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امل�ساهمون	الأفا�سل	..

اإنه	ملن	دواعي	�رصوري	،	وبالنيابة	عن	اأع�ساء	جمل�س	

الإدارة	،	اأن	اأقدم	لكم	التقرير	ال�سنوي	لل�رصكة	العمانية	

ل�رصاء	الطاقة	واملياه	)�س.م.ع.م(	لعام	2011م.

كانت	�سنة	2011م		�سنة	اأخرى	من	�سنوات	النجاح	

لل�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	حيث	اأجنزت	

ال�رصكة	عدداً	من	امل�ساريع	الهامة	بالإ�سافة	اإىل	اتخاذ	

املزيد	من	اخلطوات	لبناء	�رصكة	عمانية	عالية	الكفاءة.

وفيما	يلي	نبذة	لبع�س	الإجنازات	الرئي�سية	التي	

حققتها	ال�رصكة	خالل	عام	2011م:

تنفيذ	اأول	اإتفاقية	تربمها	ال�سلطنة	لربط	�سبكة	 	•

الكهرباء	مع	اإحدى	الدول	املجاورة	،	حيث	مت	التوقيع	

على	اتفاقية	�رصاء	الطاقة	مع	�رصكة	اأبوظبي	

للكهرباء	واملياه	.

توقيع	اإتفاقية	مع	�رصكة	)فينك�س	للطاقة(	لإن�ساء	 	•

واإمتالك	وت�سغيل	اأكرب	حمطة	لإنتاج	الطاقة	

بال�سلطنة	لتزويد	ال�سبكة	الرئي�سية	بطاقة	تبلغ	

)2000(	ميجاوات	يف	�سهر	اأبريل	2014م

جنحت	ال�رصكة	يف	اإنتاج		الطاقة	املبكرة	من	م�رصوع	 	•

حمطة	الكهرباء	واملياه	امل�ستقلة	ب�ساللة	مما	اأ�ساف	

�سعة	مقدارها	)61(	ميجاوات	ب�سبكة	كهرباء	

�ساللة	اإعتباراً	من	�سهر	يوليو	2011م	.

توفري	�سعة	توليد	موؤقتة	لتزويد	ال�سبكة	الرئي�سة	 	•

و�سبكة	كهرباء	�ساللة	للوفاء	باإلتزامات	ال�رصكة	

خالل	�سيف	عام	2011م.

طرح	مناق�سة	دولية	لإن�ساء	حمطة	م�ستقلة	 	•

لتحلية	املياه	بالغربه.

اإجناز	عدد	من	مبادرات	املوارد	الب�رصية	مبا	يف	ذلك	 	•

و�سع	خطط	تنمية	املوارد	الب�رصية	وخطط	الإحالل	

للموظفني	العمانيني	بالإ�سافة	اإىل	تطبيق	برنامج	

تطوير	اخلريجني	لبناء	�رصكة	ذات	كفاءات	حملية.

بلغت	الأرباح،	قبل	ال�رصيبة،	التي	حققتها	ال�رصكة	

خالل	عام	2011م	وفقاً	لإطار	العمل	التنظيمي	-	حوايل	

1.007	األف	ريال	عماين.	ومع	هذا	فاإن	النتائج	املالية	ما	

زالت	متاأثرة	ب�سبب	التغيريات	يف	املعاجلة	املحا�سبية	

لإتفاقيات	�رصاء	الطاقة	واملياه	مبا	يتما�سى	مع	تو�سيات	

املدققني	بغر�س	الإلتزام	مبعايري	املحا�سبة	الدولية.	وقد	

ترتب	على	ذلك	ت�سجيل	ال�رصكة	ل�سايف	خ�سارة	قبل	

ال�رصيبة	مببلغ	وقدره	3.894	مليون	ريال	عماين	وعليه	

فاإنه	لن	يتم	�سداد	اأرباح	للم�ساهمني	هذا	العام.

خالل	عام	2011م	قامت	�رصكة	)�ستاندرد	اآند	بورز(	

بو�سع	ت�سنيف	ال�رصكة	يف	فئة	)مراقبة	الدين(	مع	

نظرة	�سلبية	نتيجة	لالأمور	الإقت�سادية	والإجتماعية	

امل�سطربة	التي	�سادت	املنطقة،	اإل	اأن	�رصكة	)�ستاندر	

اآند	بورز(	قامت	بحذف	هذا	الت�سنيف	واإ�ستبداله	

بت�سنيف	)اأ/م�ستقر(	خالل	�سهر	يونيو	عام	2011	،	

وبقي	ت�سنيف	�رصكة	موديز	دون	تغيري	عند	)اأ/م�ستقر(.

وخالل	العام	تقدم	اثنان	من	اأع�ساء	جمل�س	الإدارة	

الدائمني	بالإ�ستقالة	من	املجل�س	وهما	الفا�سل/	عبد	

الرحمن	بن	برهام	با	عمر	والفا�سل/	قي�س	بن	حممد	

اليو�سف.	واأود	اأن	اأعرب	لهما	بال�سكر	ملا	قدماه	لل�رصكة	

من	جهد	طيب.	كما	اأود	اأي�ساً	الرتحيب	باملهند�س/	

اأحمد	بن	�سالح	اجله�سمي	الذي	التحق	بع�سوية	

املجل�س	يف	بدايات	عام	2011م.

جمل�س	اإدارة	ال�رصكة	يوؤكد	اإلتزامه	الكامل	باأعلى	معايري	

حوكمة	ال�رصكات.	وت�سهيالً	لفعالية	وكفاءة	الإدارة	،	

تقوم	جلنة	التدقيق	بالإ�رصاف	على	ال�سوابط	الداخلية	

واإدارة	املخاطر	مل�ساعدة	املدقق	الداخلي	امل�ستقل	

بال�رصكة.	ويف	هذا	اخل�سو�س	فاإنني	ا�ستطيع	التاأكيد	

باأن	اأنظمة	ال�سوابط	الداخلية	املعمول	بها	داخل	

ال�رصكة	مالئمة	حلماية	م�سالح	امل�ساهمني	واأ�سحاب	

امل�سلحة	يف	ال�رصكة.

كلمة	رئي�س	جمل�س	الإدارة
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تتطلع	ال�رصكة	للبدء	يف	تنفيذ	جمموعة	من	امل�ساريع	

الهامة	خالل	عام	2012	،	والتي	ت�سمل	ما	يلي:

اختيار	مواقع	لإن�ساء	حمطات	لتحلية		املياه	يف	كل	 	•

من	وليتي	قريات	وال�سويق	وتعمل	للتن�سيق	مع	

وزارة	الإ�سكان	واجلهات	املخت�سة	لتخ�سي�س	مواقع	

مل�ساريع	الطاقة	واملياه	امل�ستقبلية.

توفري	�سعة	توليد	موؤقتة	تبلغ	)300(	ميجاوات	 	•

ل�سمان	توفري	الطاقة	املطلوبة	بال�سبكة	الرئي�سية	

ملواجهة	اأحمال	�سيف	عام	2012م	

الإنتهاء	من	اإجراءات	مناق�سة	م�رصوع	اإن�ساء	 	•

حمطة	حتلية	املياه	امل�ستقلة	بالغربة.

تطوير	م�رصوع	اإن�ساء	حمطة	لإنتاج	الطاقة	 	•

مبحافظة	م�سندم.	

احل�سول	على	�سعة	توليد	مبكرة	من	حمطة	 	•

كهرباء	بركاء	)3(	و�سحار	)2(

الت�سغيل	الكامل	مل�رصوع	اإنتاج	الطاقة	وحتلية	املياه	 	•

ب�ساللة.

بالإ�سافة	اإىل	ذلك	،	فاإن	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	 	•

الطاقة	واملياه	�سوف	ت�ستمر	يف	توجهاتها	

الإ�سرتاتيجية	نحو	بناء	�رصكة	عمانية	رائدة	من	

خالل	تطبيق	خطط	الإحالل،	وخطط	تنمية	املوارد	

الب�رصية	وبرنامج	تطوير	اخلريجني.

اأود	اأن	اأعرب	عن	�سكري	اجلزيل	لأع�ساء	جمل�س	الإدارة	

والإدارة	التنفيذية	وموظفي	ال�رصكة	لتفانيهم	

واإخال�سهم	يف	حتقيق	اأهداف	ال�رصكة	لعام	2011	م.	

كما	اأود	اأن	اأعرب	عن	�سكري	ل�رصكة	الكهرباء	القاب�سة،	

والهيئة	العامة	للكهرباء	واملياه	وهيئة	تنظيم	الكهرباء	

وجميع	الوحدات	احلكومية	ذات	ال�سلة	و�رصكات	

القطاع	على	دعمهم	امل�ستمر.	كما	اأود	التقدم	بوافر	

ال�سكر	ل�رصكات	التوليد	وامل�ستهلكني	لإ�سهامهم	يف	

النجاحات	التي	حتققت	خالل	العام.

وبالنيابة	عن	اأع�ساء	جمل�س	الإدارة	والإدارة	التنفيذية	

وموظفي	ال�رصكة	اأود	اأن	اأنتهز	هذه	الفر�سة	لنعرب	عن	

خال�س	امتناننا	ملولنا	ح�رصة	�ساحب	اجلاللة	ال�سلطان	

قابو�س	بن	�سعيد	املعظم	-	حفظه	الله	ورعاه	-	

وحكومته	الر�سيدة	للرعاية	امل�ستمرة	والدعم	ال�سخي	

يف	�سبيل	تنمية	وتطوير	قطاع	الكهرباء	واملياه	املرتبطة	

يف	ال�سلطنة.

�سعود بن نا�رص ال�سكيلي

رئي�س	جمل�س	الإدارة

I  كلمة رئي�س جمل�س االإدارة التقرير ال�سنوي 2011  
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AERعمان الهيئة	العامة	للكهرباء	– 

BSRباجلملة	التزويد	عائد

BSTباجلملة	التزويد	تعرفة

CODالتجاري	الت�سغيل	تاريخ

DPCللطاقة	ظفار	رصكة�

EHCالقاب�سة	الكهرباء	رصكة�

GWh)�ساعة	ميجاوات	)1000	�ساعة	جيجاوات

IASالدولية	املحا�سبية	املعايري

IPPالطاقة	لإنتاج	م�ستقل	م�رصوع

IWPاملياه	لإنتاج	م�ستقل	م�رصوع

IWPPواملياه	الطاقة	لإنتاج	م�ستقل	م�رصوع

M3مكعب	مرت

MIGDاليوم	يف	جالون	مليون

MISاملرتبطة	الرئي�سية	ال�سبكة

MW)وات	)األف	ميجاوات

MWh�ساعة	ميجاوات

NPSجديدة	طاقة	حمطة

OPWP))�س.م.ع.م	واملياه	الطاقة	ل�رصاء	العمانية	ال�رصكة

OOCEPوالإنتاج	للتنقيب	العمانية	النفط	رصكة�

PAEWواملياه	للكهرباء	العامة	الهيئة

PPAالطاقة	�رصاء	اتفاقية

PWPAواملياه	الطاقة	�رصاء	اتفاقية

RAECO))�س.م.ع.م	الريفية	املناطق	كهرباء	رصكة�

RFPاأ�سعار	عرو�س	تقدمي	طلب

RO	عماين	ريال

SSPWCب�ساللة	واملياه	للكهرباء	�سيمكورب	رصكة�

WPA	املياه	�رصاء	اتفاقية

	

I  معاين املخت�رصات التقرير ال�سنوي 2011  

معاين	املخت�رصات
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تاأ�س�ست	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	

ك�رصكة	م�ساهمة	مغلقة	)�س.م.ع.ع(	يف	عام	

2003م.	ويحدد	قانون	تخ�سي�س	قطاع	الكهرباء	

واملياه	املرتبطة	به	)قانون	القطاع(	ال�سادر	باملر�سوم	

ال�سلطاين	رقم	)2004/78(	مهام	واخت�سا�سات	

ال�رصكة.	ووفقاً	خلطة	التحويل	الواردة	بقانون	القطاع	

فقد	مت	حتويل	اأن�سطة	الكهرباء	وحتلية	املياه	املرتبطة	

بها	من	وزارة	الإ�سكان	والكهرباء	واملياه،	اإىل	ال�رصكة	

التي	مت	تاأ�سي�سها	حديثاً	وذلك	وفقاً	للمهام	املحددة	

لكل	�رصكة	من	هذه	ال�رصكات.	علماً	باأن	�رصيان	خطة	

التحويل	قد	بداأ	بتاريخ	2005/5/1م.

وقد	مت	تاأ�سي�س	ال�رصكة	براأ�س	مال	قدره	500.000	ر.ع	

)خم�سمائة	األف	ريال	عماين(	موزعة	على	)500.000(	

�سهم	والقيمة	الإ�سمية	لكل	�سهم	هي	ريال	عماين	

واحد.	علماً	باأن	ال�رصكة	مملوكة	بالكامل	حلكومة	

ال�سلطنة	حيث	اأن	)99.99%(	من	راأ�س	مال	ال�رصكة	

مملوك	ل�رصكة	الكهرباء	القاب�سة	نيابة	عن	حكومة	

ال�سلطنة	يف	حني	اأن	ن�سبة	)0.01%(	املتبقية	مملوكة	

لوزارة	املالية.

وحتدد	املادة	رقم	)74(	من	قانون	القطاع	مهام	

وم�سوؤوليات	ال�رصكة	على	النحو	التايل:

توفري	�سعة	اإنتاجية	وناجت	يغطي	جميع	الطلبات	 	.1

املعقولة	على	الكهرباء	يف	�سلطنة	عمان	

بالتن�سيق	مع	�رصكة	كهرباء	املناطق	الريفية	.

توفري	اإنتاج	مياه	التحلية	وفقاً	للحد	الأق�سى	 	.2

الذي	يتفق	مع	ال�رصاء	الإقت�سادي	من	ال�سعة	

الإنتاجية	والناجت	من	مياه	التحلية	والكهرباء.

التعاون	مع	�رصكة	كهرباء	املناطق	الريفية	يف	 	.3

�ساأن	التخطيط	امل�ستقبلي	للطلب	املعقول	

على	الكهرباء	وما	يلزم	لذلك	من	�سعة	جديدة.

تدبري	احل�سول	على	اخلدمات	امل�ساعدة	متى	 	.4

وكيفما	يكون	مطلوباً	بالتن�سيق	مع	ال�رصكة	

العمانية	لنقل	الكهرباء.

تزويد	ق�سم	املياه	مبياه	التحلية	باجلملة	طبقاً	 	.5

لإتفاق	يربم	لهذا	الغر�س	يحدد	فيه	مقابل	هذا	

التزويد	و�رصوطه	واأو�ساعه	و�سمان	بيع	مياه	

منزوعة	املعادن	لأ�سخا�س	اآخرين.

تزويد	املرخ�س	لهم	بالتزويد	بالكهرباء	باجلملة	 	.6

مقابل	تعرفة	التزويد	باجلملة	و�سمان	اإتاحة	

الإمدادات	الكافية	من	الكهرباء	للمرخ�س	لهم	

متكيناً	لهم	من	تلبية	كامل	الطلب	املعقول	

على	الكهرباء.

