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مجاالت رئيسية ّ
تركز عليها
شركة الكهرباء القابضة:

ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ إﻧﺠﺎز
ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺘﻨﺎ:
 ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ :ﻧﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ. ﻣﺠﺘﻤﻊ أﺻﺤﺎب اﻋﻤﺎل :ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻨﻬﺠﻬﺎ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﻧﺰوده ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ. اﻟﻤﺎﻟﻚ :إﺑﺮاز اﻟﺘﻔﻮق ﻓﻲ اداء. -اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن :ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﻗﻴﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
رؤﻳﺔ وﻣﻬﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
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ﻣﻮﺟﺰ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
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تتبناها شركة
القيم
التيBOARD
MEMBERS
الكهرباء القابضة:
نعترف باآلداء ونقدره.
نتبادل المعلومات والمعارف واألفكار.
تطورهم.
نهتم بموظفينا ونعمل على
ّ
ّ
نتحمل مسؤولية أعمالنا.
نعامل الناس بكل احترام.
نعمل بطريقة تعاونية.

أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة /محمد بن عبد اهلل المحروقي

رئيس المجلس

معــالي /يحيى بن سعيد الجابري

عضو بالمجلس

الفاضلة /منال بنت محمد العبدواني

عضو بالمجلس

سعادة /الدكتور عبد الملك بن عبد اهلل الهنائي

نائب رئيس المجلس

الفاضل /عبد السالم بن ناصر الخروصي

عضو بالمجلس
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نبذة عن شركة
الكهرباء القابضة

شركة الكهرباء القابضة ش م ع م شركة مساهمة
مسجلة في سلطنة عمان بتاريخ  19اكتوبر
مقفلة
ّ
 2002م وبدأت أعمالها التجارية في  16سبتمبر 2003م.
تحمل شركة الكهرباء القابضة أسهم الحكومة في
تسع شركات تعمل في مجاالت توليد ونقل وتوزيع
الكهرباء والمياه المرتبطة بها.
وتلك الشركات التسعة هي:
• شركة الغبرة للطاقة و التحلية.
• شركة ظفار للطاقة.
• شركة كهرباء مجان.
• شركة كهرباء مزون.
• شركة مسقط لتوزيع الكهرباء.
• الشركة العمانية لنقل الكهرباء.
• الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه.
• شركة كهرباء المناطق الريفية.
• شركة وادي الجزي للطاقة.

رؤية ومهـام الشركة

رؤية الشركة
أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الكهرباء في
المنطقة بحلول  2015م.
مهام الشركة
تحسين آداء قطاع الكهرباء.
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تقرير رئيس
مجلس اإلدارة

“ستــواصل مجموعة شركات
الكهربـــاء القـابضـة تـطويـــــر
كفــاءة عملياتها والتأكد من
أن قطاع الكهربــــاء والميـــاه
المرتـبطــة بـــه يســـاهـــم في
التنمية االقتصادية ' '

المساهمون الكرام،
نيابة عن مجلس إدارة شركة الكهرباء القابضة ،يس ّرني أن أضع بين يديكم التقرير السنوي للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2011حيث يس ّلط التقرير الضوء على إنجازات مجموعة شركات الكهرباء خالل
السنة.
النتائج التشغيلية
خالل عام  ،2011واصلت مجموعة شركة الكهرباء القابضة التقدم بقوة للمساهمة في التنمية االقتصادية
الكلية بالسلطنة .وبالمقارنة مع عام  ،2010فقد زاد عدد زبائننا بنسبة  %7ليصل إلى  727,589مشترك،
مؤد ًيا إلى زيادة تمديد الكهرباء للمشتركين بنسبة  %15ليصل إلى  18,512جيجا وات/ساعة ،في حين انخفض
فاقد نظام شبكة الربط الرئيسية إلى  % 12,8من  .%14,4ولقد قامت مجموعة شركات الكهرباء بإنفاق 286
مليون ريال عماني على توسيع الشبكة مقارنة بإنفاقها  269مليون ريال عماني في عام  2010بمعدل نمو
نسبته .%6
النتائج المالية
على الرغم من أن مجموعة شركة الكهرباء القابضة حققت زيادة في الدخل اإلجمالي بنسبة  %8,8من
 518,4مليون ريال عماني خالل عام  2010لتصل الزيادة إلى  560,3مليون ريال عماني في عام  ،2011إال أن صافي
األرباح بعد اقتطاع الضرائب قد انخفض بنسبة  %13,4من  71,9مليون ريال عماني ليصل إلى  62,3مليون ريال
عماني،ويعود ذلك الى زيادة النفقات التيي نتجت عن تطبيق المبادرات الحكومية.
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وخالل السنة ،نجحت المجموعة في الحصول على تمويل قصير المدى من البنوك المحلية لمبلغ يصل إلى
 200مليون ريال عماني تم استخدامه في تمويل النفقات الرأس مالية لتوسيع الشبكة.
التغييرات في اإلدارة
إستقال الفاضل كارل ماتاش الرئيس التنفيذي للشركة ألسباب شخصية وقد أنهى خدمته فعل ًيا في
 31يوليو  ، 2011وانضم الفاضل عمر الوهيبي ليكون الرئيس التنفيذي للشركة في  8نوفمبر  .2011وقد قام
الفاضل حسن عبدواني وهو نائب الرئيس التنفيذي بالشركة بالعمل كرئيس تنفيذي باإلنابة خالل هذه
الفترة اإلنتقالية.
دعم الموارد البشرية
خالل  ،2011عملت مجموعة شركات الكهرباء القابضة على دعم مبادرة الحكومة في توفير  50ألف فرصة
توظيف للشباب العماني وذلك بتوظيف ما يقارب  500من الخريجين العمانيين .ويتم حال ًيا تدريب هؤالء
الخريجين وإعدادهم لتحمل مسؤوليات أعلى في السنوات القادمة.
التطورات المستقبل ّية
ّ
ستواصل مجموعة شركات الكهرباء القابضة تطوير كفاءة عملياتها والتأكد من أن قطاع الكهرباء
تم ال ّتخطيط للمبادرات
والمياه المرتبطة به يساهم في التنمية االقتصادية بالسلطنة ولتحقيق ذلك ّ
اآلتية:
• مشروع محطة الطاقة بصور
• محطة مسندم المستق ّلة إلنتاج ّ
الطاقة
• محطة تحلية المياه بالغبرة
• محطة صاللة المستق ّلة إلنتاج الكهرباء وتحليه المياه  -المرحلة الثانية
• محطة بركاء المرحلة الثالثة و مشروع صحار  -المرحلة الثانية
شكر وتقدير
نيابة عن أعضاء المجلس أو ّد أن أع ّبر عن عظيم شكرنا وامتناننا إلى موالنا صاحب الجاللة السلطان قابوس
ّ
المعظم حفظه اهلل ورعاه لدعمه المتواصل لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بالسلطنة
بن سعيد
مهدت ّ
الطريق لتنمية ُعمان.
وكذلك لقيادته الحكيمة التي ّ
كما أو ّد أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر ّ
كل مشتركينا وممولينا وكل من ساهم في نجاح مجموعة شركة
الكهرباء القابضة وكذلك شكري وإمتناني لمعالي يحيى بن سعيد الجابري على جهوده التي كان لها األثر
الكبير في تطوير القطاع  ،كما أرفع شكري وتقديري لرئيسنا التنفيذي السابق كارل ماتاش والرئيس
التنفيذي الحالي عمر الوهيبي ونائب الرئيس التنفيذي حسن عبدواني واإلدارة وجميع العاملين بمجموعة
شركة الكهرباء القابضة على تفانيهم واِلتزامهم ب ّتوفير الطاقة والمياه المرتبطة بها.

سعادة /محمد بن عبد اهلل المحروقي

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير الرئيس
التنفيذي

“نؤمن بأن الموظفين هم
المفتاح للوصول لرؤيتنا
وأهدافنا”

لقد توليت مهام الرئيس التنفيذي للشركة في الربع األخير من العام  ،2011وال يسعني في البداية إ ّلا أن أتقدم
بالشكر للفاضل /كارل ماتاش ،والمهندس /حسن العبدواني على إدارتهم لشركة الكهرباء القابضة
والمساهمة في تحقيق النتائج المالية الممتازة في عام  ،2011حيث تم ّيز عام  2011بتعدد اإلنجازات ،كما
استمر التوسع في شبكات النقل والتوزيع واإلستثمار ،وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.
واصلت مجموعة شركة الكهرباء القابضة إلتزامها تجاه توفير خدمة تتسم بالكفاءة والفاعلية
للمشتركين في العام  2011مع تعزيز خدمات المشتركين من خالل التوسع في «بوابتي اإللكترونية»
للمشتركين من منطقة ظفار .حيث تمكن هذه البوابة المشتركين من عرض معلومات الفواتير والدفع
عبر إستخدام بطاقات اإلئتمان ،كما شملت التحسينات األخرى في مجال خدمات المشتركين ،تطبيق
نظام برمجيات إدارة عالقات العمالء في شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ،وشركة كهرباء مزون  ،وشركة
كهرباء مجان ،وشركة كهرباء المناطق الريفية.
وتقديرا ً لهذه الجهود ،حصلت شركة الكهرباء القابضة ،في العام  ،2011على الجائزة الذهبية في مجال «الصحة
والسالمة والبيئة» بجوائز عمان ويب ،التي تم تنظيمها بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات ( )ITAبسلطنة
عمان ،كما حصلت حملة «لنحفظ طاقة ُعمان» والتي أطلقتها الشركة بالتعاون مع شركات التوزيع ،على
جائزتين في عام  :2011األولى دولية تم اإلعالن عنها في المملكة المتحدة كأفضل فكرة تسويقية في مجال
البيئة ،والثانية محلية مقدمة من قبل «جوائز ُعمان لحماية البيئة».
أبرمت كل من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ،وشركة مياه وكهرباء أبوظبي ،إتفاقية بيع وشراء
الطاقة ( ،)PSPAبينما عقدت الشركة العمانية لنقل الكهرباء ،اتفاقية إرتباط مع شركة أبوظبي للنقل
والتحكم .تمثل هذه اإلتفاقيات إنجازات تاريخية في مجال التعاون في قطاع الكهرباء ،حيث تسمح بتقاسم
أعباء الكهرباء والدعم في حاالت الطوارئ بين كل من سلطنة عمان ودولة االمارات العربية المتحدة.
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األربــاح
بلغ صافي ربح المجموعة بعد الضريبة ،وفق ًا للبيانات المالية ،مبلغ ًا وقدره  62.3مليون ريال عماني ،أي أقل
بنسبة ( ٪13.4بمبلغ قدره  9.6مليون ريال عماني) من العام المنصرم .وشملت األرباح لعام  2010تعدي ً
ال
لمرة واحدة بمبلغ  9.8مليون ريال عماني وذلك نسبة للدخل في المعايير الدولية للمحاسبة ( )18في عام
 .2011وقد زادت التكاليف العامة واإلدارية بمبلغ  21.5مليون ريال عماني ،حيث تعزى  11مليون ريال منها إلى
زيادة التكاليف التوظيفية من أجل دعم المبادرات والتوجيهات الحكومية والتي شملت توظيف العمانيين
الباحثين عن عمل ،وقد قابلت هذه اإليرادات اإلضافية بعض ًا من هذه الزيادات في المصروفات.
ً
مقارنة بمبلغ  65.4مليون ريال
بلغت األرباح بعد إستبعاد النفقات اإلضافية  70.5ريال عماني في عام ،2011
عماني في عام  ،2010أي بزيادة سنوية نسبتها .%7.8
العوائد
نمى اجمالي اإليرادات بنسبة  ٪8.1أي بمبلغ  41.9مليون ريال عماني ،وذلك نتيجة للزيادة في إستهالك الطاقة
من  16,132جيجا واط في الساعة إلى  18,513جيجا واط في الساعة ( )٪14.8والزيادة في أعداد المشتركين من
 677,668إلى  ،727,483أي بنسبة ( )٪7.4على أساس سنوى.
النفقات
لقد كلفت المبيعات زيادة بمبلغ  30.4مليون ريال عماني ،أي بزيادة نسبتها  ٪8.1من العام الفائت حيث
كلفت  376.6مليون ريال عماني في عام  .2010ويعزى ذلك في األساس إلى الزيادة في حجم مشتريات الطاقة
والمياه لتلبية الزيادة في الطلب.
وقد زادت المصاريف العامة واإلدارية بنسبة  ٪25.9أي 21.5مليون ريال عماني وذلك بسبب إنفاق  11مليون
رياال عمانيا على توظيف العمانيين الباحثين عن عمل ،في قطاع الكهرباء ،وذلك تماشي ًا مع التوجيهات
الحكومية في مجال التوظيف لعام .2011
الميزانية العمومية
بلغ اإلنفاق الرأسمالي في العام  2011مبلغ وقدره  286.0مليون ريال عماني وذلك نتيجة للتوسع في شبكة
النقل والتوزيع ،مما أدى إلى إرتفاع قاعدة األصول إلى  1,818.7مليون ريال عماني ،بزيادة بلغت  ٪18.1عنها في
عام  .2010وعليه ،فقد ارتفع الدين الكلي في نهاية العام من مبلغ  123.4ريال عماني إلى  300.6مليون ريال عماني
في عام .2011
النظرة المستقبلية
تسعى شركة الكهرباء القابضة في عام  2012لخلق تجربة أفضل للشعب العماني من خالل توسيع الشبكة
وتحسين مستوى الخدمة والثقة .إننا نعتقد بأن الموظفين هم المفتاح للوصول لرؤيتنا وأهدافنا ومن هذا
المنطلق ،سيكون تركيزنا على الحفاظ على مستويات عالية من مشاركة الموظفين ،وال سيما تنمية
المواهب العمانية لإلضطالع بأدوار قيادية في المستقبل القريب .وأود أن أنوه بالجهود الهائلة لكل من
اإلدارة والموظفين على التزامهم المتواصل لتحقيق النجاح المتوخى في العام .2012

عمـــــــر الـوهـيـبــــي

الرئيس التنفيذي
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موجز األنشطة
المالية والتشغيلية
أهم المؤشرات المالية

أهم المؤشرات التشغيلية
مبيعات الطاقة

إرتفعت بنسبة %15

صافي األرباح

إنخفض بعد الضريبة بنسبة %13

مبيعات المياه

إرتفعت بنسبة %12

إيرادات التشغيل

إرتفعت بنسبة %8

عدد المشتركين

إرتفع بنسبة %7

النفقات الرأسمالية

إرتفع اإلستثمار بنسبة %14

2011

2010

نسبة التغير

أساسيات مالية

		

األرباح قبل الفوائد والضريبة

ألف ريال عماني

82,361

89,392

%8-

األرباح بعد الضريبة

ألف ريال عماني

62,291

71,887

%13-

تدفق نقد التشغيل

ألف ريال عماني

227,333

225,169

%1

إعانات مالية حكومية

ألف ريال عماني

153,444

144,022

%7

مصروفات رأسمالية

ألف ريال عماني

285,510

250,261

%14

إجمالي األصول

ألف ريال عماني

1,933,909

1,639,825

%18

إجمالي حقوق الملكية

ألف ريال عماني

984,446

925,129

%6

نسب أساسية
عائد السهم الواحد

ريال عماني

31 / 15

35 / 94

%13-

تدفق نقد التشغيل على السهم

ريال عماني

113 / 667

112 / 585

%1

صافي األصول للسهم الواحد

ريال عماني

492 / 223

462 / 565

%6

عمليات التشغيل األساسية
الكهرباء (شبكة الربط الرئيسية)
الوحدات المولدة

جيجاواط/ساعة

3,691

3,515

٪5

الوحدات المشتراة

جيجاواط/ساعة

15,468

13,557

٪14

الوحدات المنقولة

جيجاواط/ساعة

18,508

16,358

٪13

الوحدات المباعة

جيجاواط/ساعة

16,375

14,542

٪13

الفاقد من الشبكة

%

12,8

14,4

٪11-

أعلى طلب من شبكة النقل

جيجاواط/ساعة

3,7

3,4

٪9

الكهرباء ( المناطق الريفية)
الوحدات المولدة

جيجاواط/ساعة

1,840

2,038

%10-

الوحدات المشتراة

جيجاواط/ساعة

691

317

%118

الوحدات المباعة

جيجاواط/ساعة

2,138

2,009

%6

الفاقد من الشبكة

%

15,5

14,7

%5

المياه
الوحدات المنتجة

مليون متر مكعب

49,5

49,1

%1

الوحدات المشتراة

مليون متر مكعب

97,1

81.0

%20

الوحدات المباعة

مليون متر مكعب

146,4

130,3

%12

الزبائن
نظام الربط الرئيسي

عدد

641,137

597,070

%7

شبكة الريف

عدد

86,346

80,598

%7

الجملة

عدد

727,483

677,668

%7

عدد

2,630

2,090

%26

عدد الموظفين

يشمل نظام شبكات الربط في المناطق الريفية شركة كهرباء المناطق الريفيية وشبكة صاللة

الموجــــز المــالي
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إجمالي اإليرادات (بزيادة بلغت  41,9مليون ريال عماني)

إجمالي النفقات (بزيادة بلغت  50,7مليون ريال عماني)

إرتفعت مبيعات الطاقة بمبلغ قدره  34,2مليون ريال عماني
ً
نسبة إلى زيادة قدرها  ٪7في أعداد المشتركين وزيادة قدرها  ٪15في
استهالك الطاقة.

إرتفعت النفقات التشغيلية بمبلغ وقدره  30,4مليون ريال عماني،
ويرجع ذلك إلى زيادة شراء الطاقة والمياه لتلبية الطلب المتزايد.

إرتفعت مبيعات المياه بمبلغ وقدره  4,6ريال عماني بسبب الزيادة
في شراء المياه من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه لتلبية
الطلب المتزايد على المياه.

إرتفعت النفقات اإلدارية بمبلغ وقدره  21,5مليون ريال عماني
ويرجع ذلك لتنفيذ توجيهات الحكومة وتماشي ًا مع النمو الذي
تشهده األعمال التجارية.

زاد صافي الدعم الموجه من قبل الحكومة بقيمة  9,4مليون ريال عماني.
التغيير في المعايير الدولية للمحاسبة ( )18أدى إلى إنخفاض اإليرادات
بقيمة  6,9مليون ريال عماني.

2011

األرباح بعد الضريبة (نقصت بمبلغ قدره  9,6مليون ريال
عماني).
إنخفاض اإليرادات األخرى ،وذلك بسبب إرتفاع الدخل في المعايير
الدولية للمحافظة( )18في عام .2010
إرتفاع إجمالي التكاليف لتلبية التوسع في العمليات التشغيلية
ونمو األعمال التجارية.

