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الموارد البشرية هى صميم عملنا وجوهر اهتمامنا

دعـم االقـتـصــــاد

Electricity Holding Company SAOC

نبذة عن شركة
الكهرباء القابضة
19 شركة الكهرباء القابضة ش م ع م شركة مساهمة مقفلة مسجّ لة في سلطنة عمان بتاريخ
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:وتلك الشركات التسعة هي
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.• شركة ظفار للطاقة
.• شركة كهرباء المناطق الريفية
.• شركة كهرباء مزون
.• شركة مجان للكهرباء
.• شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
.• الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه
.• الشركة العمانية لنقل الكهرباء
.• شركة وادي الجزي للطاقة
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نسعى جاهدين لتطوير وتمكين مواردنا
البشرية لتقديم حلول كهربائية آمنة
ومستدامة لمشتركينا.

‘جامع السلطان قابوس األكبر’

مهمة مجموعة
شركات الكهرباء
القابضة

تقديم حلول كهرباء عن طريق تحسين
استخدام الموارد الكهربائية
من خالل خمس محاور اساسية وهي:
• تنمية الموارد البشرية
• الصحة والسالمة والبيئة
• خدمات المشتركين
• إدارة األصول
• التواصل

‘كورنيش مطرح  -مسقط’

قيم مجموعة شركات الكهرباء القابضة

فريق العمل
بناء عالقات عمل قوية
الحفاظ على مناخ العمل التعاوني
تقدير النجاح واالحتفاء به
دعم التطور الوظيفي
مكافأة العمل الجماعي

النزاهة
حفظ االلتزامات والوعود
تقديم الحقيقة
العمل بما فيه مصلحة المشتركين والشركة وفريق العمل واألفراد
التمسك بأخالقيات العمل
تمثيل الكفاءات الخاصة بدقة

االحترام

إدراك أهمية وقت اآلخرين
تقدير مساهمات اآلخرين

دعم احتياجات التوازن بين العمل  /الحياة للذات واآلخرين
معاملة اآلخرين دون تحيز وبكرامة
التحلي بالصبر وممارسة االستماع الفعال

الجودة
اإلصرار على الجودة العالية في كل األمور
جعل خدمة المشتركين بمستو جيد على رأس األولويات
السعي إلى التحسين المستمر
مراجعة األداء
توظيف وتطوير الموظفين الجيدين

التركيز على العمالء
جعل العمالء على رأس األولويات
أخذ احتياجات العمالء في االعتبار
الوفاء بااللتزامات تجاه المشتركين
تحمل المسؤولية عن تحسين خدمة المشتركين

اإلحترافية

تقديم آراء صادقة

الحفاظ على المهارات وزيادتها
النظر في احتياجات المنظمة حتى في التطوير الذاتي
تبادل الخبرات والتجارب الفردية
دعم وتوجيه اآلخرين

أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة /محمد بن عبداهلل المحروقي
رئيس مجلس اإلدارة

الفاضل /عبدالسالم بن ناصر الخروصي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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الفاضلة /منال بنت محمد العبدواني

سعادة /د.عبدالملك بن عبداهلل الهنائي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

فريق القيادة

من اليسار إلى اليمني

مايكل ليم

المدير التنفيذي لتقنية المعلومات

صالح بن حمود بن ناصر الراشدي
نائب الرئيس التنفيذي لشركات االنتاج

حسن بن محمد جواد بن علي
عبدواني
نائب الرئيس التنفيذي

عمر بن خلفان بن ناصر الوهيبي
الرئيس التنفيذي

ابراهيم بن سعيد بن مسعود
السليماني
المدير التنفيذي مجموعة الموارد البشرية

علي بن عبد اهلل بن علي العبري
مدير تنفيذي الدارة المخاطر

فيشونات
مدير مالي

جون تان

المدير التنفيذي للتخطيط

سهيلة بن محمد بن عباس
الفارسي
أمين سر الشركة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

«إن إنجازات العام هي ثمرة
إستـراتـيجيـــة أعـمــــال تــــــم
تحديدها جيداً وترجمت نجاح
الشركة منذ تاسيسها قبل
سبع سنوات»

المساهمون الكرام:
نيابة عن مجلس إدارة شركة الكهرباء القابضة ،يسرني أن أضع بين يديكم التقرير السنوي للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .2012
النتائج التشغيلية:
خالل السنة المالية لعام  ،2012واصلت مجموعة شركة الكهرباء القابضة التقدم بقوة للمساهمة في
التنمية االقتصادية الكلية بالسلطنة .وبالمقارنة مع عام  ،2011فقد زاد عدد مشتريكينا بنسبة  %8.6ليصل
الى  790.272مشترك ،مؤديا الى زيادة امدادات الكهرباء للمشتركين بنسبة  %12.8جيجاوات /ساعة في حين
زاد فاقد نظام شبكة الربط الرئيسية الى  %13.8بدال من  .%12.8تعود الزيادة في فاقد نظام الشبكة لعام
 ،٢٠١٢بسبب المشاكل التي يواجهها العاملين بين قراءة العدادات و الفواتير الصادرة من قبل المتعهدين.
غير أنه اتخذت إجراءات لتسوية الوضع وتحسين عملية قراءة العدادات لدورة الفوترة.
ولقد قامت مجموعة شركات الكهرباء بإنفاق  242مليون ريال عماني على توزيع الشبكة مقارنة بإنفاق
 289ريال عماني في عام .2011يبلغ أجمالي عدد موظفي مجموعة شركات الكهرباء القابضة  2696موظف
في 31ديسمبر  2012بنسبة  ٪89من العمانيين  2399موظف عماني مقارنة مع عام  2011بحيث كانت نسبة
التعمين .%88
النتائج المالية:
ان عائدات التشغيل االجمالي لمجموعة شركة الكهرباء القابضة حققت زيادة في الدخل االجمالي بنسبة
 %17.6من  560.3مليون ريال عماني خالل عام  2011لتصل الى  695.1مليون ريال عماني في عام  ،2012اال ان صافي
االرباح بعد اقتطاع الضرائب قد ارتفع بنسبة  %36.0من  62.3مليون ريال عماني ليصل الى  84.7مليون ريال
عماني ويعود ذلك الى زيادة عدد المشتركين وزيادة االستهالك.
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التوجه االستراتيجي:
خالل هذا العام تبنت مجموعة شركة الكهرباء القابضة مفهوم جديد في الرؤية والرسالة والقيم
للتركيز على النشاطات الرئيسية لتحسين قدرات الموظفين ،وتعزيز العالقة بالعمالءبشكل
متناهي ،وذللك عن طريق تقديم مستوى وقيمة اعلى لخدمات العمالء من خالل المحاور التالية .
 1تنمية الموارد البشرية
 2الصحة والسالمة البيئية
 3خدمات المشتركين
 4ادارة األصول
 5التواصل
التطورات في المشاريع الرئيسية:
لمواصلة التنمية االقتصادية في سلطنة عمان ،ونظرا للحاجة المستقبلية والطلب على الكهرباء
والمياه من قبل العمالء ،حيث يتم التخطيط للمبادرات اآلتية:
*مشروع محطة الطاقة بصور
* محطة مسندم المستقبلية
* محطة تحلية المياه بالغبرة
* محطة بركاء المرحلة الثالثة
* محطة تحلية المياه صحار المرحلة الثانية
شكر وتقدير:
نيابة عن أعضاء المجلس أود أن أعبر عن عظيم شكرنا وامتناننا إلى موالنا صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه لدعمه المتواصل لقطاع الكهرباء
والمياه المرتبطة به بالسلطنة وكذلك لقيادته الحكيمة التي مهدت الطريق لتنمية عمان.
كما أود ان انتهز هذه الفرصة ألشكر كل من مشتركينا وممولينا وكل من ساهم في نجاح
مجموعة شركة الكهرباء القابضة.
كما أرفع شكري الى الرئيس التنفيذي عمر الوهيبي والى الرؤساء التنفيذيين /والمدراء العموم
في الشركات الفرعية التابعة للمجموعة ،وجميع العاملين بمجموعة شركات الكهرباء القابضة
على اخالصهم وإلتزامهم للنمو المستمر للشركة.

سعادة /محمد بن عبد اهلل المحروقي

رئيس مجلس اإلدارة

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

15

تقرير الرئيس التنفيذي

رحلة إلى بناء مستقبل أفضل
كانت السنة المالية  2012ناجحة وحافلة
باألحداث بالنسبة للمجموعة فقد
شهدت انتقال الشركة إلى مرحلة فارقة
أخرى من خالل وضع رؤية مشتركة
واتجاه مشترك إلطالق إمكاناتنا الكاملة
ووضع بذور نجاحنا في المستقبل.
وتهدف المجموعة من خالل هذا إلى
زيادة قدرات األفراد في القطاع بدرجة
كبيرة لتعزيز اإلنتاجية وزيادة الكفاءة
من خالل اعتماد أفضل الممارسات
الدولية وتعزيز عالقتنا مع المشتركين.

من خالل تقييم التجارب السابقة وإشراك األفراد فقد وضعت المجموعة رؤية ومهمة وقيم جماعية
جديدة لها لضمان االلتزام والتقدم نحو تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمشتركين وكذلك الحفاظ
على االستدامة المالية للقطاع في المستقبل.
ُوضعت استراتيجيات المجموعة التي توفر خارطة الطريق نحو تحقيق أهداف أداء األعمال خالل السنوات
القليلة المقبلة استنا ًدا إلى الركائز التالية:
 )1سوف تستمر تنمية الموارد البشرية في تطوير مواهب وقدرات القوى العاملة العمانية لمواجهة
تحديات المستقبل وتطوراته.
 )2تضمن الصحة والسالمة والبيئة أننا ال نزال ملتزمين بممارسات وثقافة السالمة في جميع أعمالنا
ونستمر في تحسينات العمليات واإلجراءات والسلوكيات الفردية.
 )3تستمر خدمة المشتركين في خلق ابتكارات جديدة وبيئة لتحسين خدمات واحتياجات وتوقعات
المشتركين جن ًبا إلى جنب مع تعزيز فريق خدمة المشتركين لتعزيز ثقافة عالقة المشتركين.
تحسن إدارة األصول قدرة وموثوقية األصول وتواصل التركيز على تقليل المخاطر وتكاليف
 )4س وف
ِّ
الصيانة المرتبطة بها.
 )5يضمن االتصال التواصل الشفاف واإليجابي وفي الوقت المناسب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز
عالقة وثيقة وتعاونية.
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"إننا نقدر موظفينا الذين يكرسون جل وقتهم لخدمة
المشتركين فيقدمون لهم خدمات عالية الجودة من خالل
العمل الجماعي المستند إلى االحترام والنزاهة".

يتمثل الجزء الرئيسي من الرحلة في تنفيذ نموذجنا التشغيلي الجديد الذي يلزم جميع شركات
تعقيدا وأكثر تعاون ًا لتعزيز الشفافية والمساءلة
معا لخلق بيئة أسرع وأقل
المجموعة أن تعمل ً
ً
اإلدارية وتمكين اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة عند الحاجة.
التحديات المقبلة
في عام  2013سوف نواصل وضع األساس والبرنامج المصمم إلطالق العنان إلمكانياتنا وقدراتنا
الكاملة .ويتمثل التحدي الرئيسي في تحويل استراتيجياتنا إلى فعل وتحقيق الفوائد المرجوة في
المستقبل .وال يمكننا تجاوز هذا التحدي إال عن طريق الجمع بين قدراتنا الفريدة واإلدارة الموهوبة
معا لقيادة المجموعة إلى المرحلة التالية من اإلنجاز .غير أني على ثقة أنه
داخل المجموعة للعمل ً
مع سجل اإلنجازات الحافل لقيادة المجموعة سوف يضمن نمو وتطور األعمال تحقيق المبادرات
االستراتيجية بنجاح.