اإ�سترياد	اأو	ت�سدير	الكهرباء	وفقاً	لإحكام	املادة	 	.7

)114(	من	هذا	القانون.

تغطية	احلاجة	لل�سعة	اجلديدة	التي	ت�سعى	 	.8

ال�رصكة	اأن	يكون	ت�سميمها	وبناوؤها	ومتويلها	

ومتلكها	وت�سغيلها	من	امل�ستثمرين	املحليني	

والأجانب.

يجب	على	ال�رصكة	يف	جميع	احلالت	عدم	التمييز	 	.9

اأو	الإنحياز	دون	مربر	قانوين	بني	الأ�سخا�س	واللتزام	

بال�سيا�سة	العامة	للدولة	لدى	مبا�رصتها	املهام	

امل�سندة	اإليها	مبوجب	هذا	القانون	وخا�سة	

املتعلقة	باإ�ستخدام	الوقود	و�سعره.

نبذة	عن	ال�رصكة	
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اأن	تكون	ال�سعة	الإنتاجية	والناجت	واخلدمات	 	.10

امل�ساعدة	وجميع	ال�سلع	واخلدمات	الأخرى	قد	مت	

�رصاوؤها	اأو	احل�سول	عليها	واإدارتها	على	اأ�سا�س	

ال�رصاء	الإقت�سادي.

11.	اإ�سدار	التعليمات	ل�رصكة	م�رصوع	�ساللة	

بتحويل	اأ�سول	�سبكتها	اإىل	�رصكة	الكهرباء	

القاب�سة	وذلك	عن	اإنهاء	اإتفاقية	الإمتياز	اأو	

اإنتهاء	مدتها.

لدى	ال�رصكة	مكتبني	يف	كل	من	م�سقط	و�ساللة	

وعدد	موظفيها	يبلغ	)56(	موظفاً.
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الهيكل	التنظيمي	لل�رصكة
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االإدارة التنفيذية
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الدرا�سات االإ�سرتاتيجية:

دائرة	الدرا�سات	الإ�سرتاتيجية	هي	امل�سوؤولة	عن	اإجراء	

الدرا�سات	لتحديد	�سيا�سات	ال�رصكة	على	املدى	

املتو�سط	والبعيد	لأن�سطة	�رصاء	الطاقة	واملياه	مبا	

يتفق	مع	اإ�سرتاتيجية	احلكومة	الإقت�سادية	واأهداف	

�سيا�ساتها.	ويتم	اإ�ستخدام	نتائج	هذه	الدرا�سات	

يف	تعزيز	التخطيط	التف�سيلي	الذي	تقوم	به	دائرة	

التخطيط	والإقت�ساد	،	ويف	تطوير	امل�ساريع	اجلديدة	التي	

�سيتم	تنفيذها	من	قبل	دائرة	تطوير	امل�ساريع.

التخطيط واالقت�ساد:

دائرة	التخطيط	والإقت�ساد	هي	امل�سوؤولة	عن	اإعداد	

توقعات	الطلب	على	الكهرباء	،	والتخطيط	لتوفري	

ال�سعة	اجلديدة	للوفاء	مبعيار	اأمن	التوليد	كما	هو	وارد	

يف	الرخ�سة	املمنوحة	لل�رصكة	،	اإ�سافة	اإىل	حتديد	

ون�رص	املعلومات	املتعلقة	بتعريفة	تزويد	الكهرباء	واملياه	

باجلملة.

الدوائر	الرئي�سية	بال�رصكة
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I  الدوائر الرئي�سية بال�رصكة التقرير ال�سنوي 2011  

تنفيذ امل�ساريع:

دائرة	تنفيذ	امل�ساريع	م�سوؤولة	عن	التاأكد	من	اإمتام	جميع	

م�رصوعات	ال�رصكة	وفقاً	للربنامج	الزمني	للوفاء	بتاريخ	

الت�سغيل	التجاري.	ويت�سمن	ذلك	اإدارة	اإتفاقيات	�رصاء	

الطاقة	)واملياه(	خالل	املراحل	الأولية	لت�سييد	امل�رصوع	

والتاأكد	من	حتقيق	املراحل	الرئي�سية	للم�رصوع	وفقاً	

للربنامج	الزمني.

عقود العمالء والتوا�سل معهم:

تتوىل	دائرة	عقود	العمالء	مهام	اإدارة	جميع	عقود	

الكهرباء	واملياه	اخلا�سة	بال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	

الطاقة	واملياه	وتعمل	كنقطة	اإت�سال	رئي�سية	مع	

جميع	�رصكات	التوليد	احلالية.	والدائرة	اأي�ساً	م�سوؤولة	

عن	املحافظة	على	عالقات	عمل	طيبة	مع	جميع	مزودي	

اخلدمة	والعمالء.	بالإ�سافة	اإىل	التاأكد	من	اأن	جميع	

الفواتري	ال�سهرية	املقدمة	اإىل	ال�رصكة	تتما�سى	مع	

اإتفاقيات	�رصاء	الطاقة	واملياه.

تطوير امل�ساريع:

دائرة	تطوير	امل�ساريع	م�سوؤولة	عن	تطوير	متطلبات	

امل�ساريع	من	�سعة	توليد	الكهرباء	وحتلية	املياه	واإجراء	

مناف�سة	»عادلة	و�سفافة«	مفتوحة	للم�ستثمرين	

املحليني	والأجانب	لتوفري	ال�سعة	املطلوبة	والتاأكد	من	

اإبرام	جميع	العقود	ذات	ال�سلة.
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خدمات الدعم / واملعامالت :

دائرة ال�سوؤون املالية

ت�رصف	دائرة	ال�سوؤون	املالية	على	الأعمال	املحا�سبية	

واملالية	وتقنية	املعلومات	بال�رصكة.	والدائرة	م�سوؤولة	

عن	التاأكد	من	حمافظة	ال�رصكة	على	ال�سيولة	النقدية	

الالزمة	بالإ�سافة	اإىل	اإعداد	احل�سابات	املالية	وفقاً	

للقوانني	و�رصوط	الرخ�سة	املمنوحة	لل�رصكة.

ال�سوؤون القانونية والتنظيمية :

تتمثل	مهام	هذه	الدائرة	يف	التاأكد	من	اإلتزام	ال�رصكة	

الكامل	ب�رصوط	الرخ�سة	املمنوحة	لها	وبجميع	

املتطلبات	القانونية	لأعمال	ال�رصكة.	بالإ�سافة	اإىل	ذلك	

فاإن	هذه	الدائرة	تتعامل	مع	املنازعات	التي	قد	تن�ساأ	عن	

اإتفاقيات	�رصاء	الطاقة	واملياه.

دائرة املوارد الب�رصية :

مت	اإن�ساء	دائرة	املوارد	الب�رصية	يف	عام	2010م	بغر�س	

اإعطاء	املزيد	من	الرتكيز	على	املو�سوعات	املتعلقة	

باملوارد	الب�رصية	بال�رصكة.	وي�ستمل	ذلك	على	تدريب	

وتنمية	املوارد	الب�رصية	،	و�سيا�سات	ومبادرات	التعمني،	

والرواتب	وتقييم	اأداء	املوظفني.

�سمان اجلودة :

يتمثل	دور	هذه	الدائرة	يف	التاأكد	من	التنفيذ	الفعال	

لنظام	اإدارة	اجلودة	املعمول	به	يف	ال�رصكة	والإلتزام	

مبعايري	الأيزو	)2008:9001(.	وتتوىل	الدائرة	مراقبة	

الأعمال	الداخلية	بال�رصكة	من	خالل	اإجراء	تدقيق	

اجلودة،	وحتديد	جوانب	الق�سور	اأو	عدم	الإلتزام	اإن	وجدت،	

وفر�س	حت�سني	اجلودة.

فرع ال�رصكة ب�ساللة :

مت	تاأ�سي�س	فرع	ال�رصكة	ب�ساللة	لإدارة	اإتفاقية	الإمتياز	

املربمة	بني	�رصكة	ظفار	للطاقة	وال�رصكة.	وحتدد	اتفاقية	

الإمتياز	معايري	اأداء	معينة	يجب	الإلتزام	بها	،	بالإ�سافة	

اإىل	توفري	اآلية	ميكن	مبوجبها	حتفيز	اأداء	�رصكة	ظفار	

للطاقة.	وتقوم	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	

باإدارة	هذه	العملية	وفقاً	للرخ�سة	املمنوحة	لها،	للتاأكد	

من	اأن	الإ�ستثمارات	املقرتحة	منا�سبة	وذات	جدوى	

اإقت�سادية.
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�سعادة	�سعود	بن	نا�رص	ال�سكيلي،	رئي�س	جمل�س	اإدارة	ال�رصكة	يوقع	اإتفاقية	بيع	و�رصاء	الطاقة	مع	�رصكة	اأبوظبي	للكهرباء	واملياه.

املهند�س	اأحمد	بن	�سالح	اجله�سمي،	نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة	يوقع	اإتفاقية	م�رصوع	اإنتاج	الطاقة	الكهربائية	ب�سور.
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م�رصوع الربط الدويل:

قامت	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	باإبرام	

اإتفاقية	لبيع	و�رصاء	الطاقة	مع	�رصكة	اأبوظبي	للكهرباء	

واملياه	،	يف	حني	قامت	ال�رصكة	العمانية	للنقل	باإبرام	

اإتفاقية	مع	�رصكة	اأبوظبي	للنقل	والتوزيع.

هذه	الإتفاقية	التاريخية	تتيح	تقا�سم	الطاقة	وتوفري	

الدعم	يف	احلالت	الطارئة	بني	البلدين،	وحتدد	ترتيبات	

تقا�سم	الطاقة	والت�سغيل	خلط	الربط	)220(	ك.ف	فيما	

بني	حمطتي	املحولت	يف	مدحاء	)مبنطقة	الوا�سط(	

ب�سلطنة	عمان	وحمطة	حمولت	الأوها	بالإمارات	

العربية	املتحدة.

م�رصوع اإنتاج الطاقة امل�ستقل ب�سور:

	قامت	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	يف	

13	يوليو	2011م	بالتوقيع	على	اإتفاقية	�رصاء	الطاقة	

املتعلقة	باإتفاقيات	امل�رصوع	مع	�رصكة	)فينك�س	

للطاقة(	التي	�ستقوم	باإن�ساء	،	واإمتالك	وت�سغيل	

حمطة	كهرباء	�سور	امل�ستقلة.	و�ستكون	هذه	املحطة	

اأكرب	حمطة	تقوم	بتنفيذها	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	

الطاقة	واملياه	حيث	توفر	�سعة	توليد	تبلغ	)2.000(	

ميجاوات	يف	عام	2014م	وذلك	للوفاء	بالطلب	املتزايد	

على	الكهرباء	بال�سبكة	الرئي�سية.

اجلدير	بالذكر	اأن	�رصكة	)فينك�س	للطاقة(	هي	عبارة	

عن	اإحتاد	�رصكات	ترتاأ�سه	موؤ�س�سة	)ماروبيني(.	علماً	

باأنه	�سيتم	اإن�ساء	حمطة	الكهرباء	يف	منطقة	�سور	

ال�سناعية	و�سوف	ت�ستخدم	املحطة	الغاز	الطبيعي،	

الذي	�ستقوم	بتوفريه	وزارة	النفط	والغاز،	يف	توليد	

الكهرباء.

هذا	و�سيتم	ت�سييد	امل�رصوع	على	مرحلتني	،	مع	اإمكانية	

احل�سول	على	طاقة	مبكرة	تبلغ	)433(	ميجاوات	اعتباراً	

من	�سهر	اأبريل	2013م	على	اأن	يتم	توفري	الكمية	

املتبقية	من	الطاقة	والبالغة	)1.567(	ميجاوات	يف	

�سهر	اأبريل	2014م.	وتغطي	اإتفاقية	�رصاء	الطاقة	

املربمة	بني	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	

و�رصكة	)فينك�س	للطاقة(	مدة	خم�سة	ع�رص	)15(	�سنة	

اإعتباراً	من	تاريخ	الت�سغيل	التجاري	للم�رصوع.

نبذة	عن	الإجنازات	التي	حققتها	ال�رصكة	خالل	عام	2011م



19

I  نبذة عن االإجنازات التي حققتها ال�رصكة  خالل عام 2011  التقرير ال�سنوي 2011  

م�رصوع الطاقة واملياه امل�ستقل ب�ساللة )املرحلة 

االأوىل(:

مت	اإ�سناد	عقد	اإىل	�رصكة	�سيمكورب	للطاقة	واملياه	

لإن�ساء	واإمتالك	وت�سغيل	حمطة	لإنتاج	الطاقة	وحتلية	

املياه	مبنطقة	ع�سور	بالقرب	من	�ساللة	مبحافظة	ظفار.

وقد	بداأ	هذا	امل�رصوع	بتوفري	�سعة	توليد	تبلغ	)61(	

ميجاوات	كمرحلة	اأوىل	يف	يوليو	2011م	ومن	املتوقع	

اأن	يبداأ	بتوفري	�سعة	توليد	مقدارها	)173(	ميجاوات	

من	الطاقة	الكهربائية	يف	املرحلة	الثانية،	بالإ�سافة	

اإىل	)15(	مليون	جالون	من	املياه	يومياً	يف	�سهر	يناير	

2012م.	علماً	باأن	املحطة	�ستكون	يف	و�سع	الت�سغيل	

التجاري	الكامل	خالل	�سهر	اأبريل	2012م	حيث	تقوم	

بتوفري	�سعة	توليد	تبلغ	)445(	ميجاوات	من	الطاقة	

الكهربائية	بالإ�سافة	اإىل	)15(	مليون	جالون	من	مياه	

ال�رصب	يومياً.	

توفري �سعة توليد موؤقتة بال�سبكة الرئي�سية )2011(:

خالل	اأ�سهر	ال�سيف	لعام	2011م	،	جنحت	ال�رصكة	

العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	يف	التعاقد	على	�سعة	

اإجمالية	من	الطاقة	املوؤقتة	بلغت	)300(	ميجاوات	عن	

طريق	ماكينات	التوليد	بالديزل	مركبة	يف	�ستة	مواقع	

مربوطة	بال�سبكة	الرئي�سية	ملقابلة	ذروة	الطلب	على	

الأحمال.

بالإ�سافة	اإىل	ذلك	،	فقد	مت	نقل	بع�س	وحدات	التوليد	

ب�رصعة	اإىل	جعالن	بني	بوعلي	واملناطق	املحيطة	بها	

التي	عانت	من	اإنقطاع	الكهرباء	ب�سبب	تعطل	املحولت	

يف	�سبكة	حمطة	املحولت	بجعالن	بني	بو	علي.