تدفق المبالغ النقدية للتشغيل
(إرتفعت بمبلغ قدره  2,2مليون ريال عماني)
زيادة هامشية بشكل سنوي ،وتطورات أساسية شملت الذمم
المدينة والمشاريع الممولة من قبل وزارة المالية والزيادة في
المدفوعات التجارية.
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اآلداء التجـــاري للمجموعة
أعداد المشتركين
إرتفع إجمالي عدد المشتركين بنسبة  ٪7ليصل إلى
 727,483مع زيادة كبيرة في القطاع السكني بلغ
عددها  33,755والقطاع التجاري  13,828والقطاع
الحكومي  1,817مشترك ًا.

21،9
727 483

21٫3

63 698
19٫3

االستهالك لكل فرد

إرتفع عدد المشتركين المسجلين في شبكة الربط
الرئيسية بنسبة  ٪7ليصل إلى  44,067مشترك ًا.
وبشبكة كهرباء المناطق الريفية بنسبة  ٪7ليصل
عددهم إلى  5,748مشترك ًا.

الكهرباء التي تم إمدادها:
بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية التي تم إمدادها في العام
2011م  18,513جيجا واط/ساعة بنسبة زيادة بلغت .٪15
وقد إرتفع الطلب في شبكة الربط الرئيسية بنسبة ٪13
في الشبكة الريفية بنسبة .٪6

شهدت الفئة الصناعية إرتفاع ًا بلغ نسبة  ٪47ليصل
إلى  2,567جيجا واط/ساعة في عام  ،2011والتجارية
بنسبة  ٪18لتصل إلى  3,801جيجا واط/ساعة في حين
أن االستهالك المحلي زاد بنسبة  ٪8ليصل إلى 9,057
جيجا واط/ساعة.
إنتاج وشراء الطاقة
إنخفاض جزئي في إنتاج المجموعة من الطاقة الكهربائية
في عام  2011بنسبة بلغت  ٪4لتصل إلى  5,531جيجا واط /
ساعة ،مقارنة بـ  5,553جيجا واط/ساعة في عام  .2010وزادت
نسبة مشتريات الطاقة الكهربائية بواقع  ٪17مقارنة
بعام  2010لتصل إلى  16,159جيجا واط/ساعة وخاصة في
نظام المناطق الريفية ،ويعزى إرتفاع اإلنتاج إلى إستخدام
التوربينات المستأجرة وبداية تشغيل محطة إنتاج الطاقة
الكهربائية وتحلية المياه بصاللة.

الطاقة المولدة من المجموعة

اآلداء التجـــاري للمجموعة
تحلية وشراء المياه
خالل عام ّ 2011
ظل إنتاج شركات المجموعة من المياه
المحالة ثابت عند  49,5مليون متر مكعب في حين
زادت المشتريات بنسبة  ٪20ليصل إلى  97,1مليون متر
مكعب.

التوزيع والفاقد في الشبكة
إنخفضت نسبة الفاقد في شبكة الربط الرئيسية إلى
 ٪12,8بسبب التحسينات التي تم إجرائها على نظام
العدادات وشبكة التوزيع ،وتحسين الممارسات
اإلدارية .وارتفع الفاقد في شبكة المناطق الريفية من
 ٪5إلى .٪15,5

الدعم الحكومي (صافي)
بلغ صافي الدعم الحكومي في عام  2011نحو 153,4
مليون ريال عماني وذلك بزيادة  9,4مليون ريال عماني
من عام  .2010وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة عدد الوحدات
المباعة وإرتفاع التكلفة االقتصادية في شبكة الربط
الرئيسية ونظم شركة كهرباء المناطق الريفية.
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اآلداء التجـــاري للمجموعة
إجمالي الذمم المدينة
إرتفع إجمالي الذمم التجارية المدينة (المستحقات)
بنسبة  ٪8بمبلغ  100مليون ريال عماني .ظل إجمالي
المستحقات الكهربائية ثابت بقيمة  67,7ريال
عماني ،في حين إرتفع إجمالي المستحقات المائية
بقيمة  8,8مليون ريال عماني ليصل إلى  33,1مليون
ريال عماني .تأخر دفع الدائنين للمستحقات الواجب
دفعها لحسابات الكهرباء حيث زاد عدد األيام إلى 96
يوما في  2011بعد أن كان  92يوما في .2010

النفقات الرأسمالية
خالل عام  2011أنفقت مجموعة الشركات مبلغ 286
مليون ريال عماني (ال تشمل إزالة األصول) مما يمثل
زيادة نسبتها  ٪14مقارنة بعام  ،2010وذلك لتلبية الطلب
المتزايد على الكهرباء في السلطنة.

CORPORATE
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شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
المساهمة في األرباح %3,0 -
األنشطة:
إدارة اإلستثمارات الحكومية في قطاع الكهرباء
والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان
ً
إضافة إلى تقديم خدمات
وخصخصة هذا القطاع،
مركزية معينة للشركات التابعة لها.

المحصالت الرئيسية

2011

2010

(مليون ريال عماني)
العائد/اإليراد

3,5

3,7

المصاريف التشغيلية وغيرها

5,1

4,7

اإليرادات قبل ضريبة الدخل

1,6-

1,0-

هامش اإليرادات قبل ضريبة الدخل

146,1-

127-

األرباح بعد الضريبة

1,6-

1,0-

أهم اإلنجازات السنوية:
حصلت الشركة على الجائزة الذهبية ,وهي من الجوائز
المرموقة في مجال الصحة والسالمة والبيئة التي تقدم
		
من جوائز عمان ويب.
تنفيذ نظم برامج إدارة عالقات العمالء في شركات
التوزيع وشركة كهرباء المناطق الريفية		.
توسعة «البوابة اإللكترونية» للعمالء في منطقة ظفار،
وتمكين العمالءمن استعراض فواتيرهم والدفع
بواسطة بطاقات االئتمان.

شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه ش.م.ع.م
المساهمة في األرباح %13,0
األنشطة:
توليد الكهرباء وتحلية المياه
أهم اإلنجازات السنوية:
المحصالت الرئيسية

2011

2010

(مليون ريال عماني)
العائد/اإليراد

45,0

43,0

تكاليف التشغيل

34,0

35,0

إجمالي األرباح

11,0

8,0

نسبة إجمالي األرباح

%24

%19

المصاريف التشغيلية وغيرها

1,6

1,9

اإليرادات قبل ضريبة الدخل

9,4

6,1

هامش اإليرادات قبل ضريبة الدخل

%21

%14

الرسوم المالية والضريبية

1,4

0,1-

األرباح بعد الضريبة

8,0

6,2

بلغت نسبة الجاهزية العامة للمحطة نحو  ٪84,6اي
بنسبة  ٪2,1مقارنة مع العام .2010
بلغت نسبة جاهزية المحطة في الصيف  ٪90,2في عام
 2011أي بنسبة زيادة بلغت .٪3,6مقارنة مع العام 2010
تزويد الشبكة بنحو  2,603جيغاواط  /ساعة ،بنسبة زيادة
بلغت  ٪9مقارنة مع العام .2010
بلغ أعلى طلب على الطاقة الكهربائية على الشبكة 4000
ميجاوات ،حيث كان ذلك في  18يونيو .2011
إنخفض إجمالي خسائر الغاز في العام  2011بنسبة ٪3,6
مقارنة مع عام  2010حيث كان بنسبة .٪7,3
بلغ إجمالي ساعات التشغيل بدون حوادث توقف نحو 2,16
مليون ساعة وهي تشمل  0,55مليون ساعة للمقاولين
العاملين بالموقع.
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شركة وادي الجزي للطاقة
المساهمة في األرباح %1,0
األنشطة:
توليد الكهرباء

المحصالت الرئيسية

2011

2010

(مليون ريال عماني)
العائدات

11,5

12,0

تكاليف التشغيل

9,1

8,8

إجمالي األرباح

2,3

3,2

نسبة إجمالي األرباح

%20

%26

المصاريف التشغيلية وغيرها

1,3

1,2

اإليرادات قبل ضريبة الدخل

1,1

2,0

هامش اإليرادات قبل ضريبة الدخل

%10

%17

الرسوم المالية والضريبية

0,2

0,2

األرباح بعد الضريبة

0,9

1,8

أهم اإلنجازات السنوية:
تقديم  880جيجا واط/ساعة للشبكة خالل عام  ،2011وهي
		
أقل بنسبة  ٪3,3من العام .2010
جاهزية المحطة خالل الصيف بنسبة .٪97,31
بلغت ساعات عمل الشركة  6,7مليون ساعة عمل
		
بدون وقوع حوادث فقدان في الوقت.
كانت الطاقة اإلنتاجية في المحطة  295ميغاواط في
عام  ،2010وإرتفعت إلى  330ميغاواط في العام  .2011حيث
بلغ إجمالي عدد الوحدات  8وحدات في شهر ديسمبر
لهذا العام.
تركيب مبردات بالتبخر لزيادة الطاقة اإلنتاجية بمقدار
 37ميغاواط.

الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م
المساهمة في األرباح %39,0
األنشطة:
نقل الطاقة الكهربائية
المحصالت الرئيسية

2011

2010

أهم اإلنجازات السنوية:

(مليون ريال عماني)
العائد/اإليراد

46,6

41,7

تكاليف التشغيل

13,9

11,9

إجمالي األرباح

32,7

29,8

نسبة إجمالي األرباح

%70

%71

المصاريف التشغيلية وغيرها

7,4

6,6

الدخل من مصادر أخرى

0,5

1,2

اإليرادات قبل ضريبة الدخل

25,8

24,4

هامش اإليرادات قبل ضريبة الدخل

%55

%59

الرسوم المالية والضريبية

2,8

2,8

األرباح بعد الضريبة

23,0

21,6

إيرادات أعلى بقيمة  4,9مليون ريال عماني بزيادة في
طلب نقل الكهرباء ،مع التغيير في منهجية إحتساب
رسوم توصيالت النقل
إنشاء ثالث محطات شبكات نقل في وادي صاع والمسفاة.
إرتفع أقصى طلب على شبكة النقل بنسبة  4000 ( %11ميجا
واط وإرتفع عدد الوحدات المنقولة المنظمة بنسبة %13
ً
واط)مقارنة بالعام .2010
( 18,508جيجا
بلغت نسبة جاهزية نظام النقل بالشركة خالل فترة
ً
مقارنة بنسبة  %98,49في العام .2010
الصيف نحو %99,98
عقد اتفاقية نقل مع شركة أبوطبي للنقل والتحكم.
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الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م
المساهمة في األرباح %5,0-
األنشطة:
شراء وبيع الكهرباء والمياه المرتبطة بها
واإلشراف على اتفاقية إمتياز صاللة.

المحصالت الرئيسية

2011

2010

(مليون ريال عماني)
العائد/اإليراد

349,7

311,6

تكاليف التشغيل

330,1

287,9

إجمالي األرباح

19,6

23,7

نسبة إجمالي األرباح

%6

%8

المصاريف التشغيلية وغيرها

3,4

4,8

اإليرادات قبل ضريبة الدخل

16,1

18,9

هامش اإليرادات قبل ضريبة الدخل

%5

%6

الرسوم المالية والضريبية

19,6

21,7

األرباح بعد الضريبة

3,5-

2,8-

أهم اإلنجازات السنوية:
إنجاز اتفاقيات الربط والنقل الكهربائي بين شركات
الطاقة بالسلطنة ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
توقيع عقود مع شركة فينيكس للطاقة إلنشاء
وتطوير أكبر محطة للطاقة في سلطنة عمان ،من
المتوقع لها إنتاج  2000ميغاواط إلى الشبكة الرئيسية في
أبريل .2014
النجـاح في تسليم مشـروع محطة انتـاج الطاقة
الكهربائية وتحلية المياه في صاللة في وقت مبكر،
والذي أضاف  61ميغاواط إلى نظام صاللة من يوليو .2011
وضع اللمسات األخيرة على العقود المتعلقة بتركيب
مكائن توليد مؤقتة على الشبكة الرئيسية وشبكة
صاللة لتلبية جميع االلتزامات تجاه خسائر ساعة الذروة
في صيف .2011

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
المساهمة في األرباح %17,0
األنشطة:
توزيع وإمداد الكهرباء وصيانة شبكة التوزيع
بمحافظة مسقط.

المحصالت الرئيسية

2011

2010

(مليون ريال عماني)
العائد/اإليراد

154,6

149,4

تكاليف التشغيل

128,2

118,4

إجمالي األرباح

26,3

31,0

نسبة إجمالي األرباح

%17

%21

المصاريف التشغيلية وغيرها

16,3

11,1

اإليرادات قبل ضريبة الدخل

12,2

19,9

هامش اإليرادات قبل ضريبة الدخل

%8

%13

الرسوم المالية والضريبية

1,7

1.0

األرباح بعد الضريبة

10,5

18,9

أهم اإلنجازات السنوية:
تم توصيل ربط عدد  15,035من العمالء الجدد للشبكة،
أي بزيادة بلغت .٪7,3
بلغت خسائر اآلداء بالنظام نسبة  ،٪11,76حيث بلغ
مستوى التحسن نسبة  ٪2,38من مستوى  ٪14,13في
العام .2010
انخفض مؤشر متوسط انقطاع التيار إلى  46,71دقيقة في
ً
مقارنة مع  49,7دقيقة في العام .2010
العام ،2011
بلغ الدعم المقدم لكل وحدة  4,29ريال عماني في عام
 2011مقارنة ب  4,21ريال عماني في عام .2010
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شركة مجان للكهرباء ش.م.ع.م
المساهمة في األرباح %13,0
األنشطة:
تتولى الشركة توزيع وإمداد الكهرباء وصيانة
شبكات التوزيع في واليات الظاهرة ومحافظة
البريمي ومنطقة شمال الباطنة.
المحصالت الرئيسية

2011

2010

(مليون ريال عماني)
العائد/اإليراد

104,7

85,0

تكاليف التشغيل

84,3

67,9

إجمالي األرباح

20,4

17,1

نسبة إجمالي األرباح

%19

%20

المصاريف التشغيلية وغيرها

11,4

8.6

اإليرادات قبل ضريبة الدخل

9,0

8.5

هامش اإليرادات قبل ضريبة الدخل

%9

%10

الرسوم المالية والضريبية

0,9

0,9

األرباح بعد الضريبة

8,1

7,6

أهم اإلنجازات السنوية:
إرتفع عدد المشتركين نحو  10,307مشترك جديد ،أي
بنسبة زيادة  ٪6,5عن العام .2010
إرتفع عدد الوحدات المباعة خالل هذا العام بنسبة ،٪20
كما إنخفض مؤشر متوسط مدة انقطاع التيار من 57
دقيقة خالل العام  2010إلى  50دقيقة في عام 2011
إنخفض الدعم المقدم للوحدة إلى مبلغ  7,4ريال عماني
في عام  2011مقارنة بمبلغ  8,7ريال عماني في عام
.2010
إنخفض فاقد الكهرباء بالشبكة من ٪14.1إلى .٪12,8
تم تبديل أكثر من  4000من أسالك تثبيت األعمدة وح ّلت
محلها أسالك من األلياف الزجاجية المعزولة وهي أكثر
أمان ًا ،وتنفيذ مشروع كاميرات المراقبة بعدد  9محطات
فرعية.

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م
المساهمة في األرباح %16,0
األنشطة:
تتولى الشركة توزيع وإمداد الكهرباء وصيانة
شبكات التوزيع في واليات الشرقية ،الداخلية
ومنطقة جنوب الباطنة.
المحصالت الرئيسية

2011

2010

(مليون ريال عماني)
العائد/اإليراد

129,0

113,6

تكاليف التشغيل

102,2

88,0

إجمالي األرباح

26,8

25,6

نسبة إجمالي األرباح

%21

%23

المصاريف التشغيلية وغيرها

16,0

11,4

اإليرادات قبل ضريبة الدخل

11,6

14,2

هامش اإليرادات قبل ضريبة الدخل

%9

%12

الرسوم المالية والضريبية

1,4

1,8

األرباح بعد الضريبة

10,2

12,4

أهم اإلنجازات السنوية:
زاد عدد المشتركين بنحو  19,847مشترك جديد ،بنسبة
زيادة  ٪8عن عام .2010
بلغت قيمة المشاريع المنفذة خالل العام مبلغ وقدره
 54مليون ريال عماني ،على الرغم من تأثر الشركة بشدة
خالل األشهر التي شهدت اإلحتجاجات .وتم اإلنتهاء من
توصيل اإلمداد الكهربائي لعدد  23قرية.
ارتفع الدعم لكل وحدة كهربائية إلى  13,1ريال عماني
بمقارنة بـ  12,4ريال عماني في .2010
إنخفاض فاقد التوزيع في الشبكة في العام  2011إلى
 ،٪14,42محققة أقل خسارة عن الهدف الذي وضعته
هيئة تنظيم الكهرباء ( .)٪15,7
تم إضافة  18محطة رئيسية و  927من محطات التوزيع الفرعية.
تمديد الشبكة بنحو  423كيلو متر بجهد  11كيلو فولت،
و 62كيلومتر بجهد  33كيلو فولت.
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شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م
المساهمة في األرباح %5,0
األنشطة:
إنتاج الكهرباء وتحلية المياه باإلضافة إلى توزيع
وإمداد الكهرباء في المناطق الريفية.

المحصالت الرئيسية

2011

2010

(مليون ريال عماني)
العائد/اإليراد

54,7

47,1

تكاليف التشغيل

41,1

36,6

إجمالي األرباح

13,6

10,5

نسبة إجمالي األرباح

%25

%22

المصاريف التشغيلية وغيرها

9,2

6,5

اإليرادات قبل ضريبة الدخل

4,4

4,0

هامش اإليرادات قبل ضريبة الدخل

%8

%8

الرسوم المالية والضريبية

()1,1

1,0

األرباح بعد الضريبة

3,3

3,0

أهم اإلنجازات السنوية:
إرتفع عدد المشتركين بنسبة بلغت  ،٪5أي  22,648مشترك ًا
ً
مقارنة بـــ 21,662مشترك ًا في عام .2010
في عام 2011
حققت شركة كهرباء المناطق الريفية نسبة تعمين
بلغت  ٪92من خالل توظيف عدد  318من العمانيين
من أصل  345من الموظفين الدائمين حتى تاريخ 31
ديسمبر .2011
بلغ معدل الكفاءة في استهالك الوقود المستخدم
لتوليد الكهرباء  3,5كيلو واط  /لتر في عام  ،2011وبذلك
يكون مطابقا لمعدل الكفاءة في عام .2010
إرتفع إنتاج تحلية المياه بواقع  1,413متر مكعب ،أي بنسبة
ً
مقارنة مع  985متر مكعب في
بلغت  ٪47,5في عام 2010
العام .2010
ً
يشهد برنامج الربط تقدما ،بما في ذلك إغالق محطات
الطاقة الصغيرة وتغذية النظام من أقرب المحطات
األكثر كفاءة.