شكر وتقدير
أود أن أشكر فريق قيادة المجموعة اللتزامه بالتطوير المستقبلي للمجموعة وااللتزام بتنفيذ
وضمان نجاح مبادرات المجموعة .كما أود أن أشكر جميع موظفي المجموعة على عملهم الشاق
ناجحا للمجموعة.
عاما
ً
واستعدادهم لتقبل التغيرات وجهدهم وإلتزامهم الرائع لجعل عام ً 2012
وأخي ًرا أود أن أشكر مجلس اإلدارة على دعمه وتوجيهه.

عمـــــــر الـوهـيـبــــي

الرئيس التنفيذي

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

17

تنمية الموارد البشرية
خط قيادي قوي ،فقد قمنا بتطبيق برنامج رواد منذ العام
الماضي وهو برنامج يقوم بتحديد األداء عال المستوى واألدء
المتوقع من كل موظف في كل مستوى وفي كافة شركات
المجموعة بهدف إعدادهم لتمثيل مستقبل مجموعة
شركة الكهرباء القابضة.

بدأت مجموعة شركة الكهرباء القابضة بتطبيق برنامج جديد
في مجال تطوير مهارات القيادة في عام  .2012وبغية إحياء الرؤية
الجديدة لمجموعة شركة الكهرباء القابضة ،فقد قمنا بالتركيز
على مجالين أساسيين هما تنمية الموارد البشرية وتمكينها،
انطالق ًا من إيماننا بأن العامل الرئيسي الذي يميز المنظمات
الناجحة من غيرها هو قدرتها التنافسية التي يخلقها موظفوها،
بالتالي فإن مساهمة موظفي مجموعة شركة الكهرباء وتتطلع مجموعة شركة الكهرباء القابضة إلى أن تكون جهة
القابضة تمثل العامل الحاسم لترجمة رؤية المجموعة إلى واقع العمل المفضلة في السوق ،كما أنها تسعى لتطبيق وتطوير
إطار متكامل إلدارة المواهب ،إلى جانب برنامج رواد ،وتأسيس
وعليه فإننا ما فتئنا نعمل جاهدين لتعزيز ذلك.
مركز للتدريب والتطوير لتنمية المواهب وتطويرها السيما
وأن ما نسبته  %76من موظفي مجموعة شركة الكهرباء
القابضة تتراوح أعمارهم بين  18و 40عام ًا وبالتالي فإن مبادرات
فرداً خالل عام 2012
تم تدريب
230
الموارد البشرية اإلستراتيجية ستعمل على دعم وتطوير

تـم صـــــرف مــا قـيمتــــه  3ماليين على البرامج
وخير دليل على التزامنا بتنمية مواردنا البشرية هو مبلغ الثالث
موظفو
ماليين ريال عماني التي صرفناها في العام  2012على البرامج التــدريـبـيـــة الــتي تــلقـــاها ريال عماني
القابضة.
مجموعة شركة الكهرباء
ً
التدريبية التي تلقاها موظفونا ،محققين بذلك نموا يصل إلى
 %34منذ تأسيسنا قبل سبع سنوات .إلى جانب ذلك ،فإننا نقدر
جهود موظفينا ونكافئهم على مساهماتهم الفاعلة من
خالل برنامج تكريم.

الموظفين ليكونوا قادة المستقبل.
جدير بالذكر أن مجموعة شركة الكهرباء القابضة قدمت
الدعم لتنمية المواهب محلي ًا من خالل إقامة برامج تدريبية،
وكجزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز القدرات القيادية وتطوير حيث بلغ عدد المتدربين  230متدرب ًا خالل العام الماضي.
المخطط العمري واالستثمار في الموارد البشرية

االستثمار في الموظفين

الرئيس التنفيذي يمنح جائزة تكريم وشعار برنامج رواد
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الصحة والسالمة والبيئة
تولي هذه المجموعة اهتمام ًا خاص ًا بالصحة والسالمة والبيئة والسالمة والبيئة من خالل توظيف أفضل األنظمة في مجال
من خالل إقامة دورات تدريبية على رأس العمل وتطبيق برامج تقنية المعلومات.
توعوية .وتهدف هذه المجموعة إلى تطوير وتحسين ثقافة
الصحة والسالمة والبيئة بين موظفيها ومتعاقديها وموفري وتركز مجموعة شركة الكهرباء القابضة على تحسين
الخدمات من خالل التأكد من تطبيق تنظيمات الصحة ظروف العمل لموظفيها والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة
والسالمة والبيئة في كافة األنشطة والعمليات.
للموظفين المتعاقدين مع المجموعة من خالل تطبيق
السياسات واإلجراءات والبرامج التوعوية وإقامة الدورات
ويتمثل الهدف اإلستراتيجي لمجموعة الصحة والسالمة التدريبية في هذا الشأن .وفي فبراير  2012حققت شركة مسقط
والبيئة في الحصول على شهادة  OHSASبنهاية عام  .2017لتوزيع الكهرباء  10ماليين ساعة عمل أمنة ،ويشكل هذا اإلنجاز
وسيتم تسهيل التطبيق الناجح لسياسات وإجراءات الصحة األول من نوعه في قطاع الكهرباء بسلطنة عمان

5,9
مليون

عمل بدون إصابات وغياب حاالت
اإلصابات المهنية أو الوفيات المهنية
في عام  2012في شركات توليد
الكهرباء.

6,1
مليون
ساعة

5,5
مليون
ساعة

عمل بدون إصابات وحالتين لإلصابات
المهنية في عام  2012في شركات توزيع
الكهرباء.

1

ساعة

عمل بدون إصابات وحالتين لإلصابات
المهنية في عام  2012في شركات
كهرباء المناطق الريفية.

حالة وفاة واحدة لمتعاقد في شركة
كهرباء مجان

المحافظة أسلوب حياتنا 1
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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خدمات المشتركين
خالل عام  ،2012قامت مجموعة شركات الكهرباء القابضة
باالتفاق على أول سياسة تتعلق بخدمات المشتركين والتي
تحدد اإلرشادات التي يجب اتباعها إلدارة عالقات المشتركين
وتحديد األولويات في هذا الصدد في شركات التوزيع .ووفق ًا
لهذه السياسة فإنه يتوجب على شركات التوزيع الخمس
صياغة ميثاق للمشتركين يقوم بتفصيل االلتزام المبدئي
لتوفير خدمات ممتازة لمشتركي الكهرباء.
جدير بالذكر أن شركات التوزيع قد حققت تحسن ًا ملحوظ ًا في
الخدمات التي تقدمها من خالل تحقيق فاعلية بنسبة  %95في
مجال استقبال اتصاالت واستفسارات المشتركين.

تـحقيــق فـاعـليــة بنـسبـــة
في مركز اتصاالت المشتركين.

%95

االستبيان سعداء أو سعداء جدا ً بتجربتهم في استخدام
البوابة اإللكترونية للحصول على خدمات المجموعة ،وأوضحت
استبانة أخرى أن أكثر من  %85من المشتركين اعتبروا أن
البوابة اإللكترونية سهلة االستخدام.
كما قامت مجموعة شركة الكهرباء القابضة بتطبيق
نظام إلدارة عالقات المشتركين لتتمكن من فهم وتحليل
احتياجات المشتركين ومتطلباتهم بشكل أفضل إلى
جانب تسجيل اتصاالت المشتركين للتأكد من أن طلباتهم
وشكاويهم يتم معالجتها وحلها على نحو سريع وفاعل.
إضافة إلى ما ورد أعاله ،فقد قامت مجموعة شركة الكهرباء
القابضة بمساعدة شركات التوزيع بإجراء تقييم شامل
إلمكانيات خدمات المشتركين والمجاالت القابلة للتطوير
فيما يتعلق بقدرات الموظفين والعمليات واألنظمة واألدوات
األساسية حيث قامت برسم خارطة كاملة لتطوير خدمات
المشتركين حيث تقوم الخارطة بمعالجة كافة جوانب
خدمات الشتركين في قطاع الكهرباء.

باإلضافة إلى ذلك ،بدأت مجموعة شركات الكهرباء القابضة
منذ العام المنصرم باعتبار عامل رضا المشتركين أحد
من المشتركين اعتبروا أن البوابة
مؤشرات األداء الرئيسية ،وبالتالي فإن المجموعة ما
%85
اإللكترونية سهلة االستخدام.
فتئت تعمل جاهدة للحصول على مالحظات المشتركين
حول الخدمات التي تقدمها إلى جانب قيامها بتقييم رضا
المشتركين شهري ًا .وتشير اإلحصاءات األخيرة التي تم التوصل
إليها من خالل االستبيانات أن أكثر من  %80من المشتركين وتدرك مجموعة شركة الكهرباء القابضة جيدا ً أهمية
المشاركين في االستبانات قاموا بتقييم خدمات شركات تطوير خدمات المشتركين لضمان تحقيق النمو المستدام.
التوزيع بين الجيدة والممتازة.
ولتحقيق هذه الغاية ،فقد قامت المجموعة بوضع برنامج
إستراتيجي لتحسين خدمات المشتركين والتي تهدف بشكل
من المشتركين قاموا بتقييم رئيسي إلى تحسين خدمات قطاع الكهرباء من خالل دورة حياة
المشترك وتجربته.
%80

خدمات شركات التوزيع بين الجيدة
والممتازة.

إلى جانب ذلك ،فقد وضحت نتائج استبانة تم إجراؤها قي
يونيو  2012أن أكثر من  %70من المشتركين الذين شاركوا في

الرئيس التنفيذي يقص الشريط بمركز سيتي سنتر.
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%70

من المشتركين الذين شاركوا في
االستبيــــان سعـداء أو سعداء جــداً
بتجربتـــهــم في استخــدام البــوابـــة
اإللكترونية.

إدارة األصـــول
يتمثل الهدف من برنامج تطبيق إستراتيجية إدارة األصول
للمجموعة في تعزيز أنظمة إدارة األصول للشركات التابعة
الست المشاركة في البرنامج وهي شركة مسقط لتوزيع
الكهرباء ،وشركة كهرباء مجان ،وشركة كهرباء مزون،
والشركة العمانية لنقل الكهرباء ،وشركة كهرباء المناطق
الريفية ،وشركة ظفار للطاقة .ومن شأن هذا البرنامج أن يمكن
هذه الشركات من الحصول على شهادة  ISO/55 PASوهي
معيار دولي إلدارة األصول وذلك بحلول ديسمبر  2015وبالتالي
تمكين هذه الشركات من توفير إمداد موثوق لمشتركي
مجموعة شركة الكهرباء القابضة والوفاء بالتزامات االمتثال
للقطاع بنحو تدريجي.
ويستند البرنامج إلى ثالثة مواضيع عمل رئيسية على النحو
التالي:
• تطوير متطلبات إدارة األصول الفنية مثل السياسة
واإلستراتيجية وتصميم العملية.
• بناء وتطوير قدرات الموظفين المعنيين بإدارة األصول
الداخلية للشركات.
• توفير األدوات واألساليب المالئمة المتعلقة بإدارة أصول
تقنية المعلومات.
وفي عام  ،2012كان التركيز على إقامة األساس لتطبيق أفضل
الممارسات المتعلقة بأنظمة إدارة األصول حيث تم التركيز
بشكل مبدئي على ما يلي:

• تأسيس هيكل المنظمة المالئم وتحديد المسؤوليات ذات
الصلة بإدارة األصول.
• البدء في اختيار وتعيين الموظفين لشغل الوظائف الجديدة
التي تم إيجادها في مجال إدارة االصول.
• إعداد خطط تنفيذ شاملة تمتد لثالث سنوات استنادا ً إلى
توصيات تقرير .55 PASS
• تصميم تسلسالت مالئمة لألصول بغية دعم نظام
محوسب إلدارة الصيانة في المستقبل.
• إعداد إستراتيجيات وخطط مترابطة تتعلق بتحسين جودة
البيانات.
• تحديد األداء والظروف والمخاطر المصاحبة لفئات األصول
األساسية.
وقد كان أداء الشركة جيدا ً حيث سجلت مؤشرات األداء
الرئيسية إلدارة األصول بشكل مبدئي ما تتراوح نسبته بين 80
و.%100
ومما ال شك فيه أن التقدم المستمر الذي يصاحبه شغل
كاف إلى جانب اإلدارة الفاعلة للبرامج
وظائف إدارة األصول بنحو ٍ
والمشاريع المتعلقة بالخطط التنفيذية للشركات يشكل حجر
األساس لضمان تحقيق األداء ضمن اإلطار الزمني المحدد.
«سنقوم بتطبيق أفضل الممارسات لدورة حياة إدارة األصول
بهدف تحسين األداء ومخرجات التكلفة والمخاطر بغية تعزيز
الموثوقية والوفاء بالتزامات االمتثال».