الربط مع �سبكة �رصكة تنمية نفط عمان:

حتى	يت�سنى	توفري	املزيد	من	ال�ستقرار	يف	ال�سبكة	

وتفعيل	ا�ستخدام	اإحتياطي	ال�سعة	املتاحة	يف	كال	

ال�سبكتني	،	فقد	مت	البدء	يف	اإن�ساء	خط	ربط	)132(	

ك.	ف.	للربط	بني	�سبكة	�رصكة	ظفار	للطاقة	و�سبكة	

�رصكة	تنمية	نفط	عمان.	ومن	املتوقع	البدء	يف	ت�سغيل	

خط	الربط	اإعتباراً	من	عام	2012م	وال�سنوات	الالحقة.
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م�ساريع اإن�ساء حمطات حتلية املياه يف كل من 

قريات وال�سويق:

قامت	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	باإجراء	

درا�سة	لإختيار	مواقع	منا�سبة	لإن�ساء	حمطتني	لإنتاج	

املياه	،	وت�ستمل	الدرا�سة	اأي�ساً	على	حتديد	املواقع	

املنا�سبة	للجمع	بني	اإنتاج	املياه	وتوليد	الكهرباء	

يف	حمطة	واحدة	اإذا	اأمكن	ذلك	اأو	اإن�ساء	حمطتني	

م�ستقلتني	لإنتاج	املياه	فقط.	ومن	املتوقع	البدء	يف	

تنفيذ	اأحد	هذين	امل�رصوعني	خالل	�سنة	2012م	.

هذا	ومن	املقرر	اأن	تكون	الطاقة	الإنتاجية	ملحطة	ال�سويق	

حوايل	)50(	مليون	جالون	من	املياه	يومياً	على	اأن	يتم	

الإنتهاء	من	ت�سييدها	يف	عام	2016م	،	يف	حني	اأن	الطاقة	

الإنتاجية	ملحطة	قريات	�ستكون	حوايل	)40(	مليون	جالون	

من	املياه	يومياً	على	اأن	يتم	الإنتهاء	من	ت�سييدها	يف	عام	

2018م	وفقاً	للربنامج	الزمني	املو�سوع.

توفري �سعة توليد موؤقتة بال�سبكة الرئي�سية خالل 

عام 2012م:

نظراً	لأنه	من	املرجح	عدم	احل�سول	على	�سعة	توليد	

مبكرة	من	م�رصوع	�سحار	)2(	وم�رصوع	بركاء	)3(	فقد	

بداأت	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	يف	اإتخاذ	

اإجراءات	�رصاء	�سعة	توليد	موؤقتة	تبلغ	حوايل	)300(	

ميجاوات	بنف�س	الطريقة	التي	اتبعت	يف	عام	2011م.	

ومن	املتوقع	اأن	تكون	هذه	ال�سعة	متوفرة	مع	بداية	

�سهر	مايو	2012م.

م�رصوع اإنتاج الكهرباء امل�ستقل مبحافظة م�سندم:

تقوم	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	بتطوير	

م�رصوع	م�ستقل	لإنتاج	الطاقة	مبحافظة	م�سندم	وقد	

حتدد	نهاية	عام	2014م	كموعد	لبدء	الت�سغيل	التجاري	

للمحطة.	هذا	امل�رصوع	�سيلبي	اإحتياجات	املحافظة	

من	الكهرباء.	ووفقاً	للخطة	احلالية	فمن	املقرر	اإن�ساء	

املحطة	بالقرب	من	حمطة	م�سندم	للغاز	التي	تقوم	

بت�سييدها	�رصكة	النفط	العمانية	للتنقيب	والإنتاج	يف	

الطيبات	بولية	بخا.

هذا	ومن	املرجح	اأن	تكون	ال�سعة	الإنتاجية	للكهرباء	

من	املحطة	حوايل	)120(	ميجاوات	على	اأن	حتل	حمل	

حمطات	التوليد	احلالية	التي	تعمل	بالديزل	كم�سدر	

اأول	للكهرباء	يف	حمافظة	م�سندم.

�سيتم	تزويد	هذه	املحطة	بالغاز	الطبيعي	من	حمطة	

معاجلة	النفط	والغاز	التي	تقوم	�رصكة	النفط	العمانية	

للتنقيب	والإنتاج	بتطويرها	حالياً.	هذا	و�سيتم	ربط	

املحطة	بال�سبكة	)132(	ك.ف.	التي	تقوم	بت�سييدها	

حالياً	�رصكة	كهرباء	املناطق	الريفية.

م�رصوع اإن�ساء حمطة حتلية املياه بالغربة:

يتم	تطوير	هذا	امل�رصوع	بناًء	على	طلب	الهيئة	العامة	

للكهرباء	واملياه	وهو	عبارة	عن	م�رصوع	م�ستقل	لإنتاج	

املياه	فقط.	وجمال	العمل	بهذا	امل�رصوع	يت�سمن	

اإن�ساء	واإمتالك	وت�سغيل	حمطة	لتحلية	املياه	تعمل	

بكفاءة	عالية	وتنتج	حوايل	)42(	مليون	جالون	من	مياه	

ال�رصب	يومياً.	وت�ستخدم	هذه	املحطة	تقنية	التنا�سح	

العك�سي	لتحلية	املياه	ويتم	تطوير	هذا	امل�رصوع	وفقاً	

	لربنامج	زمني	�رصيع	للبدء	يف	اإنتاج	املياه	خالل	

عام	2014م.	علماً	باأنه	�سيتم	الإنتهاء	من	اإجراءات	طرح	

املناق�سة	خالل	عام	2012م.

�ستقوم	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	ب�رصاء	

املياه	املحالة	من	املحطة	مبوجب	اتفاقية	طويلة	الأمد	

ل�رصاء	املياه	تبلغ	مدتها	)20(	�سنة،	علماً	باأن	الت�سغيل	

التجاري	للمحطة	�سوف	يبداأ	يف	1	اأبريل	2014م	وفقاً	

للربنامج	الزمني.

املبادرات	التي	قامت	بها	ال�رصكة	خالل	عام	2012م
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م�رصوع الطاقة ال�سم�سية:

قامت	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	باإجراء	درا�سة	

لتقييم	جدوى	اإن�ساء	م�رصوع	لإنتاج	الطاقة	ال�سم�سية	

ب�سلطنة	عمان.	وتقوم	اجلهات	احلكومية	املعنية	بدرا�سة	

تقرير	اجلدوى	حالياً	علماً	باأن	ال�رصكة	تدعم	هذا	امل�رصوع	

وهي	جاهزة	للم�سي	قدماً	للبدء	يف	اإجراءات		تنفيذه	فور	

اإ�ستالم	موافقة	احلكومة	على	هذا	امل�رصوع.

م�رصوع حمطة اإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية 

املياه ب�ساللة )املرحلة الثانية(:

من	املخطط	البدء	يف	تنفيذ	م�رصوع	م�ستقل	لإنتاج	

الطاقة	الكهربائية	،	اأو	اإنتاج	الطاقة	وحتلية	املياه	يف	

�ساللة	على	اأن	يتم	النتهاء	منه	خالل	عام	2015م.	يتم	

حالياً	اإجراء	الدرا�سة	الأولية	للم�رصوع	وتعمل	ال�رصكة	

العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	على	طرح	مناق�سة	

امل�رصوع	يف	الربع	الأخري	من	عام	2012م.

من	املتوقع	اأن	تكون	ال�سعة	الإنتاجية	للمحطة	حوايل	

)250(	اإىل	)300(	ميجاوات	وتعمل	بالغاز	الطبيعي	مع	

اإمكانية	اأن	يت�سمن	امل�رصوع	اإنتاج	حوايل	)25(	مليون	

جالون	من	مياه	ال�رصب	يومياً.

م�رصوعي اإنتاج الطاقة الكهربائية بركاء )3( 

و�سحار )2(:

مت	اإ�سناد	هذين	امل�رصوعني	اإىل	اإحتاد	�رصكات	تقودها	�رصكة	

)جي.دي.اإف	�سويز(	من	خالل	مناق�سة	تناف�سية	وقد	مت	

تاأ�سي�س	�رصكتني	لإدارة	هذين	امل�رصوعني	امل�ستقلني	على	

اأ�سا�س	نظام	)بناء،	امتالك	وت�سغيل(	هما	�رصكة	ال�سوادي	

مل�رصوع	بركاء	)3(	و�رصكة	الباطنة	مل�رصوع	�سحار	)2(.

جتدر	الإ�سارة	اإىل	اأن		امل�رصوعني	متطابقني	من	حيث	

�سعة	التوليد	حيث	تقوم	كل	حمطة	بتوليد	طاقة	تبلغ	

)744(	ميجاوات	على	مرحلتني	،	ويتم	احل�سول	على	

طاقة	مبكرة	تبلغ	)494(	ميجاوات	يف	1	مايو	2012م،	

بالإ�سافة	اإىل	)250(	ميجاوات	اأخرى	يف	1	اأبريل	2013م	

)التاريخ	املحدد	للت�سغيل	التجاري(	وبعد	النتهاء	من	

ت�سغيل	امل�رصوعني	بكامل	طاقتهما	�سيتم	اإنتاج	طاقة	

اإجمالية	تبلغ	)1488(	ميجاوات.

I املبادرات التي قامت بها ال�رصكة  خالل عام 2012 التقرير ال�سنوي 2011  
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م�سدر	اإيرادات	ال�رصكة	-	2011

20112010

األف ر.ع

224,866198,029اإيرادات	التزويد	باجلملة	من	الكهرباء	)ال�سبكة	الرئي�سية(

81,11177,862اإيرادات	التزويد	باجلملة	من	املياه	)ال�سبكة	الرئي�سية(

2,7562,442اإيرادات	اأخرى	)ال�سبكة	الرئي�سية(

41,00833,780الدعم	احلكومي	مل�رصوع	تخ�سي�س	كهرباء	�ساللة

349,741312,113الإجمايل

نبذة	عن	النتائج	املالية
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20112010

األف ر.ع

217,390198,000تكلفة	�رصاء	الكهرباء	)ال�سبكة	الرئي�سية(

80,11976,851تكلفة	�رصاء	املياه	)ال�سبكة	الرئي�سية(

1
-6,712تكاليف	اأخرى	)ال�سبكة	الرئي�سية(

25,80921,796تكاليف	تقا�سم	الحت�ساب	مع	�رصكة	ظفار	للطاقة

12,5279,582تكاليف	الكهرباء	)م�رصوع	�ساللة(

2,6601509تكاليف	اأخرى	)تكاليف	الربط،	�ساللة	-	�رصكة	تنمية	نفط	عمان(

3,5173,326تكاليف	اإدارية	وت�سغيلية

348,734311,064الإجمايل

1,0071,049�سايف	الأرباح	قبل	ال�رصائب	)املحا�سبة	التنظيمية(

)3,223()3,893(اخل�سائر	قبل	ال�رصائب	)ح�سب	القوائم	املالية(

I نبذة عن النتائج املالية التقرير ال�سنوي 2011  

جتدر	الإ�سارة	اإىل	اأن	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	

واملياه	هي	كيان	يحقق	ربحاً	اإذا	ما	مت	احت�ساب	التكاليف	

على	اأ�سا�س	معايري	املحا�سبة	التنظيمية.	وكما	هو	

مو�سح	باجلدول	اأعاله	فقد	حققت	ال�رصكة	�سايف	

ربح	قبل	ال�رصيبة	مقداره	1.007	األف	ريال	عماين	عند	

احت�ساب	التكلفة	وفقاً	لتلك	املعايري.	ومع	هذا	فاإنه	

مبوجب	املعيار	رقم	)IAS-17(		من	معايري	املحا�سبة	

الدولية	فاإن	على	ال�رصكة	اعتبار	اتفاقيات	�رصاء	الطاقة،	

واتفاقيات	�رصاء	الطاقة	واملياه	كاإيجارات،	وقد	ترتب	على	

ذلك	احت�ساب	تكاليف	اأعلى	بكثري	يف	البيانات	املالية	

القانونية	باملقارنة	مع	ال�سوابط	التنظيمية	وترتب	على	

ذلك	خ�سائر	مببلغ	3.893	ريال	عماين.	

الت�سنيف االإئتماين: 

الت�سنيف	الإئتماين	احلايل	لل�رصكة	العمانية	ل�رصاء	

الطاقة	واملياه	،	ح�سب	الت�سنيف	املعد	من	قبل	وكالتي	

الت�سنيف	الرائدتني	يف	العامل	يف	عام	2011م	كان	على	

النحو	التايل:

ت�سنيف	وكالة	�ستاندرد	اآند	بوورز	للخدمات:		»اأ/م�ستقر«

ت�سنيف	موديز	خلدمات	امل�ستثمرين:	»اأ	1/	م�ستقر«

تتفهم	وكالت	الت�سنيف	الأمور	املرتبطة	باملعاجلة	

املحا�سبية	لإتفاقيات	�رصاء	الطاقة	)واملياه(	يف	ح�سابات	

ال�رصكة	مبا	يتما�سى	مع	معيار	املحا�سبة	الدولية	رقم		

)IAS-17(	وتو�سلت	اإىل	اأن	ذلك	لي�س	له	تاأثري	يذكر	على	

قدرة	ال�رصكة	يف	الوفاء	بالتزاماتها	وبالإمكان	احل�سول	

على	ن�سخة	من	تقارير	الت�سنيف	من	موقع	ال�رصكة	

على	�سبكة	املعلومات.

م�رصوفات	ال�رصكة	-	2011

1تكاليف	اأخرى	)ال�سبكة	الرئي�سية(	تت�سمن	تكاليف	تطوير	امل�ساريع	لعام	2011	وتكاليف	تطوير	امل�ساريع	املوؤجلة	من	الأعوام	ال�سابقة.
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االإطار التنظيمي  

)ال�سبكة الرئي�سية(

الكهرباء:

االإختالف20112010الوحدةال�سبكة الرئي�سية

الوحدات	امل�سرتاة
جيجاوات	

�ساعة
18.95016.855%12

اإجمايل	التكلفة
األف	ريال	

عماين
217.390195.687%11

-1%11.47211.610ريال	عماينمتو�سط	التكلفة	)للميجاوات	�ساعة(

اإيرادات	التزويد	باجلملة
األف	ريال	

عماين
221.477198.029%12

-1%11.68711.749ريال	عمايناإيرادات	التزويد	باجلملة	لكل	م،	و،	�ساعة

اأدى	ارتفاع	الطلب	على	الكهرباء	اإىل	زيادة	عدد	الوحدات	

امل�سرتاة	،	وقد	مت	ت�سجيل	هذه	الزيادة	يف	الطلب	بن�سب	

خمتلفة	عرب	�رصكات	التوزيع:	م�سقط	)6%(	،	مزون	)%9(	

وجمان	)27%(.	وقد	اأدى	ارتفاع	الطلب	اإىل	زيادة	ا�ستخدام	

�سعة	املحطات	مما	ترتب	عليه	انخفا�س	متو�سط	

التكلفة	لكل	ميجاوات	�ساعة.	علماً	باأنه	يتم	احت�ساب	

عائدات	ال�رصكة	على	اأ�سا�س	معادلة	)التكلفة	زائد(	،	

وقد	ترتب	على	انخفا�س	متو�سط	التكلفة	اإىل	انخفا�س	

اأي�ساً	يف	عائدات	التزويد	باجلملة	لكل	ميجاوات	�ساعة.	

