	2009م.

تعرفة �لتزويد �ل�شهري باجلملة للكهرباء

�ملتو�شط �ل�شهري لتعرفة �لتزويد باجلملة للكهرباء 

للكهرباء	 باجلملة	 ال�شهري	 للتزويد	 الق�شى	 بلغ	احلد	 ،	حيث	 للكهرباء	 باجلملة	 ال�شهري	 التزويد	 وكميات	 تعرفة	 يبني	 	 	:11 رقم	 البياين	 الر�شم	

ل�شركات	الت�زيع		يف	�شهر	ي�لي�.
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الر�شم	البياين	رقم	13:	يبني	�شعات	حمطات	التحلية	املرتبطة	بال�شبكة	الرئي�شية	)مرت	مكعب/�شاعة(.	يعك�س	النخفا�س	يف	حمطة	الغربة	قدم	

وحدات	التحلية	واإىل	نهاية	فرتة	التعاقد.

الر�شم	البياين	رقم	14:	يبني	ن�شب	الإ�شتفادة	من	حمطات	التحلية.	ويعزى	الإنخفا�س	يف	ن�شبة	الإ�شتفادة	من	حمطتي		بركاء	1	و	�شحار	لتحلية	املياه	

اإىل	ت�فر	حمطة	بركاء	املرحلة	الثانية	للت�شغيل	الكلي	ط�ال	عام	2010م	،	حيث	بداأ	ت�شغيل	حمطة	بركاء	2		)حمطة	املياه(	يف	اأواخر	عام	2009م.

كميات �ملياه �مل�شرت�ة من حمطات �لتحلية

ن�شب �الإ�شتفادة من حمطات �لتحلية 
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*	ت�شغيل	املحطة	فقط	كان	يف	�شهري	ن�فمرب	ودي�شمرب	2009م.
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الر�شم	البياين	رقم	16:	يظهر	كمية	املياه	التي	مت	بيعها	اإىل	الهيئة	العامة	للكهرباء	واملياه	خالل	عام	2010م

الر�شم	البياين	رقم	15:		يبني	كميات	املياه	امل�شرتاة	من	حمطات	التحلية.حيث	بلغ	اإجمايل	الإنتاج	ال�شن�ي	129.38	ملي�ن	مرت	مكعب	يف	عام	2010م	

مقارنة	ب	113.9	ملي�ن	مرت	مكعب	يف	عام	2009م.	بداأ	ت�شغيل	حمطة	اإنتاج	املياه		بركاء	)املرحلة	الثانية(	يف	اأواخر	عام	2009م.		

كميات �ملياه �مل�شرت�ة من حمطات �لتحلية

كمية �ملياه �لتي مت بيعها خالل عام 2010م
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الر�شم	البياين	رقم	17: يبني	ناجت	املياه	امل�شدر	اإىل	الهيئة	العامة	للكهرباء	واملياه	لالأع�ام	)2004-2010م(	وم�ؤ�شر	النم�	ال�شن�ي	للطلب	على	املياه	

حيث	و�شل	الإجمايل	ال�شن�ي	لكميات	املياه	امل�شدرة	للهيئة	العامة	للكهرباء	واملياه	ح�ايل	129	ملي�ن	مرت		مكعب	يف	عام	2010م.	وتعترب	حمطة	

حتلية	الغربة	اأكرب	حمطة	حتلية	املياه	يف	ال�شلطنة	وبناجت	مياه	ي�شل	اإىل	47	ملي�ن	مرت	مكعب	اأي	مبعدل		36.4%	من	اإجمايل	ناجت	مياه	التحلية.	حيث	

بداأ	ت�شغيل	حمطة	بركاء	2		)حمطة	املياه(	يف	اأواخر	عام	2009م.					