سجلت مؤشرات األداء الرئيسية
إلدارة األصول ما تتراوح نسبته
بين  80و%100

المحول
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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االتصاالت
يعتمد نجاح واستدامة إستراتيجية المجموعة بشكل كبير على نظرة أصحاب المصالح الرئيسيين لها ،وبالتالي فإن االتصاالت
تلعب دورا ً جوهري ًا في بناء السمعة الجيدة والمحافظة عليها وحمايتها .ويوفر وجود االتصاالت الفاعلة في الشركة إطارا ً للتنسيق
الفاعل بين كافة األطراف الداخلية والخارجية للشركة ،وعليه فإن توصيل معلومات بطريقة تتسم باإلحكام والمصداقية
واألخالقية يعد أمر ضروري للغاية.
ولضمان صياغة إستراتيجية وسياسة اتصاالت قائمة على أفضل الممارسات لشركة الكهرباء القابضة ومجموعة الشركات
التابعة لها ،فقد تم تشكيل قسم االتصاالت والمسؤولية االجتماعية للشركات في الهيكل التنظيمي لشركة الكهرباء القابضة
لإلشراف على كافة مبادرات /قضايا المجموعة وتقديم التوجيه وتوفير المصادر فيما يتعلق بالمبادرات اإلستراتيجية التالية:
• تقاسم المعرفة :للتشجيع على تطبيق أفضل الممارسات في مجال تقاسم المعرفة في مجموعة شركة الكهرباء القابضة.
• إدارة جانب الطلب:
• للتأثير على سلوك المشتركين من خالل دفعهم لتقليل معدل االستهالك لكل مشترك ومعدل االستهالك عند الطلب
الكلي عند الذروة.
• للتأثير على أصحاب القرار في الحكومة لدعم السياسات الرامية إلى تقديم رموز ومواصفات جديدة للبناء بهدف تقليل
استهالك الكهرباء.
• للتأثير على أصحاب القرار في الحكومة والمنظمات الكبيرة لتطبيق تدابير تقليل استهالك الكهرباء في هذه الكيانات.
• إلبراز الدعم الذي يحصل عليه الشعب من الحكومة والذي يوفر لهم أساليب معيشة تمدهم بالراحة.
• سياسة االتصاالت وعملياتها:
• تطبيق نظام اتصاالت بسيط ومتكامل لدى كافة أصحاب المصالح سواء في داخل الشركة أو خارجها.
•  ضمان تطبيق نظام اتصاالت عملي وفاعل لللتأكد من تأمين المشاركة السلسة من جانب أصحاب المصالح الخارجيين،
سواء على مستوى مجموعة الشركات التابعة أو على مستوى كل شركة تابعة بحد ذاتها.
• التواصل مع العامة :لتوظيف أنظمة تقنية المعلومات بغية تطبيق أفضل الممارسات في مجال االتصاالت.

أقامت شركة كهرباء مجان محاضرة توعوية عن الحفاظ على الطاقة
22

التـقـرير السنــوي 2012

موجز األنشطة المالية والتشغيلية

أهم المؤشرات المالية

أهم المؤشرات التشغيلية
مبيعات الطاقة

إرتفعت بنسبة %13

صافي األرباح

إرتفعت بنسبة %36

مبيعات المياه

إرتفعت بنسبة %14

إيرادات التشغيل

إرتفعت بنسبة %19

عدد المشتركين

إرتفع بنسبة %9

النفقات الرأسمالية

إنخفضت بنسبة %7

2012

2011

نسبة التغير

أساسيات مالية

		

األرباح قبل الفوائد والضريبة

ألف ريال عماني

121,673

82,361

%48

األرباح بعد الضريبة

ألف ريال عماني

84,686

62,291

%36

تدفق نقد التشغيل

ألف ريال عماني

167,172

227,333

%26-

إعانات مالية حكومية

ألف ريال عماني

199,225

153,444

%30

مصروفات رأسمالية

ألف ريال عماني

238,656

285,510

%16-

إجمالي األصول

ألف ريال عماني

2,176,708

1,933,909

%13

إجمالي حقوق الملكية

ألف ريال عماني

1,065,203

984,446

%8

نسب أساسية
عائد السهم الواحد

ريال عماني

42.34

31.15

%36

تدفق نقد التشغيل على السهم

ريال عماني

83.59

113.67

%26-

صافي األصول للسهم الواحد

ريال عماني

532.60

492.22

%8

عمليات التشغيل األساسية
الكهرباء (شبكة الربط الرئيسية)
الوحدات المولدة

جيجاواط/ساعة

3,354

3,691

%9-

الوحدات المشتراة

جيجاواط/ساعة

18,464

15,548

%19

الوحدات المنقولة

جيجاواط/ساعة

21,041

18,508

%14

الوحدات المباعة

جيجاواط/ساعة

18,503

16,375

%13

الفاقد من الشبكة

%

13.8

12,8

%8

أعلى طلب من شبكة النقل

جيجاواط/ساعة

4.4

4.0

%11

الكهرباء ( المناطق الريفية)
الوحدات المولدة

جيجاواط/ساعة

1,518

1,840

%16-

الوحدات المشتراة

جيجاواط/ساعة

1,431

716

%100

الوحدات المباعة

جيجاواط/ساعة

2,457

2,138

%15

الفاقد من الشبكة

%

16.7

15,5

%8

المياه
الوحدات المنتجة

مليون متر مكعب

52.4

49,5

%6

الوحدات المشتراة

مليون متر مكعب

118.0

98.6

%20

الوحدات المباعة

مليون متر مكعب

167.8

147.8

%13

الزبائن
نظام الربط الرئيسي

عدد

695,345

641,137

%8

شبكة الريف

عدد

94,927

86,346

%10

الجملة

عدد

790,272

727,483

%9

عدد الموظفين

عدد

2,696

2,639

%2

يشمل نظام شبكات الربط في المناطق الريفية شركة كهرباء المناطق الريفيية وشبكة صاللة
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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الموجز المــالي

مجموع اإليرادات (زيادة  98.8مليون ر.ع)

معدل النمو السنوي المركب ٪16
• زادت مبيعات الكهرباء بمقدار  33.3مليون ر.ع بسبب زيادة  ٪9في عدد
المشتركين ونمو  ٪13في االستهالك.
• زاد صافي الدعم الحكومي بمقدار  45.7مليون ر.ع بسبب ارتفاع تكلفة الشراء
عن طريق تشغيل محطات جديدة والنمو في بنية األعمال التحتية.

إجمالي المصروفات (زيادة  83.7مليون ر.ع)

معدل النمو السنوي المركب ٪18
• زادت تكاليف التشغيل بمقدار  59.1مليون ر.ع بسبب زيادة مشتريات
الكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد من خالل تشغيل محطات
جديدة ومرافق توليد مؤقتة.
• زادت المصاريف العمومية واإلدارية بمقدار  8.8مليون ر.ع تمشيًا مع
النمو في العمليات التجارية وتأثير التضخم.
• زادت مصاريف الضرائب بمقدار  15.8مليون ر.ع بسبب تغيير النظام
الضريبي وإصدار توضيح بشأن التعامل المحاسبي مع معامالت اإليجار
بأثر رجعي منذ عام .2007

الربح بعد الضريبة (زيادة  22.4مليون ر.ع)

معدل النمو السنوي المركب ٪26
• زادت هوامش الربح اإلجمالي بمقدار  39.7مليون ر.ع بسبب تأثير
المخصصات الجديدة لضبطاألسعار وزيادة استهالك الكهرباء وقاعدة
المشتركين وزيادة الكفاءة في شركات التوليد التابعة مجموعة
شركات الكهرباء القابضة.

المبالغ النقدية للتشغيل (إنخفاض  60،2مليون ر.ع)

معدل النمو السنوي المركب ٪14
• حدث انخفاض ملحوظ يرجع أساس ًا إلى انخفاض حسابات المدينين تعود
نتيجة ذللك الى المشاكل التي يواجهها العاملين في قراءة العدادات
والفواتير الصادرة من قبل المتعهدين ،ودفع مبلغ أكبر للدائنين بالمقارنة
بعام .2011
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اآلداء التجـــاري للمجموعة
أعداد المشتركين  790,272مشترك
إرتفع إجمالي عدد المشتركين بنسبة  ٪9ليصل إلى  790,272مع
زيادة كبيرة في القطاع السكني بلغ عددها  45,161والقطاع التجاري
 14,246والقطاع الحكومي  1,872مشترك ًا.

شركة مسقط

شركة كهرباء مجان

شركة كهرباء المناطق الريفية

شركة كهرباء مزون

شركة ظفار للطاقة

االستهالك لكل فرد (ميجا واط /ساعة)

 20,960ج و س

الكهرباء التي تم إمدادها:
بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية التي تم إمدادها في العام 2012م
 20,960جيجا واط/ساعة بنسبة زيادة بلغت  .٪13وقد إرتفع الطلب
في شبكة الربط الرئيسية بنسبة  ٪13في الشبكة الريفية بنسبة
.٪15

شركة مسقط

شركة كهرباء مجان

شركة كهرباء المناطق الريفية

شركة كهرباء مزون

شركة ظفار للطاقة

شهدت الفئة الصناعية إرتفاع ًا بلغ نسبة  ٪33أي  870جيجا
واط/ساعة في حين أن االستهالك المحلي زاد بنسبة  ٪11أي
 325جيجا واط/ساعة.والقطاع التجاري زاد بنسبة  ٪9أي 325
جيجاواط  /ساعة.
 4,872ج و س

إنتاج الطاقة
إنخفض إنتاج المجموعة من الطاقة الكهربائية بنسبة بلغت ٪12
لتصل إلى  4,872جيجا واط /ساعة ،مقارنة بـ  5,531جيجا واط/ساعة
في عام  2011هذا ينسجم مع توافر المحطة.
 19,894ج و س

شراء الطاقة
زادت نسبة مشتريات الطاقة الكهربائية بواقع  ٪22مقارنة بعام
 2011لتصل إلى  19,894جيجا واط/ساعة وخاصة في مناطق الشبكة
الرئيسية المربوطة ،ويعزى إرتفاع اإلنتاج إلى بداية تعزيز توافر المحطة
الجديدة النتاج الطاقة الكهربائية في صحار  111وبركاء  111وتحلية المياه
بصاللة.

الطاقة المولدة من المجموعة (جيجا واط /ساعة)
الطاقة المشتراة من خارج القطاع ( جيجا واط/ساعة)

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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اآلداء التجـــاري للمجموعة

تحلية و شراء المياه  52.4مليون متر مكعب

خالل عام  2012ارتفع إنتاج شركات المجموعة من المياه
المحالة بنسبة  ٪6ليصل إلى  52،4مليون متر مكعب في
حين زادت المشتريات بنسبة  ٪20لتصل إلى  118مليون متر
مكعب.