االإختالف20112010الوحدةال�سبكة الرئي�سية

الوحدات	امل�سرتاة
األف	مرت	

مكعب
145.181129.377%12

اإجمايل	التكلفة
األف	ريال	

عماين
80.11976.851%4

-7%0.5510.594ريال	عماينمتو�سط	التكلفة	)للمرت	املكعب(

اإيرادات	التزويد	باجلملة
األف	ريال	

عماين
81.11177.862%4

-7%0.5590.602ريال	عمايناإيرادات	التزويد	باجلملة	للمرت	املكعب

نبذة	عن	عمليات	الت�سغيل

املياه:
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I نبذة عن عمليات الت�سغيل التقرير ال�سنوي 2011  

وكما	هو	احلال	بالن�سبة	للكهرباء	،	فقد	اأدى	ارتفاع	

الطلب	على	املياه	اإىل	زيادة	يف	وحدات	املياه	امل�سرتاة.	

وقد	اأدت	الزيادة	يف	معدل	الطلب	اإىل	زيادة	يف	ا�ستخدام	

�سعة	اإنتاج	املياه	مما	ترتب	عليه	انخفا�س	متو�سط	

التكلفة	وعائدات	التزويد	باجلملة	لكل	مرت	مكعب	

بن�سبة	)%7(.

نظام كهرباء �ساللة:

الكهرباء:

االإختالف20112010الوحدة�سبكة �ساللة:

1%1.9121.891جيجاوات	�ساعةالوحدات	امل�سرتاة

اإجمايل	التكلفة
األف	ريال	

عماين
39.13141.898%7-

-8%20.46622.156ريال	عماينمتو�سط	التكلفة	)ميجاوات،	�ساعة(

مدفوعات	تقا�سم	التكلفة	مع	�رصكة	ظفار	للطاقة	

)2
)ال�سايف

األف	ريال	

عماين
22.42021.465%4

3%11.68911.351ريال	عماينمدفوعات	تقا�سم	التكلفة	لكل	ميجاوات	�ساعة

كان	طلب	امل�ستهلكني	على	الكهرباء	مبنطقة	�ساللة	

خالل	عام	2011م	اأعلى	ن�سبياً	من	عام	2010م.	يرجع	

انخفا�س	ن�سب	تكلفة	الطاقة	امل�سرتاة	اإىل	فعالية	

�سعة	التوليد	املوؤقتة	التي	تعمل	بالغاز	الطبيعي	والتي	

يتم	تغطيتها	جزئياً	من	خالل	مدفوعات	ال�سعة	الثابتة	

املبكرة	التي	مت	احل�سول	عليها	من	م�رصوع	الكهرباء	

واملياه	امل�ستقل	ب�ساللة.	وبالرغم	من	اإنخفا�س	تكلفة	

التوليد	،	فاإن	الزيادة	يف	مدفوعات	تقا�سم	التكلفة	مع	

�رصكة	ظفار	للطاقة	تعود	ب�سكل	كبري	اإىل	خم�س�سات	

تكلفة	النقل	والتوزيع	عن	فرتات	�سابقة	مت	احت�سابها	

خالل	عام	2011م.

االإختالف20112010الوحدةال�سبكة الرئي�سية و �ساللة:

14%5649عدداإجمايل	عدد	املوظفني

2	مدفوعات	تقا�سم	التكلفة	خم�سوم	منها	3038	مليون	ريال	عماين	اإيرادات	التزويد	باجلملة	من	الكهرباء	ال�سادرة	من	ال�رصكة	

العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	ل�رصكة	ظفار	للطاقة.
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ترتيبات ال�رصاء والتزويد باجلملة:

تقوم	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	واملياه	وفقاً	

لإتفاقيات	�رصاء	الطاقة	،	اأو	اإتفاقيات	�رصاء	الطاقة	

واملياه	املربمة	مع	�رصكات	توليد	الكهرباء	وحتلية	املياه	

املختلفة.	ومدة	هذه	الإتفاقيات	هي	خم�سة	ع�رص	)15(	

�سنة	بوجه	عام.

	

نوع التعاقدا�سم املحطة
و�سع 

املحطة

بداية 

التعاقد

نهاية 

التعاقد

ال�سعة 

االإنتاجية

للكهرباء

ميجاوات

ال�سعة 

االإنتاجية

للمياه

األف م3/يوم

حمطة	الغربة	للكهرباء	وحتلية	املياه
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة	واملياه

يف	و�سع	

الت�سغيل
20052018455182

حمطة	كهرباء	الر�سيل
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة

يف	و�سع	

الت�سغيل
20052022653

حمطة	وادي	اجلزي	للطاقة
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة

يف	و�سع	

الت�سغيل
20052020321

ال�رصكة	املتحدة	للطاقة	)منح(
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة

يف	و�سع	

الت�سغيل
19962020271

�رصكة	الكامل	للطاقة
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة

يف	و�سع	

الت�سغيل
20022017285

اأكوا	للطاقة	بركاء	)بركاء	1(
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة	واملياه

يف	و�سع	

الت�سغيل
2003201844291

�رصكة	�سحار	للطاقة	)�سحار	1(	
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة	واملياه

يف	و�سع	

الت�سغيل
20072022585150

�رصكة	اإ�س.اإم.اإن	بركاء	للطاقة
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة	واملياه

يف	و�سع	

الت�سغيل
20092024676120

�سيمكورب	�ساللة	للطاقة	وحتلية	

املياه	)منتج	م�ستقل	للطاقة	واملياه(

اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة	واملياه

قيد	

الت�سييد
2012202744568

�رصكة	الباطنة	للطاقة	)�سحار	2(
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة

قيد	

الت�سييد
20132028744

�رصكة	ال�سوادي	للطاقة	)بركاء	3(
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة

قيد	

الت�سييد
20132028744

�رصكة	فونك�س	للطاقة	)�سور(
اتفاقية	ل�رصاء	

الطاقة

قيد	

الت�سييد
201420292000

نظرة	عامة	على	اأعمال	الت�سغيل

اتفاقيات �رصاء الطاقة واملياه طويلة االأمد:
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I نظرة عامة على اأعمال الت�سغيل التقرير ال�سنوي 2011  

�رصاء الطاقة واملياه املرتبطة بها خالل عام 2011م لل�سبكة الرئي�سية

�رصاء الطاقة واملياه املرتبطة بها خالل عام 2011م )�ساللة(
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الطاقة	الكهربائية	امل�سرتاة	)جيجاوات/�ساعة(

الكهرباء:

كانت	هناك	�سعة	كافية	بال�سبكة	الرئي�سية	ويف	 	•
نظام	كهرباء	�ساللة	للوفاء	بالطلب	على	الطاقة	

ومل	يتم	ت�سجيل	حالت	انقطاع	للكهرباء	نتيجة	

لوجود	عجز	يف	ال�سعة.

ارتفع	الطلب	من	�رصكات	التوزيع	بن�سبة	)%12.43(،	 	•
وقد	كان	طلب	�رصكة	جمان	للتوزيع	على	الطاقة	

هو	الأعلى	بن�سبة	)27.5%(	ويعود	ذلك	ب�سكل	

اأ�سا�سي	اإىل	الطلب	على	الطاقة	من	ال�رصكات	

ال�سناعية.

ارتفعت	ذروة	الطلب	بحويل	)9%(	يف	ال�سبكة	 	•
الرئي�سية	باملقارنة	مع	عام	2010م.		وقد	مت	

اإ�ستخدام	وحدات	التوليد	التي	تعمل	بالديزل	خالل	

فرتات	ذروة	الطلب	يف	كل	من	ال�رصكة	الرئي�سية	

ونظام	كهرباء	�ساللة.

احل�سول	على	طاقة	مبكرة	مقدراها	)61(	ميجاوات	 	•
من	حمطة	الكهرباء	وحتلية	املياه	اجلديدة	ب�ساللة	

ترتب	عليه	تخفي�س	اإ�ستخدام	وحدات	التوليد	

اخلا�سة	ب�رصكة	ظفار	للطاقة.

املياه:

ارتفعت	ن�سبة	الت�سدير	اإىل	امل�ستهلكني	بحوايل	 	•
)12.40%(	باملقارنة	مع	عام	2010م.	كما	ارتفع	

ا�ستخدام	حتلية	املياه	من	حمطة	�سحار	بن�سبة	

)35%(	نتيجة	ارتفاع	كمية	املياه	التي	مت	�رصاوؤها	من	

قبل	الهيئة	العامة	للكهرباء	واملياه.

اإح�سائيات	الت�سغيل

ن�سب	الإ�ستفادة
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I اإح�سائيات الت�سغيل التقرير ال�سنوي 2011  

كمية	الطاقة	الكهربائية	امل�سدرة	�سهرياً	يف	ال�سبكة	الرئي�سية	خالل	عام	2011

كمية	وقود	الغاز	امل�ستهلك
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الطاقة	الكهربائية	امل�سدرة	اإىل	ال�سبكة	الرئي�سية	لالأعوام	)2004	-	2011(

الطلب	على	الكهرباء	يف	وقت	الذروة	يف	ال�سبكة	الرئي�سية	و�سبكة	�ساللة	)2011-2004(
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كمية	التزويد	ال�سهري	باجلملة	للكهرباء	-	ال�سبكة	الرئي�سية

تعرفة	التزويد	ال�سهري	باجلملة	للكهرباء	-	ال�سبكة	الرئي�سية

I اإح�سائيات الت�سغيل التقرير ال�سنوي 2011  
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ن�سبة	الإ�ستفادة	من	حمطات	التحلية												كمية	املياه	امل�سرتاة	من	حمطات	التحلية	مليون	مرت	مكعب

كمية	املياه	التي	مت	بيعها	خالل	الأعوام	)2004-2011م(	مليون	مرت	مكعب
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I اإح�سائيات الت�سغيل التقرير ال�سنوي 2011  
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جمل�س االإدارة:

يتكون	جمل�س	اإدارة	ال�رصكة	من	خم�سة	اأع�ساء	غري	

تنفيذيني	مت	تعيينهم	من	قبل	امل�ساهمني	،	حيث	

ميثل	رئي�س	جمل�س	الإدارة	وثالثة	اأع�ساء	اآخرين	�رصكة	

الكهرباء	القاب�سة	،	وع�سو	واحد	ميثل	وزارة	املالية.		

وقد	قام	املجل�س	بت�سكيل	ثالث	جلان	فرعية	على	النحو	

التايل:

جلنة	التدقيق:	تقوم	اللجنة	مبراقبة	ودرا�سة	 	.1

كافة	اجلوانب	املتعلقة	بتعيني	مراقبي	احل�سابات	

الداخليني	واخلارجيني	ومراجعة	تفا�سيل	خطة	

التدقيق	ونتائج	التدقيق	،	ومراقبة	عمليات	الإحتيال	

اأو	التزوير	خ�سو�ساً	تلك	التي	قد	حتدث	يف	البيانات	

املالية	،	والإ�رصاف	على	اجلوانب	املتعلقة	باإعداد	

القوائم	املالية	ويت�سمن	ذلك	مراجعة	القوائم	

املالية	الف�سلية	وال�سنوية	قبل	اإ�سدارها	ومراجعة	

حتفظات	مراقبي	احل�سابات	على	م�سودة	البيانات	

املالية	لل�رصكة.

جلنة	املوارد	الب�رصية:	تتمثل	املهمة	الأ�سا�سية	لهذه	 	.2

اللجنة	يف	م�ساعدة	جمل�س	الإدارة	يف	اإعداد	وتطوير	

�سيا�سات	املوارد	الب�رصية	بال�رصكة	،	مبا	يف	ذلك	

اإعداد	لئحة	املوارد	الب�رصية	والتعيينات	يف	املنا�سب	

التنفيذية	العليا	بال�رصكة.	

جلنة	املناق�سات	الداخلية:	تتمثل	املهمة	الأ�سا�سية	 	.3

	لهذه	اللجنة	يف	م�ساعدة	جمل�س	الإدارة	

يف	املوافقة	على	العقود	املربمة	مع	الغري	وفقاً	

لل�سالحيات	املالية	املمنوحة	للجنة	وقانون	جمل�س	

املناق�سات.

مكافاآت جمل�س االإدارة:

تتمثل	م�سوؤوليات	جمل�س	الإدارة	واللجان	املنبثقة	عنه	

يف	و�سع	ال�سيا�سات	العامة	لل�رصكة	،	والإ�رصاف	على	

تنفيذ	اأن�سطة	ال�رصكة	،	واعتماد	املوازنة	وتعيني	�ساغلي	

الوظائف	العليا.	ويو�سح	اجلدول	اأدناه	عدد	الجتماعات	

التي	عقدها	املجل�س	وجلانه	وح�سور	الأع�ساء	لتلك	

الجتماعات:	

حوكمة	ال�رصكات
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التدقيق الداخلي

تتمثل	مهام	التدقيق	الداخلي	بال�رصكة	على	تقدمي	راأي	

م�ستقل	ومو�سوعي	عن	مدى	فعالية	وكفاءة	اأنظمة	

ال�رصكة	املتعلقة	باإدارة	املخاطر	،	والرقابة	الداخلية،	

وحوكمة	ال�رصكة	بالإ�سافة	اإىل	تقدمي	التو�سيات	

الالزمة	لتح�سني	تلك	الأنظمة.	وقد	مت	تعيني	�رصكة	

)اإيرن�ست	اآند	يوجن(	للقيام	مبهام	التدقيق	الداخلي	خالل	

عام	2011م.	وقد	قامت	ال�رصكة	العمانية	ل�رصاء	الطاقة	

واملياه	بتعيني	مدير	للتدقيق	الداخلي	يف	اأواخر	عام	

2011م	لتويل	م�سوؤولية	الإدارة	العامة	ملهام	التدقيق	

الداخلي	والإ�رصاف	على	توفري	خدمات	التدقيق	الداخلي.

جتدر	الإ�سارة	اإىل	اأن	وظائف	التدقيق	الداخلي	تعمل	

ب�سكل	م�ستقل	عن	اإدارة	ال�رصكة	مبوجب	التفوي�س	

املمنوح	لها	من	جلنة	التدقيق	الداخلي.	ويتم	اإ�ستخدام	

مقاربة	تعتمد	على	حتديد	املخاطر	وحتديد	الأولويات	

والرتكيز	على	اأن�سطة	التدقيق	الداخلي.	ويتم	تقدمي	

خطة	التدقيق	ال�سنوية	اإىل	جلنة	التدقيق	للم�سادقة	

عليها.	وجتتمع	جلنة	التدقيق	مع	املدققني	الداخليني	

ملناق�سة	نتائج	التدقيق	الداخلي	الف�سلية	)ربع	�سنوية(.

I حوكمة ال�رصكات التقرير ال�سنوي 2011  

الرقم	داخل	القو�سني	)(	ميثل	عدد	الجتماعات	التي	تقع	�سمن	فرتة	�سالحية	الع�سو	حل�سور	الجتماعات.	بلغ	اإجمايل	اأتعاب	ومكافات	جمل�س	الإدارة	

49.100	ريال	عماين	مبا	يف	ذلك	بدل	ح�سور	الجتماعات.