ناجت �ملياه �مل�شدرة )2004-2010م(
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ح�كمة	ال�شركة

جمل�س �الإد�رة:

يتك�ن	جمل�س	اإدارة	ال�شركة	من	خم�شة	اأع�شاء	غري	تنفيذيني	مت	تعيينهم	ب�ا�شطة	امل�شاهم�ن،	حيث	ميثل	رئي�س	املجل�س	وثالثة	اأع�شاء	اآخرين	�شركة	

الكهرباء	القاب�شة	وميثل	ع�ش�	واحد	وزارة	املالية.	قام	جمل�س	الإدارة	بت�شكيل	ثالث	جلان	فرعية	هي:

جلنة �لتدقيق: 

تق�م	اللجنة	مبراقبة	ودرا�شة	اجل�انب	املتعلقة	بتعيني	مراقب	احل�شابات	)اخلارجي	والداخلي(	ومراجعة	تفا�شيل	خطة	عمله	ونتائج	عملية	التدقيق،	

وفح�س	عمليات	الحتيال	اأو	التزوير	املايل	التي	قد	حتدث	يف	احل�شابات	املالية،		والإ�شراف	على	اجل�انب	املتعلقة	باإعداد	الق�ائم	املالية	وي�شمل	ذلك	

مراجعة	الق�ائم	املالية	الف�شلية	وال�شن�ية	قبل	اإ�شدارها،	ومراجعة	حتفظات	مراقبي	احل�شابات	على	م�ش�دة	الق�ائم	املالية.

 
جلنة �ملو�رد �لب�شرية:

وتتمثل	مهمتها	الرئي�شية	يف	م�شاعدة	جمل�س	الإدارة	يف	و�شع	وتط�ير	�شيا�شات	امل�ارد	الب�شرية	لل�شركة	مبا	فيها	دليل	امل�ارد	الب�شرية	والتعيينات	يف	

املنا�شب	الإدارية	التنفيذية	العليا.

جلنة �ملناق�شات �لد�خلية: 

وتتمثل	مهمتها	الرئي�شية	يف	م�شاعدة	جمل�س	الإدارة	يف	امل�افقة	وامل�شادقة	على	التعاقدات	مع	الغري	ح�شب	ال�شالحيات	املالية	املحددة	للجنة	يف	

دليل	ال�شالحيات	املالية	لل�شركة.

ويق�م	املجل�س	وجلانه	بر�شم	ال�شيا�شات	العامة	لل�شركة	ومتابعة	تنفيذ	اأعمالها،	وامل�افقة	على	م�ازنتها	والتعيينات	يف	املنا�شب	الإدارية	التنفيذية.	

ويبني	اجلدول	التايل	عدد	الجتماعات	التي	عقدها	جمل�س	الإدارة	وجلانه	وم�قف	ح�ش�ر	اأع�شائه:

اأع�شاء	جمل�س	الإدارة

اجتماع	

جمل�س	

الإدارة

اجتماع	

جلنة	

املناق�شات

اجتماع	

جلنة	

املوارد 

الب�شرية

اجتماع	

جلنة	

التدقيق

بدل	

ح�ش�ر	

اجتماعات	

جمل�س	

الإدارة

بدل	

ح�ش�ر	

اجتماعات	

اللجان

املكافاآت	

ال�شن�ية

عدد	اإجتماعات	اأع�شاء	جمل�س	الإدارة
ر.ع

7846

 2،2008008،000--6)8(6)7(�شعادة	/	�شع�د	بن	نا�شر	ال�شكيلي

42،0001،0005،500)5(--5)7(الفا�شل	/قي�س	بن	حممد	الي��شـف

41،5001،5005،500)6(4)4(-4)7(املهند�س/عبدالرحمن	بن	برهام	باعمـــر

52،0001،0004،125)5(-5)5(5)5(الفا�شل	/	طاهر	بن	�شامل	العمري	)ع�ش�	�شابق(

1،400-500---1)1(الفا�شل/	حمدان	بن	علي	الهنائي

12،0004001،867)1(--4)4(الفا�شل/	كاليف	دالت�ن	)ع�ش�	�شابق(

5003001،400--1)1(1)1(الفا�شل/	عبداهلل	بن	�شامل	احلارثي

1،375--1)1(1)1(2)2(1)1(الفا�شل/	�شالح	بن	علي	احلارثي

10،7005،00029،167املجم�ع

)(	الرقام	يف	الق�ا�س	متثل	عدد	اجلل�شات	التي	تقع	�شمن	فرتة	�شالحية	الع�ش�	حل�ش�ر	الجتماعات