المياه المحــــالة

المياه المشتراة

التوزيع و الفاقد في الشبكة %13.8

إرتفعت نسبة الفاقد في شبكة الربط الرئيسية من ٪12,8
في عام  2011إلى  13,8في عام  .2012وارتفع الفاقد في شبكة
المناطق الريفية من  ٪15,5إلى  ٪16,7في .2012
وتعود الزيادة الى المشاكل التي يواجهها العاملين بين
قراءة العدادات والفواتير الصادرة من قبل المتعهدين.

نسبة الفاقد في النظام

الفقدان في الشبكة

الدعم الحكومي  199.2مليون ر.ع

ارتفع الدعم الحكومي بنسبة  ٪30ليصل إلى  199,2مليون
ريال عماني مقارنة مع 153,4مليون ريال عماني في عام
 .2011وتعود هذه الزيادة إلى زيادة نفقات الشراء وتعزيز
البنية التحتية يليه زيادة في حجم الشراء.

9.8

9.4
7.7

8.0

7.1

شركة مسقط

شركة كهرباء مجان

شركة كهرباء المناطق الريفية
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شركة كهرباء مزون

شركة ظفار للطاقة

المساهمة واإلنجازات لعام 2012م
شركة وادي الجزي للطاقة
المساهمة في أرباح المجموعة %1,3
األنشطة:
توليد الكهرباء
أهم اإلنجازات السنوية:
بلغ توافر المحطة في الصيف .٪100
تم تسليم  598جيجا وات ساعة إلى الشبكة بنسبة  ٪23أقل عن عام .2011
بلغت ساعات العمل بدون حوادث مضيعة للوقت  843.144ساعة.

شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه ش.م.ع.م
المساهمة في أرباح المجموعة %7,4
األنشطة:
توليد الكهرباء وتحلية المياه
أهم اإلنجازات السنوية:
بلغ إجمالي توافر المحطة  ٪85.6وهي أعلى بمقدار  ٪1عن عام .2011
تم تسليم 2.559جيجا وات ساعة إلى الشبكة بانخفاض بنسبة ٪2مقارنة مع.2011
تم تسليم  49.8مليون متر مكعب بارتفاع بنسبة  ٪6مقارنة مع .2011
بلغ إجمالي ساعات العمل بدون حوادث مضيعة للوقت  3.15مليون سلعة
تشمل  0،78ساعات عمل المقاولين.

الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م
المساهمة في أرباح المجموعة %32,6
األنشطة:
نقل الطاقة الكهربائية
أهم اإلنجازات السنوية:
زاد إجمالي طول دوائر النقل  220كيلو فولت من  835دائرة-كلم في عام  2011إلى
 1.345دائرة – كلم في عام  .2012كما زاد الطول اإلجمالي لدوائر النقل  132كيلو فولت
من  2.970دائرة -كلم في  2011إلى  3.061دائرة-كلم في عام .2012
تم بناء خمسة محطات جديدة في الشبكة (المدينة الزرقاء ،يتي ،القرم ،مطرح وصحار)
كما تمت إضافة محوالت في بوشر والسيب وبركاء الرئيسية وعبري وضنك.
ارتفع أقصى طلب على نظام اإلرسال  4.080( ٪8ميجا وات) والوحدات الخاضعة
للتنظيم بنسبة  21.041( ٪14جيجا وات ساعة) بالمقارنة مع عام .2011
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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المساهمة واإلنجازات لعام 2012م
شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
المساهمة في أرباح المجموعة %25,2
األنشطة:
توزيع وتمديد الكهرباء وصيانة شبكة التوزيع
بمحافظة مسقط.
أهم اإلنجازات السنوية:
زاد عدد المشتركين بمقدار  18322بزيادة قدرها  ٪8.2عن عام .2011
زاد فقد أداء النظام زيادة هامشية ليصل إلى  %12.86مقارنة بنسبة  %11.76في عام .2011
انخفضت مؤشر متوسط االنقطاع عن المشتركين إلى  45.3دقيقة في عام 2012
من  46.7في عام .2011
بلغ الدعم لكل وحدة  7.2ر.ع في عام  2012مقارنة مع  4.29ر.ع في عام .2011

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م
المساهمة في أرباح المجموعة %25,6
األنشطة:
تتولى الشركة توزيع وتمديد الكهرباء وصيانة
شبكات التوزيع في واليات الشرقية ،الداخلية
ومنطقة جنوب الباطنة.
أهم اإلنجازات السنوية:
زاد عدد المشتركين بمقدار  23.864بزيادة قدرها  ٪9عن عام .2011
زاد فقد النظام من نسبة  ٪14,26إلى  ٪15,31في عام .2011
ارتفع مؤشر متوسط االنقطاع عن المشتركين إلى  67دقيقة في عام  2012من  60في عام .2011
بلغ الدعم لكل وحدة  15.51ر.ع في عام  2012مقارنة مع  13.10ر.ع في عام  2011في حين
بلغ الدعم لكل عميل  279ر.ع في  2012مقارنة مع  186في عام .2011
شركة مجان للكهرباء ش.م.ع.م
المساهمة في أرباح المجموعة %15,1
األنشطة:
تتولى الشركة توزيع وتمديد الكهرباء وصيانة
شبكات التوزيع في واليات الظاهرة ومحافظة
البريمي ومنطقة شمال الباطنة.
أهم اإلنجازات السنوية:
زاد عدد المشتركين الجدد بمقدار  12.022مشترك بزيادة قدرها .٪8
زاد فقد النظام إلى نسبة  ٪13.47مقارنة مع  ٪12.9في عام .2011
في عام  2011إرتفع مؤشر متوسط االنقطاع عن المشتركين من  50دقيقة إلى  52دقيقة.
بلغ الدعم لكل وحدة  8.915ر.ع في عام  2012مقارنة مع  7.4ر.ع في عام .2011
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المساهمة واإلنجازات لعام 2012م
شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م
المساهمة في أرباح المجموعة %1,0-
األنشطة:
إنتاج الكهرباء وتحلية المياه باإلضافة إلى توزيع
وإمداد الكهرباء في المناطق الريفية.
أهم اإلنجازات السنوية:
زاد عدد المشتركين بمقدار  2،726مشترك بزيادة قدرها  ٪12مقارنة بعام . 2011
بلغت كفاءة الوقود لتوليد الكهرباء  3.49كيلو وات للتر الواحد في عام  2012وهو رقم
مماثل لما كان عليه في  .2011زادت الطاقة المتولدة والمرسلة من  513.039ميجاوات
ساعة إلى  555.808ميجاوات ساعة بزيادة قدرها  ٪8.3عن عام .2011
زاد انتاج مياه التحلية بمقدار  572.644من  1.413.080متر مكعب في عام  2011إلى 1.985.724
أساسا إلى محطة تحلية المياه في الدقم .
متر مكعب في عام  2012ويرجع هذا
ً
شركة ظفار للطاقة
المساهمة في أرباح المجموعة %5.9
األنشطة:
تقوم الشركة بأعمال توليد ونقل وتوزيع وإمداد
الكهرباء في منطقة اإلمتياز بصاللة
أهم اإلنجازات السنوية:
زيادة  6،260مشترك جديد الى شبكة صاللة  ،بزيادة قدرها  ٪9عن عام .2011
بلغ فقد النظام  ٪16.4مقارنة بنسبة  ٪17.3في عام . 2011
بلغ عدد الوحدات المباعة الخاضعة للتنظيم  1.897جيجا وات ساعة بزيادة بنسبة
 ٪14بالمقارنة مع العام .2011

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م
المساهمة في أرباح المجموعة %9,5-
األنشطة:
شراء وبيع الكهرباء والمياه المرتبطة بها
واإلشراف على اتفاقية إمتياز صاللة.
أهماإلنجازاتالسنوية:
التشغيل الناجح لمشروع الكهرباء والمياه المستقل الجديد في صاللة بسعة إنتاجية 445
ميجا وات وسعة تحلية  15مليون جالون يوم ًيا.
الحصول على كهرباء في وقت مبكر من محطة بركاء ومحطة صحار ( )2مما ساهم بشكل كبير في
تلبية ذروة الطلب في صيف .2012
تمت الصياغة النهائية للعقود ونشر التوليد المؤقت لنظام التوليد الرئيسي ونظام صاللة
للكهرباء لتلبية جميع االلتزامات الخاصة بساعة فقد الحمل في صيف .2012
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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حوكمة وإدارة الشركة
 -1فلسفة 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 نزاهة االفراد والشركات واحترام االخرين.
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.
 -2الهيكل التنظيمي:

حاملي األسهم

وزارة المالية

أمانة سر الشركة
لجنة التدقبق الداخلي

لجنة الموارد البشرية

المدير التنفيذي
إلدارة المخاطر

تنفيذي العمليات
المالية

تنفيذي تقنية
المعلومات

تنفيذي اإلستراتيجيات
والتخطيط

تنفيذي الموارد
البشرية للمجموعة

نائب الرئيس التنفيذي
لشركات اإلنتاج

 -3دور مجلس اإلدارة ولجان المجلس
الجدول التالي يقدم لمحة عامة عن مجلس إدارة شركة الكهرباء القابضة واللجان التابعة للمجلس:
لجنة التدقيق الداخلي

لجنة الموارد البشرية

مجلس اإلدارة
سعادة /محمد بن عبداهلل المحروقي

سعادة /د.عبدالملك بن عبداهلل الهنائي

سعادة /عبدالملك بن عبداهلل الهنائي

سعادة /د.عبدالملك بن عبداهلل الهنائي

الفاضل /عبدالسالم بن ناصر الخروصي

الفاضلة /منال بنت محمد العبدواني

الفاضل /عبدالسالم بن ناصر الخروصي

الفاضلة /منال بنت محمد العبدواني

الفاضلة /منال بنت محمد العبدواني
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التنفيذيين

نائب الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي

التقارير اإلدارية

مجلس اإلدارة

مجلس إدارة شركة الكهرباء القابضة

مهام رفع التقارير

حوكمة وإدارة الشركة
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 لتخصيص 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 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.شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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 -4تشكيل 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:
إن الجدول التالي يعرض أعضاء المجموعة لعام 2012م

الرقم

اسم العضو

الوظيفة بالمجلس

1

سعادة /محمد بن عبداهلل المحروقي

رئيس المجلس

2

سعادة /عبدالملك بن عبداهلل الهنائي

نائب رئيس المجلس

3

الفاضل /عبدالسالم بن ناصر الخروصي

عضو بالمجلس

4

الفاضلة /منال بنت محمد العبدواني

عضو بالمجلس

 -5تأهيل 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  .1993يشغل حالي ًا
منصب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه منذ تأسيس هذه الهيئة في سبتمبر .2007
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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.

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.

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.