اأع�ساء	املجل�س

اإجتماع	

جمل�س	

الإدارة

اإجتماع	جلنة	

املناق�سات	

اإجتماع	جلنة	

املوارد	الب�رصية

اإجتماع	جلنة	

التدقيق

بدل	ح�سور	

اإجتماعات	

جمل�س	الإدارة

بدل	ح�سور	

اإجتماعات	

اللجان

املكافاآت	

ال�سنوية

)ر.ع()ر.ع()ر.ع(عدد	الجتماعات	التي	ح�رصها	الأع�ساء

4434

1
�سعادة/	�سعود	بن	

نا�رص	ال�سكيلي
)4(	4)4(	3002.6001.2008.000

2
الفا�سل/	�سالح	بن	

علي	احلارثي
)4(	41)3(	2)4(	42.0002.1005.500

3
الفا�سل/	عبد	الله	

بن	�سامل	احلارثي
)4(	3)4(	4001.5001.2005.500

4
الفا�سل/	حمدان	بن	

نا�رص	الهنائي
)4(	400)4(	42.0001.6005.500

5
املهند�س/	اأحمد	بن	

�سالح	اجله�سمي
)3(	30)3(	2)4(	31،5001.7004.125

6

الفا�سل/عبد	

الرحمن	بن	برهام	

باعمر	)ع�سو	�سابق(

)1(	10)1(	10500400688

7

الفا�سل/	قي�س	بن	

حممد	اليو�سف	

)ع�سو	�سابق(

)1(	100)1(	1500300688

10.6008.50030.000املجموع
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  المستقلين الحسابات تقرير مراقبي
 الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.مإلى مساهمي 

 
)"الشركة"( والتي تتمثل بالميزانية  للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.مراجعنا القوائم المالية المرفقة 

للسنة المنتهية التدفقات النقدية الدخل الشامل والتغييرات في حقوق المساهمين و وائمقو 1777ديسمبر  87العمومية كما في 
 .أخرى توضيحية معلوماتو جوهريةفي ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية ال

  
 مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن القوائم المالية 
 

عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بوضوح وفقاً لمعايير التقارير المالية الدوليـة  أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون
وعن أنظمة رقابة داخلية والتي يراها أعضاء مجلس اإلدارة ضرورية  وتعديالته 7014وقانون الشركات التجارية لعام 

 غش أو الخطأ.للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواًء بسبب ال
 

  مسؤولية مراقب الحسابات 
 

عن الرأي المهني بشأن تلك القوائم المالية إستناداً إلى المراجعة التي نجريها. وقد أجرينا  تتمثل مسؤوليتنا في التعبير
ونجري خالقية وأن نخطط المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة.  وتتطلب تلك 

 المراجعة من أجل الحصول على تأكيدات معقولة فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية.
 

وتتضمن المراجعة تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة للمبالغ واإلفصاحات المدرجة بالقوائم المالية.  وتعتمد اإلجراءات 
ذلك تقييمه لمخاطر سوء اإلدراج الجوهري للقوائم المالية سواًء بسبب الغش المختارة على تقدير مراقب الحسابات بما في 

أو الخطأ.  وعند إجراء تقييم لتلك المخاطر، يأخذ مراقب الحسابات باإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية ذات العالقة بإعداد 
ئمة لتلك الظرو  ولكن ليس لغرض الشركة للقوائم المالية وعرضها بوضوح من أجل تصميم إجراءات المراجعة المال
مة عملية المراجعة أيضاً تقييم مالء التعبير عن رأي بشأن كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة.  وتتضمن

السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أجرتها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عرض القوائم 
 ية بصورة عامة.  المال
 

 ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأي المراجعة الخاص بنا.  
 

 الرأي
 

 ركة، كما فيــركز المالي للشــوهرية، عن المـوانبها الجـافة جـوفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعبر بوضوح، من ك
 وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية نتائج أعمالها، وعن 1777ديسمبر  87

 .وتعديالته 7014وقانون الشركات التجارية لعام 
 

 برايس ووترهاوس كوبرز ال ال بي
 
 1131مارس  5

مسقط، سلطنة عمان
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 قائمة الدخل الشامل
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
11331777إيضاح

 لاير عماني  
 باآلالف

 لاير عماني
باآلال 

   
 877.414 5194.241 اإليرادات

    
 (447.018) (111.312)6 تكاليف التشغيل

   
 11.788 34.597إجمالي الربح

    
 (8.111) (1.995)1 مصروفات عمومية وإدارية

    
            7              7 إيرادات أخرى

   
 78.151 32.394 ربح التشغيل

    
 718 851 إيرادات التمويل

    
 (11.778) (11.145)0 تكاليف التمويل

   
 (8.118) (1.949) الخسارة قبل الضريبة

    
    808    77973 الضريبة

   
 (1.887) (1.911) الدخل الشامل للعام إجمالي و الخسارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تكون جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 18إلى  6اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 
 

 
 

 .7صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 

4259

.37
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 1133ديسمبر  13الميزانية العمومية كما في 
 

11331777إيضاح
 لاير عماني  

باآلالف
 لاير عماني
باآلال 

 
 األصول

  األصول غير الجارية
312.917756.140 77 ممتلكات وآالت ومعدات   

  78.478  7137.991 مدفوعات مقدمة
359.291715.751 إجمالي األصول غير الجارية

 
 األصول الجارية

527561  مخزون 
7813.21748.885مديونيات تجارية وأخرى

  7411.4411.650نقد وما يماثل النقد
51.39257.677 إجمالي األصول الجارية

 
117.922116.168      إجمالي األصول

 
 حقوق المساهمين 

75511577رأس المال
76327761اإلحتياطي القانوني
 157 151 71 اإلحتياطي العام 
 (78.178) (32.293)  الخسائر المتراكمة
34.97470.810 78 اموال المساهمين

  9.3551.518إجمالي حقوق المساهمين 

 اإللتزامات
 اإللتزامات غير الجارية
70311.949748.088التزامات إيجار تمويلي

 5.874 5.115  إحتياطي مؤجل
 770        112 17 مخصصات

         676           39 17 التزام ضريبة مؤجلة
314.557755.711إجمالي اإللتزامات غير الجارية

 
 اإللتزامات الجارية

1199.74441.864 دائنيات تجارية وأخرى
7035.19575.518إلتزامات إيجار تمويلي

 6.777 -  قرض من الشركة القابضة
 717 337 77 مخصص ضريبة جارية

       777      351 17 مخصصات
29.359768.46إجمالي اإللتزامات الجارية

 
111.733170.707إجمالي اإللتزامات 

 
117.922116.168 إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات 

 
 

 ووقعها نيابة عنهم: 1771 فبراير 70بتاريخ  18إلى  1مجلس اإلدارة القوائم المالية المدرجة بالصفحات من  إعتمد
  

 
 الشكيليسعود بن ناصر سعادة   حمدان بن علي الهنائي  بوب وايتلو

رئيس مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
  

 .7صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 

I ال�رصكة العمانية ل�رصاء الطاقة واملياه �س.م.ع.م التقرير ال�سنوي 2011  
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 قائمة التغييرات في حقوق المساهمين
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 رأس المال
إحتياطي 

 قانوني
 إحتياطي

 عام
خسائر 
 متراكمة

أموال 
المساهمين

 إجمالي حقوق
 المساهمين

 لاير عماني  
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

عماني لاير 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

       
 77.478 70.810 (77.888) 157 761 577  1777يناير  7في 

 :الدخل الشامل
(1.887)          -(1.887)     -     -     - خسارة العام 

 1.518 70.810 (78.178) 157 761 577 1777ديسمبر  87في 
       

 7.579 34.974 (31.139) 151 327 511  1133يناير  3في 
  :الدخل الشامل

(1.911)          -(1.911)     -     -     - خسارة العام 
 9.355 34.974 (32.923) 151 327 511 1133ديسمبر  13في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تكون جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 18إلى  6اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 
 

 
 

 .7صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 

4259

.37
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 قائمة التدفقات النقدية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
1777 1133  

 لاير عماني 
باآلال 

 لاير عماني 
باآلالف

 

 التدفق النقدي من أنشطة التشغيل 
(8.118) (1.949)  الخسارة قبل الضريبة

 تسويات لـ:
17.771 34.449  إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 مصروفات فوائد  13 40
 فوائد على إيجار تمويلي  11.113 11.750
 مدفوعات مقدمة مهلكة 525 815
 إهالك ممتلكات وآالت ومعدات 39 77
 إحتياطي مؤجل مسدد (4) 570
  مخصص مصرو  منافع موظفين     192      67

80.101 17.111
التدفق النقدي التشغيلي قبل دفع مخصص منافع الموظفين 

 والتغييرات في رأس المال العامل
 دفع منافع الموظفين (17) (87)
 التغييرات في رأس المال العامل:  
(71.178) 32.759 مديونيات تجارية وأخرى
(165.17) دائنيات تجارية وأخرى   2.915

77.188 21.329  النقد الناتج من التشغيل
 ضريبة دخل مدفوعة     (311)    (170)

77.764 21.199  صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
   

 التدفق النقدي من أنشطة اإلستثمار   
(45) (311)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات

71 -  من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  متحصالت
 ودائع بنكية      - 1.777
 أنشطة اإلستثمار  (/النتائج منالمستخدم في)صافي النقد  (311) 6.061

 أنشطة التمويل التدفق النقدي من  
(11.778) (11.191)  فوائد مدفوعة

6.777 (2.111)  قرض قصير األجل من الشركة القابضة )مدفوع(/مسدد
 التزامات إيجارتسديد  (35.571) (76.487)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (93.235) (81.580)
   
 صافي التغير في النقد وما يماثل النقد 39.111 (75.558)

 العامالنقد وما يماثل النقد في بداية  1.254 78.171
 النقد وما يماثل النقد في نهاية العام  11.441   1.650

 
  

 تكون جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 18إلى  6اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 
 
 

 .7صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 
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ايضاحات حول القوائم المالية
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 شكل القانوني واألنشطة الرئيسيةال - 3

)"الشركة"( هي شركة مساهمة عمانية مقفلة تم تسجيلها بموجب قانون  الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م
 الشركات التجارية العماني.  

 
 الصادرتم تأسيس وتشغيل الشركة طبقـاً لقانـون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به )قانون القطاع( 

 .18/1774المرسوم السلطاني رقم ب
 

واالشرا  على امتياز  التي تمت تحليتها المتعلقة بهاأنشطة الشراء المتعلقة بالكهرباء والمياه النشاط الرئيسي للشركة هو 
 .في سلطنة ُغمان وفقاً لترخيص صادر من هيئة تنظيم الكهرباء صاللة

 
)"تاريخ التحويل"( وفقاً للقرار الصادر عن وزارة اإلقتصاد الوطني )"منهاج  1775مايو  7أت الشركة أعمالها بتاريخ بد

 .18/1774التحويل"( تطبيقاً ألحكام المرسوم السلطاني رقم 
 

لشركـة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م % 00.00بنسبة هـي شـركـة تـابعة قة والمياه ش.م.ع.م الشركة العمانية لشراء الطا
.(/ الشركة األم")"الشركة القابضة

 
 جوهريةملخص السياسات المحاسبية ال -1
 

متوافق لكافة  هذه السياسات مطبقة بشكل أدناه.  المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية مبينة السياسات المحاسبية الرئيسية
 السنوات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.

 
 عداد اإلأساس  1-3
 
   القوائم المالية معدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وطبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. )أ(
 

بعض التقديرات المحاسبية الهامة.   يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتفق مع معايير التقارير المالية الدولية إستخدام )ب(
كما يتطلب من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة.  تم اإلفصاح عن المجاالت التي 
تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها اإلفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية 

 .4باإليضاح رقم 
 
لاير عماني  77.061تجاوزت التزامات الشركة الجارية أصولها الجارية بمبلغ قدره  1777ديسمبر  87في كما  )ج(

(.  وأكدت الشركة األم بأنها ستقدم الدعم المالي الالزم لتمكين الشركة من باآلال  لاير عماني 71.551 -1777)باآلال  
ألطرا  أخرى عند استحقاقها.  وتبعاً لذلك، وفاء بالتزاماتها ومن ال في المستقبل المنظورستمرارية على اساس اال متابعةال

 تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس االستمرارية.
 
 وتتعلق بأعمال الشركة: 1777المعايير والتعديالت التي دخلت حيز التطبيق في عام  )د(
 

قامت الشركة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة  1777ديسمبر  87بالنسبة للسنة المنتهية في 
عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية )المجلس( واللجنة التطبيقية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية )اللجنة( التابعة 

 .1777يناير  7نسبة للفترات التي تبدأ في للمجلس والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بال
 

تطبيق هذه المعايير والتفسيرات لم يؤِد إلى تغييرات في السياسات المحاسبية للشركة ولم يؤثر على المبالغ المذكورة في 
 الفترة الحالية.

 
 اإليـرادات  1-1
 

متطلبات ل فقاً و الصادرة من قبل المنظمآلية التحكم باألسعار  حسبيتم إدراج اإليرادات إلى أقصى حد مسموح به 
متطلبات الترخيص يتم تأجيل ل وفقاً فإنه  تلك اآلليةحسب في حال زيادة اإليرادات عن الحد األقصى المسموح  الترخيص. 

لذلك يتم إدراج العجز في السنة الحالية  وتبعاً  . تجارية وأخرى وتدرج ضمن دائنياتالالحقة  إلى السنة اإليراداتهذه 
 خرى.ضمن مديونيات تجارية وأ يظهرو
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 )تابع( لجوهريةلسياسات المحاسبية ااملخص  - 1
 
 اإليـرادات )تابع( 1-1
 

 تتضمن اإليرادات كذلك األموال المستلمة من وزارة المالية فيما يتعلق بالتكلفة الخاصة بأعمال صاللة.
 
 العمالت األجنبية 1-1
 

البنود المدرجة بالقوائم المالية للشركة تقاس باستخدام الريال العماني وهو عملة سلطنة عمان كونه عملة البيئة االقتصادية 
 الرئيسية التي تعمل الشركة بها )"العملة التنفيذية"(. تم اعداد القوائم المالية بالريال الُعماني مقرباً إلى اقرب ألف.

 
يتم تحويل معدالت الصر  السائدة في تاريخ  المعاملة.  ل وفقاً  بشكل مبدئيالمعامالت المنفذة بالعمالت األجنبية  تسجيليتم 

تدرج أرباح وخسائر األصول وااللتزامات النقدية المنفذة بهذه العمالت حسب معدالت الصر  السائدة في تاريخ التقرير.  
 في قائمة الدخل الشامل. مل معهامعامالت العمالت األجنبية التي يتم التعا

 
 والمعداتاآلالت الممتلكات و 1-9
 

تدرج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم وأية خسائر إنخفاض محددة.  يتم رسملة تكاليف 
 الممتلكات واآلالت والمعدات.بنود القروض المتعلقة مباشرة بإقتناء 

 
 الالحقةالمصروفات 

 
مكون لبند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات إذا كان من المحتمل أن تكون  تتم  رسملة المصروفات المتكبدة إلستبدال

المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة بالبند ستتدفق إلى الشركة ويمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق.  كافة مصروفات 
 الصيانة األخرى يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل كمصروفات عند تكبدها.