شركة ظفار للطاقة
المساهمة في األرباح %4.0
األنشطة:
تقوم الشركة بأعمال توليد ونقل وتوزيع وإمداد
الكهرباء في منطقة اإلمتياز بصاللة

المحصالت الرئيسية

2011

2010

(مليون ريال عماني)
العائد/اإليراد

86,5

62,1

تكاليف التشغيل

76,2

52,2

إجمالي األرباح

10,2

9,9

نسبة إجمالي األرباح

%12

%16

المصاريف التشغيلية وغيرها

3,2

2,7

اإليرادات قبل ضريبة الدخل

7,1

7,2

هامش اإليرادات قبل ضريبة الدخل

%8

%12

الرسوم المالية والضريبية

4,8

4,2

األرباح بعد الضريبة

2,2

3,0

أهم اإلنجازات السنوية:
تم تحويل الشكل القانوني لشركة ظفار للطاقة من
شركة عامة الى شركة مساهمة مقفلة.
إرتفاع نسبة توليد الطاقة الكهربائية بواقع ( ٪6بما في
ذلك إنتاج المولدات المستأجرة والمؤقتة.
بلغت قيمة المشاريع الرأسمالية  49,1مليون ريال
عماني بما في ذلك توسعة وتمديدات الربط الداخلي
لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بصاللة.
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فلسفة شركة الكهرباء القابضة حول الحوكمة
تقر شركة الكهرباء القابضة ( )EHCبالدور الهام الذي تلعبه الحوكمة الجيدة للشركات في األداء السلس والفعال للشركة،
وحماية مصالحها وزيادة قيمة حقوق المساهمين .في إطار السعي لتحقيق أهداف الشركة ،فإننا ملتزمون على أعلى مستوى
من الحوكمة ،من خالل السعي لتعزيز ثقافة تثمين المعايير األخالقية لألفراد والشركات واحترام اآلخرين.
تم بناء سياسة شركة الكهرباء القابضة لحوكمة الشركات على الفلسفة والمبادئ المتبعة دولي ًا وقانون حوكمة الشركات
الصادر عن وزارة التجارة والصناعة لشركات المساهمة العمانية العامة المقفلة (ش.م.ع.ع ،).حيث تم العمل بذلك رسمي ًا
ومشاركته مع الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة .فمن وجهة نظرنا أن الحوكمة ليست مجرد مسألة يختص بها
مجلس اإلدارة ،وإنما يجب أن يتم التركيز على ثقافة الحوكمة الجيدة في جميع الشركات التابعة.
الهيكل التنظيمي:

حاملي األسهم

وزارة المالية

لجنة الموارد البشرية

لجنة المناقصات الداخلية

المدير التنفيذي لتمويل الشركات

لجنة التدقبق الداخلي

التقارير اإلدارية

الرئيس التنفيذي

تنفيذي العمليات المالية

تنفيذي تقنية المعلومات

التنفيذيين

نائب الرئيس التنفيذي

أمانة سر الشركة

مجلس اإلدارة

مجلس إدارة شركة الكهرباء القابضة

مهام رفع التقارير

تنفيذي الموارد البشرية

تنفيذي اإلستراتيجيات والتخطيط

دور مجلس اإلدارة ولجان المجلس
الجدول التالي يقدم لمحة عامة عن مجلس إدارة شركة الكهرباء القابضة واللجان التابعة للمجلس:
مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق الداخلي

لجنة الموارد البشرية

لجنة المناقصات الداخلية

سعادة /محمد المحروقي

معالي /يحيى الجابري

سعادة /عبدالملك الهنائي

سعادة /محمد المحروقي

سعادة /عبدالملك الهنائي

الفاضل /عبدالسالم الخروصي

الفاضلة /منال العبدواني

الفاضل /عبدالسالم الخروصي

معالي /يحيى الجابري
الفاضل /عبدالسالم الخروصي
الفاضلة /منال العبدواني

الفاضلة /منال العبدواني

حوكمة وإدارة الشركة
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مجلس اإلدارة
الفعال
يمثل مجلس اإلدارة المساهمين ،وهو مسؤول عن حماية مصالحهم وفق ًا لقانون القطاع ،وذلك عبر اإلدارة والتنظيم َ
ألعمال الشركة .ويقوم المجلس برسم التوجه الكلي لسياسة الشركة واإلشراف والرقابة عليها وذلك لضمان خدمة مصالح
الحكومة .ويتمثل دور مجلس إدارة شركة الكهرباء القابضة تجاه المجموعة بشكل عام فيما يلي:
تأسيس إطار من الضوابط الحكيمة والفعالة للمجموعة ،والتي تتيح تقييم وإدارة المخاطر بالمجموعة،
تحديد األهداف االستراتيجية للمجموعة ،التأكد من توفر الموارد المشتركة الكافية لتحقيق أهداف المجموعة.
وضع قيم ومعايير المجموعة ،وضمان تفهم التزامات المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين ،وتلبيتها من قبل جميع
المدراء بالمجموعة؛
باإلضافة إلى ما سبق ،فإن مجلس إدارة شركة الكهرباء القابضة مسؤول عن العمليات التشغيلية لشركة الكهرباء القابضة
بإعتبارها شركة فردية .وينظر المجلس في المسؤوليات المحددة التالية:
اعتماد السياسات التجارية ،والمالية ،والموازنة التقديرية للشركة من أجل تحقيق أهدافها وحماية وتطوير حقوق المساهمين.
ضمان توافر مستوى كاف من الموارد المالية والبشرية بشركة الكهرباء القابضة من أجل تلبية أدوارها المحددة التالية:
 دعم وتنفيذ سياسة الحكومة لتتخصيص القطاع. توفير خدمات المحاسبة المركزية والمالية. تخصيص رأس المال للمجموعة.لجنة التدقيق
من المتوقع أن تضمن لجنة التدقيق أن العمليات المتخذة بالشركة كافية لضمان اإلمتثال للمتطلبات التنظيمية ،وتعزيز
فعالية المدققين الداخليين والخارجيين من خالل التفاعل معهم ،وحمايتهم من تأثير اإلدارة ،وتقديم الخبرة المطلوبة
ّ
للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالحوكمة والمخاطر .وتتمثل أهدافها في ما يلي:
مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وأية إعالنات رسمية تتعلق باألداء المالي للشركة ،ومراجعة األحكام الهامة الواردة
بالتقارير المالية.
مراجعة الضوابط المالية الداخلية للشركة ،والرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر.
رصد واستعراض فعالية مهمة التدقيق الداخلي في الشركة.
مراجعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخارجي وموضوعية وفعالية عملية التدقيق ،مع األخذ في اإلعتبار اللوائح
التنظيمية ذات الصلة بالهيئة العامة لسوق المال ،قانون الشركات التجارية وقانون القطاع ،وأية قوانين أخرى ذات صلة.
اعتماد سياسة بشأن إشراك مدقق الحسابات الخارجي لتقديم الخدمات األخرى غير تدقيق الحسابات ،مع األخذ في اإلعتبار
التوجيهات األخالقية ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم الخدمات األخرى غير تدقيق الحسابات من قبل شركة التدقيق الخارجي.
لجنة المناقصات الداخلية
بموجب قانون المناقصات قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة المناقصات الداخلية وتحديد مهامها الرئيسية.
تتكون لجنة المناقصات الداخلية من أعضاء يمثلون مجلس اإلدارة واإلدارات التنفيذية بالشركة .ويتولى رئاستها رئيس مجلس
إدارة الشركة.
تتمثل األدوار والمسؤوليات الرئيسية للجنة المناقصات الداخلية فيما يلي:
 التأكد من اإللتزام بالمادة  79من قانون القطاع التي تطالب بالتقيد الكامل بالمنافسة النزيهة والشفافة ،والمادة  4منقانون المناقصات التي تتطلب اإلنفتاح والمساواة في الفرص وحرية التنافس عند تقييم العطاءات؛
 التأكد من أن أي عضو من مجلس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية أو المستشارين الذين لديهم تضارب محتمل في المصالح ال يشكلجزءا ً من عملية التقييم وصنع القرار؛
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 تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين وفقا ألحكام السياسات المتبعة بشركة الكهرباء القابضة والشركات التابعة لهاواللوائح المنصوص عليها في قانون المناقصات؛
 تحديد الشروط العامة لتصنيف وتعيين الموردين والمقاولين ،والشركات االستشارية ،والموافقة على التسعير أو التوصيةبمزيد من التقييم من قبل مجلس المناقصات الحكومي وفق ًا لصالحيات التفويض المعتمدة.
لجنة الموارد البشرية
تتكون لجنة الموارد البشرية من إثنين من أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى أعضاء يتم ترشيحهم من قبل اإلدارة التنفيذية.
تتناول لجنة الموارد البشرية القضايا التي تتعلق بما يلي:
وضع وتوصية مجلس اإلدارة بالسياسات واإلجراءات المتعلقة بإختيار أعضاء المجلس المرشحين الموصى بهم من قبل
المساهمين.
وضع ومراجعة سنوية لسياسة األجور بالشركة؛
مراجعة واعتماد خطط التدريب والتطوير التي يوصي بها مجلس إدارة أي شركة تابعة للمجلس ،المدير العام واإلدارة التنفيذية.
وضع ومراقبة وتطبيق والمراجعة السنوية للموارد البشرية وسياسة التدريب بما في ذلك ما يلي:
 سياسة مكافأة التنفيذيين والحوافز. مكافأة الرئيس التنفيذي لشركة  /المدير العام. أي خطة لحوافز التنفيذيين.تشكيل المجلس
تسترشد شركة الكهرباء القابضة ،كونها شركة مساهمة غير المدرجة بالبورصة ،ألحكام قانون الشركات التجارية رقم 1974/4
بصيغته المعدلة من وقت آلخر ،والنظام األساسي للشركة .بموجب ما يلي:
يتكون مجلس اإلدارة من  5أعضاء،
يتشكل المجلس من مزيج من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين.
ال يضطلع األعضاء المستقلين وغير التنفيذيين بأي عمل بالشركة يتلقون مقابله مكافأة شهرية وسنوية بصورة دائمة.

الرقم

اسم العضو

الوظيفة بالمجلس

1

سعادة /محمد بن عبداهلل المحروقي

رئيس المجلس

2

سعادة /عبدالملك بن عبداهلل الهنائي

نائب رئيس المجلس

3

معالي /يحيى بن سعيد الجابري

عضو بالمجلس

4

الفاضل /عبدالسالم بن ناصر الخروصي

عضو بالمجلس

5

الفاضلة /منال بنت محمد العبدواني

عضو بالمجلس
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تأهيل وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
يخضع انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،للشروط واألحكام الصادرة من قبل معالي وزير التجارة والصناعة الموقر ،مع مراعاة أحكام
المادة ( )95من قانون الشركات التجارية ،ودون المساس بمحتويات النظام األساسي للشركة .مع ضرورة توفر الشروط التالية
في عضو مجلس اإلدارة:
أال يقل عمره عن  21سنة.
ال يكون عضوا ً في شركة مساهمة عامة أو شركة مغلقة يكون مقر عملها الرئيسي في سلطنة عمان وتكون ممارسة
ألنشطة مماثلة.
أال يكون قد أشهر إفالسه أو تعرض للتصفية ما لم تكن مثل هذه الحالة قد نجمت وفق ًا ألحكام القانون.
أال يكون قد أدين في جناية أو جنحة جنائية ما لم يرد إليه إعتباره.
أال يكون غير قادر على تسوية ديونه وإلتزاماته تجاه مختلف الجهات المقرضة.
ال يجوز الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي  /المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة.
تُدار شركة الكهرباء القابضة من قبل مجلس إدارة قوي من ذوي الخبرة .يقدم األعضاء درجة عالية من التنظيم ووجهات
النظرمن خالل تنوع خبراتهم لقيادة على درجة عالية من التنظيم بقطاع الكهرباء المعقد.
سعادة /محمد بن عبداهلل المحروقي
يحمل مؤهل الماجستير في إدارة األعمال الدولية من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة في
عام  1998من كلية اإلقتصاد بجامعة الملك سعود ،بالمملكة العربية السعودية في عام .1993
يشغل حالي ًا منصب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه منذ تأسيس هذه الهيئة في سبتمبر
.2007

سعادة /عبدالملك بن عبداهلل الهنائي
يحمل مؤهل الدكتوراه في العالقات الدولية  /اإلقتصاد السياسي من كلية لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية )LSE( ،بجامعة لندن ،المملكة المتحدة في عام  .1999و يعمل حالي ًا كمستشار بوزارة
المالية ،ومنتدب إلدارة أعمال وزارة االقتصاد الوطني.

معالي /يحيى بن سعيد الجابري
معالي يحيى بن سعيد بن عبداهلل الجابري لديه خبرة عالمية واسعة في مجال االستثمارات
المصرفية البنكية مع مؤهالت عالمية مرموقة معترف بها من المدارس األمريكية من ضمنها
كلية كيلوغ الدراة االعمال وجامعة هارفرد االمريكية وجامعة داردن والتي حصل منها على
الشهادة العليا و درجات متقدمة من االدارة.

الفاضل /عبدالسالم بن ناصر الخروصي
يحمل مؤهل الماجستير في األعمال اإلقتصادية من جامعة هال في عام  .2005ويشغل حالي ًا
منصب المدير العام لشؤون الميزانية والعقود بوزارة المالية.
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الفاضلة /منال بنت محمد العبدواني
تحمل مؤهل الماجستير في إدارة األعمال بإمتياز من جامعة هامبرسايد لينكولنشير بالمملكة
المتحدة في عام  .2003تشغل حالي ًا منصب المدير العام للتخطيط والمتابعة بوزارة التجارة
والصناعة .تتمثل مسؤولياتها الرئيسية في المشاركة في وضع استراتيجيات تنمية القطاع
الخاص ومختلف القطاعات اإلقتصادية التي تخضع لإلشراف المباشر من قبل وزارة التجارة
والصناعة.
تفاصيل الحضور بإجتماعات المجلس واللجان خالل عام 2011
محمد المحروقي

		
أسماء األعضاء

عبدالملك الهنائي

يحيى الجابري

عبدالسالم الخروصي

منال العبدواني

مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

عضو

إجتماعات مجلس اإلدارة

التاريخ	رئيس مجلس اإلدارة

اإلجتماع األول

2011 / 1 / 15

حضر

حضر

إعتذر

حضر

حضر

اإلجتماع الثاني	

2011 / 3 / 2

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الثالث

2011 / 3 / 27

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الرابع

2011 / 4 / 27

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الخامس

2011 / 6 / 20

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع السادس	

2011 / 10 / 8

إعتذر

حضر

حضر

إعتذر

حضر

اإلجتماع السابع

2011 / 12 / 6

حضر

حضر

إعتذر

حضر

حضر

6

7

5

6

7

إجمالي عدد اإلجتماعات التي تم حضورها
إجتماعات لجنة التدقيق الداخلي

رئيس اللجنة

عضو

عضو

إجتماع لجنة التدقيق الداخلي	التاريخ
اإلجتماع األول

2011 / 2 / 20

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الثاني	

2011 / 2 / 28

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الثالث

2011 / 5 / 31

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الرابع

2011 / 8 / 28

حضر

إعتذر

حضر

اإلجتماع الخامس

2011 / 10 / 1

حضر

إعتذر

حضر

اإلجتماع السادس	

2011 / 12 / 4

إعتذر

حضر

حضر

5

4

6

إجمالي عدد اإلجتماعات التي تم حضورها
لجنة الموارد البشرية

رئيس اللجنة

عضو

إجتماع لجنة الموارد البشرية	التاريخ
اإلجتماع األول

2011 / 8 / 21

حضر

حضر

اإلجتماع الثاني	

2011 / 10 / 11

حضر

حضر

2

2

إجمالي عدد اإلجتماعات التي تم حضورها
لجنة المناقصات الداخلية

إجتماعات لجنة المناقصات الداخلية	التاريخ

رئيس اللجنة

اإلجتماع األول

2011 / 3 / 23

إعتذر

حضر

اإلجتماع الثاني	

2011 / 4 / 11

حضر

حضر

اإلجتماع الثالث

2011 / 5 / 8

إعتذر

حضر

اإلجتماع الرابع

2011 / 7 / 18

حضر

حضر

اإلجتماع الخامس

2011 / 9 / 25

إعتذر

حضر

اإلجتماع السادس	

2011 / 12 / 7

إعتذر

حضر

2

6

إجمالي عدد اإلجتماعات التي تم حضورها

عضو
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المسائل المتعلقة بالمكافآت
ً
كان إجمالي استحقاق رسوم حضور اإلجتماعات لعام  2011مبلغ وقدره  30,000ريال عماني .وفقا للقانون الساري وموافقة
المساهمين ،من المقترح أن يتم دفع مكافأة سنوية ألعضاء المجلس خارج إطار صافي أرباح السنة المالية .على أن ال يتجاوز
إجمالي مبلغ حضور إجتماعات مجلس اإلدارة وأي لجنة فرعية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ  6,000ريال عماني حسبما هو
موضح في الجدول أدناه:
العضو
	

رسوم حضور جلسات إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
O
لجنة التدقيق	لجنة الموارد البشرية	لجنة المناقصات الداخلية		 CDC

مجلس اإلدارة	

			
سعادة الدكتور /عبدالملك بن عبداهلل الهنائي	3,800
سعادة /محمد بن عبداهلل المحروقي

		 3,500

400

		
800

		
400

اإلجمالي
4,200
4,700

سعادة /يحيى بن سعيد الجابري

2,300

				 1,600

3,900

الفاضل /عبدالسالم بن سالم الخروصي

3,000

		

5,300

1,100

		
1,200

			

الفاضلة /منال بنت محمد العبدواني

3,000

1,400

600

اإلجمالي

15,600

4,200

1,400

1,500

400

5,000
23,100

االجتماعات العامة للمساهمين
يشير إجتماع (الجمعية العمومية) إلى اإلجتماع العام للشركة الذي يقام سنوي ًا .حيث أن المادة  120من قانون الشركات التجارية
يلزم شركة الكهرباء القابضة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية في غضون ثالثة أشهر من نهاية كل سنة مالية .فمن
سياسة شركة الكهرباء القابضة أن ال تمتد الفترة ما بين اجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية التالي ألكثر من
خمسة عشر شهراً.
التواصل مع المساهمين والمستثمرين
بموجب المرسوم السلطاني رقم  ،2004/78تحتفظ الشركة بإتصاالت وثيقة مع وزارة المالية ،المساهمين ،فيما يتعلق بمختلف
المسائل ذات الصلة بالسياسة العامة .وتقوم الشركة في كل عام بإيصال تقريرها السنوي إلى وزارة المالية للمساهمين.
الحوكمة بين شركة الكهرباء القابضة وشركاتها التابعة
تمتلك شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م أسهم الحكومة في الشركات التابعة لها مع مسؤولية اإلشراف على آدائها .ويبين
الرسم البياني التالي النسبة المئوية لألسهم التي تملكها شركة الكهرباء القابضة في تلك الشركات.