بلغ	اأجمايل	اأتعاب	اأع�شاء	جمل�س	الإدارة	مبا	فيه	بدل	ح�ش�ر	الإجتماعات	مبلغ	وقدره	44،867	ريال	عماين.
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اأنظمة	الرقابة	الداخلية

يعمل	نظام	التدقيق	الداخلي	يف	ال�شركة	على	ت�فري	راأيًا	م�شتقاًل	وم��ش�عيًا	عن	مدى	فعالية	اأنظمة	ال�شركة	يف	اإدارة	املخاطر،	والرقابة	الداخلية،	

والمتثال	للق�انني	والنظمة	والعمل	جنبا	اإىل	جنب	مع	الت��شيات	لتح�شني	هذه	الأنظمة.	وقد	مت	تعيني	�شركة	ارن�شت	اند	ي�نغ	للقيام	باأعمال	املراجعة	

الداخلية	لعام	2010م.

تعمل	وظيفة	التدقيق	الداخلي		ب�شكل	م�شتقل	عن	الإدارة	يف	اإطار	التف�ي�س	املتفق	عليه	من	جلنة	التدقيق	بال�شركة.	وي�شتخدم	نهج	قائم	على	حتديد	

املخاطر،	وحتديد	الأول�يات	والرتكيز	على	اأن�شطة	املراجعة	الداخلية.	وتقدم	اخلطة	ال�شن�ية	للتدقيق	الداخلي	اإىل	جلنة	التدقيق	للم�افقة	عليه.	

وجتتمع	جلنة	التدقيق	مع	املدققني	الداخليني	ب�شفة	دورية	)ربع	�شن�ي(ملناق�شة	نتائج	املراجعة	الداخلية.
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الأداء	املايل:

يف	 املنتهية	 املالية	 ال�شنة	 عن	 ك�برز(	 هاو�س	 وتر	 براي�س	 	( اخلارجي	 املدقق	 وتقرير	 لل�شركة	 املالية	 واحل�شابات	 الق�ائم	 التايل	 امللحق	 يبني	

2010/12/31م:
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الق�ائم	املالية

لل�شنة	املالية	يف	31	دي�شمرب	2010م

املقر الرئي�ضي للعمل

الطابق	الثاين	-	بناية	رقم	187

�شارع	املعار�س	-	غال

�شلطنة	ُعمان

العنوان امل�ضجل: 

�س	ب	:	1388	الرمز	الربيدي	112	روي

�شلطنة	ُعمان
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الق�ائم	املالية

لل�شنة	املنتهية	يف	31	دي�شمرب	2010م

تقرير	مراقبي	احل�شابات	امل�شتقلني

قائمة	الدخل	ال�شامل

امليزانية	العم�مية	

قائمة	التغيريات	يف	حق�ق	امل�شاهمني

قائمة	التدفقات	النقدية	

اإي�شاحات	ح�ل	الق�ائم	املالية
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الأداء	املايل

يبني	امللحق	التايل	الق�ائم	واحل�شابات	املالية	لل�شركة	وتقرير	املدقق	اخلارجي	عن	ال�شنة	املالية	املنتهية	يف	2010/12/31م



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     35التقرير ال�صنوي لعام 2010 م    



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     36



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     37التقرير ال�صنوي لعام 2010 م    



38التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     38



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     39التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     38



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     403940



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     3941التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     40



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     424141



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     4143التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     41



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     444344



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     4345التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     44



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     464546



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     4547التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     46



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     484748



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     4749التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     48



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     504950



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     4951التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     50



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     525152



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     5153التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     52



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     545354



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     5355التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     54



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     565556



التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     5557التقرير ال�صنوي لعام 2010 م     56