 
 تهـالك اإلس
 

لكل جزء في بند  ى مدى االعمار االنتاجية المقدرةعلى أساس القسط الثابت عل الشاملقائمة الدخل يدرج االستهالك في 
الممتلكات واآلالت والمعدات، حيث انها األقرب في عكس نموذج االستهالك للمنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في 

 األصل.
 
 الرئيسية المقدرة والمستخدمة لهذا الغرض: عمار االنتاجيةألا

 األصول السنوات 
  
 أصول إيجار تمويلي 78-17

 أثاث ومعدات 5
 سيارات 1

 
 أعمال قيد التنفيذ

 
جاهزاً لالستخدام حسب الحالة والموقع  المتعلق به تلك التكلفةعندما يكون األصل . تدرج األعمال قيد التنـفيـذ بالتكلفة

المناسبين،  يتم تحويل االعمال قيد التنفيذ إلـى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات المناسبة ويتم إستهالكها حسب سياسـات 
 اإلستهالك المطبقـة فـي الشركة.
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 )تابع( جوهريةلسياسات المحاسبية الاملخص  - 1

 األدوات المالية 1-5
 

 األصول وااللتزامات المالية بالميزانية العمومية للشركة عندما تصبح الشركة طرفاً في المخصصات التعاقدية لألداة.تدرج 
 

 
 األدوات المالية غير المشتقة

 
نقد وما وأطرا  ذات عالقة من مديونيات و أخرىاألدوات المالية غير المشتقة من مديونيات تجارية ومديونيات تتكون 
  ض واقتراضات ودائنيات تجارية وأخرى.قرويماثله و

 
بالقيمة العادلة، باإلضافة الى أي تكاليف معامالت مباشرة ذات صلة وذلك  يتم إدراج األدوات المالية غير المشتقة مبدئياً 

 لألدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

 ، ناقصاً تخدام طريقة معدل الفائدة الفعليالمالية غير المشتقة بالتكلفة المهلكة باسوبعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس األدوات 
 خسائر انخفاض في القيمة. ةأي
 
 اإلنخفاض بالقيمة  1-2
 

 األصول المالية
 

القيمة.  تنخفض قيمة األصول المالية إذا كان هناك  يتم بتاريخ كل تقرير تقييم األصول المالية لتحديد مؤشرات إنخفاض
فقات النقدية دليل موضوعي على أنه، نتيجة لحـدث أو أكثر من حدث بعد اإلدراج األولي لألصول المالية، تأثرت التد

 لإلستثمارات. المستقبلية المقدرة
 

 :ما يلي يمةبالنسبة لألصول المالية، يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض الق

للطر  المقابل، أو صعوبات مالية جوهرية
 .العجز عن أو التأخر في السداد
.إذا أصبح من المحتمل دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية

 
على أنها ال تنخفض بشكل فردي، فيتم تقييمها  تقييمهاالتي يتم  التجارية بالنسبة لبعض فئات األصول المالية مثل المديونيات

 لتحديد إنخفاض القيمة بشكل جماعي.
 

مديونيات خبرة الشركة السابقة في تحصيل المستحقات اليمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة محفظة 
في األوضاع  الملحوظجانب التغير والزيادة في عدد المدفوعات المتأخرة في المحفظة والتي تجاوزت فترة اإلئتمان إلى 

 . ي ترتبط بالعجز عن سداد المديونياتوالت محليةاإلقتصادية الوطنية أو ال
 

ما عدا المديونيات األصول المالية في لكافةتنخفض القيمة الدفترية لألصل المالي بسبب خسائر إنخفاض القيمة مباشرة 
 إستخدام حساب المخصص.ا تنخفض القيمة الدفترية عبر التجارية، عنده

 
بعد الحصول على الموافقات  مباشرةعندما يتم إعتبار المديونيات التجارية على أنها غير قابلة للتحصيل، فإنها تُشطب 

 .الشاملقائمة الدخل الالزمة.  يتم إدراج التحصيالت الالحقة لمبالغ تم شطبها سابقاً في 
 

 األصول غير المالية 
  

تقرير لتحديد مدى وجود أي دليل كل تاريخ بتتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية بالشركة باستثناء المخزون 
 على انخفاض القيمة. وإذا وجد مثل هذا الدليل، عندئذ يتم تقدير المبلغ الذي يمكن استرداده.
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 )تابع( جوهريةملخص للسياسات المحاسبية ال - 1
 
 بالقيمة )تابع( اإلنخفاض 1-2

 
 األصول غير المالية )تابع(

 
تدرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد تزيد عن قيمته المستخدمة وقيمته 

المقدرة إلى قيمها الحالية العادلة مخصوماً منها تكلفة البيع.  ولتقدير القيمة المستخدمة، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية 
باستخدام معدل فائدة ما قبل الضريبة الذي يعكس التقييم الراهن للسوق للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر األصل  المحددة.  يتم 
تقييم خسائر انخفاض القيمة المدرجة بالفترات السابقة بتاريخ كل تقرير للبحث عن أي دالئل النخفاض الخسارة أو عدم 

.  يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة التي يمكن استردادها.  وجودها
يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان يمكن 

 و لم تدرج خسائر انخفاض القيمة.تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلهالك، ل
 

 المخزون  1-7
 

مضافاً  شراءتتكون التكلفة من تكلفة ال يدرج المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. 
جميع مصروفات العمالة المباشرة والتكاليف التي تكبدتها الشركة في سبيل الوصول بالمخزون إلى  ، حيثما ينطبق،إليها

 .يتم إحتساب التكلفة بشكل رئيسي بإستخدام طريقة المتوسط المرجح  ومكانه الحاليين. وضعه
 
 مديونيات تجارية 1-9
 

تجارية بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتدرج الحقاً المديونيات التدرج تدرج المديونيات التجارية واألخرى بالقيمة العادلة.  
منها خسائر االنخفاض في القيمة.  يكون مخصص إنخفاض قيمة  بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية مخصوماً 

كافة المبالغ المستحقة المديونيات التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل 
وفقاً للشروط األصلية للمديونيات.  تعتبر الصعوبات المالية الجوهرية للمدين وإحتمالية أن يدخل المدين في مرحلة إفالس 
أو إعادة هيكلة والعجز عن تسديد أو التأخر في الدفع على أنها مؤشرات على إنخفاض قيمة المديونية التجارية. إن مبلغ 

لفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة حسب معدل الفائدة المخصص هو ا
 ."عمومية وإداريةتحت بند "مصروفات  قائمة الدخل الشاملالفعلية.  يدرج مبلغ المخصص ب

 
النقد وما يماثل النقد 1-4
 

نقدية بالصندوق وودائع تحت الطلب.  يتمثل ما يماثل النقد باستثمارات قصيرة االجل وعالية  فييتمثل النقد وما يماثل النقد 
هذه االستثمارات معرضة لمخاطر غير جوهرية للتغيير بالقيمة ولها فترة  السيولة قابلة للتحويل لمبلغ مالي محدد. 
 استحقاق لثالثة أشهر أو أقل بتاريخ الحيازة.

 
 دائنيات تجارية  1-31
 

لبضائع والخدمات التي تم الحصول عليها في سياق االعمال االعتيادية من للدفع مقابل االدائنيات التجارية هي التزامات 
موردين.  الحسابات المستحقة الدفع مصنفة كإلتزامات جارية إذا إستحقت الدفعات خالل عام أو أقل )أو في دورة  تشغيل 

 العادية إذا كانت بمدة أطول( وإن لم تكن كذلك، يتم إدراجها كالتزامات غير جارية. االعمال
 

تحتسب االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير للشركة أم لم 
 .تصدر

 
 تكاليف اإلقتراض  1-33
 

إقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة يتم إضافتها إلى تكلفة األصل حتى يصبح تكاليف اإلقتراض التي تنسب مباشرة إلى 
قت تخصم اإليرادات المكتسبة من اإلستثمار المؤ هذا األصل جاهزاً بشكل جوهري لإلستخدام لغرضه المحدد أو لبيعه. 

 . لة للرسملةهقتراض المؤاإلمن تكاليف  األصول المؤهلةمصروفات اإلقتراض على  لهذه اإلقتراضات بإنتظار خصم
 

 السنة التي تم تكبدها خاللها. في الشاملقائمة الدخل  جميع تكاليف اإلقتراض األخرى مدرجة كمصروفات في
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 الضريبة  1-31
 

 المالية المعمول بها في سلطنة عمان.  الضوابطيتم إحتساب ضريبة الدخل حسب 
 

عن الربح الضريبي للسنة وذلك بإستخدام المعدالت الضريبية  ةالمتوقعالمستحقة الدفع هي الضريبة  الجاريةالضريبة 
 .عن سنوات سابقةالدفع  ةالمستحق على ضريبة الدخلوأية تعديالت  بتاريخ التقريرالمطبقة أو التي تطبق على نحو واسع 

 
وذلك لجميع الفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية  قائمة المركز المالي في اإللتزامالضرائب المؤجلة باستخدام طريقة  تدرج

لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة الدخـل.  تُحسب الضرائب المؤجلة 
صل أو يتم فيها تسوية اإللتزامات وفقاً على أساس المعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها على السنة التي يتحقق فيها األ

للمعدالت الضريبية )وقوانين الضريبة( المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير.  تم اإلفصاح عن األثر 
 الضريبي على الفروقات المؤقتة ضمن اإللتزامات غير الجارية كضرائب مؤجلة.

 
الحد الذي يكون من المحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها  يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى

صول الضريبة المؤجلة بتاريخ التقرير إستغالل الخسائر والمنافع الضريبية غير المستخدمة.  تتم مراجعة القيم الدفترية ال
مقاصة األصول وااللتزامات الضريبية وتخفض إلى الحد الذي ال يمكن معه تحقق المنافع الضريبية المرتبطة بها.  تتم 

المؤجلة عندما ينشأ حق قانوني بإجراء المقاصة.
 

دائنة  تدرجيتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة في قائمة الدخل الشامل كمصروفات أو منافع بإستثناء عندما تتعلق ببنود 
 مباشرة في حقوق المساهمين.      الضريبةلحالة يتم إدراج أو مدينة مباشرة بحقوق المساهمين، ففي هذه ا

 
 منافع الموظفين 1-31
 

يتم إدراج اإللتزامات المتعلقة بالمنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازة السنوية عندما يكون من 
 المحتمل أن تكون هناك حاجة إلجراء تسوية وأنه باإلمكان قياسها بصورة موثوق بها.

 
 تم قياس اإللتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين بقيمها اإلسمية بإستخدام المكافآت الحالية.ي
 
و وفقاً ألحكام وشروط تعاقد أوتعديالته  1778وفقاً لمتطلبات قانون العمل الُعماني لعام  تحق مخصص منافع الموظفينسي

الموظفين بالشركة، أيهما أعلى.  تدرج مستحقات اإلجازة السنوية للموظفين عند إستحقاقها ويكون إستحقاق لإللتزام المقدر 
الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ الميزانية العمومية.  يتم تضمين تلك اإلستحقاقات ضمن 

 الجارية، بينما يتم اإلفصاح عن اإلستحقاق المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كالتزام غير جاري. اإللتزامات
 

م وقانون 7007يتم إحتساب مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقاً لقانون التأمينات اإلجتماعية لعام 
 إحتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين العمانيينيتم و  .معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانية

وفقاً للشروط المتوقع االتفاق عليها بين الشركة  1775مايو  7المنقولين من وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه بتاريخ 
 القابضة والحكومة.  وتم تكوين مخصص وتم تصنيفه كالتزاٍم غير جاٍر في قائمة المركز المالي.  

 
 االيجارات  1-39
 

 إيجار تشغيلي
 

المدفوعات  تحملاإليجارات التي يحتفظ  المؤجر بجزء كبير من مخاطر وعوائد ملكيتها  تصنف كإيجارات تشغيلية.  
بموجب عقود إيجار تشغيلية )ناقصاً أي حوافز مستلمة من المؤجر( في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت المنفذة 

 جار.  على مدى فترة اإلي
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 االيجارات )تابع( 1-39
 

يإيجار تمويل
إيجارات الممتلكات واآلالت والمعدات التي تحتفظ  الشركة بجزء كبير من مخاطر وعوائد ملكيتها  تصنف كإيجارات 

المؤجر والقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  عقارإيجارات التمويل عند بدء اإليجار بالقيمة العادلة لل .  تتم رسملةيةتمويل
بالحد األدنى أيهما أقل.  تتم رسملة وإهالك الممتلكات واآلالت والمعدات ذات الصلة وفقاً للسياسات المحاسبية المطبقة في 

 الشركة.
 

ونيات اإليجار ومصروفات التمويل لتحقيق معدل ثابت للرصيد المالي المتبقي.  يتم تخصيص مدفوعات اإليجار ما بين مدي
يدرج عنصر تكلفة التمويل في قائمة الدخل الشامل على مدار فترة اإليجار النتاج معدل عائد ثابت ومنتظم على الرصيد 

 المتبقي من االلتزام لكل فترة.
 
 إدارة المخاطر المالية  -1
 

.  إال أن (ومخاطر السيولة ومخاطر اإلئتمانمخاطر السوق مالية مختلفة: )متضمنة الشركة تعرضها لمخاطر  إن انشطة
برنامج إدارة المخاطر للشركة بشكل عام يركز على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق المالية ويسعى لتقليل اآلثار العكسية 

 المحتملة على األداء المالي للشركة.  
 

، في حين تتم إدارة مخاطر السيولة وفقاً للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة ة مخاطر اإلئتمان بواسطة الشركةتتم إدار
 قدم مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطري شركة الكهرباء القابضة. لدى ومخاطر السوق بواسطة قسم الخزينة 

صر  العمالت األجنبية ومخاطر  محددة مثل مخاطر معدالتغطي مجاالت إلى جانب سياسات مكتوبة ت بشكل عام
 معدالت الفائدة ومخاطر اإلئتمان وإستخدام األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة وإستثمار فائض السيولة.

 
 عوامل المخاطر المالية  1-3
 

 مخاطر السوق )أ(
 

 مخاطر األسعار
 

تبيع الشركة الكهرباء إلى موزعين مرخصين والمياه إلى دوائر المياه المختصة وفقاً لتعرفة التزويد بالجملة التي تحددها 
الشركة سنوياً بعد موافقة هيئة تنظيم الكهرباء بسلطنة عمان. تحدد الشركة تعرفة التزويد بالجملة بطريقة التكلفة بإتباع 

 .وبالتالي فإن الشركة غير معرضة لمخاطر جوهرية بالنسبة لألسعار المبادئ الموضحة في الترخيص. 
 

 مخاطر العمالت األجنبية
 

تنشأ مخاطر صر  العملة األجنبية عندما تكون معامالت تجارية مستقبلية أو أصول أو إلتزامات مدرجة منفذة بعملة غير 
وبشكل رئيسي الدوالر صر  العملة الناشئة من مخاطر العملة العملة التنفيذية للشركة.  الشركة معرضة لمخاطر

.  وبما أن معظم معامالت العملة األجنبية تنفذ بالدوالر االمريكي بالدوالر األمريكيمرتبط  الريال العمانين إاالمريكي.  
ري على أرباح ما قبل عمالت أخرى مرتبطة به، ترى اإلدارة أن تقلبات معدالت صر  العملة لن يكون لها تأثير جوه وأ

 الضريبة.
 