DPC: 98.65%

GPDC: 99.99%

RAECO: 99.99%

WJPC: 99.99%

MZEC: 99.99%

OPWP: 99.99%

MJEC: 99.99%

OETC: 99.99%
MZEC: 99.99%
Percentage of EHC Shareholding
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يتمثل الهيكل اإلداري الذي اعتمد من قبل مجلس إدارة شركة الكهرباء القابضة والشركات التابعة لها في الجدول التالي:
مجلس إدارة شركة الكهرباء القابضة

لجنة الموارد البشرية

لجنة المناقصات الداخلية

لجنة التدقبق الداخلي

مجلس إدارة الشركة التابعة

لجنة التدقبق الداخلي

أمانة سر الشركة

أمانة سر الشركة

لجنة المناقصات الداخلية

عدم امتثال الشركة
لم تتكبد الشركة دفع أي غرامة ،ولم تفرض أي قيود على الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة بشأن أي مسألة خالل العام.
سياسة توزيع األرباح
يعتمد المجلس سياسة ثابتة في توزيع األرباح مما يتيح توافر اإلحتياطات المالية الداخلية لدعم اإلستثمارات الرأسمالية في
المستقبل.
توزيع األسهم
حيث أن الشركة مملوكة بالكامل من قبل حكومة سلطنة عمان ،ممثلة في وزارة المالية ،فإن شركة الكهرباء القابضة تقدم
تقاريرها مباشرة إلى المساهمين عبر وزارة المالية.
الحسابات النظامية
يبدي المدققون القانونيون الرأي بوضوح حول الشفافية التي تتعامل بها شركة الكهرباء القابضة ،في كافة الجوانب الجوهرية،
ومركزها المالي ونتائج عملياتها ،وتدفقاتها النقدية وفق ًا للمعايير المحاسبية المعترف بها دولي ًا.
شركة برايس وترهاوس كوبرز ( ،)PWCوهي المحاسبون القانون ّيون لشركة الكهرباء القابضة خالل عام  .2011برايس ووترهاوس
كوبرز هي واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تدقيق الحسابات ،والضرائب ،وخدمات إستشارات األعمال .وظلت
تعمل في سلطنة عمان ألكثر من  30عام ًا تقدم فيها مجموعة واسعة من الخدمات لعمالئها ،تتراوح عبر شركات التأمين،
اإلستشارات التجارية ،والخدمات الضريبية.

EHC VALUES

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
وشركاتها التابعة

القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

32

قائمة الدخل الشامل المجمعة

33

الميزانية العمومية المجمعة

34

القائمة المجمعة للتغييرات في حقوق المساهمين

36

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

37
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39
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى مساهم شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
تقرير حول القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م (الشركة) وشركاتها التابعة (مجتمعة
«المجموعة») والتي تتمثل بالميزانية العمومية المجمعة كما في  31ديسمبر  2011وقوائم الدخل الشامل والتغييرات في
حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الجوهرية
وإيضاحات توضيحية أخرى.
مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن القوائم المالية
أعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولون عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بوضوح وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية
وقانون الشركات التجارية لعام  1974وتعديالته وعن أنظمة رقابة داخلية والتي تراها اإلدارة ضرورية للتمكين من إعداد قوائم
سواء بسبب الغش أو الخطأ.
مالية خالية من األخطاء الجوهرية
ً
مسؤولية مراقب الحسابات
تتمثل مسؤوليتنا في التعبير عن الرأي المهني بشأن تلك القوائم المالية إستنادا ً إلى المراجعة التي نجريها .وقد أجرينا مراجعتنا
وفق ًا للمعايير الدولية للمراجعة .وتتطلب تلك المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية وأن نخطط ونجري 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 المختارة
سواء بسبب الغش أو الخطأ.
على تقدير مراقب الحسابات بما في ذلك تقييمه لمخاطر سوء اإلدراج الجوهري للقوائم المالية
ً
وعند إجراء تقييم لتلك المخاطر ،يأخذ مراقب الحسابات باإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية ذات العالقة بإعداد الشركة للقوائم
المالية وعرضها بوضوح من أجل تصميم إجراءات المراجعة المالئمة لتلك الظروف ولكن ليس لغرض التعبير عن رأي بشأن
كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .وتتضمن عملية المراجعة أيض ًا تقييم مالءمة السياسات المحاسبية
المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أجرتها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عرض القوائم المالية بصورة عامة.
ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأي المراجعة الخاص بنا.
الرأي
وفي رأينا ،فإن القوائم المالية المجمعة المرفقة تعبر بوضوح ،من كافة جوانبها الجوهرية ،عن المركز المالي للمجموعة ،كما
في  31ديسمبر  ،2011وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية
وقانون الشركات التجارية لعام  1974وتعديالته.

برايس وترهاوس كوبرز أل أل بي
10مارس 2012
مسقط ،سلطنة عمان
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قائمة الدخل الشامل المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
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2011

2010

إيضاح

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

اإليرادات

5

560,327

518,407

تكاليف التشغيل

6

()407,002

()376,617

			
153,325

141,790

إجمالي الربح

		

مصروفات إدارية وعمومية

7

()76,623

()57,677

إيرادات أخرى

9

	  5,659

5,279

			
82,361

89,392

الربح من التشغيل

		

إيرادات التمويل

10

2,492

3,270

تكاليف التمويل

11

()16,068

()16,473

			
الربح قبل الضريبة

		
12

الضرائب

68,785

76,189

()6,494

()4,302

			
ربح العام

		

62,291

71,887

			
منسوب إلى:
مساهمي الشركة

			
		

62,291

71,887

			
دخل شامل آخر للعام:

			

خسارة إعادة التقييم على أدوات التغطية

()2,135

13

()1,089

			
إجمالي الدخل الشامل للعام

		

60,156

70,798

			
منسوب إلى:
مساهمي الشركة

			
		

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من  39إلى  69تكون جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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60,156

70,798
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الميزانية العمومية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2011
إيضاح
		

األصول

2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

			
				

األصول غير الجارية

1,457,362

1,244,080

ممتلكات وآالت ومعدات

7,092

7,092

مدفوعات مقدمة

15

23,148

23,722

مديونيات امتياز الخدمة

16

157,242

  118,108

ودائع بنكية

19

	     24,335

                -

1,669,179

1,393,002

الشهرة

األصول الجارية

14
		

			

مخزون

17

37,855

35,124

مديونيات تجارية وأخرى

18

126,687

134,966

ودائع بنكية

19

39,465

56,475

أرصدة بنكية ونقدية

20

	  60,723

  20,258

264,730

246,823

		

			
1,933,909

إجمالي األصول

1,639,825

			
حقوق المساهمين

			

رأس المال واإلحتياطيات

			

رأس المال

21

2,000

2,000

االحتياطي القانوني

22

12,342

12,342

االحتياطي العام

23

3,000

3,000

احتياطي التغطية

13

()3,075

()940

336,989

275,537

633,190

633,190

984,446

925,129

األرباح المحتجزة

		

أموال المساهمين
إجمالي حقوق المساهمين

25
		

			
االلتزامات

			

االلتزامات غير الجارية

			

قرض ألجل

26

86,586

72,237

التزامات إيجار تمويلي

27

53,360

57,190

دائنيات تجارية وأخرى

28

16,058

6,810

مخصص تكاليف ازالة األصول من الموقع

29

57.689

60,415

مخصص مكافآت نهاية الخدمة

29

7,040

1,003

يتبع صفحة رقم 35
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الميزانية العمومية المجمعة
كما في  31ديسمبر ( 2011تابع)
إيضاح
		

35

2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

االلتزامات (تابع)			
االلتزامات الجارية
مخصص للصيانة الرئيسية

29

4,192

3,647

إيرادات مؤجلة

31

95,875

77,137

عجز أدوات التغطية

13

10,240

8,104

دفعة مقدمة من وزارة المالية

30

100,025

61,621

التزام ضريبة مؤجلة

32

  37,872

  33,163

468,937

381,327

قرض ألجل

26

10,354

7,520

اقتراضات قصيرة األجل

33

190,000

76,000

سحب على المكشوف من بنوك

34

13,685

21,421

التزامات إيجار تمويلي

27

3,830

5,043

دائنيات تجارية وأخرى

28

256,511

218,610

1,766

1,434

مخصص منافع الموظفين

29

3,166

2,127

عجز أدوات التغطية

13

	    1,214

    1,214

480,526

333,369

		

التزام الضريبة الجارية

		

		

		

			
إجمالي االلتزامات

		

949,463

714,696

			
إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

		

1,933,909

1,639,825

اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المدرجة بالصفحات من  33إلى  69بتاريخ  4مارس  2012ووقعها نيابة عنهم:

عمر خلفان الوهيبي
الرئيس التنفيذي

تقرير مراقبي الحسابات  -صفحة رقم .32

سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبداهلل الهنائي
عضو مجلس االدارة

سعادة /محمد بن عبداهلل المحروقي
رئيس مجلس اإلدارة

القائمة المجمعة للتغييرات في حقوق المساهمين
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رأس المال
		

في  1يناير 2010

اإلحتياطي

اإلحتياطـي

احتياطي

األرباح

أموال

القانوني

العام

التغطيه

المحتجزة

لمساهمين

اإلجمالي

حقوق األقلية

المجموع

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

2,000

2,238

3,000

149

224,260

632,134

863,781

7.119

870.900

الدخل الشامل										:
ربح العام
دخل شامل آخر:
تعديل القيمة العادلة

-

-

-

-

71,887

-

71,887

-

71.887

										
-

-

-

()1,089

-

-

()1,089

-

()1.089

لعقود مبادلة أسعار الفائدة
معامالت مع المالكين:
اقتناء حقوق األقلية

										
109

-

-

()10,115

-

()10,006

()7.119

()17.125

-

-

-

-

-

1,056

1,056

-

1.056

محول الى اإلحتياطي القانوني

-

9,995

-

-

()9,995

-

-

-

-

توزيعات نقدية مدفوعة

	        -

	       -

	        -

	      -

(	  )500

	         -

(	    )500

	        -

(     )500

في  31ديسمبر 2010

2,000

12,342

3,000

()940

275,537

633,190

925,129

	        -

925.129

تسويات على أموال المساهمين -

										
في  1يناير 2011
الدخل الشامل:
ربح العام

2,000

12,342

3,000

()940

275,537

										
-

-

-

-

62,291

دخل شامل آخر						 :
تسويات القيمة العادلة

633,190

925,129

	        -

925.129

-

-

-

()2,135

-

-

62,291

		
-

()2,135

-

62.291
		
()2.135

لعقود مبادلة أسعار الفائدة
معامالت مع المالكين:

										

اقتناء حقوق األقلية

		
-

توزيعات نقدية مدفوعة

	        -

	       -

في  31ديسمبر 2011

2,000

12,342

-

-

()332

-

()332

-

()332

	        -

	        -

(	      )507

	        -

(	     )507

	       -

(      )507

3,000

3,075

336,989

633,190

984,446

	          -

984.446

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من  39إلى  69تكون جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة التدفقات النقدية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

الربح قبل الضريبة
تسويات:

68,785

76,189

		

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

66,832

62,835

خسارة بيع ممتلكات وآالت ومعدات

625

124

مخصص(/استرداد مخصص) تقادم المخزون

()600

420

مخصص(/استرداد مخصص) ديون مشكوك في تحصيلها

851

()372

مخصص مصروفات مكافآت العاملين

7,434

1,412

مخصص صيانة عامة

545

()1.461

مصروفات فوائد

14,369

14,727

إيرادات فوائد

()2,492

()3,270

رد مبلغ الخصم على مخصص إزالة أصول الموقع

   1,699

1,746

التدفق النقدي التشغيلي قبل تغييرات في رأس المال العامل

158,048

152,350

دفع مكافآت نهاية الخدمة

()358

()207

تغييرات رأس المال العامل:

37

		

مخزون

()2,131

()2,753

مديونيات تجارية وأخرى

7,428

()18,742

مدفوعات مقدمة

574

()185

مديونيات عن امتياز الخدمة

()39,134

()13,660

إيراد مؤجل

18,738

14,049

دفعات من وزارة المالية

38,404

39,630

دائنيات تجارية وأخرى

  46,112

55,024

النقد الناتج من التشغيل

227,681

225,506

ضريبة دخل مدفوعة

(	      )348

(      )337

صافي النقد من أنشطة التشغيل

227,333

225,169

التدفق النقدي من أنشطة اإلستثمار

		

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()285,510

()249,205

المتحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

279

3,385

(استثمار)/استرداد ودائع بنكية

()7,325

7,889

فائدة مستلمة

2,492

3,270

فائدة مدفوعة

()14,369

()14,727

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()304,433

()249,388

يتبع صفحة رقم 38
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قائمة التدفقات النقدية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2011تابع)

التدفق النقدي من أنشطة التمويل

2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

اقتراضات قصيرة األجل

114,000

35,998

قرض ألجل تم الحصول عليه(/مسدد)

17,183

()947

تسوية التزامات إيجار تمويلي

()5,043

()5,063

تسوية االقتناء وحقوق األقلية

()332

()17,125

توزيعات نقدية مدفوعة

(	      )507

(    )500

صافي النقد من أنشطة التمويل

125,301

12,363

		
صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

48,201

()11,856

النقد وما يماثل النقد في بداية العام

()1,163

10,693

النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

47,038

()1,163

		
النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

		

أرصدة نقدية وبنكية

60,723

20,258

سحب على المكشوف

()13,685

()21,421

47,038

()1,163

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من  39إلى  69تكون جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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 - 1الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م (الشركة أو الشركة األم) هي شركة مساهمة عمانية مقفلة تم تسجيلهــا وفق ًا لقانـون
الشركات التجارية العماني بتاريخ  19أكتوبر .2002
تأسيس وتشغيل الشركة محكوم وفق ًا لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهـرباء والميـاه المرتبطـة بـه (قانون القطاع) الصادر
بالمرسـوم السلطـانـي رقم .2004/78
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة بإدارة االستثمارات الحكومية في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان
وتقديم خدمات مركزية محددة لشركاتها التابعة.
بدأت الشركات التابعة أعمالها بتاريخ  1مايو “( 2005تاريخ التحويل”) عقب تطبيق القرار الصادر عن وزارة اإلقتصاد الوطني (“منهاج
التحويل”) تطبيق ًا ألحكام المرسوم السلطاني رقم .2004/78
األنشطة الرئيسية للشركات التابعة موضحة أدناه:
نسبة التملك

الشركات التابعة

األنشطة الرئيسية

%
شركة الغبرة للطاقة والتحلية ش.م.ع.م

99,99

توليد الكهرباء وتحلية المياه المرتبطة به

شركة وادي الجزي للطاقة ش.م.ع.م

99,99

توليد الكهرباء

الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م

99,99

نقل الكهرباء

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م

99,99

شراء وبيع الكهرباء والمياه المرتبطة به بالجملة

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م

99,99

توزيع وتزويد الكهرباء وصيانة شبكات التوزيع

		
شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

في محافظة مسقط
99,99

		
شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م

توزيع وتزويد الكهرباء وصيانة شبكات التوزيع في
واليات الشرقية والداخلية وجنوب منطقة الباطنة

99,99

توزيع وتزويد الكهرباء وصيانة شبكات التوزيع في

		
شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م

واليات الظاهرة وشمال منطقة الباطنة
99,99

أنشطة توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوزيع وتزويد

		

الكهرباء في محافظة مسندم والمنطقة الوسطى

		

وجزيرة مصيرة والخويمة والقرون في المنطقة

		

الشرقية واألسود في منطقة الظاهرة وفي

		

محافظة ظفار في المنطقة التي تقع خارج الجزء

		

الخاص بشركة

		

ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م وفي المنطقة

		

الداخلية في المنطقة

		

التي تقع خارج الجزء الخاص بشركة كهرباء

		

مزون ش.م.ع.م
98,65

شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.ع
		

توليد الكهرباء وتحلية المياه وأنشطة توزيع وتزويد
الكهرباء في منطقة االمتياز في صاللة.