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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 -6تفاصيل الحضور بإجتماعات المجلس واللجان خالل عام 2011
محمد بن عبداهلل المحروقي

أسماء األعضاء		

عبدالسالم بن سالم الخروصي

عبدالملك بن عبداهلل الهنائي

منال بنت محمد العبدواني

مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

إجتماعات مجلس اإلدارة

التاريخ	رئيس مجلس اإلدارة

اإلجتماع األول

2012 / 2 / 19

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الثاني	

2012 / 3 / 4

حضر

حضر

إعتذر

حضر

اإلجتماع الثالث

2012 / 4 / 18

حضر

حضر

حضر

إعتذر

اإلجتماع الرابع

2012 / 5 / 28

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الخامس

2012 / 12 / 19

حضر

حضر

حضر

حضر

5

5

4

4

إجمالي عدد اإلجتماعات التي تم حضورها
إجتماعات لجنة التدقيق الداخلي

رئيس اللجنة

عضو

عضو

		
إجتماع لجنة التدقيق الداخلي	التاريخ
اإلجتماع األول

		
2012 / 2 / 13

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الثاني	

		
2012 / 2 / 28

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الثالث

		
2012 / 5 / 28

حضر

حضر

حضر

اإلجتماع الرابع

		
2012 / 9 / 9

حضر

إعتذر

حضر

اإلجتماع الخامس

		
2012 / 12 / 1

حضر

إعتذر

حضر

5

3

5

		
إجمالي عدد اإلجتماعات التي تم حضورها
لجنة الموارد البشرية

		
رئيس اللجنة

عضو

		
إجتماع لجنة الموارد البشرية	التاريخ

		
حضر
		
2012 / 10 / 21
اإلجتماع األول

حضر
1

		
1
		
إجمالي عدد اإلجتماعات التي تم حضورها

 -7المسائل المتعلقة بالمكافآت
خاضعة لقانون الواجب التطبيق وتخضع لموافقة المساهمين ،يقترح دفع مكافآت سنوية ألعضاء مجلس من صافي أرباح
السنة المالية .إجمالي الرسوم المحصلة للجلوس اجتماعات المجلس واللجنة الفرعية يجب أال تتجاوز  6000ريال عماني لكل
عضو كما هو موضح في الجدول أدناه:
العضو
	

رسوم حضور جلسات إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
مجلس اإلدارة	

لجنة التدقيق	لجنة الموارد البشرية	لجنة المناقصات الداخلية

			
سعادة الدكتور /عبدالملك بن عبداهلل الهنائي	3,250
سعادة /محمد بن عبداهلل المحروقي

2,500

400

اإلجمالي	
3,650

		
400
2000

4,900

			
900
2,000
الفاضل /عبدالسالم بن سالم الخروصي

2,900

		
300
1,500

3,800

الفاضلة /منال بنت محمد العبدواني

2,000

اإلجمالي

9,750
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 -8االجتماعات 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.
 -9التواصل 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.
 -10الحوكمة بين شركة الكهرباء القابضة وشركاتها التابعة
تأسست شركة الكهرباء القابضة بموجب قانون القطاع ،وتتمتع الشركة بملكية الشركات الفرعية التابعة لها بنسبة %99.99
باستثناء شركة ظفار للطاقة وشركة ظفار لتوليد الكهرباء؛ حيث تصل نسبة ملكية شركة الكهرباء القابضة في شركة ظفار
للطاقة إلى  ،%98.74بينما تمتلك شركة ظفار للطاقة نسبة  98٫74من أسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء.
واألدوار األساسية لشركة الكهرباء القابضة تشتمل على:
• بصفتها مساهم بأغلبية األسهم في الشركات الفرعية التابعة لها ،ولكونها تمثل ملكية حكومة سلطنة ُعمان،
العمانية؛
فإنها تدعم وتنفذ سياسة الخصخصة التي تتبناها الحكومة ُ
• بصفتها موفر للخدمة للشركات الفرعية التابعة لها ،فإنها تقدم خدمات الدعم المالي والمحاسبة المركزية تبع ًا
لمسؤوليات شركة الكهرباء القابضة بموجب قانون القطاع؛
• بصفتها شركة قابضة للمجموعة ،فإنها تطور وتقود إستراتيجية العمل الخاصة بالمجموعة.
وفي إطار دورها اإلستراتيجي ،تعتبر شركة الكهرباء القابضة مسؤولة عن تعزيز وتطوير أعلى معايير حوكمة الشركات في شتى
أنحاء المجموعة؛ ويشتمل هذا على تعيين كافة أعضاء مجالس إدارة الشركات الفرعية التابعة لها بالتنسيق مع وزارة المالية
تبع ًا لقانون القطاع ،وإن الهيكل اإلداري المطبق داخل الشركة الكهرباء القابضة والشركات الفرعية التابعة لها هو األنسب.

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 98,74 99,9

نسبة المساهمين بشركة الكهرباء القابضة
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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

 -10عدم امتثال الشركة
لم تتكبد الشركة دفع أي غرامة ،ولم تفرض أي قيود على الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة بشأن أي مسألة خالل العام.
 -11سياسة توزيع األرباح
يعتمد المجلس سياسة ثابتة في توزيع األرباح مما يتيح توافر اإلحتياطات المالية الداخلية لدعم اإلستثمارات الرأسمالية في
المستقبل.
 -12توزيع 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.
 -12الحسابات 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.
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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 بقائمة المركز المالي المجمعة كما في  31ديسمبر  2012وقوائم 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  ،2012وعن 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 2013
مسقط ،سلطنة عمان
38

التـقـرير السنــوي 2012

	
  

���	
  	
  
���	
  	
  

قائمة الدخل الشامل المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

2012

2011

		
إيضاح

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

اإليرادات

5

659.133

560.327

تكاليف التشغيل

6

()466.098

()407.002

193.035

153.325

مصروفات إدارية وعمومية

7

()84.332

()76.623

إيرادات أخرى

9

12.970

  5.659

121.673

82.361

إيرادات التمويل

10

2.461

2.492

تكاليف التمويل

11

()17.181

()16.068

106.953

68.785

()22.267

()6.494

84.686

62.291

إجمالي الربح

		

الربح من التشغيل		

الربح قبل الضريبة

		

الضرائب

ربح العام

منسوب إلى:
مساهمي الشركة األم

دخل شامل آخر للعام:

12

		

			
		

			

خسارة إعادة التقييم على أدوات التغطية

إجمالي الدخل الشامل للعام

منسوب إلى:
مساهمي الشركة األم

84.686

62.291

13

85.901

60.156

		

1.215

()2.135

			
		

85.901

60.156

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من  39إلى  67تكون جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقبي الحسابات  -صفحة رقم .32
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39

قائمة المركز المالي المجمعة
كما في  31ديسمبر 2012

إيضاح
		
األصول

2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

			
				

األصول غير الجارية

1.607.112

1.457.362

ممتلكات وآالت ومعدات

7.092

7.092

مدفوعات مقدمة

15

21.267

23.148

مديونيات امتياز الخدمة

16

173.069

157.242

ودائع بنكية

19

48.311

     32.769

1.856.851

1.677.613

الشهرة

األصول الجارية

14
		

			

مخزون

17

39.974

37.855

مديونيات تجارية وأخرى

18

146.828

126.687

ودائع بنكية

19

70.461

31.031

أرصدة بنكية ونقدية

20

62.594

  60.723

319.857

256.296

		
			
إجمالي األصول

حقوق المساهمين
رأس المال واإلحتياطيات

2.176.708

1.933.909

			
			

رأس المال

21

2.000

2.000

االحتياطي القانوني

22

12.342

12.342

االحتياطي العام

23

3.000

3.000

احتياطي التغطية

13

()1.860

()3.075

421.123

336.989

628.598

633.190

1.065.203

984.446

األرباح المحتجزة

		
25

أموال المساهمين

		
إجمالي حقوق المساهمين

االلتزامات

			

االلتزامات غير الجارية

			

قرض ألجل

26

125.512

86.586

التزامات إيجار تمويلي

27

49.102

53.360

دائنيات تجارية وأخرى

28

8.131

16.058

مخصص تكاليف ازالة األصول من الموقع

29

43.347

57.689

مخصص منافع الموظفين

29

7.983

7.040

يتبع صفحة رقم 35
اإليضاحات المدرجة بالصفحات من  39إلى  67تكون جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة المركز المالي المجمعة
كما في  31ديسمبر ( 2012تابع)

إيضاح
		
االلتزامات (تابع)
االلتزامات الجارية

2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

			
			

مخصص للصيانة الرئيسية

29

4.703

4.192

إيرادات مؤجلة

31

105.458

95.875

عجز أدوات التغطية

13

8.940

10.240

دفعة مقدمة من وزارة المالية

30

93.545

100.025

التزام ضريبة مؤجلة

32

51.305

  37.872

498.026

468.937

قرض ألجل

26

11.086

10.354

اقتراضات قصيرة األجل

33

305.000

190.000

سحب على المكشوف من بنوك

34

9.674

13.685

التزامات إيجار تمويلي

27

4.258

3.830

دائنيات تجارية وأخرى

28

269.322

256.511

9.222

1.766

مخصص منافع الموظفين

29

3.617

3.166

عجز أدوات التغطية

13

1.300

    1.214

613.479

480.526

		

التزام الضريبة الجارية

		

			
إجمالي االلتزامات

1.111.505

		

949.463

			
2.176.708

إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

1.933.909

اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المدرجة بالصفحات من  2إلى  38بتاريخ  23فبراير  2013ووقعها نيابة عنهم:

عمر خلفان الوهيبي
الرئيس التنفيذي

سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبداهلل الهنائي
عضو مجلس االدارة

سعادة /محمد بن عبداهلل المحروقي
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مراقبي الحسابات  -صفحة رقم .32
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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القائمة المجمعة للتغييرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
رأس المال
		

في  1يناير 2011

اإلحتياطي

اإلحتياطـي

احتياطي

األرباح

أموال

القانوني

العام

التغطيه

المحتجزة

لمساهمين

اإلجمالي

المجموع

حقوق األقلية

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

12.342

3.000

()940

275.537

633.190

925.129

-

	        

925.129

										
الدخل الشامل:
-

ربح العام
دخل شامل آخر:

-

-

62.291

-

						

تسويات القيمة العادلة

-

-

-

()2.135

62.291

		
-

-

-

62.291

-

()2.135

		
()2.135

-

لعقود مبادلة أسعار الفائدة
معامالت مع المالكين:

										
		-

اقتناء حقوق األقلية

		
توزيعات نقدية مدفوعة
2.000

في  31ديسمبر 2011

-

-

()332

-

	        -

	       -

	        -

	        -

	  
  
(   - 	       )507

12.342

3.000

3.075

336.989

633.190

()332

984.446

-

()332

(	     )507

      )507(	       -

-

984.446

	          

										
2.000

في  1يناير 2012

12.342

3.000

3.075

336.989

633.190

984.446

-

984.446

	        

										
الدخل الشامل:
ربح العام
دخل شامل آخر:

-

-

-

-

84.686

-

84.686

84.686

-

										
-

تسويات القيمة العادلة

-

-

1.215

-

-

1.215

1.215

-

لعقود مبادلة أسعار الفائدة
معامالت مع المالكين:

										

تسوية المستحقات مقابل

-

-

-

-

-

()4.592

()4.592

()4.592

-

بيع شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م
		
اقتناء حقوق األقلية

-

-

-

-

()51

-

()51

-

		
توزيعات نقدية مدفوعة

	        -

	       -

	        -

	          -

()501

-

()501

)501(	       -

12.342

3.000

()1.860

421.123

628.598

1.065.203

-

في  31ديسمبر 2012

2.000

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من  39إلى  67تكون جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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()51

1.065.203

قائمة التدفقات النقدية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2012

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

الربح قبل الضريبة
تسويات:

2012

2011

106,953

68,785

		

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

72.800

66,832

خسارة بيع ممتلكات وآالت ومعدات

32

625

مخصص(/استرداد مخصص) تقادم المخزون

626

()600

مخصص(/استرداد مخصص) ديون مشكوك في تحصيلها

1.704

851

مخصص مصروفات مكافآت العاملين

1.823

7,434

مخصص صيانة عامة

511

545

مصروفات فوائد

17.181

14,369

إيرادات فوائد

()2.461

()2,492

رد مبلغ الخصم على مخصص إزالة أصول الموقع

1.256

1,699

التدفق النقدي التشغيلي قبل تغييرات في رأس المال العامل

200.425

158,048

دفع مكافآت نهاية الخدمة

		

تغييرات رأس المال العامل:

		