 مخاطر معدل الفائدة
 

ومعرضة للتغيرات بمعدالت فائدة السوق.  تقوم الشركة بشكل منتظم بتحليل ومراقبة تقلبات للشركة ودائع محملة بفوائد 
الحالي للفائدة في  معدلقروض الشركة هي قروض قصيرة المدى وتعتمد على ال معدالت الفائدة مراعية احتياجات الشركة.

الشركة غير معرضة بشكل جوهري لتقلبات معدالت الفائدة حيث أن معدل الفائدة على تسهيالت السحب على   السوق.
 المكشو  هي بمعدل ثابت ويتم تجديدها كل عام.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -1
 
 عوامل المخاطر المالية )تابع( 1-3
 

 مخاطر السيولة (ب)
 

تسهيالت االئتمان  تنطوي إدارة مخاطر السيولة الحذرة على االحتفاظ بنقد كا  وتوفر التمويل من خالل قدر كا  من
تحافظ الشركة على المرونة بالتمويل عن طريق االحتفاظ بتوفر األموال وفقاً لخطوط ائتمان ملتزم بها.  تراقب الملتزم بها. 

 التدفقات النقدية.توقع  عن طريق اإلدارة سيولة الشركة
 

ضمن مجموعات اإلستحقاق ذات والتي ستتم تسويتها على أساس الصافي يحلل الجدول التالي اإللتزامات المالية للشركة 
العالقة إستناداً على الفترة المتبقية لإلستحقاق بتاريخ الميزانية العمومية إلى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي.  المبالغ المدرجة 

الدفترية  شهراً تساوي أرصدتها 71ستحقة خالل غير المخصومة.  األرصدة المالتعاقدية ل التدفقات النقدية بالجدول تمث
 حيث أن أثر الخصم غير جوهري.

 :ماليةالتدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المتعلقة بااللتزامات ال فيما يلي
 

 1133ديسمبر  13
 

 اإلجمالي
 أقل من 

 شهر
 1إلى  3

 أشهر
 أشهر إلى 1

 سنة واحدة
3 – 5 

 سنوات
أكثر من 

 خمس سنوات
لاير عماني  

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
       

       فائدة تحمل
إلتزاماااااااااات اإليجاااااااااار 

 99.112 359.917 19.994 5.513 1.725 111.349 التمويلي
       

       ال تحمل فائدة
 - - - 91.454 - 91.454 دائنيات تجارية وأخرى
دائنيااااااااااات مااااااااااوردين 

           -             -           3        31 3.295     3.244 ومقاولين
 99.112 359.917 19.941 99.511 9.951 172.952 اإلجمالي

 
 1777ديسمبر  87

 اإلجمالي
 أقل من 
 شهر

 8إلى  7
 أشهر

 أشهر إلى 8
 سنة واحدة

7 – 5 
 سنوات

أكثر من 
 خمس سنوات

لاير عماني  
 باآلال 

لاير عماني 
 باآلال 

لاير عماني 
 باآلال 

لاير عماني 
 باآلال 

لاير عماني 
 باآلال 

لاير عماني 
 باآلال 

       
       فائدة تحمل

إلتزاماااااااااات اإليجاااااااااار 
 18.410 758.160 16.606 5.081 1.066 161.101 التمويلي

       
       ال تحمل فائدة

 - - - 87.517 - 87.517 دائنيات تجارية وأخرى
دائنيااااااااااات مااااااااااوردين 

             -              -            -            -      78           78 ومقاولين
 18.410 758.160 16.606 81.578 1.084 100.887 اإلجمالي

 
 مخاطر اإلئتمان   )ج(

 
مخاطر اإلئتمان هي خطر تعرض الشركة لخسائر مالية في حالة إخفاق العميل أو الطر  المقابل في أداة مالية من الوفاء 

 الودائع واألرصدة البنكية.  وتُنسب مخاطر اإلئتمان أساساً إلى مديونيات تجارية وأخرى  بإلتزاماته التعاقدية. 
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 ة )تابع(إدارة المخاطر المالي -1
 
 عوامل المخاطر المالية )تابع( 1-3
 

 مخاطر اإلئتمان  )تابع( )ج(
 

 مديونيات تجارية وأخرى
 

يتأثر تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان في مديونيات تجارية وأخرى بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل. وضعت 
تتمثل المديونيات التجارية أساساً  تعتبر مالئمة وتتناسب مع طبيعة وحجم المديونيات.  الشركة سياسات وإجراءات إئتمانية

 مستحقةوأطرا  ذات عالقة.  الشركة ال تعتبر تلك المخاطر على أنها غير الكهرباء  غ المستحقة من شركات توزيعبالمبال
 بالكامل.قابل لالسترداد والمياه حيث ترى أن التزام شركات توزيع الكهرباء 

 
 كان التعرض لمخاطر اإلئتمان بالنسبة للمديونيات التجارية بتاريخ الميزانية العمومية وفقاً لنوع العميل كما يلي:

 
 1133 1777 
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني باآلال 

   
 74.170 32.132 مديونيات تجارية من أطرا  ذات عالقة

 18.875 35.195 مبيعات مياه –مديونيات تجارية 
 13.913 81.574 
 

أعمار المديونيات التجارية وخسارة اإلنخفاض بالقيمة ذات العالقة بتاريخ التقرير هي كما يلي:
 

 1777ديسمبر  87 1133ديسمبر  13 
 

 
 اإلجمالي

انخفضت 
 قيمتها

تجاوزت 
موعد 

اإلستحقاق 
ولم تنخفض 

 قيمتها
 

 اإلجمالي
انخفضت 
 قيمتها

تجاوزت 
موعد 
اإلستحقاق 
ولم تنخفض 
 قيمتها

لاير عماني  
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلال 

لاير عماني 
 باآلال 

لاير عماني 
 باآلال 

       
 - - 81.580 - - 13.191 لم تتجاوز موعد اإلستحقاق

 4.808 - 4.808 - - - من شهر واحد إلى ثالثة أشهر
      11          -         11      54            -         54 أشهر إلى سنة واحدة من ثالثة

 13.913 -            54      81.574 -          4.015 
 

 تستحق المديونيات التجارية خالل شهر واحد من تاريخ اصدار الفاتورة.
 

 االستثمارات بودائع بنكية وأرصدة بنكية

كحد أدنى )مودي لخدمات  P-1حسابات الشركة البنكية مودعة لدى مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة وبتصنيف 
 المستثمرين(.
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 إدارة المخاطر المالية )تابع( -1
 
 عوامل المخاطر المالية )تابع( 1-3
 

 مخاطر اإلئتمان  )تابع( )ج(
 

كان الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان بتاريخ الميزانية  تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان. 
 العمومية كما يلي:

 
 1133 1777 
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني
 باآلال 

   لميزانية العموميةوفقاً ل أصول
 81.574 13.913 مديونيات تجارية
 8.714 374 مديونيات اخرى

 1.650 11.441 النقد وما يماثل النقد
 51.571 48.701 

 
 إدارة رأس المال 1-1
 

وفقاً لمبدأ اإلستمرارية وتوفير عوائد كافية  متابعةالشركة عند إدارة رأس المال إلى حماية قدرة الشركة على ال تهد 
 للمساهمين.  

 
اإلحتفاظ بقاعدة رأسمالية صلبة من أجل الحفاظ على ثقة الدائنين والسوق ولدعم التطور تقوم سياسة مجلس اإلدارة على 

المستقبلي للعمل التجاري.  تتكون هيكلة رأس مال الشركة من رأس المال واإلحتياطيات واألرباح المحتجزة وأموال 
 المساهمين.  ال تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجياً.

 
لشااركة مبااالغ رأس المااال بمااا يتوافااق مااع المخاااطر.  تاادير الشااركة هيكاال رأس المااال وتعدلااه علااى أساااس التغياارات تحاادد ا

 .المعنيةباألحوال االقتصادية وخصائص المخاطر لألصول 
 
 تقدير القيمة العادلة 1-1
 
 . عادلةمقاربة لقيمها الخالل أقل من عام واحد  تستحقترية لألصول وااللتزامات التي فترض أن القيم الدفي
 
 جوهريةالتقديرات المحاسبية ال - 9
 

بعض التقديرات المحاسبية الهامة.  ويتطلاب  يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتفق مع معايير التقارير المالية الدولية إستخدام
أيضااً ماان اإلدارة ممارسااة تقااديرها فااي عمليااة تطبيااق سياسااات الشااركة المحاساابية.  تجااري الشااركة تقااديرات وإفتراضااات 

 تخص المستقبل.  وطبقاً لطبيعتها يندر أن تكون التقديرات المحاسبية الناتجة مساوية للنتائج الفعلية ذات العالقة.   
 

وهي تستند على خبرات سابقة وعوامل أخرى بما فيهاا أحاداث مساتقبلية يعتقاد  ،تتم مراجعة التقديرات واإلجتهادات بانتظام
أنها معقولة حسب الظرو .  المجاالت التي تنطوي على درجة كبيارة مان التقادير أو التعقياد أو المجااالت التاي تكاون فيهاا 

 :فيما يليالمالية مبينة اإلفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم 
 

 اإلستهالك 
 

تستهلك األصول المحتفظ بها ضمن يتم إحتساب اإلستهالك لشطب تكلفة األصول على أساس العمر اإلنتاجي المقدر. 
وهي فترة اإليجار،  اإليجارات التمويلية والتي ستحول قانوناً للشركة في نهاية فترة اإليجار على مدة أعمارها االنتاجية

تستهلك األصول المحتفظ بها ضمن اإليجارات   لشركة.ا لدى حيث ترى اإلدارة أنه في نهاية فترة اإليجار لن تظل األصول
 التمويلية التي لن تحول للشركة في نهاية فترة اإليجار على مدى فترى اإليجار.
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 التقديرات المحاسبية الجوهرية )تابع( - 9
 

 المؤجلةالضريبة 
 

تكون الشركة مخصص اللتزام الضريبة المؤجلة خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة والاذي ينشاأ بشاكل رئيساي مان االساتهالك 
 .الضريبي المعجل

 

لعقود  الضريبية حول المعالجة 1771يناير  18العمانية في الضريبية من قبل السلطات  الالئحة التنفيذيةتم إصدار 
المعالجة  تستخدم االدارة ما تزال 1777ديسمبر  87كما في و. 1771يناير 7ستسري أحكام الالئحة التنفيذية من . إليجارا

تفسير اللجنة التطبيقية لمعايير التقارير المالية آلت والمعدات بعد تطبيق الوا بالنسبة للممتلكاتالضريبية المستخدمة سابقاً 
لم تقيم االدارة بعد تأثير الالئحة التنفيذية الجديدة الذي قد يجرى على   .71لي رقم والمعيار المحاسبي الدو 4رقم  الدولية

 .1771يناير  7 من في الدفاتر وتبعاً لذلك على األرباح ةوالجاري ةالمؤجل ةالتزام الضريب
 
 اإليـرادات  - 5

1777 1133  
 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلالف

 

   
 إيرادات تزويد الكهرباء بالجملة 113.124 707.884
 إيرادات تزويد المياه بالجملة 93.333 11.861
 صافي التمويل من وزارة المالية 1.147     7.878
 إعادة تحميل تكلفة مرافق النقل والتوصيل 93.119 88.187

 ايرادات أخرى        233             -
875.110 152.142  

8.810 (1.715) 
/تتجاوزالحد عن(التي )تقل يضا /)يطرح(: إيرادات العام السابق 

 األقصى المسموح به وفقاً آللية التحكم باألسعار، مردود

87 (55) 

)تقل  يضا /)يطرح(: فائدة السنة السابقة على اإليرادات التي
الحد األقصى المسموح به وفقاً آللية التحكم باألسعار، /تتجاوز عن(
 مردود

1.185     (1.231) 
الحد األقصى المسموح به /تقل عن يضا /)يطرح(: إيرادات )تزيد على(

 وفقاً آللية التحكم باألسعار مضافة/)مؤجلة إلى السنة المقبلة(
877.414 194.241  

 
 تكاليف التشغيل -2 

1777 1133  
 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلالف

 

   
 تكاليف السعة وتكاليف شراء ناتج الطاقة الكهربائية 349.999 760.861
 تكاليف السعة وتكاليف شراء ناتج المياه التي تمت تحليتها 91.334 16.857
 اإلستهالك على أصول التأجير التمويلي 34.439 70.078
 م.ع.ع .رسوم التكلفة المشتركة لشركة ظفار للطاقة ش 15.914   17.106
 تكلفة مباشرة أخرى    4.171   570.7
474.018 111.312  
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 عمومية وإدارية مصروفات - 7

1777 
 لاير عماني
 باآلال 

1133 
 لاير عماني

 باآلالف

 

   
 مصروفات منافع موظفين 1.125 7.878
 رسوم الترخيص لهيئة تنظيم الكهرباء 121 810
 مصروفات خدمات  591 176
 مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة  94 44
 إستهالك 91 84
 مصروفات أخرى    194    106
111.8 1.995  

 
لاير ُعماني( فيما يتعلق  67.777 – 1777لاير ُعماني ) 186.777منافع الموظفين مبلغ  اتأدرج ضمن مصروف

 بمصرو  منافع ما بعد الخدمة لموظفين.
 