تمثل هذه القوائم المالية المجمعة نتائج عمليات الشركة وكافة شركاتها التابعة (مجتمعة “المجموعة”).
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 - 2ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية المجمعة مبينة أدناه .هذه السياسات مطبقة بشكل
متوافق لكافة السنوات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.
 1-2أساس إعداد القوائم المالية
(أ) هذه القوائم المالية معدة وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية وطبق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية ما عدا األدوات المالية
المشتقة ،والتي تقاس بالقيمة العادلة.
(ب) يتطلب إعداد القوائم المالية المجمعة بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات
المحاسبية الهامة .كما يتطلب من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.
تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات
والتقديرات جوهرية للقوائم المالية باإليضاح رقم .4
(ج) كما في  31ديسمبر  2011تجاوزت التزامات المجموعة الجارية أصولها الجارية بمبلغ قدره  215.796مليون ريال ُعماني (-2010
 86.546مليون ريال ُعماني) .إن إدارة الشركة األم ،وبالنيابة عن المجموعة ،في سياق الحصول على تسهيالت ائتمان
طويلة األجل والتي سيتم سحبها ،متى ما دعت الحاجة لذلك ،للوفاء بمتطلبات التمويل المستمرة للمجموعة .وتبع ًا
لذلك ،ال يؤثر صافي وضع اإللتزامات الجارية السالب في النسبة الحالية في نهاية العام على وضع االستمرارية وتم إعداد
هذه القوائم المالية على أساس االستمرارية.
(د) المعايير والتعديالت التي دخلت حيز التطبيق كما في  31ديسمبر  2011وتتعلق بأعمال المجموعة:
بالنسبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2011قامت المجموعة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية (المجلس) واللجنة التطبيقية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية
(اللجنة) التابعة للمجلس والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في  1يناير .2011
لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات أية تغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة كما لم يؤثر على المبالغ
المذكورة في الفترة الحالية أو السابقة.
 2-2أساس التجميع
شركات تابعة
الشركات التابعة هي كافة الكيانات التي يوجد لدى المجموعة القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية لها
مصحوبة عادة بمساهمة بأكثر من نصف حقوق التصويت .تم األخذ باالعتبار وجود وأثر حقوق التصويت المحتملة ،التي هي
حالي ًا قابلة للممارسة أو التحويل ،عند تقييم ما إذا كانت المجموعة تتحكم بشركة أخرى .يتم تجميع الشركات التابعة
بالكامل من تاريخ تحويل التحكم إلى المجموعة .ويتم إنهاء تجميعها بتاريخ توقف التحكم .يستخدم أسلوب الشراء
المحاسبي الحتساب اقتناء الشركات التابعة من قبل المجموعة .يتم قياس تكلفة الحيازة على أنها القيمة العادلة
لألصول المقدمة واستثمارات األسهم المصدرة وااللتزامات المتكبدة أو التي تم تحملها حتى تاريخ االستبدال .ان االصول
المستحوذ عليها ،وااللتزامات العرضية التي يتم تحملها عند تجميع األعمال يتم قياسها بالقيمة العادلة عند االستحواذ
بغض النظر عن مدى حقوق األقلية .يسجل فائض تكلفة الحيازة على القيمة العادلة لحصة المجموعة من صافي األصول
القابلة للتحديد المملوكة كشهرة .إذا كانت تكلفة الحيازة أقل من القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة ،يدرج الفرق
مباشرة لقائمة الدخل الشامل المجمعة .يتم استبعاد المعامالت فيما بين شركات المجموعة واألرصدة واألرباح غير
المحققة على المعامالت بين شركات المجموعة ،ويتم أيض ًا استبعاد الخسائر غير المحققة.
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 2-2أساس التجميع (تابع)
معامالت وحقوق أقلية
تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المسيطرة كمعامالت مع مساهمي المجموعة .وبالنسبة للمشتريات
من الحقوق غير المسيطرة ،يتم تسجيل الفرق بين أي سعر مدفوع والحصة ذات الصلة التي تمت حيازتها للقيمة الدفترية
لصافي أصول شركة تابعة في حقوق المساهمين .كما يتم تسجيل أرباح أو خسائر استبعادات الحقوق غير المسيطرة في
حقوق المساهمين.
عندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ جوهري ،تتم إعاة قياس أية حصص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلة ،مع
إدراج التغيير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة .القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ألغراض احتساب الحصص
المحتفظ بها كشركة شقيقة أو مشروع مشترك أو أصل مالي الحق ًا .باإلضافة إلى ذلك ،يتم احتساب أية مبالغ أدرجت سابق ًا
ضمن دخل شامل آخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو قامت المجموعة مباشرة باستبعاد األصول وااللتزامات ذات الصلة.
وقد يعني هذا أن المبالغ التي أدرجت سابق ًا في دخل شامل آخر تم إعادة تصنيفها لقائمة دخل شامل مجمعة.
 3-2العمالت األجنبية
تقاس وتعرض البنود المدرجة بالقوائم المالية بإستخدام الريال العماني وهو عملة سلطنة عمان كونها عملة البيئة
العماني
اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل الشركة ضمنها (“العملة التنفيذية”) .يتم اعداد القوائم المالية المجمعة بالريال ُ
ومقربة ألقرب ألف.
يتم تحويل المعامالت المنفذة بالعمالت األجنبية إلى العملة التنفيذية باستخدام معدالت الصرف السائدة في تاريخ
المعاملة .تدرج أرباح وخسائر صرف العملة األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن تحويل األصول وااللتزامات
النقدية المنفذة بعمالت أجنبية حسب معدالت الصرف في نهاية العام في قائمة الدخل الشامل.
 4 -2الممتلكات واآلالت والمعدات
تدرج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأية خسائر محددة لالنخفاض بالقيمة .تتم
رسملة تكاليف القروض المتعلقة مباشرة باقتناء بنود الممتلكات واآلالت والمعدات.
المصروفات الالحقة
تتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال مكون لبند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات إذا كان من المحتمل أن
تكون المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة بالبند ستتدفق إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق.
كافة مصروفات الصيانة األخرى يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل المجمعة كمصروفات عند تكبدها.
االستهـالك
يدرج االستهالك في قائمة الدخل الشامل المجمعة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لكل
جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ،حيث أنها األقرب في عكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية
المستقبلية المضمنة في األصل.
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 4 -2الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)
األعمار اإلنتاجية الرئيسية المقدرة والمستخدمة لهذا الغرض هي:
األصول

السنوات

المباني

30

معدات النقل واألصول المرتبطة بها

60 – 20

أصول تحت اإليجار التمويلي

20 – 13

معدات التوزيع واألصول المرتبطة بها

40 – 20

المعدات واآلالت أخرى

60 – 3

إزالة أصول الموقع

50 - 8

أثاث وسيارات ومعدات

7–5

قطع غيار

20

أعمال قيد التنفيذ
تدرج األعمال قيد التنـفيـذ بالتكلفة .وعندما يكون األصل المعني جاهزا ً لالستخدام حسب الحالة والموقع المناسبين ،يتم
تحويل األعمال قيد التنفيذ إلـى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات المناسبة ويتم استهالكها حسب سياسـات االستهالك
المطبقـة فـي المجموعة.
 5-2الشهرة
تتمثل الشهرة بفائض تكلفة الحيازة على القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي األصول القابلة للتحديد للشركة التابعة المقتناة
بتاريخ الحيازة .يتم فحص الشهرة سنوي ًا لتحديد اإلنخفاض بقيمتها وتدرج بالتكلفة مخصوم ًا منها خسائر االنخفاض بالقيمة .ال يتم
عكس االنخفاض بقيمة الشهرة .تتضمن أرباح وخسائر بيع شركة ما القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بالشركة المباعة.
 6-2األدوات المالية
تدرج األصول وااللتزامات المالية بالميزانية العمومية المجمعة للمجموعة عندما تصبح الشركة وشركاتها التابعة طرف ًا
في المخصصات التعاقدية لألداة.
األدوات المالية غير المشتقة
تتكون األدوات المالية غير المشتقة من المديونيات التجارية والمديونيات األخرى ونقد وما يماثل النقد وقروض واقتراضات
والدائنيات التجارية واألخرى .يتكون النقد وما يماثل النقد من األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب والودائع ألجل باستحقاق
أصلي ال يزيد عن ثالثة أشهر .مبالغ السحب على المكشوف المستحقة السداد عند الطلب وتكون جزءا ً ال يتجزأ من إدارة
نقدية المجموعة ويتم إدراجها كأحد مكونات النقد وما يماثل النقد ألغراض قائمة التدفقات النقدية.
يتم إدراج األدوات المالية غير المشتقة بشكل مبدئي بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أي تكاليف معامالت مباشرة ذات صلة
وذلك لألدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
بعد اإلدراج األولي ،تقاس االدوات المالية غير المشتقة بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية مخصوم ًا منها
أية خسائر انخفاض بالقيمة.
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 - 2ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
 6-2األدوات المالية (تابع)
األدوات المالية المشتقة
تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة لتغطية مخاطر معدل الفائدة .تدرج األدوات المشتقة بشكل مبدئي بالقيمة العادلة
وتدرج التكاليف التي تتعلق بها بقائمة الدخل الشامل المجمعة عند تكبدها .وبعد اإلدراج األولي ،تقاس األدوات المشتقة
بالقيمة العادلة وتحتسب التغييرات عليها كما هو مشروح أدناه.
تغطية التدفق النقدي
يتم إدراج التغير في القيمة العادلة ألداة التغطية المشتقة والذي يصنف كتغطية للتدفق النقدي مباشرة بحقوق المساهمين
إلى المدى الذي تكون فيه التغطية فعالة .وإلى المدى الذي ال تكون التغطية فعالة ،تدرج التغيرات في القيمة العادلة بقائمة
الدخل الشامل.
تستوف أداة التغطية معايير محاسبة التغطية أو انتهت صالحيتها أو بيعت أو تم انهاؤها أو استغاللها ،عندها يتم وقف
إذا لم
ٍ
ً
محاسبة التغطية بأثر مستقبلي .الربح أو الخسارة المتراكم الذي تم إدراجه سابقا بحقوق المساهمين يبقى إلى أن تحدث
المعاملة المتوقعة .عندما يكون البند الذي يتم تغطيته أصال غير مالي ،يتم تحويل المبلغ الذي أدرج بحقوق المساهمين إلى
القيمة الدفترية لألصل عند اإلدراج .وفي حاالت أخرى فإن المبلغ الذي تم إدراجه بحقوق المساهمين يتم تحويله إلى قائمة
الدخل الشامل في نفس الفترة التي يؤثر فيها البند الذي تم تغطيته على األرباح أو الخسائر.
 7-2االنخفاض بالقيمة
األصول المالية
يتم بتاريخ كل تقرير تقييم األصول المالية لتحديد مؤشرات انخفاض القيمة .تنخفض قيمة األصول المالية إذا كان هناك
دليل موضوعي على تأثر التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لالستثمارات نتيجة لحـدث أو أكثر من حدث بعد اإلدراج
األولي لألصول المالية.
بالنسبة لألصول المالية ،يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة:
صعوبات مالية جوهرية للطرف المقابل.
العجز عن أو التأخر في السداد.
إذا أصبح من المحتمل دخول المقترض في مرحلة إفالس أو في إعادة هيكلة مالية.
بالنسبة لبعض فئات األصول المالية مثل المديونيات التجارية التي تم تقييمها على أنها ال تنخفض بشكل فردي ،فيتم
تقييمها الحق ًا لتحديد انخفاض القيمة على أساس جماعي.
يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة محفظة المديونيات خبرة الشركة السابقة في تحصيل
المستحقات وزيادة في عدد المدفوعات المتأخرة في المحفظة والتي تجاوزت فترة االئتمان إلى جانب التغير الملحوظ في
األوضاع االقتصادية الوطنية أو الداخلية والتي ترتبط بالعجز عن سداد المديونيات.
تنخفض القيمة الدفترية لألصل المالي بسبب خسائر انخفاض القيمة مباشرة لكافة األصول المالية فيما عدا المديونيات
التجارية ،حيث تنخفض القيمة الدفترية عبر استخدام حساب مخصص.
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 7-2االنخفاض بالقيمة (تابع)
عندما يتم اعتبار المديونيات التجارية على أنها غير قابلة للتحصيل ،فإنها تُشطب مباشرة بإعتبارها ديون معدومة بعد
الحصول على الموافقات الالزمة .يتم إدراج االستردادات الالحقة لمبالغ تم شطبها سابق ًا في قائمة الدخل الشامل المجمعة.
األصول غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية بالمجموعة باستثناء المخزون بتاريخ كل تقرير لتحديد مدى وجود أي دليل
عندئذ يتم تقدير المبلغ الذي يمكن استرداده.
على انخفاض القيمة .وإذا وجد مثل هذا الدليل،
ٍ
تدرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد تزيد عن قيمته المستخدمة وقيمته
العادلة مخصوم ًا منها تكلفة البيع .ولتقدير القيمة المستخدمة ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها
الحالية 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 وجودها .يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة
التي يمكن استردادها .يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة
الدفترية التي كان يمكن تحديدها ،بعد خصم االستهالك أو اإلهالك ،لو لم تدرج خسائر انخفاض القيمة.
 8-2المخزون
يدرج المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .تتكون التكلفة من تكلفة المشتريات
مضاف ًا إليها  -حيثما ينطبق  -جميع مصروفات العمالة المباشرة والتكاليف التي تكبدتها الشركة في سبيل الوصول
بالمخزون إلى شكله ومكانه الحاليين .يتم إحتساب التكلفة بشكل رئيسي بإستخدام طريقة المتوسط المرجح .يتم
تخصيص مبالغ مقابل مواد المخزون بطيئة الحركة والمتقادمة وفقا لتقييم اإلدارة.
 9-2مديونيات تجارية
المديونيات التجارية هي مبالغ مستحقة من عمالء مقابل بضائع مباعة أو خدمات في سياق األعمال االعتيادية .تدرج
المديونيات التجارية بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتدرج الحق ًا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
مخصوم ًا منها خسائر االنخفاض في القيمة.
 10-2النقد وما يماثل النقد
يتمثل النقد وما يماثل النقد من نقدية بالصندوق وودائع تحت الطلب .يتمثل ما يماثل النقد باستثمارات قصيرة االجل
وعالية السيولة قابلة للتحويل لمبلغ مالي محدد .هذه االستثمارات معرضة لمخاطر غير جوهرية للتغيير بالقيمة ولها
فترة استحقاق لثالثة أشهر أو أقل بتاريخ الحيازة .السحب على المكشوف الذي يستحق السداد عند الطلب والذي يكون جزءا ً
ال يتجزأ من إدارة النقد للمجموعة ،يدرج كأحد مكونات النقد وما يماثل النقد ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية.
في الميزانية العمومية المجمعة ،يعرض السحب على المكشوف ضمن إلتزامات جارية.
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 11-2دائنيات تجارية
الدائنيات التجارية هي التزامات تدفع عن البضائع والخدمات التي تم الحصول عليها في سياق االعمال االعتيادية من موردين.
الحسابات المستحقة الدفع مصنفة كالتزامات جارية إذا استحقت الدفعات خالل عام أو أقل (أو في دورة تشغيل االعمال
العادية إذا كانت بمدة أطول) وإن لم تكن كذلك ،يتم إدراجها كالتزامات غير جارية.
تدرج الدائنيات التجارية بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتقاس الحق ًا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 12 -2تكاليف االقتراض
تضاف تكاليف االقتراض ،التي تعزى مباشرة لحيازة وإنشاء وإنتاج األصول المؤهلة ،إلى تكلفة تلك األصول حتى تصبح األصول
جاهزة إلستخدامها المقصود أو البيع .تدرج إيرادات االستثمار المكتسبة على االستثمار المؤقت إلقتراضات معينة بانتظار
أن يتم خصم مصروفاتها على األصول المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.
تدرج كافة تكاليف االقتراض األخرى بقائمة الدخل الشامل المجمعة بالسنة التي تتكبد فيها.
 13-2الضريبة
يتم إحتساب ضريبة الدخل حسب اللوائح المالية المعمول بها في سلطنة عمان.
الضريبة الجارية هي الضريبة المتوقع دفعها عن الربح الضريبي للسنة وذلك بإستخدام المعدالت الضريبية السائدة بتاريخ
التقرير.
تدرج الضرائب المؤجلة بطريقة االلتزام وذلك لجميع الفروقات المؤقتة بين المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض
التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة الدخـل .تُحسب الضرائب المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية
المتوقع تطبيقها على السنة عندما يتحقق األصل أو تتم تسوية االلتزامات وفق ًا للمعدالت الضريبية (وقوانين الضريبة)
المطبقة أو التي سيتم تطبيقها بشكل جوهري في تاريخ التقرير .تم اإلفصاح عن األثر الضريبي على الفروقات المؤقتة ضمن
االلتزامات غير الجارية كضرائب مؤجلة .
يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية تمكن من إستغالل
الخسائر والمنافع الضريبية غير المستخدمة .تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة بتاريخ التقرير ويتم
تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن معه تحقيق المنافع الضريبية المرتبطة بها .
يتم خصم أصول وإلتزامات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني يوجب ذلك في ُعمان.
يتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة في قائمة الدخل الشامل المجمعة كمصروف أو منافع بإستثناء عندما تتعلق ببنود
تقيد دائنة أو مدينة مباشرة بحقوق المساهمين ،ففي هذه الحالة يتم إدراج الضريبة مباشرة في حقوق المساهمين.
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 - 2ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
 14-2منافع الموظفين
تستحق منافع نهاية الخدمة وفق ًا لشروط توظيف موظفي الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي مع مراعاة متطلبات قانون
العماني لعام  2003وتعديالته أو وفق ًا لشروط تعاقد الموظفين بالشركة ،أيهما أعلى .تدرج مستحقات اإلجازة السنوية
العمل ُ
وبدل تذاكر السفر عند استحقاقها للموظفين ويكون استحقاق لاللتزام المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل
الموظفين حتى تاريخ الميزانية العمومية .يتم اإلفصاح عن تلك االستحقاقات ضمن االلتزامات الجارية ،بينما يتم اإلفصاح
عن االستحقاق المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كالتزام غير جاري.
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحولين من وزارة االسكان والكهرباء والمياه في  1مايو  2005على أساس
الشروط المتوقع االتفاق عليها مع الحكومة .تم تخصيص مستحقات لهذا االلتزام وتصنيفه كالتزام غير جاري في الميزانية
العمومية.
تدرج المساهمات لخطة تقاعد معرفة للمساهمات وفق ًا لقانون التأمينات االجتماعية لعام  ،1991كمصروفات في قائمة
الدخل الشامل عند تكبدها.
 15-2المخصصـات
يتم إدراج المخصصات في الميزانية العمومية المجمعة عند وجود التزام قانوني أو استداللي على المجموعة ناتج عن
معامالت سابقة والتي من المحتمل أن تحدث تدفق خارجي لمنافع إقتصادية يمكن تقديرها بشكل معقول.
يمثل المبلغ المدرج كمخصص أفضل التقديرات للمقابل المطلوب لتسوية االلتزامات الحالية في تاريخ التقرير ،مع الوضع
في االعتبار مخاطر عدم اليقين التي تحيط بااللتزامات .في حين يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة
لتسوية اإللتزامات الحالية ،فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية .في حين أن بعض أو جميع المنافع
اإلقتصادية الالزمة لتسوية المخصص يتوقع استردادها من أطراف أخرى ،يتم إدراج المديونية كأصل إذا كان من المؤكد
عملي ًا إستالمها وأن مبلغ تلك المديونية يمكن قياسه بصورة موثوق بها.
 16-2مخصص إزالة أصول الموقع
يتم إدراج مخصص إزالة أصول الموقع إذا كان هناك التزام حالي نتيجة لألنشطة التي تم القيام بها وفق ًا التفاقية حق االنتفاع،
وأنه من المحتمل أن تكون هناك ضرورة لتدفقات منافع اقتصادية خارجة لتسوية االلتزام ،وأن مبلغ المخصص يمكن
قياسه بصورة يعتمد عليها .تتضمن االلتزامات المستقبلية تكاليف إزالة التجهيزات وترميم المناطق المتأثرة.
يمثل المخصص المستقبلي إلزالة أصول الموقع أفضل التقديرات للقيمة الحالية للنفقات الالزمة لتسوية التزامات إزالة
بناء على المتطلبات الحالية وفق ًا إلتفاقية حق االنتفاع .تتم مراجعة التكلفة المستقبلية
أصول الموقع في تاريخ التقرير ً
إلزالة أصول الموقع بشكل سنوي ،وأي تغييرات في التقدير تنعكس في القيمة الحالية لمخصص إزالة أصول الموقع في
تاريخ كل تقرير .تتم رسملة التقدير المبدئي لمخصص إزالة أصول الموقع في تكلفة األصول وتستهلك وفق ًا لنفس أسس
األصول ذات الصلة .تتم معاملة التغيرات في تقدير مخصص إزالة أصول الموقع بنفس األسلوب ،فيما عدا فروقات المبالغ
المخصومة والتي يتم إدراجها في تكاليف التمويل بد ًال من أن تتم رسملتها في تكاليف األصل ذو الصلة.
 17-2اإليـرادات
تتمثل اإليرادات في مبيعات الكهرباء للمنشآت الحكومية والتجارية والسكنية التي تقع في نطاق شبكة التوزيع للمجموعة
وبيع المياه التي تمت تحليتها وتكلفة الربط لنقل الكهرباء والتمويل المستلم من الدعم الحكومي.
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 - 2ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
 17-2اإليـرادات (تابع)
تتضمن اإليرادات كذلك مبالغ التمويل المستلمة من وزارة المالية بما يختص بالتكلفة المتعلقة بأعمال صاللة الخاصة
بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م ،وهي شركة تابعة.
تدرج االيرادات إلى الحد األقصى المسموح به حسب الصيغة التنظيمية وفق ًا لمتطلبات الترخيص .وتؤجل اإليرادات المنظمة
الفعلية بما يزيد عن الحد األقصى المسموح به حسب الصيغة التنظيمية وفق ًا لمتطلبات الترخيص إلى سنة الحقة وتظهر
على أنها دائنيات تجارية أخرى.
تشتمل اإليرادات على رسوم توصيل العداد ورسوم المناقصات والغرامات واإليرادات المؤجلة من مساهمات المشتركين،
وتحسب على أساس اإلستحقاق.
تدرج إيرادات الخدمة بقائمة الدخل الشامل المجمعة بالنسبة والتناسب مع مرحلة اكتمال المعاملة بتاريخ التقرير .يتم
تقييم مرحلة االكتمال بالرجوع لعمليات مسح للعمل المنفذ.
 18-2الدعم الحكومي
قامت حكومة سلطنة عمان بتمويل زيادة التكاليف االقتصادية على إيرادات المشتركين واإليرادات األخرى ضمن قطاع
الكهرباء والمياه المرتبطة بها .يدرج هذا التمويل ضمن اإليرادات .وتدرج المجموعة الدعم عند نشوء الحق في استالمه.
 19-2اإليرادات المؤجلة
تتمثل اإليرادات المؤجلة في المشاريع التي يتم رعايتها من قبل الحكومة في تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات .يتم
تأجيل تلك المساهمات على مدى فترة العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات .اعتبارا ً من  1يوليو  ،2010تدرج مساهمات
العمالء ما عدا األصول الممولة من قبل الحكومة لالستخدام العام وفق ًا لتفسير معيار التقارير المالية الدولي رقم 18
«تحويل األصول من العمالء” وال يتم تأجيلها.
 20-2اإليجارات
إيجارات تشغيلية
اإليجارات التي يحتفظ المؤجر بجزء كبير من مخاطر وعوائد ملكيتها تصنف كإيجارات تشغيلية .يتم إدراج المدفوعات
بموجب عقود إيجار تشغيلية (ناقص ًا أية حوافز مستلمة من المؤجر) في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى
فترة اإليجار.
إيجارات تمويل
إيجارات الممتلكات واآلالت والمعدات التي تحتفظ فيها المجموعة بجزء كبير من مخاطر وعوائد ملكيتها تصنف كإيجارات
تمويل .تتم رسملة إيجارات التمويل عند بدء اإليجار بالقيمة العادلة للممتلكات المؤجرة أو القيمة الحالية للحد األدنى
لدفعات اإليجار أيهما اقل.
يتم تخصيص كل دفعة تأجير بين االلتزام ومصروفات التمويل .يدرج عنصر الفائدة ضمن تكلفة التمويل في قائمة الدخل
الشامل خالل فترة اإليجار إلنتاج معدل عائد ثابت ومنتظم على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.
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 - 2ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
 21-2منح حكومية
يتم إدراج المنح من حكومة سلطنة عمان بقيمها العادلة إذا كان هناك تأكيد معقول بأنه سيتم استالم المنحة وأن
المجموعة سوف تلتزم بشروط المنحة.
تؤجل المنح الحكومية المتعلقة بالتكاليف ،وتدرج في قائمة الدخل على مدة الفترة الالزمة لمطابقتها مع التكاليف التي
ُيعتزم تسويتها.
تدرج المنح الحكومية المتعلقة بتشييد األصول في بند اإليرادات المؤجلة على أنها إلتزامات غير جارية وتحتسب في قائمة
الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول ذات الصلة.
 -3إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية مختلفة متضمنة مخاطر السوق (مخاطر صرف العملة األجنبية ومخاطر
معدل الفائدة) ومخاطر السيولة ومخاطر اإلئتمان .إال أن برنامج إدارة المخاطر للمجموعة بشكل عام يركز على عدم
القدرة على التنبؤ باألسواق المالية ويسعى لتقليل اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
تتم إدارة مخاطر السيولة واالئتمان والسوق بواسطة إدارة المجموعة وفق ًا للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة .يقدم
ً
مكتوبة إلدارة مجمل المخاطر ،إلى جانب سياسات مكتوبة ،تغطي مجاالت محددة مثل مخاطر أسعار
مجلس اإلدارة مبادئ ًا
صرف العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر االئتمان واستخدام األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة
واستثمار فائض السيولة.
 1-3عوامل المخاطر المالية
(أ) مخاطر السوق
 -1مخاطر العمالت األجنبية
تنشأ مخاطر صرف العملة األجنبية عندما تكون معامالت تجارية مستقبلية أو أصول أو إلتزامات مدرجة منفذة بعملة
غير العملة التنفيذية للمجموعة .المجموعة معرضة لمخاطر صرف العملة الناشئة من مخاطر العملة وبشكل
رئيسي الدوالر االمريكي .أن الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي .وبما أن معظم معامالت العملة األجنبية تنفذ بالدوالر
االمريكي وعمالت أخرى مرتبطة به ،ترى اإلدارة أن تقلبات معدالت صرف العملة لن يكون لها تأثير جوهري على أرباح ما قبل
الضريبة.
 -2مخاطر معدل الفائدة
ودائع بنكية
للمجموعة ودائع محملة بفوائد ومعرضة للتغيرات بمعدالت فائدة السوق .تقوم المجموعة بشكل منتظم بتحليل
ومراقبة تقلبات معدالت الفائدة مراعية احتياجات الشركة .إلدارة مخاطر معدالت الفائدة.
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 -3إدارة المخاطر المالية (تابع)
 1-3عوامل المخاطر المالية (تابع)
مخاطر السوق (تابع)
مخاطر معدل الفائدة (تابع)
إن الزيادة أو النقص بمعدل  %1بمعدالت الفائدة على الودائع البنكية كانت ستؤدي إلى زيادة /انخفاض األرباح بالمبالغ المبينة أدناه:
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		
التغيير بايرادات فوائد الودائع البنكية