()358

مخزون

()2.745

()2,131

مديونيات تجارية وأخرى

()26.436

7,428

مدفوعات مقدمة

1.881

574

مديونيات عن امتياز الخدمة

()15.827

()39,134

إيراد مؤجل

9.583

18,738

دفعات من وزارة المالية

()6.480

38,404

دائنيات تجارية وأخرى

7.592

46,112

النقد الناتج من التشغيل

167.993

227,681

ضريبة دخل مدفوعة

()821

(     )348

صافي النقد من أنشطة التشغيل

167.172

227,333

التدفق النقدي من أنشطة اإلستثمار

		

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()241.966

()285,510

المتحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

93

279

(استثمار)/استرداد ودائع بنكية

()54.972

()7,325

فائدة مستلمة

2.461

2,492

فائدة مدفوعة

()17.181

()14,369

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()311.565

()304,433

يتبع صفحة رقم 38
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قائمة التدفقات النقدية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2012تابع)

2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

115.000

114.000

اقتراضات قصيرة األجل

39.657

17.183

قرض ألجل مسدد

()3.830

()5.043

تسوية التزامات إيجار تمويلي

()51

()332

تسوية اقتناء حقوق األقلية	)501(    

(  )507

توزيعات نقدية مدفوعة

150.275

125.301

صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

5.882

48.201

صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

47.038

()1.163

النقد وما يماثل النقد في بداية العام

52.920

47.038

النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

62.594

60.723

أرصدة نقدية وبنكية

()9.674

()13.685

سحب على المكشوف

52.920

47.038

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من  39إلى  67تكون جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 - 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
العماني بتاريخ  19أكتوبر .2002
الشركات التجارية ُ
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 – خصخصة -قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة
عمان وتقديم خدمات مركزية محددة لشركاتها التابعة.
بدأت الشركات التابعة أعمالها باستثناء شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م 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
98,74

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”).
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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ملخص 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.
أساس إعداد القوائم المالية

1-2

(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  2012تجاوزت التزامات المجموعة الجارية أصولها الجارية بمبلغ قدره  293.622مليون ريال ُعماني
( 224.230 -2011مليون 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 والتفسيرات على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم تطبقها الشركة بصورة مبكرة:
تم نشر عدد من المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة على المعايير الحالية والتي أصبحت إجبارية بالنسبة للفترات
المحاسبيـة السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو في فترات الحقة ،ولكن لم تطبقها المجموعة بصورة مبكرة .وال يتوقع أن
ينتج تأثير جوهري عنها على القوائم المالية المجمعة للمجموعة ،فيما عدا العايير المبينة ادناه:
المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 19المعدل) “ -منافع الموظفين”( -يدخـل حيز التطبيق مـن  1يناير  2013أو بعد ذلك).
المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 27المنقح)“ -قوائم مالية منفصلة” (يدخل حيز التطبيق من  1يناير  2013أو بعد ذلك).
معيار التقارير المالية الدولي رقم “ - 9األدوات المالية “ (يدخـل حيز التطبيق مـن  1يناير  2015أو بعد ذلك التاريخ).
معيار التقارير المالية الدولي رقم “ - 10القوائم المالية المجمعة” (يدخل حيز التطبيق من  1يناير  2013أو بعد ذلك التاريخ).
معيار التقارير المالية الدولي رقم “ - 12اإلفصاحات عن الحصص في كيانات أخرى” (يدخل حيز التطبيق من  1يناير  2013أو بعد
ذلك التاريخ).
معيار التقارير المالية الدولي رقم “ - 13قياس القيمة العادلة” (يدخل حيز التطبيق من  1يناير  2013أو بعد ذلك التاريخ).
2-2

أساس 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
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2-2

أساس التجميع (تابع)

شركات تابعة (تابع)
مباشرة بقائمة 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.
معامالت وحقوق غير مسيطرة
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 قائمة الدخل الشامل .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 أوااللتزامات ذات الصلة.
وقد يعني هذا أن المبالغ التي أدرجت سابق ًا في دخل شامل آخر تم إعادة تصنيفها بقائمة دخل شامل مجمعة.
3-2

العمالت األجنبية

العماني وهو عملة سلطنة عمان كونها عملة البيئة اإلقتصادية
تقاس وتعرض البنود المدرجة بالقوائم المالية بإستخدام الريال ُ
العماني ومقربة ألقرب ألف.
الرئيسية التي تعمل الشركة ضمنها (“العملة التنفيذية”) .يتم اعداد القوائم المالية المجمعة بالريال ُ
تدرج المعامالت المنفذة بالعمالت األجنبية بشكل مبدئي وفق ًا لمعدالت الصرف السائدة في تاريخ المعاملة .تدرج األصول
واإللتزامات المالية المنفذة بعمالت أجنبية باستخدام معدالت الصرف السائدة بتاريخ التقرير .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 المجمعة.
4 -2

الممتلكات واآلالت والمعدات

تدرج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقص ًا 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 االعمار االنتاجية المتوقعة لكل
جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ،حيث أنها األقرب في عكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية
المستقبلية المضمنة في األصل.
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

47

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 - 2ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
 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 األالت

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.
6-2

األدوات المالية

تدرج األصول وااللتزامات المالية بقائمة المركز المالي المجمعة للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرف ًا في المخصصات
التعاقدية لألداة.
األدوات المالية غير المشتقة
تتكون األدوات المالية غير المشتقة من المديونيات التجارية والمديونيات األخرى وودائع بنكية 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 من تاريخ اإليداع .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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 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 سابق ًا 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.
 - 2ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
7-2

االنخفاض 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.
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.
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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 7-2االنخفاض بالقيمة (تابع)
األصول المالية (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.
8-2

المخزون

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.
9-2

مديونيات 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 معدل الفائدة الفعال
مخصوم ًا منها خسائر االنخفاض في القيمة.
10-2

النقد 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 قائمة المركز المالي المجمعة ،يعرض السحب على المكشوف ضمن إلتزامات جارية.
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11-2

دائنيات تجارية

الدائنيات التجارية هي التزامات تدفع عن البضائع والخدمات التي تم الحصول عليها في سياق االعمال االعتيادية من موردين.
الحسابات المدينة 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 -2

تكاليف 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.
13-2

الضريبة

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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14-2

منافع الموظفين

تستحق منافع نهاية الخدمة وفق ًا لشروط توظيف موظفي الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي مع مراعاة متطلبات قانون
العماني لعام  2003وتعديالته .تدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل تذاكر السفر عند استحقاقها للموظفين ويكون
العمل ُ
استحقاق لاللتزام المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ قائمة المركز المالي .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 تاريخ التحويل وفق ًا
العمانيين.
لشروط قانون التأمينات اإلجتماعية لعام  1991وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة ُ
تدرج المساهمات لخطة تقاعد معرفة للمساهمات وفق ًا لقانون التأمينات االجتماعية لعام  ،1991كمصروفات في قائمة
الدخل الشامل عند تكبدها.
15-2

المخصصـات

يتم إدراج المخصصات في قائمة المركز المالي 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.
16-2

مخصص 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.
17-2

اإليرادات

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.
تتضمن اإليرادات كذلك مبالغ التمويل المستلمة من وزارة المالية بما يختص بالتكلفة المتعلقة بأعمال صاللة الخاصة
العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م ،وهي شركة تابعة.
بالشركة ُ
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.
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17-2

اإليرادات (تابع)

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.
18-2

الدعم 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.
19-2

اإليرادات 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  ،2011تدرج مساهمات
العمالء ما عدا األصول الممولة من قبل الحكومة لالستخدام العام وفق ًا لتفسير اللجنة التطبيقية لمعايير التقارير المالية
الدولية رقم « 18تحويل األصول من العمالء» وال يتم تأجيلها.
اإليجارات
إيجارات تشغيلية
اإليجارات التي يحتفظ المؤجر بجزء كبير من مخاطر وعوائد ملكيتها تصنف كإيجارات تشغيلية .يتم إدراج المدفوعات
بموجب عقود إيجار تشغيلية (بصافي أية حوافز مستلمة من المؤجر) في قائمة الدخل الشامل المجمعة على أساس
القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
إيجارات تمويلية
إيجارات الممتلكات واآلالت والمعدات التي تحتفظ فيها المجموعة بجزء كبير من مخاطر وعوائد ملكيتها تصنف كإيجارات
تمويلية .تتم رسملة اإليجارات التمويلية 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.
21-2

منح 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 الشامل المجمعة على مدة الفترة الالزمة لمطابقتها
مع التكاليف التي يُعتزم 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.
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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إدارة 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.

(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
العماني مرتبط بالدوالر األمريكي .وبما أن معظم معامالت العملة األجنبية تنفذ بالدوالر االمريكي
الدوالر االمريكي .أن الريال ُ
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.
إن الزيادة أو النقص بمعدل  %1بمعدالت الفائدة على الودائع البنكية كانت ستؤدي إلى زيادة/انخفاض األرباح بالمبالغ المبينة
أدناه:
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		
التغيير بايرادات فوائد الودائع البنكية

1.187

601

اقتراضات
لدى المجموعة التزامات محملة بفوائد تعرضها لمخاطر معدل الفائدة .بتاريخ التقرير ،كانت معدالت الفائدة ألدوات الشركة
المحملة بفوائد كاآلتي:
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

54

قرض ألجل

136.598

96.940

اقتراضات قصيرة األجل

305.000

190.000

سحب على المكشوف من بنوك

  9.674

13.685

448.572

300.625
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

1-3

عوامل المخاطر المالية (تابع)
 -2مخاطر معدل الفائدة (تابع)
اقتراضات (تابع)
إن الزيادة أو النقص بمعدل  %1بمعدالت الفائدة على االلتزامات المحملة بفوائد كانت ستؤدي إلى انخفاض/زيادة األرباح بالمبالغ
المبينة أدناه:
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		
قرض ألجل

1.116

883

اقتراضات قصيرة األجل

2.770

1.330

سحب على المكشوف من بنوك

  33

175

3.919

2.388

(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 وفق ًا 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 التقرير 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.
فيما يلي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المصاحبة لاللتزامات المالية:
 31ديسمبر 2012
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

			
ال تحمل فائدة
دائنيات تجارية وأخرى

277.453

277.453

8.131

269.322

-

					
					
تحمل فائدة
قرض ألجل

136.598

166.846

11.086

101.317

24.195

اقتراضات قصيرة األجل

305.000

305.000

305.000

-

-

سحب على المكشوف

9.674

9.674

9.674

-

-

التزامات التأجير التمويلي

53.360

89.864

11.559

43.583

34.722

504.632

571.384

337.319

144.900

58.917

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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-3

إدارة المخاطر المالية (تابع)

1-3

عوامل المخاطر المالية (تابع)

(ب)

مخاطر السيولة (تابع)
 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

16.058

256.511

-

           

					
					
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

فيما يلي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المصاحبة للمشتقات وهي أدوات تغطية التدفقات النقدية:
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

							
							
 31ديسمبر 2012

10.240

62.854

7.979

41.179

13.696

							
 31ديسمبر 2011

11.454

70.304

7.451

42.340

		 20.513

(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.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

1-3

عوامل المخاطر المالية (تابع)

(ج)

مخاطر االئتمان (تابع)
كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للمديونيات التجارية ومديونيات امتياز الخدمة بتاريخ التقرير وفق ًا لنوع العميل
كما يلي:
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		
عمالء القطاع الحكومي (متضمنة مديونيات امتياز الخدمة)

226.747

209.699

عمالء القطاع الخاص اآلخرين

59.599

47.607

286.346

257.306

كانت أعمار المديونيات التجارية وخسائر اإلنخفاض في القيمة ذات العالقة بتاريخ التقرير كما يلي:
		
 31ديسمبر 2010
			
 31ديسمبر 2011
اإلجمالي

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

46.785

-

-

38.687

-

-

أقل من شهر

12.564

()204

-

11.535

()130

11.405

من شهر إلى  3أشهر

28.907

()640

28.267

23.546

()276

23.270

 3أشهر إلى سنة

14.243

()1.176

13.067

18.525

()928

17.597

سنة إلى  5سنوات

183.847

()6.290

177.557

165.013

()5.738

159.275

286.346

()8.310

218.891

257.306

()7.072

211.547

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 التقرير
كما يلي:
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