 تمويلإيرادات ال - 9

1777 
 لاير عماني
 باآلال 

1133 
 لاير عماني

 باآلالف

 

   

55 
فوائد على اإليراد الفائض المسترد ويقل عن الحد األقصى المسموح به  -

 حسب آلية التحكم في األسعار 
 فوائد على الحسابات البنكية 51   18
718 51  

 
 تكاليف التمويل - 4
 

1777 1133  
 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلالف

 

   
 فوائد على السحب على المكشو   13 40

 فوائد على إلتزامات التأجير التمويلي 11.113 11.750

-            51        
فوائد على اإليراد الفائض عن الحد األقصى المسموح به حسب آلية التحكم 

 في األسعار 
11.778 11.145  

 
 الضرائب - 31
 

تحسب ضريبة الدخل وفقاً ألحكام "قانون ضريبة الدخل على الشركات" في سلطنة عمان بعد تعديل البنود غير الخاضعة 
.  تم إحتساب والتعامل %(71 – 1777) %71للضريبة أو غير المسموح بها. معدل الضريبة المطبق على الشركة هو 

 .في قائمة الدخل الشاملمع الضريبة المؤجلة المتعلقة بجميع الفروقات المؤقتة 
 

1777 1133  
 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلالف

 

   
717 337  الضريبة الجارية

الضريبة المؤجلة  (599) (578)
(808) (973)  
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 الضرائب )تابع( - 31
 

ما ب% على الدخل الخاضع للضريبة 71لقانون ضريبة الدخل لسلطنة عمان بنسبة  وفقاً تلتزم الشركة بدفع ضريبة الدخل 
 لاير عماني.  777.87يزيد على 

 
على لاير عماني  87.777حد اإلعفاء البالغ  زيد عنالتي تاألرباح المحاسبية محسوبة على ضريبة الدخل  تسويةيلي  فيما
 : الضريبة بقائمة الدخل الشاملمبلغ مع  %71وهو  معدل الضريبة المطبق أساس

 
1777 1133  
 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلالف

 

   
(8.118) (1.949) الخسارة المحاسبية وفقاً لقائمة الدخل الشامل
على الخسارة المحاسبية المستردة الضريبة (973) (807)
 يضاف/)يطرح( األثر الضريبي لـ:  
 بنود أخرى      -    (8)
 ضريبة الدخل للعام (973) (808)

 
 .1775ديسمبر  87حتى  السنوات عن كافة العمانية يبيةالضر سلطاتالتم إعتماد الضريبة من قبل 

 

 حركة مخصص الضريبة الجارية كما يلي:
 1133 1777 
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني
 باآلال 

   
 170 311 الضريبة المستحقة الدفع في بداية العام

 717 337 الضريبة الجارية المحملة للعام
 (170) (311) الضريبة المدفوعة خالل العام

 717 337 الضريبة المستحقة في نهاية العام
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  - 33
 

 أصول التأجير 
 التمويلي 

 
 أثاث ومعـدات

 
 سيـــارات

 أعمال قيد
 التنـفـيذ

 
 المجمــــوع

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
باآلالف

 لاير عماني
باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

      التكلفـــة
 124.991 74 16 478 160.841 1133يناير  3

 311 71 74 14 - إضافات 
         (39) (74)    -     -             - شطب

 124.412 71 07 481 160.841 1133ديسمبر  13
      

      اإلستهالك 
 331.143      - 88 788 771.817 1133يناير  3

  34.449     - 71  68  70.078 المحمل للعام
 311.194     - 57 157 781.188 1133ديسمبر  13

      

      صافي القيمة الدفترية
 312.917 31 91 113 312.559 1133ديسمبر  13
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 واآلالت والمعدات )تابع(الممتلكات  - 33
 

 أصول التأجير 
 التمويلي 

أثاث 
 ومعـدات

 
 سيـــارات

 أعمال قيد
 التنـفـيذ

 
 المجمــــوع

 لاير عماني 
 باآلال 

 لاير عماني
باآلال 

 لاير عماني
باآلال 

 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلال 

      التكلفـــة
 160.815  74 80 887 160.841 1777يناير  7

 45 - 76 10 - إضافات 
          (87)   - (10)   (7)             - إستبعادات

 160.847 74 16 478 160.841 1777ديسمبر  87
      

      اإلستهالك 
 08.706 - 81 771 01.051 1777يناير  7

 17.771 - 71 11 70.078 المحمل للعام
           (1)    - (6)   (7)              - إستبعادات

 778.707    - 88 788 771.817 1777ديسمبر  87
      

      صافي القيمة الدفترية
 756.140 74 88 115 756.411 1777ديسمبر  87

 
 

 مقدماً    مدفوعات - 31
 

بشراء الطاقة والمياه والتي تمثل إجمالي الدفعات  تي تم دفعها فيما يتعلقمقدماً بدفعات السعة الثابتة ال اتتتعلق المدفوع
في قائمة الدخل  درجةالمتراكمة حتى تاريخه والم روفاتمنها إجمالي المص خصوماً المتراكمة المدفوعة حتى تاريخه م

الشامل. 
 

   تجارية وأخرىمديونيات  - 31
 1133 

 لاير عماني
 باآلآلف

1777 
 لاير عماني
 باآلآل 

   
 74.170 32.132 تجارية من أطرا  ذات عالقةمديونيات 

 18.875 35.195 مبيعات مياه  –مديونيات تجارية 
 51 97 دفعات مقدمة

 8.714 374 مديونيات أخرى 
إيراد مسترد يقل عن الحد األقصى المسموح به حسب آلية التحكم في 

 1.185 - األسعار 
الفائدة على اإليراد المسترد أقل من الحد األقصى المسموح به حسب آلية 

       55            - التحكم في األسعار
 13.217 48.885 
 
 .(ضت قيمتهاتوجد مبالغ إنخفال  -1777ضت قيمتها )ف، ال توجد مبالغ إنخ1777ديسمبر  87في كما  

 
  النقد وما يماثل النقد - 39
 1133 

 عمانيلاير 
 باآلآلف

1777 
 لاير عماني
 باآلآل 

   
 1.656 11.494 نقد بالبنك

        8          1 نقد في الصندوق
 11.441 1.650 
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 رأس المـال - 35
 

سهم بقيمة لاير عماني واحد لكل سهم.  577.777يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
 المساهمين:فيما يلي تفاصيل 

 
1777 1133 عـــدد نســـبة  
  التمـلك األسهم لاير عماني لاير عماني

     
 شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م  % 00.00 944.451 944.451 400.057

 وزارة المالية 7.77%          51         51         57
777.577 111.511 111.511   

 
 اإلحتياطي القانوني  - 32
 

ثلث رأس المال المصدر وهو غير قابل يساوي وتعديالته، هذا اإلحتياطي  7014وفقاً لقانون الشركات التجارية لعام 
 للتوزيع.

 
 اإلحتياطي العام  - 37
  

العام بعد التحويل الالزم لالحتياطي  % من األرباح إلى اإلحتياطي17وفقاً لسياسات الشركة يتم تحويل مبلغ ال يتجاوز 
 صيد ذلك اإلحتياطي نصف رأس المال والذي تم تحقيقه.  هذا االحتياطي قابل للتوزيع على المساهمين.حتى يبلغ رالقانوني 

 
 المساهمين أموال - 39
 

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م بعض  في أعقاب تنفيذ قرار صادر وفق قانون القطاع، ووفقاً لمخطط التحويل، إستلمت
 (.1775مايو  7األصول وااللتزامات من وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه )الوزارة( في تاريخ التحويل )

 
الحقاً، تم تحويل جزء من األصول وااللتزامات إلى الشركة. قيمة صافي األصول المحولة مدرجة في الدفاتر على أنها 

  يوجد التزام تعاقدي لسداد هذا المبلغ وال توجد فترات سداد ثابتة.أموال المساهمين وال
 

 إلتزامات التأجير التمويلي - 34
 

 المبالغ المستحقة بموجب التأجير التمويلي هي كما يلي:
1777 1133  
 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلالف

 

  
   الحد األدنى من مدفوعات اإليجار -التأجير التمويلي  اجمالي إلتزامات
11.39585.504 أقل من عام واحد

 758.160 359.917 أكثر من عام وأقل من خمسة أعوام
   18.410 99.112 أكثر من خمسة أعوام

 111.349161.101
(778.186)(91.135) يطرح: مصروفات التمويل المستقبلية على إلتزامات التأجير

 764.556 399.491القيمة الحالية إللتزامات التأجير التمويلي
 

التمويلي.  تأجيرصول الأللقيمة العادلة ا التي تساويتدرج الشركة االصول وااللتزامات للمبالغ  ،تأجيرفي بداية كل عقد 
 ستثمار. إلصافي اطريقة ساس ألتزامات التأجير يتم تحديدها على إلمصروفات التمويل 
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 إلتزامات التأجير التمويلي )تابع( - 34
 

 كما يلي: هيلتزامات التأجير التمويلي إلالقيمة الحالية 
 

1777 1133  
 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلالف

 

   
35.19575.518 أقل من سنة واحدة

 80.887 47.213 أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات
   50.751   12.177 سنوات أكثر من خمس

 399.491764.556
 

 مخصصات - 11

 .منافع الموظفين الرصيد يتعلق بمخصص
 

 1133 
 لاير عماني

 باآلآلف

1777 
 لاير عماني
 باآلآل 

   
 770 112 غير جارية
 777 351 جارية
 994 187 
 

  اتمخصصالالحركة في 
 

1777 1133 
لاير عماني 
 باآلال 

لاير عماني 
 باآلالف

   
 في بداية العام  111 177
 المحمل للعام 192 67
 مدفوعات خالل العام  (17) (87)

 في نهاية العام 994 187
 

 التزام الضريبة المؤجلة - 13
 

باستخدام معدل  بقائمة المركز المالي اإللتزامتحتسب ضرائب الدخل المؤجلة على كافة الفروق المؤقتة وفقا لطريقة 
 بقائمة المركز الماليالضريبة المؤجلة  /)أصول(التزاماتصافي .  تنسب %(71 – 1777) %71 قدرهضريبة اساسي 
 لبنود التالية:إلى ا الشاملقائمة الدخل في  المحملة)المستردة(/ والضريبة المؤجلة

 
 

 1133ديسمبر  13
 المحمل(/المسترد)

 للعام
 

 1133يناير  3
1133 

 عماني لاير
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

 

    
 اإللتزام    

 إستهالك ضريبي معجل  2 3 7
 إيجارات تمويل (471) (511) (3.941)
 إيرادات مؤجلة (219) (3) (214)

 مدفوعات مقدمة 1.119  (29) 1.391
39       (599) 212     
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 )تابع(التزام الضريبة المؤجلة  - 13

 
 1777ديسمبر  87

 (/المحملالمسترد)
 للعام

 
 1777يناير  7

1777 

 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلال 

 

    
 اإللتزام    
 إستهالك ضريبي معجل  5 7 6
 إيجارات تمويل (551) (478) (017)
 إيرادات مؤجلة (516) (61) (688)

 مدفوعات مقدمة 1.141 (80) 1.178
676     (578) 7.770  

 
 دائنيات تجارية وأخرى - 11

1777 1133  
 لاير عماني
 باآلال 

 لاير عماني
 باآلالف

 

   
0.876 37.941 دائنيات تجارية ألطرا  ذات عالقة 
11.165 15.927  مستحقات ومصروفات أخرى

78 3.244 دائنيات موردين ومقاولين 
77.115  مستحقات لوزارة المالية عن فائض التمويل المستلم 975

- 1.231 
إيراد فائض عن الحد األقصى المسموح به حسب آلية التحكم في األسعار، 

 مؤجل للسنة القادمة

-          51        
فوائد على إيراد فائض عن الحد األقصى المسموح به حسب آلية التحكم 

 في األسعار
441.86 99.744  

 
 أطراف ذات عالقة - 11
 

التي يملكون  وموظفي اإلدارة العليا والكيانات التجاريةتتكون األطرا  ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة 
 14فيها القدرة على التأثير على قراراتها المالية والتشغيلية بصورة هامة. ألغراض المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 عالقة. ي، ال تُعتبر حكومة سلطنة عمان طر  ذعن األطرا  ذات العالقة" "اإلفصاحات
 

. األرصدة القائمة في ذات العالقة والتي تنشأ في سياق أنشطة األعمال االعتيادية مع هذه األطرا  لدى الشركة أرصدة
 نهاية الفترة غير مضمونة وتتم تسويتها نقداً.

 
أو مشكوك في تحصيلها على المبالغ المستحقة  ردئيةتتعلق بديون ( ءيال ش - 1777)في العام إدراج أية مصروفات لم يتم 

 .العاممن أطرا  ذات عالقة خالل 
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ايضاحات حول القوائم المالية
 )تابع( 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 أطراف ذات عالقة )تابع( - 11
 

 :عاممع االطرا  ذات العالقة خالل ال فيما يلي ملخص للمعامالت الجوهرية
 

1777 
 لاير عماني
 باآلال  

1133 
 لاير عماني

 باآلالف

 

   
 اإليرادات 

84.007 42.111 
تعرفة تزويد الكهرباء بالجملة إلى شركة مسقط لتوزيع الكهرباء 

 ش.م.ع.م
 تعرفة تزويد الكهرباء بالجملة إلى شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م 71.399 50.704
 تعرفة تزويد الكهرباء بالجملة إلى شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م 23.939 41.640

7.878     1.147 
إعادة تحميل تكلفة مرافق النقل والتوصيل إلى الشركة العمانية لنقل 

 الكهرباء ش.م.ع.م
 تعرفة تزويد الكهرباء بالجملة إلى شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م     1.194              -

708.681 111.122  
 المصروفات 

11.771 19.971 
شركة الغبرة للطاقة والتحلية شراء السعة وناتج الطاقة الكهربائية من 

 ش.م.ع.م

74.478 39.351 
شراء السعة وناتج الطاقة الكهربائية من شركة وادي الجزي للطاقة 

 ش.م.ع.م

0.581 4.314 
شراء السعة وناتج الطاقة الكهربائية من شركة كهرباء المناطق الريفية 

 ش.م.ع.م

18.155 17.444 
شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه شراء السعة وناتج مياه التحلية من 

 ش.م.ع.م
  ممصروفات تقاسم التكلفة مع شركة ظفار للطاقة ش.م.ع. 15.914 17.106
 مصروفات خدمات محاسبية من شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م        311      157

06.878 313.271  
 

1777 
 لاير عماني
 باآلال  

1133 
 لاير عماني

 باآلالف

 

   
 مديونيات بين شركات المجموعة  
 شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م  2.917 6.771
 شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م  1.712 8.688
 شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م  9.127 4.414

 شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م 3.243            -
 الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م 349 -
 شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م          3         -

74.170 32.132  
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 أطراف ذات عالقة )تابع( - 11
 

1777 
 لاير عماني
 باآلال  

1133 
 لاير عماني

 باآلالف

 

   
 دائنيات بين شركات المجموعة  
 شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م 33.491 8.178
 شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه ش.م.ع.م  1.519 8.187
 شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م  3.311 7.111
 شركة وادي الجزي للطاقة وتحلية المياه ش.م.ع.م  917 881
 شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م 95 61
 الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م            -      81

0.876 37.941  
 

 مدفوعات لإلدارة العليا
 

نشاطات والتحكم بتتمثل اإلدارة العليا في األشخاص الذين يتمتعون بالسلطات والمسؤوليات الالزمة لتخطيط وتوجيه 
. كانت (أو بخال  ذلك اً سواء كان تنفيذي)الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، شامالً أي عضو مجلس إدارة 

 اإلدارة العليا خالل العام كما يلي:المدفوعات لموظفي 
 

 
 عرضية وتشغيلية رتباطاتإ - 19

1777 
 لاير عماني
 باآلال 

1133 
 لاير عماني

 باآلالف

 

   
 ارتباطات  
   
 التأجير التشغيلي رتباطاتإ  

 ليست أكثر من سنة واحدة 311.919 17.407
 أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات 3.117.949 841.751
 سنوات 5أكثر من  3.934.914 876.084
114.587 1.454.773  

 
 المقارنةأرقام  -15

 
إعادة  العام الحالي. عرض األرقام عنبغرض التوافق مع  عن العام الماضيأرقام المقارنة  بعض تمت إعادة تبويب

 األرباح أو حقوق المساهمين المقرر عنها سابقاً. ىالتبويب هذه ال تؤثر عل
 
 
 

 .7صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 

1777 
 لاير عماني
 باآلال 

1133 
 لاير عماني

 باآلالف

 

   
 منافع قصيرة األجل 495 810
 منافع ما بعد الخدمة 391 81
 مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة     94    44

7.775 3.319  
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