601

604

اقتراضات
لدى المجموعة التزامات قصيرة ألجل محملة بفوائد وتعرضها لمخاطر معدل الفائدة .بتاريخ الميزانية العمومية ،كانت معدالت
الفائدة ألدوات الشركة المحملة بفوائد كاآلتي:
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		
قرض ألجل

96,940

79,757

اقتراضات قصيرة األجل

190,000

76,000

سحب على المكشوف من بنوك

  13,685

21,421

300,625

177,178

إن الزيادة أو النقص بمعدل  %1بمعدالت الفائدة على االلتزامات المحملة بفوائد كانت ستؤدي إلى انخفاض/زيادة األرباح بالمبالغ المبينة أدناه:
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		
قرض ألجل

883

802

إقتراضات قصيرة األجل

1,330

580

سحب على المكشوف من بنوك

   175

   224

2,388

1,606

(ب) مخاطر السيولة
كاف وتوفر التمويل من تسهيالت إئتمان ملتزم بها .تحافظ
بنقد
تنطوي إدارة مخاطر السيولة الحذرة على االحتفاظ
ٍ
ٍ
ً
الشركة على المرونة في التمويل عن طريق االحتفاظ بتوفر ائتمان وفقا لحدود االئتمان الممنوحة .تراقب اإلدارة سيولة
الشركة بتوقع التدفقات النقدية.
يحلل الجدول التالي اإللتزامات المالية للمجموعة والتي ستتم تسويتها على أساس الصافي ضمن مجموعات االستحقاق ذات العالقة
إستنادا ً على الفترة المتبقية لإلستحقاق بتاريخ الميزانية العمومية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي .المبالغ المدرجة بالجدول تمثل
التدفقات النقدية غير المخصومة .األرصدة المستحقة خالل  12شهرا ً تساوي األرصدة الدفترية حيث أن أثر الخصم غير جوهري.
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 -3إدارة المخاطر المالية (تابع)
 1-3عوامل المخاطر المالية (تابع)
(ب) مخاطر السيولة (تابع)
فيما يلي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المصاحبة لاللتزامات المالية:
 31ديسمبر 2011
القيمة الدفترية
		
ريال عماني باآلالف
ال تحمل فائدة

إجمالي التدفقات

أقل من

5–1

أكثر من

النقدية التعاقدية

سنة واحدة

سنوات

 5سنوات

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

					
272,569

دائنيات تجارية وأخرى

272,569

256,511

16,058

           -

					
تحمل فائدة					
قرض ألجل

96,940

125,607

15,231

61,644

48,732

اقتراضات قصيرة األجل

190,000

190,000

190,000

-

-

سحب على المكشوف

13,685

13,685

13,685

-

-

التزامات التأجير التمويلي

57,190

101,588

11.725

	  45,050

44,813

357,815

430,880

230,641

106,694

93,545

 31ديسمبر 2010
القيمة الدفترية
		
ريال عماني باآلالف
ال تحمل فائدة
دائنيات تجارية وأخرى

إجمالي التدفقات

أقل من

5–1

أكثر من

النقدية التعاقدية

سنة واحدة

سنوات

 5سنوات

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

					
225,420

225,420

218,610

6,810

          -

					
تحمل فائدة

					

قرض ألجل

79,757

127,819

13,513

55,367

58,939

اقتراضات قصيرة األجل

76,000

76.000

76,000

-

-

سحب على المكشوف

21,421

21,421

21,421

-

-

التزامات التأجير التمويلي

	 62,233

115,180

	 13,592

45,915

  55,673

239,411

340,420

124,526

101,282

114,612
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 -3إدارة المخاطر المالية (تابع)
 1-3عوامل المخاطر المالية (تابع)
(ب) مخاطر السيولة (تابع)
فيما يلي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المصاحبة لاللتزامات المالية:
القيمة الدفترية
		
ريال عماني باآلالف

إجمالي التدفقات

أقل من

5–1

أكثر من

النقدية التعاقدية

سنة واحدة

سنوات

 5سنوات

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

							
							
11,454

 31ديسمبر 2011

70,304

42,340

7,451

20,513

							
 31ديسمبر 2010

9,318

67,144

	 4,309

37,729

		 25,106

(ج) مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي خطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حالة إخفاق الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء
بالتزاماته التعاقدية .تُنسب مخاطر االئتمان للمجموعة أساس ًا إلى مديونيات تجارية وأخرى ومديونيات امتياز الخدمة
واالستثمار في الودائع واألرصدة البنكية.
مديونيات تجارية وأخرى
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في مديونيات تجارية وأخرى بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل.
وضعت الشركة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر مالئمة وتتناسب مع طبيعة وحجم المديونيات .تتمثل المديونيات
التجارية أساس ًا بالمبالغ المستحقة من الحكومة والقطاع الخاص.
كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للمديونيات التجارية ومديونيات امتياز الخدمة بتاريخ الميزانية العمومية وفق ًا
لنوع العميل كما يلي:
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		
عمالء القطاع الحكومي (متضمنة مديونيات امتياز الخدمة)

209,699

165,545

عمالء القطاع الخاص

47,607

44,328

257,306

209,873
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 -3إدارة المخاطر المالية (تابع)
 1 -3عوامل المخاطر المالية (تابع)
(ج) مخاطر االئتمان (تابع)
كانت أعمار المديونيات التجارية وخسائر اإلنخفاض في القيمة ذات العالقة بتاريخ التقرير كما يلي:
			
 31ديسمبر 2011
اإلجمالي
		

		
 31ديسمبر 2010

اإلنخفاض

تجاوزت موعد

في القيمة

		
اإلستحقاق ولم

			

اإلجمالي

اإلنخفاض

تجاوزت موعد

في القيمة

اإلستحقاق ولم
تنخفض قيمتها

			
تنخفض قيمتها

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

لم تتجاوز موعد إستحقاقها

38,687

-

-

33,940

-

-

أقل من شهر

11,535

()130

11,405

15,400

()129

15,271

من شهر إلى  3أشهر

23,546

()276

23,270

24,878

()229

24,649

 3أشهر إلى سنة

18,525

()928

17,597

10,106

()670

9,436

سنة إلى  5سنوات

165,013

()5,738

159,275

125,549

()5,286

120,263

257,306

()7,072

211,547

209,873

()6,314

169,619

االستثمارات بودائع بنكية وأرصدة بنكية
تدير المجموعة مخاطر االئتمان على األرصدة البنكية عن طريق إيداع أرصدة لدى مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة
وبتصنيف ائتمان  Baaكحد أدنى.
تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان .كان الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان بتاريخ الميزانية
العمومية المجمعة كما يلي:
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

مديونيات امتياز الخدمة

157,242

118,108

مديونيات تجارية (إجمالي)

100,064

91,765

مديونيات اخرى

16,070

30,920

ودائع بنكية

63,800

56,475

أرصدة بنكية ونقدية

	  60,723

  20,258

397,899

317,526

 2-3إدارة رأس المال
تهدف سياسة المجموعة عند إدارة رأس المال إلى حماية قدرة الشركة على االستمرار وفق ًا لمبدأ االستمرارية وتوفير عوائد
كافية للمساهمين.
تقوم سياسة مجلس اإلدارة على االحتفاظ بقاعدة رأسمالية صلبة من أجل الحفاظ على ثقة الدائنين والسوق ولدعم
التطور المستقبلي للعمل التجاري .تتكون هيكلة رأس مال المجموعة من رأس المال واالحتياطيات واألرباح المحتجزة
واحتياطيات التغطية وأموال المساهمين.
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 -3إدارة المخاطر المالية (تابع)
 2-3إدارة رأس المال (تابع)
تحدد المجموعة مبالغ رأس المال بما يتوافق مع المخاطر .تدير الشركة هيكل رأس المال وتعدله على أساس التغيرات
باألحوال االقتصادية وخصائص المخاطر لألصول المعنية.
 3-3تقدير القيمة العادلة
افترض أن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات بفترات استحقاق أقل من سنة مقاربة لقيمها الدفترية .تحدد القيمة العادلة
لمبادالت معدالت الفائدة بإستخدام التقييمات حسب السوق المتاحة بتاريخ التقرير .القيمة العادلة للقروض طويلة األجل
اعتبرت مساوية لقيمها العادلة حيث تم الحصول عليها حسب معدالت فائدة السوق.
مديونيات
القيمة العادلة للمديونيات التجارية واألخرى ومديونيات امتياز الخدمة قدرت على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية مخصومة حسب معدل الفائدة بالسوق بتاريخ التقرير.
األدوات المشتقة
تستخدم أساليب أخرى ،مثل التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة ،لتحديد القيمة العادلة لمبادالت معدل الفائدة.
تحتسب القيمة العادلة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
 - 4التقديرات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية إستخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة.
ويتطلب أيض ًا من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق سياسات المجموعة المحاسبية .تجري المجموعة تقديرات
وافتراضات تخص المستقبل .وطبق ًا لطبيعتها يندر أن تكون التقديرات المحاسبية الناتجة مساوية للنتائج الفعلية ذات
العالقة.
تتم مراجعة التقديرات واالجتهادات بانتظام .وهي تستند على خبرات سابقة وعوامل أخرى بما فيها أحداث مستقبلية يعتقد
أنها معقولة حسب الظروف .المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها
االفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية مبينة باإليضاحات التالية:
االستهالك
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة األصول على أساس العمر اإلنتاجي المقدر .يتم احتساب العمر اإلنتاجي المقدر وفق ًا
بناء على عدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك باستخدام
لتقييم اإلدارة ً
أفضل التقديرات.
مخصص المخزون المتقادم
بناء على تقديرات اإلدارة المتعلقة بعدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج
يتم إحتساب مخصص المخزون المتقادم ً
الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك باستخدام أفضل التقديرات.
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 - 4التقديرات المحاسبية الهامة (تابع)
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
بناء على تقديرات اإلدارة المتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة باإلضافة إلى
يتم احتساب مخصص الديون المشكوك فيها ً
عدد أيام استحقاق تلك الديون.
مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع
عند انتهاء إتفاقية حق اإلنتفاع ،يصبح على المجموعة التزام قانوني بإزالة التجهيزات وترميم المناطق المتأثرة في مواقع
الشركة.
قدرت المجموعة تكاليف ازالة االصول والمرافق المتعلقة بها من الموقع .وباإلضافة إلى ذلك فإن معدل الخصم المستخدم
في االحتساب يخضع للتقدير .يعتمد معدل الخصم ومعدل المخاطر المستخدمين في احتساب تكلفة إزالة االصول على
أفضل تقديرات اإلدارة.
التقييم العادل لألدوات المشتقة
تحتفظ المجموعة بعقود مبادالت معدل الفائدة وهي أدوات مشتقة وليست مدرجة في سوق نشطة .تقدم القيم العادلة
لهذه األدوات من قبل المصدر باستخدام تقنيات التقييم (نماذج) .النماذج هي بيانات يمكن مالحظتها ،إلى الحد الممكن
عملي ًا .إال أن مجاالت مثل مخاطر االئتمان (للمجموعة واألطراف المقابلة) التقلبات واالرتباطات تتطلب إجراء تقديرات في
هذا الشأن .يمكن أن تؤثر التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية المقرر عنها.
الضريبة
لم تعتبر المجموعة اإليرادات الناشئة عن أصول ساهم بها العمالء والمدرجة وفق ًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 18
“تحويل األصول من العمالء” على أنها خاضعة للضريبة وفق ًا لرأي خبير ضرائب تم الحصول عليه بشأن هذا األمر.
لم تعلن السلطات الضريبية العمانية بعد عن توجيهات رسمية حول معاملة هذه التحويالت .وعندما تصدر السلطات
الضريبية العمانية هذه التوجيهات وعندما تختلف هذه التوجيهات عن المعاملة الحالية ،فمن المحتمل أن يكون هناك أثر
جوهري على التزام الضريبة الجارية للشركة وبالتالي على ربح العام الذي يتم إصدار هذه التوجيهات خالله.
ضريبة مؤجلة
تقوم المجموعة بتكوين مخصص اللتزام ضريبة مؤجلة خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة والناشئة أساس ًا عن استهالك
ضريبي معجل.
أوضحت الالئحة التنفيذية التي تم إصدارها عقب نهاية العام خالل شهر يناير  ،2012موقف المعالجة الضريبية لعقود اإليجار.
وتتطلب الالئحة التنفيذية معالجة محاسبية وضريبية بشكل متوافق مع المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير
المالية الدولية .إال أن االئحة التنفيذية لهذه األحكام تنطبق على السنة الضريبية التي تبدأ من  1يناير  .2012وباإلضافة إلى ذلك،
لم تورد السلطات الضريبية مالحظاتها حول آلية معالجة عقود االيجار التي اعتمدتها الشركة في السنوات السابقة ،لذلك
فقد اعتمدت الشركة في هذا العام نفس المعالجة لعقود االيجار التي تم اتباعها في السنوات السابقة.
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 - 5اإليـرادات
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