مديونيات امتياز الخدمة

173.069

157.242

مديونيات تجارية (إجمالي)

113.277

100.064

مديونيات اخرى

21.772

16.070

ودائع بنكية

118.772

63.800

أرصدة بنكية ونقدية

62.594

  60.723

489.484

397.899

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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إدارة رأس المال

تهدف سياسة المجموعة عند إدارة رأس المال إلى حماية قدرة المجموعة على االستمرار وفق ًا لمبدأ االستمرارية وتوفير
عوائد كافية للمساهمين.
تقوم سياسة المجموعة 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.
تحدد المجموعة مبالغ رأس المال بما يتوافق مع المخاطر .تدير الشركة هيكل رأس المال وتعدله على أساس التغيرات
باألحوال االقتصادية وخصائص المخاطر لألصول المعنية.
3-3

تقدير 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.
-4

التقديرات 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.
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
أعتبرت المجموعة اإليرادات الناشئة عن أصول ساهم بها العمالء والمدرجة وفق ًا لتفسير اللجنة التطبيقية لمعايير التقارير
المالية الدولية رقم “ 18تحويل األصول من العمالء” على أنها خاضعة للضريبة وفق ًا لمناقشات اإلدارة مع السلطات الضريبية.
وفق ًا لتوجيهات السلطات الضريبية العمانية ،إعتبرت الشركة االيرادات لتفسير اللجنة التطبيقية لمعايير التقارير المالية
الدولي رقم  18كإيرادات خاضعة للضريبة من  2010إلى  .2012تم معاملة المشاريع التي قامت الحكومة برعايتها كمنحة
حكومية وتم إزالتها من حسابات الضريبة إعتبارا ً من عام .2007
ضريبة مؤجلة
تقوم المجموعة بتكوين مخصص اللتزام ضريبة مؤجلة خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة والناشئة أساس ًا عن استهالك
ضريبي معجل.
بناء على الالئحة التنفيذية الصادرة من قبل السلطات الضريبية العمانية في  28يناير  ،2012أخذت اإلدارة إعتماد تطبيق تفسير
ً
اللجنة التطبيقية لمعايير التقارير المالية الدولية رقم  4والمعيار المحاسبي الدولي رقم 17على التوالي في اإلعتبار من عام
 2007ألغراض الضريبة .نتج عن تبني التغيرات أعاله بأثر رجعي في تصنيف اإليجار من إيجار تشغيلي إلى إيجار تمويلي مصروفات
ضريبة مؤجلة اضافية في هذه القوائم المالية واألثر المقابل لإللتزام في قائمة المركز المالي.
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 - 5اإليـرادات
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

مبيعات الكهرباء

311.574

278.234

مبيعات مياه

90.709

84.225

الدعم الحكومي المستلم

204.101

142.996

تمويل تشغيل حقوق اإلمتياز في صاللة

48.197

34.408

إيرادات تشغيلية أخرى

9.428

10.016

664.009

549.879

()4.876

10.448

659.133

560.327

الحد األقصى المسموح به حسب آلية التحكم في األسعار

 - 6تكاليف التشغيل
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

تكاليف شراء الطاقة والمياه

353.770

292.621

االستهالك واالهالك

69.220

63.986

رسوم عقد تشغيل وصيانة المحطة

19.742

24.886

تكاليف مواد وكيماويات

8.558

8.278

مصروفات منافع موظفين

7.059

6.712

مصروفات خدمات

2.283

3.806

تكاليف مباشرة أخرى

	   5.466

    6.713

466.098

407.002

 - 7مصروفات عمومية وإدارية
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2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

مصروفات منافع موظفين

44.876

42.696

مصروفات خدمات

22.596

19.823

عموالت

9.468

8.629

اإلستهالك واإلهالك

3.580

2.846

رسوم حضور جلسات وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

489

571

مصروفات أخرى

3.323

   2.058

84.332

76.623
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 -8مصروفات منافع الموظفين
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

اجور ورواتب ومنافع أخرى

45.606

39.195

مكافآت نهاية الخدمة

6.329

  10.213

51.935

49.408

مخصص إلى:

		

تكاليف التشغيل

7.059

6.712

مصروفات عمومية وإدارية

44.876

42.696

51.935

49.408

 - 9إيرادات أخرى
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

جزاءات وغرامات

2.031

1.195

خسارة من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات

()32

()625

إيرادات أخرى

10.971

5.089

12.970

5.659

 - 10إيرادات التمويل
ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

2.461

2.492

ايرادات فوائد

2012

2011

 -11تكاليف التمويل

التمويل المحمل في:

2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

التزامات اإليجار التمويلي

7.895

8.549

قروض طويلة األجل

5.169

4.422

تعديل مبلغ مخصص إزالة األصول من الموقع

1.254

1.699

قروض قصيرة األجل

2.366

1.218

تسهيالت السحب على المكشوف

497

     180

17.181

16.068

- 12

الضريبة

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.
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

الضريبة الجارية

8.836

1.785

الضريبة المؤجلة

13.431

4.709

22.267

6.494

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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- 12

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:
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

الربح المحاسبي قبل الضريبة

106.953

68.785

ضريبة الدخل وفق ًا للمعدل المطبق بسلطنة عُ مان %12

12.834

7.981

يضاف(/يطرح) األثر الضريبي لـ:

		

إيرادات معفاة من الضريبة

()600

()354

التغييرات في الفروق المؤقتة

105

954

خسائر ضريبية للسنة الحالية غير مدرجة

5.471

()2.172

ضريبة متعلقة بسنوات سابقة

	      4.457

           85

الضريبة الجارية وفق ًا لقائمة الدخل الشامل

22.267

6.494

تم اإلنتهاء من الربوط الضريبية لشركة الكهرباء القابضة ش,م.ع.م مع السلطات الضريبية العمانية عن كافة السنوات
حتى  31ديسمبر  2009حيث تم اإلتفاق حول الضرائب لكل الشركات التابعة مع السلطات الضريبية العمانية لجميع السنوات
حتى  31ديسمبر  .2006ترى إدارة الشركة أن الضرائب اإلضافية ،إن وجدت ،المتعلقة بالسنوات الضريبية المفتوحة لن تكون
جوهرية على المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر .2012
- 13

(خسارة)/ربح القيمة العادلة 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.
- 14

الممتلكات واآلالت والمعدات
حركة الممتلكات واآلالت والمعدات مبينة في الصفحات  37و.38
ممتلكات 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

62

2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

لمرافق التوليد

17,843

17.843

لمرافق النقل والتوصيل

5,305

5.305

23,148

23.148
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 - 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
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

مخزون

56.743

54.473

ناقص ًا :مخصص تقادم المخزون

()16.769

()16.618

39.974

37.855

الحركة في مخصص تقادم المخزون
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

في  1يناير

()16.618

()19.623

مخصصات (مكونة)/مردودة

()626

600

مبالغ مشطوبة

475

   2.405

في  31ديسمبر

()16.769

16.618

 - 18مديونيات تجارية وأخرى
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

المديونيات التجارية

113.277

100.064

ناقص ًا :مخصص إنخفاض القيمة

()7.072(	 ) 8.310

صافي المديونيات التجارية

104.967

92.992

مدفوعات مقدم ًا ودفعات

20.089

17.625

مديونيات أخرى

21.772

16.070

146.828

126.687

الحركة في مخصص انخفاض القيمة
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

في  1يناير

7.072

6.314

ديون معدومة مهلكة

()466

()93

مخصص مكون(/مسترد) للعام

	   1.704

851

في  31ديسمبر

8.310

7.072

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.

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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 - 19ودائع بنكية
تترواح فترات استحقاق الودائع البنكية بين  125و  984يوم ًا ( 90 – 2011و  1.024يوم ًا) من تاريخ التقرير ،وهي مودعة لدى بنوك
تجارية في عمان.
 - 20النقد وما يماثل النقد
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

نقد في الصندوق

66

62

حسابات بنكية

62.528

60.661

62.594

60.723

 - 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.
 - 23اإلحتياطي العام
وفق ًا لسياسة المجموعة تقوم الشركات ما عدا شركة ظفار للطاقة بعد التحويل إلى االحتياطي القانوني ،بتحويل مبلغ ال
يتجاوز  %20من األرباح إلى االحتياطي العام حتى يبلغ ذلك االحتياطي نصف رأس المال للشركة المعنية .هذا االحتياطي قابل
للتوزيع على المساهمين.
 -24حقوق األقلية
إجمالي قيمة األسهم المنسوبة لمساهمي الحقوق غير المسيطرة كما في  31ديسمبر  2012تبلغ  375.025سهم (– 2011
 400.318سهم عادي) والذي يعادل  )%1.35 – 2011( %1.26من حقوق التصويت في شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م.
لم يتم اإلفصاح عن الحقوق غير المسيطرة في هذه القوائم المالية المجمعة حيث ترى اإلدارة بأن مبلغ الحقوق غير
المسيطرة 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  ،2012قامت الشركة بتعديل المبلغ بالزيادة وقدره  4.592مليون ريال عماني المدفوع لوزارة المالية مقابل بيع
شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م مقابل أموال المساهمين.
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 - 26قروض ألجل
2011

2010

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

غير جارية

125.512

86.586

جارية

11.086

10.354

136.598

96.940

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  %0.53و %0.63 – 2011( %3.25و .)%3.25حتى  31ديسمبر  ،2012تم سحب تسهيالت بقيمة تقارب  126مليون ريال
ُعماني ( 100 – 2011مليون ريال ُعماني).
القرض ألجل يستحق السداد على ستة أقساط نصف سنوية والتي بدأت بتاريخ  4نوفمبر .2007جدول سداد القرض كما يلي:
 31ديسمبر 2012

أقل من

سنة إلى

اكثر من

القيمة الدفترية

سنة واحدة

خمس سنوات

خمس سنوات

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

136.598

11.086

101.317

24.195

		

التزامات
 31ديسمبر 2011
التزامات

10.354

96.940

38.078

48.508

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

2012

2012

2011

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

أقل من سنة واحدة

11.559

4.258

11.725

3.830

من سنة إلى خمس سنوات

43.583

21.770

45.050

20.158

أكثر من خمس سنوات

34.722

27.332

44.813

33.202

89.864

53.360

101.588

57.190

فترات استحقاق إلتزامات االيجار التمويلي كما يلي:
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

التزامات تأجير غير جارية

49.102

53.360

التزامات تأجير جارية

4.258

3.830

53.360

57.190

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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- 28

دائنيات تجارية وأخرى

غير جارية

2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

مستحقات أخرى
جارية

8.131

16.058

		

دائنيات تجارية

26.322

68.456

دائنيات أخرى

82.444

5.620

مستحقات

160.556

182.435

269.322

256.511

277.453

272.569

إجمالي الدائنيات التجارية واألخرى

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

غير جارية

2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

منافع الموظفين

7.983

7.040

تكاليف إزالة األصول من الموقع

43.347

57.689

مصروفات خدمات

4.703

   4.192

56.033

68.921

جارية
منافع العاملين

		
3.617

3.166

الحركة في مخصص منافع العاملين
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

في  1يناير

10.206

3.130

إضافات لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين العمانيين

1.095

5.606

إضافات أخرى

728

1.828

مدفوعات خالل العام

(   )358( 	    )429

في  31ديسمبر

11.600

10.206

حركة مخصص تكاليف إزالة األصول من الموقع
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

في  1يناير

57.689

60.415

مكون خالل العام

()15.598

()4.425

فروقات المبالغ المخصومة وأثر التغيرات في معدل الخصم

1.256

   1.699

في  31ديسمبر

43.347

57.689

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.
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 - 29مخصصات (تابع)
حركة مخصص تكاليف الصيانة الرئيسية
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

في  1يناير

4.192

3.647

مكون خالل العام

1.552

1.552

مردود نظرا ً لالصالحات الكبيرة المتكبدة خالل العام

()1.041

()1.007

في  31ديسمبر

4.703

4.192

 -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 المدرجة 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 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 2012

للعام

 31ديسمبر 2012

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

			

مخصص تقادم المخزون

()187

()258

()445

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()849

()148

()997

خسائر ضريبية متراكمة

()2.421

()1.927

()4.348

التزام إيجار تمويلي

()1.490

1.490

-

إيرادات مؤجلة

()639

639

-

إزالة أصول الموقع

()2.140

207

()1.933

()7.726

3

()7.723

اإللتزام

			

مدفوعات مقدمة

2.140

()2.140

-

استهالك ضريبي معجل

43.458

15.568

59.028

45.598

13.428

59.028

37.872

13.431

51.305

صافي التزام الضريبة المؤجلة
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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

()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

()2.140(	 ) 389

()6.268
االلتزام

()7.726

()1.458

			

مدفوعات مقدمة

2.208

()68

2.140

استهالك ضريبي معجل

37.223

6.235

43.458

39.431

6.167

45.598

33.163

4.709

37.872

صافي التزام الضريبة المؤجلة

- 33

		

اقتراضات قصيرة األجل

اقتراضات قصيرة األجل

2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

305.000

190.000

االقتراضات قصيرة األجل للمجموعة منفذة بالريال العماني.
تحمل التسهيالت االئتمانية معدل فائدة ثابت وهي مستحقة الدفع بدفعة واحدة في  30يونيو  .2013االقتراضات 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 مع هذه األطراف نتجت في سياق األعمال اإلعتيادية .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  0.038مليون ريال ُعماني (2011
–  0.070مليون ريال ُعماني) وبلغت المديونيات التجارية بنهاية العام  0.118مليون ريال ُعماني ( 0.080 – 2011مليون ريال ُعماني).
وتكبدت الشركة األم أيض ًا تكاليف نيابة عن الهيئة وبلغ الرصيد مستحق القبض بنهاية العام فيما يتعلق بذلك  1.474مليون
ريال ُعماني ( 1.023 – 2011مليون ريال ُعماني).
لم يتم إدراج أية مصروفات تتعلق بديون ردئية أو مشكوك في تحصيلها على المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة خالل
العام ( – 2011ال 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:
2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

منافع قصيرة األجل للموظفين

4.805

5.551

منافع ما بعد الخدمة

717

794

مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة

	  429

   571

5.951

6.916

 - 36توزيعات أرباح مقترحة
اقتـرح مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ  23فبراير  2013تـوزيع أرباح نقـديـة بواقع  0.250ريال عماني لكل سهم بإجمالي 500.000
ريال عماني على رأس مال المجموعة الحالي ( 0.250 -2011ريال عماني لكل سهم بإجمالي  500.000ريال عماني) .تخضع هذه
التوزيعات لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
 - 37إلتزامات

التزامات التأجير التشغيلي

2012

2011

ريال عماني باآلالف

ريال عماني باآلالف

		

ليست أكثر من سنة واحدة

156.777

105.399

أكثر من سنة واحدة وليست أكثر من خمس سنوات

1.099.637

1.046.806

أكثر من خمس سنوات

1.622.137

1.828.492

2.878.551

2.980.697

		
التزامات رأسمالية

90.451

94.727

خطابات اعتماد

8.387

8.812

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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 -38التزامات عرضية
شركة الغبرة للطاقة والتحلية ش.م.ع.م
(أ) فرضت وزارة النفط والغاز فوائد تأخير قدرها  803.564ريال عماني ( 807.837 -2011ريال عماني) وذلك عن التأخير في دفع
فواتير الغاز للسنوات  2005إلى  2008بفائدة قدرها .%6
ترى االدارة أن هذه الفوائد قد ال تكون مستحقة الدفع نظرا ً لعدم وجود التزام تعاقدي في غياب اتفاقية لتوريد الغاز بين
الشركة والوزارة ،كما تعتقد الشركة أن نسبة  %6مرتفعة ،والشركة بصدد التفاوض مع الوزارة للتنازل عن مصروقات
الفوائد.
(ب) قدم ورثة حبيب خلفان الحسني مطالبة بمبلغ قدره  1.324.000ريال عماني فيما يتعلق بقطعة ارض ضمن مقر الشركة.
ومازالت المطالبة بانتظار إعادة النظر فيها في محكمة اإلستئناف.
(ج) رفعت كينت الدولية ش.م.م دعوى قضائية لدى المحكمة االبتدائية فيما يتعلق بإيقاف أمر الشراء المزعوم رقم
جي 15454/009من طرف واحد بتاريخ  26سبتمبر  .2009وسيتم تحديد مقدار األضرار الواجب دفعها وفق ًا للمطالبة من قبل
خبير.
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 ُعماني
وبناء عليه فقد قامت المجموعة في قوائمها المالية بإدراج جزء مالئم
شهري ًا حسبما هو محدد من جانب المجموعة.
ً
من العالوات المتنازع عليها كإيراد وفق ًا لتفسير اللجنة التطبيقية لمعايير التقارير المالية الدولية رقم  12في هذه القوائم
المالية.
(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.
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 -38التزامات عرضية (تابع)
(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 أيضا أحد
وبناء على ذلك فقد قامت بإبالغ الحكومة .تم اإلبالغ عن األحداث المهمة األخرى
هذه األحداث بمثابة “أحداث طبيعة قاهرة”.
ً
ً
ً
من جانب المجموعة على أنها “أحداث سياسية قاهرة” .وتبعا لذلك ،لم تكون المجموعة مخصصا 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.
(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  .2007كانت
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.

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
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 -38التزامات عرضية (تابع)
(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  ،2011طالبت الحكومة بمبلغ  31.677ريال ُعماني كغرامات جزائية مؤقتة عن انقطاع التيار الكهربائي خالل عام  .2009وقد
احتسبت المجموعة ودفعت مبلغ قدره  6.873ريال ُعماني كغرامات عن انقطاع التيار .ترى إدارة المجموعة أنه ليست هناك
بناء
التزامات قانونية أو استداللية فيما يتعلق بالغرامات الجزائية عن حاالت انقطاع التيار الكهرباء بموجب اتفاقية االمتيازً .
على ذلك لم يتم تكوين أي مخصص للغرامات الجزائية المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي في هذه 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 .تتناقش المجموعة حاليا مع الشركة
العمانية لشراء الطاقة حول أساس احتساب عقوباتها .ترى إدارة الشركة األم والمجموعة أنه ليست هناك التزامات قانونية
بناء على ذلك لم يتم
أو استداللية فيما يتعلق بالغرامات الجزائية عن حاالت انقطاع التيار الكهرباء بموجب اتفاقية االمتيازً .
تكوين أي مخصص للغرامات الجزائية المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي في عام  2010في هذه القوائم المالية.
(ي)

حاالت انقطاع التيار الكهربائي  -الغرامات الجزائية عن سنة 2011

في  ،2012طالبت الحكومة بمبلغ  6.512ريال عماني كغرامات جزائية عن انقطاع التيار الكهربائي خالل عام  .2011وقد اعتمدت
الشركة والمجموعة على تقرير جودة األداء السنوي المدقق لعام  ،2011الذي أعده استشاريون مستقلون قاموا باحتساب
مجمل الغرامات بمبلغ  2.880ريال عماني ،والتي دفعتها الشركة األم والمجموعة بالفعل في  4أبريل  .2012ووافقت الشركة
بناء على التقدير الداخلي لهذه المطالبات.
األم والمجموعة باإلضافة إلى ذلك وقدمت للمطالبة مبلغ وقدره  1.348ريال عماني ً
وبناء عليه ،ترى إدارة الشركة األم والمجموعة أنه ال توجد التزامات قانونية أو استداللية بموجب اتفاقية االمتياز لذا لم يتم
ً
تكوين مخصص لغرامات انقطاع التيار الكهربائي في هذه القوائم المالية.
(ل)

معدل مطالبة اضافي على استهالك الغاز

خالل يناير  ،2013طالبت وزارة النفط والغاز مبلغ  186.004ريال عماني مقابل قيمة إضافية على كميات الغاز الطبيعي المستهلك
ً
زيادة على تلك التي تم التنبؤ بها في الفترة من مارس  2012إلى ديسمبر  .2012وبينما تراجع المجموعة المطالبة بالتفصيل،
ً
ً
ترى اإلدارة أن المطالبة غير مقبولة في ضوء حقيقة أن االستهالك الزائد للغاز كان ضروريا نظرا للتعديل الذي طرأ على نمط
توزيع كميات االنتاج بين المحطة الخاصة بالمجموعة والمحطة األخرى (محطة المياه والطاقة المستقلة) خالل الفترة
المتوقعة خالل العام .وقد كان السبب في ذلك نظرا ً العتبارات الحاجة لضمان أمن النظام ومخاوف حول قابلية االعتماد
على محطة توليد الطاقة والمياة المستقلة نتيجة لإلغالق الطارىء والمفاجأ لكامل المحطة خالل فبراير  2012ويونيو . 2012
ونصت اتفاقية مبيعات الغاز الطبيعي أن القيمة اإلضافية ال تنطبق طالما كانت وحدة التوليد في الشركة ملتزمة بتعليمات
ارسال الطاقة الخاصة بها .لذا لم يتم تكوين مخصص لهذه المطالبات في هذه القوائم المالية.
-39

أرقام 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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إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 - 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 2012

74.788

286.842

269.342

662.032

158.024

46.014

19.734

10.306

291.638

1.818.720

إضافات

2.739

9.095

-

84.385

6.314

3.244

4.831

3.306

127.986

241.900

تحويالت

11.036

82.927

-

38.028

21.329

-

1.765

()1.885

()153.525

()325

استبعادات/تعديالت

	           -

	            -

	           -

	           -

	            -

()18.841

()450

-

-

()19.291

 31ديسمبر 2012

88.563

378.864

269.342

784.45

185.667

30.417

25.880

11.727

266.099

2.041.004

										
إستهالك
	           

361.358

 1يناير 2012

10.626

29.748

132.786

130.126

38.716

6.148

10.370

2.838

-

محمل للعام

2.913

7.120

19.918

28.702

8.950

747

3.791

659

-

72.800

تحويالت

()51

-

-

16

184

-

51

()200

-

-

استبعادات/تعديالت

	           -

	           -

	            -

-

-

-

()266

-

-

()266

 31ديسمبر 2012

13.488

36.868

152.704

158.844

47.850

6.895

13.946

3.297

-

434.892

										
صافي القيمة الدفترية
75.075

 31ديسمبر 2012

المبـــاني

341.996

116.638

137.817

625.601

23.522

11.934

266.099

8.430

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

1.607.112
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

(	       )119( 	    )353

 31ديسمبر 2011

74.788

286.842

-

	           

269.342

	              

-

662.032

()4.993( 	   )1.387
158.024

46.014

()14( 	     )431( 	     )169
19.734

10.306

	        

291.638

(     )7.466
1.818.720

										
إستهالك
 1يناير 2011

8.023

23.261

112.868

104.639

32.397

4.980

7.611

2.375

-

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

(	       )17( 	   )165

()1.278

(- 	     )21( 	       )87( 	    )60

38.716

-

 31ديسمبر 2011

10.626

29.748

-

	            

132.786

-

	            

130.126

6.148

10.370

2.838

	         

296.154

	           

()1.628

	           

361.358

										
صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2011

64.162

257.094

136.556

531.906

119.308

39.866

9.364

7.468

291.638

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

1.457.362
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