مبيعات الكهرباء

278.234

244.044

مبيعات مياه

84.225

79.581

الدعم الحكومي المستلم

142.996

160.102

تمويل تشغيل حقوق اإلمتياز في صاللة

34.408

33.780

إيرادات تشغيلية أخرى

10.016

16.980

549.879

534.487

10.448

()16.080

560.327

518.407

الحد األقصى المسموح به حسب آلية التحكم في األسعار

 - 6تكاليف التشغيل
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

تكاليف شراء الطاقة والمياه

292,621

262,161

االستهالك واالهالك

63,986

60,592

رسوم عقد تشغيل وصيانة المحطة

24,886

31,472

تكاليف مواد وكيماويات

8,278

8,870

مصروفات منافع موظفين

6,712

6,096

مصروفات خدمات

3,806

1,509

تكاليف مباشرة أخرى

	    6,713

5,917

407,002

376,617

 - 7مصروفات عمومية وإدارية
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

مصروفات منافع موظفين

42,696

29,608

مصروفات خدمات

19,823

16,967

عموالت

8,629

7,768

اإلستهالك واإلهالك

2,846

2,243

رسوم حضور جلسات وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

571

495

مصروفات أخرى

	 2,058

     596

76,623

57,677
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 -8مصروفات منافع الموظفين
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

اجور ورواتب ومنافع أخرى

39,195

33,756

مكافآت نهاية الخدمة

10,213

  1,949

49,408

35,705

مخصص إلى:

		

تكاليف التشغيل

6,712

6,096

مصروفات عمومية وإدارية

42,696

29,608

49,408

35,705

 - 9إيرادات أخرى
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

جزاءات وغرامات

1,195

1,283

خسارة من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات

()625

()124

إيرادات أخرى

5,089

4,120

5,659

5,279

 - 10إيرادات التمويل

ايرادات فوائد

2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

2,492

3,270

 -11تكاليف التمويل

التمويل المحمل في:

2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

التزامات اإليجار التمويلي

8,549

9,376

قروض طويلة األجل

4,422

4,380

تعديل مبلغ مخصص إزالة األصول من الموقع

1,699

1,746

قروض قصيرة األجل

1,218

815

تسهيالت السحب على المكشوف

	     180

     156

16,068

16,473
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 - 12الضريبة
تدرج ضريبة الدخل وفق ًا ألحكام “قانون ضريبة الدخل على الشركات” في سلطنة عمان بعد تسوية البنود غير الخاضعة للربط أو
غير المسموح بها .معدل الضريبة المطبق على المجموعة هو  .%12تم احتساب الضريبة المؤجلة على كافة الفروقات المؤقتة
في قائمة الدخل الشامل المجمعة.
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

الضريبة الجارية

1,785

335

الضريبة المؤجلة

4,709

3,967

6,494

4,302

الشركات التابعة المعنية ضمن المجموعة خاضعة لضريبة الدخل وفق ًا لقانون ضريبة الدخل بسلطنة ُعمان وفق ًا للمعدل
المطبقة  %12على الدخل الخاضع للضريبة بما يزيد عن  30,000ريال ُعماني .تسوية ضرائب الدخل المحتسبة على األرباح
المحاسبية وفق ًا للمعدل المطبق مع مصروف ضريبة الدخل للعام كما يلي:
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

الربح المحاسبي قبل الضريبة

68,785

76,189

ضريبة الدخل وفق ًا للمعدل المطبق بسلطنة عُ مان %12

7,981

9,112

		

يضاف(/يطرح) األثر الضريبي لـ:
إيرادات معفاة من الضريبة

()354

()365

التغييرات في الفروق المؤقتة

954

()1,494

خسائر ضريبية للسنة الحالية غير مدرجة

()2,172

()2,958

ضريبة متعلقة بسنوات سابقة

	     85

      7

الضريبة الجارية وفق ًا لقائمة الدخل الشامل

6,494

4,302

العمانية.
الربط الضريبي للسنوات التالية لم يتم االنتهاء منه بعد من قبل السلطات الضريبية ُ
الشركة

الضريبة

الشركة

الضريبة

ظفار للطاقة

2007

كهرباء مزون

2006

شركة الكهرباء القابضة

2006

الشركة العمانية لنقل الكهرباء

2006

شركة الغبرة للطاقة والتحلية

2007

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

2006

مسقط لتوزيع الكهرباء

2006

شركة كهرباء المناطق الريفية

2006

كهرباء مجان

2006

شركة وادي الجزي للطاقة

2006

( - 13خسارة)/ربح إعادة التقييم على أدوات التغطية
ارتبطت المجموعة بعقود مبادلة معدل الفائدة لتغطية مخاطر معدل الفائدة الناشئة عن قروضها ألجل حسب معدالت
فائدة متغيرة (إيضاح  .)26سجلت كافة أرباح/خسائر القيمة العادلة على عقود مبادلة معدالت الفائدة ضمن احتياطي
التغطية مع رصيد فائض/عجز تغطية مقابل.
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 - 14الممتلكات واآلالت والمعدات
حركة الممتلكات واآلالت والمعدات مبينة في الصفحة .69
متلكات واآلالت ومعدات المجموعة مبنية على أراضي مستأجرة من وزارة اإلسكان بحكومة سلطنة ُعمان.
تتمثل أصول التأجير التمويلي بشكل رئيسي بمعدات التوليد والربط المقتناة بموجب إيجار تمويلي.
تم رهن بعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات كضمان القتراضات المجموعة (إيضاح .)26
 -15مدفوعات مقدمة
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

لمرافق التوليد

17,843

18,408

لمرافق النقل والتوصيل

5,305

5,314

23,148

23,722

 - 16مديونيات إمتياز الخدمة
تنشأ مديونيات إمتياز الخدمة من خدمات اإلنشاء والتشغيل المقدمة فيما يتعلق باتفاقيات امتياز الخدمة مع شركة ظفار
للطاقة ش م ع م وحكومة سلطنة ُعمان .تحتسب هذه المديونيات وفق ًا لتوجيهات تفسير اللجنة التطبيقية لمعايير
التقارير المالية الدولية رقم  .12ترتيبات امتياز الخدمة.
 - 17المخزون
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

مخزون

54,473

54,747

ناقص ًا :مخصص تقادم المخزون

()16.618

()19,623

37,855

35,124

الحركة في مخصص تقادم المخزون
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

في  1يناير

()19,623

()19,994

مخصصات (مكونة)/مردودة

600

()2,773

مبالغ مشطوبة

2,405

  3,144

في  31ديسمبر

16,618

()19,623
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 - 18مديونيات تجارية وأخرى
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

المديونيات التجارية

100,064

91,765

ناقص ًا :مخصص إنخفاض القيمة

()7,072

()6,314

صافي المديونيات التجارية

92,992

85,451

مدفوعات مقدم ًا ودفعات

17,625

18,595

مديونيات أخرى

	 16,070

30,920

126,687

134,966

الحركة في مخصص انخفاض القيمة
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

في  1يناير

6,314

11,482

ديون معدومة مهلكة

()93

()4,796

مخصص مكون(/مسترد) للعام

	   851

()372

في  31ديسمبر

7,072

6,314

يرتبط مخصص إنخفاض قيمة الديون بشكل رئيسي بديون القطاع الحكومي غير المحصلة والمحولة من وزارة اإلسكان
والكهرباء والمياه كجزء من منهاج التحويل والحسابات المجمدة لمشتركي القطاع الخاص.
الفئات األخرى من المديونيات ضمن مديونيات تجارية وأخرى ال تحتوي على أصول إنخفضت قيمتها.
 - 19ودائع بنكية
تترواح فترات استحقاق الودائع البنكية بين  90و  1.024يوم ًا ( 285 – 2010إلى  365يوم ًا) من تاريخ التقرير ،وهي مودعة لدى بنوك
تجارية في عمان.
 - 20النقد وما يماثل النقد
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

نقد في الصندوق

62

62

حسابات بنكية

60,661

20,196

60,723

20,258

 - 21رأس المــال
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من  2مليون سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم .األسهم مملوكة
بالكامل لوزارة المالية  -حكومة سلطنة عمان.
 - 22االحتياطي القانوني
وفق ًا لقانون الشركات التجارية لعام  1974وتعديالته ،يجب أن يتم تحويل  %10من صافي أرباح الشركة كل سنة بعد خصم
الضرائب إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع حتى يبلغ ذلك االحتياطي ثلث رأس المال المصدر على األقل.
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 - 23اإلحتياطي العام
وفق ًا لسياسة المجموعة وتقوم الشركات ما عدا شركة ظفار للطاقة بالتحويل إلى االحتياطي القانوني ،يجب أن يتم تحويل
مبلغ ال يتجاوز  %20من األرباح إلى االحتياطي العام حتى يبلغ ذلك االحتياطي نصف رأس المال .هذا االحتياطي قابل للتوزيع على
المساهمين.
 -24حقوق األقلية
إجمالي قيمة األسهم المنسوبة لمساهمي حقوق األقلية كما في  31ديسمبر  2011تبلغ  400,318سهم ( 563,130 – 2010سهم
عادي) والذي يعادل  )%1,90 – 2010( %1,35من حقوق التصويت في شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م.
لم يتم اإلفصاح عن حقوق األقلية في هذه القوائم المالية المجمعة حيث ترى اإلدارة بأن مبلغ حقوق األقلية غير جوهري.
 - 25أموال المساهمين
في أعقاب تنفيذ قرار صادر بموجب قانون القطاع ،ووفق ًا لمنهاج التحويل ،استلمت المجموعة بعض األصول وااللتزامات من
وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه (الوزارة) في تاريخ التحويل ( 1مايو .)2005
قيمة صافي األصول المحولة مدرجة في الدفاتر على أنها أموال المساهمين وال يوجد التزام تعاقدي لتسديد ذلك المبلغ وال
توجد له له شروط سداد ثابتة.
خالل عام  ،2010تم استالم مبلغ قدره  1,056مليون ريال عماني باعتباره سعر الشراء ألصول التوزيع التي آلت إلى الشركة من
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وفق ًا التفاقية بيع األصل بين شركة تابعة للمجموعة والمؤسسة العامة للمناطق
الصناعية تم إدراجه على أنه أموال المساهمين وهو مستحق الدفع لوزارة المالية.
 - 26قروض ألجل
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

غير جارية

86,586

72,237

جارية

10,354

  7,520

96,940

79,757

حصلت المجموعة على تسهيالت قروض طويلة األجل من مؤسسات مالية بإجمالي مبلغ  131مليون ريال عماني تقريب ًا
متضمنة إعادة تمويل القرض طويل األجل القائم الذي تبلغ قيمته  65مليون ريال عماني .هذه التسهيالت تحمل فائدة
على أساس معدل الفائدة المتعارف عليها بين بنوك بلندن بالدوالر األمريكي باإلضافة إلى الهوامش المطبقة .تتراوح نسب
الهوامش بين  %0,63و %0,60 – 2010( %3,25و .)%3,25حتى  31ديسمبر  ،2011تم سحب تسهيالت بقيمة تقارب  126مليون ريال
عماني ( 100 – 2010مليون ريال عماني).
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 - 26قروض ألجل (تابع)
القرض ألجل يستحق السداد على ستة أقساط نصف سنوية والتي بدأت بتاريخ  4نوفمبر .2007جدول سداد القرض كما يلي:
أقل من

سنة إلى

اكثر من

القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2011

سنة واحدة

خمس سنوات

خمس سنوات

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

96,940

10,354

48,508

38.078

		

التزامات
 31ديسمبر 2010
التزامات

7,520

79,757

35.415

36,822

تتضمن اتفاقيات القروض تعهدات تقييدية محددة والتي تتضمن ،ضمن أمور أخرى ،قيود على نسب تمويل المشروع.
القروض مضمونة برهن قانوني قائم على ممتلكات وآالت ومعدات محددة وعلى حقوق المجموعة بموجب اتفاقيات
االمتياز.
 - 27إلتزامات التأجير التمويلي
الحد األدنى

القيمة الحالية للحد

الحد األدنى

القيمة الحالية للحد

لدفعات التأجير

األدنى لدفعات التأجير

لدفعات التأجير

األدنى لدفعات التأجير

2011

2011

2010

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

أقل من سنة واحدة

11,725

3,830

13,592

5,043

من سنة إلى خمس سنوات

45,050

20,158

45,915

18,185

أكثر من خمس سنوات

44,813

33,202

55,673

39,005

101,588

57,190

115,180

62,233

فترات استحقاق إلتزامات االيجار التمويلي كما يلي:
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

التزامات تأجير غير جارية

53,360

57,190

التزامات تأجير جارية

	 3,830

5,043

57,190

62,233

- 28

دائنيات تجارية وأخرى

غير جارية
مستحقات أخرى
جارية

2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		
16,058

6,810

		

دائنيات تجارية

68,456

64,373

دائنيات أخرى

5,620

4,548

مستحقات

182,435

149,689

256,511

218,610

272,569

225,420

إجمالي الدائنيات التجارية واألخرى

الدائنيات األخرى غير الجارية تتعلق بشكل رئيسي بأموال استقطاعات لعقود رأسمالية قيد التنفيذ وتسهيالت مخصص
الصيانة.
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 - 29مخصصات

غير جارية

2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

منافع الموظفين

7,040

1,003

تكاليف إزالة األصول من الموقع

57,689

60,415

مصروفات خدمات

	 4,192

  3,647

68,921

65,065

جارية
منافع العاملين

		
3,166

2,127

الحركة في مخصص منافع العاملين
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

في  1يناير

3,130

1,925

إضافات لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين العمانيين

5,606

-

إضافات أخرى

1,828

1,412

مدفوعات خالل العام

(	   )358

()207

في  31ديسمبر

10,206

3,130

حركة مخصص تكاليف إزالة األصول من الموقع
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

في  1يناير

60,415

40,034

مكون خالل العام

()4,425

18,635

فروقات المبالغ المخصومة وأثر التغيرات في معدل الخصم

	  1,699

  1,746

في  31ديسمبر

57,689

60,415

يمثل مخصص تكاليف إزالة األصول من الموقع القيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة لخسارة منافع اقتصادية تكون
بناء على عروض األسعار
مطلوبة إلزالة التجهيزات وترميم المناطق المتأثرة في مواقع المجموعة .تم عمل التقديرات ً
المقدمة من مقاولين.
حركة مخصص تكاليف إزالة األصول من الموقع
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

في  1يناير

3,647

5,108

مكون خالل العام

1,552

1,872

مردود نظرا ً لالصالحات الكبيرة المتكبدة خالل العام

()1,007

()3,333

في  31ديسمبر

4,192

3,647

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

63

 -30دفعة مسبقة من وزارة المالية
تمثل الدفعة المسبقة من وزارة المالية المبلغ المستلم للمصروفات الرأسمالية لمشاريع مخصصة بعد  1يناير  2009وهي
مصنفة كالتزام غير جاري.
 - 31إيرادات مؤجلة
تتمثل اإليرادات المؤجلة المدرج تحت بند التزامات غير جارية في المشاريع التي تتم رعايتها ومساهمة المشتركين في تكلفة
الممتلكات واآلالت والمعدات .يتم تأجيل هذه المساهمات على مدى فترة العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات.
 - 32التزام ضريبة مؤجلة
تُحسب ضرائب الدخل المؤجلة على كافة الفروق المؤقتة وفق ًا لطريقة االلتزام بالميزانية العمومية المجمعة وذلك
باستخدام معدل ضريبي أساسي قدره  .%12صافي إلتزام (/أصل) الضريبة المؤجلة في الميزانية العمومية المجمعة والضريبة
المؤجلة المحملة في قائمة الدخل الشامل المجمعة تعزى للبنود التالية:

األصل

الرصيد في

المحمل(/المسترد)

الرصيد في

 1يناير 2011

للعام

 31ديسمبر 2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

			

مخصص تقادم المخزون

()160

()27

()187

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()757

()92

()849

خسائر ضريبية متراكمة

()1,993

()428

()2,421

التزام إيجار تمويلي

()969

()521

()1,490

إيرادات مؤجلة

()638

()1

()639

إزالة أصول الموقع

()1,751

(	 )389

()2,140

()6,268

()1,458

()7.726

اإللتزام

			

مدفوعات مقدمة

2,208

()68

2,140

استهالك ضريبي معجل

37,223

6,235

43,458

39,431

6,167

45,598

			
صافي التزام الضريبة المؤجلة

33,163

4,709

37,872
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 - 32التزام ضريبة مؤجلة (تابع)

األصل

الرصيد في

المحمل(/المسترد)

الرصيد في

 1يناير 2011

للعام

 31ديسمبر 2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

			

مخصص تقادم المخزون

()144

()16

()160

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()859

102

()757

خسائر ضريبية متراكمة

()1,563

()430

()1,993

التزام إيجار تمويلي

()558

()411

()969

إيرادات مؤجلة

()575

()63

()638

إزالة أصول الموقع

()1,238

(	  )513

()1,751

()4,937

()1,331

()6,268

			

االلتزام
مدفوعات مقدمة

2,248

()40

2,208

استهالك ضريبي معجل

31,885

5,338

37,223

34,133

5,298

39,431

			
صافي التزام الضريبة المؤجلة

- 33

29,196

33,163

3,967

اقتراضات قصيرة األجل

اقتراضات قصيرة األجل

2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

190,000

76,000

االقتراضات قصيرة األجل للمجموعة منفذة بالريال العماني.
تحمل التسهيالت االئتمانية معدل فائدة ثابت وهي مستحقة الدفع بدفعة واحدة في  30يونيو  .2012االقتراضات مضمونة
بخطاب توصية صادر عن شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م .ويتوقع أن يعاد تمويل هذه االقتراضات من خالل تسهيالت
ائتمان طويلة األجل التي سيتم ترتيبها في الوقت المناسب.
 - 34سحب على المكشوف من بنوك
لدى المجموعة تسهيالت ائتمانية من بنك مسقط ش.م.ع.ع متضمنة سحب على المكشوف لتمويل متطلبات راس
المال العامل ولدعم متطلبات التشغيل األخرى وتستحق السداد عند الطلب وتحمل فائدة بمعدالت تجارية.
 - 35أطراف ذات العالقة
تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين والوحدات التي يملكون فيها القدرة
على التأثير على قراراتها المالية والتشغيلية بصورة هامة.
لدى المجموعة أرصدة هامة مع هذه األطراف نتجت عن تعامالت تجارية عادية .األرصدة القائمة في نهاية السنة غير
مضمونة وتتم تسويتها نقداً.
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 - 35أطراف ذات العالقة (تابع)
الشركة األم والهيئة العامة للكهرباء والمياه (الهيئة) لهم أعضاء مجلس إدارة مشتركين وبالتالي يعتبروا أطراف ذات
عالقة .خالل العام قدمت الشركة األم خدمات دعم للهيئة محققة إيرادات على ذلك قدرها  0.070مليون ريال عماني (2010
–  0,123مليون ريال عماني) وبلغت المديونيات التجارية بنهاية العام  0,080مليون ريال عماني ( 0,123 – 2010مليون ريال عماني).
وتكبدت الشركة األم أيض ًا تكاليف نيابة عن الهيئة وبلغ الرصيد مستحق القبض بنهاية العام فيما يتعلق بذلك  1,023مليون
ريال عماني ( 0,810 – 2010مليون ريال عماني).
لم يتم إدراج أية مصروفات تتعلق بديون ردئية أو مشكوك في تحصيلها على المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة خالل
العام ( – 2010ال شيء).
مدفوعات ألفراد االدارة العليا
يتمثل أفراد اإلدارة العليا في األشخاص الذين يتمتعون بالسلطات والمسؤوليات الالزمة لتخطيط وتوجيه نشاطات الشركة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة شام ً
(سواء كان تنفيذي ًا أو بخالف ذلك) .كانت المدفوعات لموظفي
ال أي عضو مجلس إدارة
ً
اإلدارة العليا خالل السنة كما يلي:
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

منافع قصيرة األجل للموظفين

5,551

4,129

منافع ما بعد الخدمة

794

316

مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة

	   571

   467

6,916

4,912

 - 36توزيعات أرباح مقترحة
اقترح مجلس إدارة الشركة األم في اجتماعه بتاريخ  4مارس  ،2012توزيع أرباح نقـدية بواقع  0,250ريال عماني لكل سهم
بإجمالي  500,000ريال عماني من رأس مال المجموعة الحالي ( 0,250 - 2010ريال عماني لكل سهم بإجمالي  500,000ريال عماني).
تخضع هذه التوزيعات لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
 - 37إلتزامات

التزامات التأجير التشغيلي

2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

ليست أكثر من سنة واحدة

105,399

73,279

أكثر من سنة واحدة وليست أكثر من خمس سنوات

1,046,806

356,768

أكثر من خمس سنوات

1,828,492

316,560

2,980,697

746,607

		
التزامات رأسمالية

94,727

29,368

		
خطابات اعتماد

8,812

1,043
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 -38التزامات عرضية
شركة الغبرة للطاقة والتحلية ش.م.ع.م
(أ) بتاريخ التقرير كانت إدارة الشركة تخوض في قضية تحكيم ضد مقاول التشغيل والصيانة السابق مطالبة بتعويض عن
االضرار بما يزيد عن  10ماليين ريال عماني نتيجة سوء أدائهم في عقد التشغيل والصيانة مما أدى إلى تدهور كبير في بعض
الممتلكات والمعدات .طالب المقاول بدوره بمبلغ  461,956ريال عماني كمدفوعات لفواتير توريد مواد وخدمات متنوعة
تنازعت الشركة عليها وينظر فيها في قضية التحكيم.
وعقب نهاية العام تم اإلنتهاء من إجراءات التحكيم بين الشركة ومقاول التشغيل والصيانة السابقة وتم إصدار القرار
لصالح الشركة مما نتج عنه منح المطالبة البالغة  2.8مليون ريال ُعماني المستحقة القبض من المقاول.
(ب) فرضت وزارة النفط والغاز غرامة تأخير قدرها  807,837ريال عماني وذلك عن التأخير في دفع فواتير الغاز للسنوات
 2005إلى  2010بفائدة قدرها  .%6ترى االدارة أن هذه الغرامة غير مستحقة الدفع لعدم وجود التزام تعاقدي في حالة عدم وجود
اتفاقية لتوريد الغاز بين الشركة والوزارة ،كما تعتقد الشركة أن نسبة  %6مرتفعة ،والشركة بصدد التفاوض مع الوزارة
للتنازل عن الغرامة.
العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م
الشركة ُ
(أ) هناك ثالث دعاوي مرفوعة على الشركة من قبل مواطنين مطالبة بتعويض بمبلغ  745,000ريال ُعماني بسبب خطوط
كهرباء تمر في أراضيهم .ترى اإلدارة أن المطالبات ال يمكن دعمها حيث (أ) تم دفع تعويض للمالك السابق لألرض من
قبل السلطات الحكومية المعنية (ب) ترى اإلدارة أن دفع التعويض ،إن وجد ،يقع على عاتق السلطات الحكومية المعنية،
ولذلك لم يكون مخصص لهذا المبلغ في هذه القوائم المالية .كافة الدعاوى هي في مراحل مختلفة أمام المحاكم.
شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م
(أ) النقل والتوزيع  -عالوات التوسع والتعزيز (المخصص)
بناء على قيمة أعمال
استحق للمجموعة عالوات عن التوسع والتعزيز في النقل والتوزيع بواقع  106 865ريال عماني شهريا ً
التوسع والتعزيز في النقل والتوزيع المتعاقد عليها .احتجت الحكومة على تحديد عالوات التوسع والتعزيز في النقل والتوزيع
من جانب الشركة األم والمجموعة على خلفية أن عالوات التوسع والتعزيز في النقل والتوزيع يجب أن يتم تحديدها استنادا ً
إلى القيمة التقديرية ألعمال التوسع والتعزيز في النقل والتوزيع -قيمة توسيع وتعزيز أعمال النقل والتوزيع التي نفذتها
المجموعة كانت بمبلغ  88,415ريال عماني شهري ًا .ووفق ًا لنصوص اتفاقية االمتياز تمت إحالة الموضوع إلى خبير قانوني
لتحديد عالوات التوسع والتعزيز في النقل والتوزيع .أصدر الخبير حكمه لصالح المجموعة في  24أغسطس .2005
برغم ذلك قامت الحكومة بإخطار المجموعة بأنها تزمع االستئناف ضد الحكم الصادر من الخبير عن طريق التحكيم
ولكن المجموعة أكدت أن الحكومة فشلت في البدء في اإلجراءات في الموعد الزمني المحدد بموجب اتفاقية االمتياز.
لم تقم الحكومة باتخاذ أي إجراء آخر وهي تقوم حالي ًا بدفع عالوات التوسع والتعزيز في النقل والتوزيع بواقـع  106.865ريال
وبناء عليه فقد قامت المجموعة في قوائمها المالية بإدراج جزء
عماني شهري ًا حسبما هو محدد من جانب المجموعة.
ً
مالئم من العالوات المتنازع عليها كإيراد وفق ًا تفسير اللجنة التطبيقية لمعايير التقارير المالية الدولية رقم .12
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 -38التزامات عرضية (تابع)
(ب) حاالت انقطاع التيار الكهربائي  -الغرامات الجزائية عن سنة 2003
خالل سنة  2004قدمت الحكومة مطالبة بإجمالي مبلغ  1.1مليون ريال عماني فيما يتعلق بحاالت انقطاع التيار الكهربائي
خالل سنة  2003وقد اعترضت المجموعة على المطالبة .وفق ًا لنصوص اتفاقية االمتياز قامت األطراف بإحالة الموضوع إلى
خبير مستقل .في  14يوليو  2005قام الخبير بإصدار حكمه لصالح المجموعة .برغم ذلك قامت الحكومة في أغسطس
 2005بإبالغ المجموعة عن نيتها في االستئناف ضد قرار الخبير عن طريق التحكيم إال أنها لم تبدأ تلك اإلجراءات .وتبع ًا
لذلك لم تقم المجموعة بتكوين أي مخصص لغرامات انقطاع التيار الكهربائي في هذه القوائم المالية.
(ج) حاالت انقطاع التيار الكهربائي  -الغرامات الجزائية عن سنة 2004
خالل سنة  2005قامت الحكومة بالمطالبة بمبلغ  1,965مليون ريال عماني كغرامات جزائية عن حاالت انقطاع التيار
الكهربائي خالل سنة  .2004تحتج المجموعة بأن هذه األحداث ال يمكن فرض غرامات عليها بموجب اتفاقية االمتياز وأن
الجزاءات المحتسبة من جانب الحكومة بالنسبة لحوادث أخرى بخالف حاالت انقطاع التيار ال تتفق مع نصوص اتفاقية
االمتياز .على كل حال فإن المجموعة تعتبر هذه األحداث بمثابة “أحداث قاهرة” وقد حدثت معظم هذه الحاالت المتعلقة
بانقطاع التيار نتيجة ألحداث وقعت خارج السيطرة المعقولة إلدارة المجموعة كما يدعمها في ذلك الخبراء الفنيون الذين
تم تعيينهم من جانبهما وهو ما اعترضت عليه الحكومة.
في ضوء الحكم الصادر عن الخبير في مواضيع مماثلة في سنة  2003وهو يدعم حجة المجموعة ،فقد رفضت المجموعة
مطالبة الحكومة .أخطرت الحكومة المجموعة برغبتها في إحالة األمر إلى قرار الخبير ،لكن الشركة أكدت أن الحكومة
فشلت في بدء اإلجراءات وفقا للفترة الزمنية التي حددتها اتفاقية االمتياز .وتبع ًا لذلك ،لم تكون المجموعة مخصص ًا
فيما يتعلق بالغرامات الجزائية عن انقطاع التيار الكهربائي في هذه القوائم المالية.
(د) حاالت انقطاع التيار الكهربائي  -الغرامات الجزائية عن سنة 2005
خالل عام  2006طالبت الحكومة بمبلغ  0,438مليون ريال عماني كحد أدنى من الغرامة الجزائية مقابل عدد قليل من
حاالت حوادث انقطاع التيار الكهربائي خالل سنة  .2005احتجت المجموعة على ذلك على أساس أنه قد أستعيد التيار خالل
الزمن المسموح كما تنص االتفاقية وكما أكد على ذلك الخبير عن حوادث مماثلة ألحداث سنة  .2003اعتبرت المجموعة
وبناء على ذلك فقد قامت بإبالغ الحكومة .تم اإلبالغ عن األحداث
أيضا أحد هذه األحداث بمثابة “أحداث طبيعة قاهرة”.
ً
المهمة األخرى من جانب المجموعة على أنها “أحداث سياسية قاهرة” .وتبع ًا لذلك ،لم تكون المجموعة مخصص ًا فيما
يتعلق بالغرامات الجزائية عن انقطاع التيار الكهربائي في هذه القوائم المالية.
(هـ) حاالت انقطاع التيار الكهربائي  -الغرامات الجزائية عن سنة 2006
في عام  2007قدمت الحكومة مطالبة بمبلغ  13,4مليون ريال عماني كغرامات جزائية عن انقطاع التيار الكهربائي خالل عام
 ،2006والتي تعتبرها المجموعة غير متحققة .وقد اعتمدت المجموعة على تقرير جودة األداء السنوي المدقق للعام ،2006
الذي راجعه استشاريون مستقلون قاموا باحتساب مجمل الغرامات بمبلغ  11,852ريال عماني ،والتي دفعتها المجموعة
وبناء عليه ،ترى إدارة
بالفعل في  9أبريل  2007لذلك فقد رفضت المجموعة كلي ًا المطالبة المقدمة من جانب الحكومة.
ً
المجموعة أنه ال توجد التزامات قانونية أو استداللية بموجب اتفاقية االمتياز لذا لم يتم تكوين مخصص لغرامات انقطاع
التيار الكهربائي في هذه القوائم المالية.
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 -38التزامات عرضية (تابع)
(و) حاالت انقطاع التيار الكهربائي  -الغرامات الجزائية عن سنة 2007
في يونيو  2008طالبت الحكومة بمبلغ  1,05مليون ريال عماني كغرامات جزائية عن انقطاع التيار الكهربائي خالل عام .2007
كانت هناك حالة واحدة النقطاع كامل للتيار الكهربائي (انقطاع كلي) بسبب فشل إمداد الغاز .وقد أبلغت المجموعة
الحكومة بأنها تعتبر ذلك ناتج ًا عن ظروف طبيعية وسياسية قاهرة .وترى إدارة المجموعة أنه ال توجد التزامات قانونية أو
استداللية بخصوص غرامات انقطاع التيار الكهربائي بموجب اتفاقية االمتياز وتم رفض مطالبة الحكومة بالكامل ،لذا لم
يتم تكوين مخصص لغرامات انقطاع التيار الكهربائي في هذه القوائم المالية.
(ز) حاالت انقطاع التيار الكهربائي  -الغرامات الجزائية عن سنة 2008
في  2009طالبت الحكومة بمبلغ  53,181ريال عماني كغرامات جزائية عن انقطاع التيار الكهربائي خالل عام  .2008وقد
إحتسبت المجموعة ودفعت مبلغ قدره  11,917ريال عماني كغرامات عن إنقطاع التيار خالل عام  .2008لم يتم تكوين
مخصص لغرامات إضافية إلنقطاع التيار الكهربائي في هذه القوائم المالية.
(ح) حاالت انقطاع التيار الكهربائي  -الغرامات الجزائية عن سنة 2009
في  ،2010طالبت الحكومة بمبلغ  31,677ريال عماني كغرامات جزائية مؤقتة عن انقطاع التيار الكهربائي خالل عام .2009
وقد احتسبت المجموعة ودفعت مبلغ قدره  6,873ريال عماني كغرامات عن انقطاع التيار .ترى إدارة المجموعة أنه
ليست هناك التزامات قانونية أو استداللية فيما يتعلق بالغرامات الجزائية عن حاالت انقطاع التيار الكهرباء بموجب
بناء على ذلك لم يتم تكوين أي مخصص للغرامات الجزائية المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي في هذه
اتفاقية االمتيازً .
القوائم المالية.
(ط) حاالت انقطاع التيار الكهربائي  -الغرامات الجزائية عن سنة 2010
في  ،2011طالبت الحكومة بمبلغ  218,211ريال عماني كغرامات جزائية مؤقتة عن انقطاع التيار الكهربائي خالل عام  .2010وقد
احتسبت المجموعة ودفعت مبلغ قدره  13,830ريال عماني كغرامات عن انقطاع التيار .ترى إدارة المجموعة أنه ليست
هناك التزامات قانونية أو استداللية فيما يتعلق بالغرامات الجزائية عن حاالت انقطاع التيار الكهرباء بموجب اتفاقية
بناء على ذلك لم يتم تكوين أي مخصص للغرامات الجزائية المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي في هذه القوائم
االمتيازً .
المالية.
(ي) تعديل استهالك الغاز
في سبتمبر  ،2009طالبت وزارة النفط والغاز مبلغ  3مليون ريال عماني مقابل تكلفة الغاز الطبيعي المستهلك نتيجة
تصحيح الفواتير السابقة من عام  2003وإلى عام  2009نتيجة تغيرات في عامل كثافة الهواء المستخدم في قياس استهالك
الغاز .كان رد المجموعة أن هذه التغيرات تمت من دون إشعار وطالبت بعمل تفتيش مشترك آلالت قياس الغاز مع وجود
طرف ثالث خبير .لم يتم تلق أي رد حتى اآلن من الوزارة بهذا الشأن .أكدت المجموعة بأن دفع مثل هذه المطالبة ،في حال
وجب ذلك ،سيتم دفعها من خالل ترتيبات االمتياز ولذلك لم يتم تكوين مخصص لها في القوائم المالية.
 -39أرقام المقارنة
تمت إعادة تبويب أرقام المقارنة عند الضرورة بغرض التوافق مع تصنيفات العام الحالي .لم ينتج عن إعادة التصنيف هذه أية
تغييرات في قائمة الدخل الشامل أو حقوق المساهمين المقرر عنها سابق ًا.
تقرير مراقبي الحسابات  -صفحة رقم .32
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 - 14الحركة على الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)
معدات توليد

أصول تحت

معدات التوزيع

المعدات

إزالة

أثاث

قطع غيار

أعمال

المبـــاني
		

الكهربــاء

التأجير

واألصول

واآلالت

أصول

وسيارات

المعدات

رأسمالية

		

واألصول

التمويلي

المرتبطة

		
األخـرى

		

		
المرتبطة بها

		
ومعــــدات

اإلجمالي

قيد تنفيـذ

بها

التكلفـة

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

 1يناير 2011

59,539

260,736

269,342

543,091

104,359

50,565

15,873

11,636

225,093

1,540,234

إضافات

3,532

1,930

-

78.309

8,595

442

3,819

2,387

186,938

285,952

تحويالت

12,070

24,295

-

40,632

46,457

-

211

()3,286

()120,379

-

استبعادات/تعديالت

(	   )353

(	      )119

	           -

	              -

(	  )1,387

()4,993

(	    )169

(	    )431

(	        )14

(     )7,466

 31ديسمبر 2011

74,788

286,842

269,342

662,032

158,024

46,014

19,734

10,306

291,638

1,818,720

إستهالك 										
 1يناير 2011

8,023

23,261

112,868

104,639

32,397

4,980

7,611

2,375

	         -

296,154

محمل للعام

2,768

6,504

19,918

25,445

7,259

1,228

2,846

864

-

66,832

تحويالت

-

0

-

42

338

-

-

()380

-

-

استبعادات/تعديالت

(	  )165

(	      )17

	            -

	            -

()1.278

(	   )60

(	      )87

(	    )21

	           -

()1,628

 31ديسمبر 2011

10,626

29,748

132,786

130,126

38,716

6,148

10,370

2,838

	           -

361,358

										
صافي القيمة الدفترية
64,162

 31ديسمبر 2011

المبـــاني

257,094

136,556

531,906

39,866

119,308

9,364

7,468

291,638

معدات توليد

أصول تحت

معدات التوزيع

المعدات

إزالة

أثاث

قطع غيار

أعمال

		

الكهربــاء

التأجير

واألصول

واآلالت

أصول

وسيارات

المعدات

رأسمالية

		

واألصول

التمويلي

المرتبطة

		
األخـرى

		

		
المرتبطة بها

		
ومعــــدات

1,457,362
اإلجمالي

قيد تنفيـذ

بها

التكلفـة

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

 1يناير 2010

46,718

197,050

269,342

456,486

84,271

31,929

12,254

10,896

169,087

1,278,033

إضافات

5,961

4,691

-

60,850

5,443

18,636

3,380

8,068

161,868

268,897

تحويالت

6,860

61,034

-

26,125

15,237

-

368

()3,763

()105,861

-

استبعادات/تعديالت

	          -

(	  )2,039

	           -

(	    )370

(	      )592

	          -

(	   )129

(	 )3,565

(	          )1

(     )6,696

 31ديسمبر 2010

59,539

260,736

269,342

543,091

104,359

50,565

15,873

11,636

225,093

1,540,234

إستهالك 										
 1يناير 2010

5,579

18,600

92,950

80,999

26,994

3,765

5,201

2,418

	           -

236,506

محمل للعام

2,444

6,582

19,918

23,697

5,463

1,215

2,473

1,043

-

62,835

تحويالت

-

-

-

-

()60

-

-

60

-

-

استبعادات/تعديالت

	       -

()1,921

	          -

(	     )57

	        -

	       -

(	    )63

()1,146

	         -

()3,187

 31ديسمبر 2010

8,023

23,261

112,868

104,639

32,397

4,980

7,611

2,375

	         -

296,154

										
صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2010

51,516

237,475

156,474

438,452

71,962

45,585

8,262

9,261

225,093

1,244,080

