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نبذة عن شركة الكهرباء القابضة
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
شركة مساهمة مقفلة مسجلة في
سلطنة ُعمان بتاريخ  19اكتوبر وبدأت
أعمالها التجارية في  16سبتمبر .2003
تحمل شركة الكهرباء القابضة
أسهم الحكومة في تسع شركات
تعمل في مجاالت شراء وتوليد ونقل
وتوزيع الكهرباء والمياه المرتبطة
بها.
وتلك الشركات هي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شركة الغبرة للطاقة والتحلية
شركة ظفار للطاقة
شركة كهرباء المناطق الريفية
شركة كهرباء مزون
شركة كهرباء مجان
شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
العمانية لشراء الطاقة
الشركة ُ
والمياه
العمانية لنقل الكهرباء
الشركة ُ
شركة وادي الجزي للطاقة.
شركة ظفار لتوليد الطاقة.

تعمل مجموعة شركة
الكهرباء القابضة في
مجاالت شراء وتوليد
ونقل وتوزيع الكهرباء
والمياه المرتبطة بها.
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ِقيم مجموعة شركات الكهرباء القابضة

رؤية ومهمة
مجموعة شركات
الكهرباء القابضة
رؤية مجموعة شركات الكهرباء
القابضة:
نسعى جاهدين لتطوير وتمكين مواردنا
البشرية لتقديم حلول كهربائية آمنة
ومستدامة لمشتركينا.
مهمة مجموعة شركات الكهرباء
القابضة:
تقديم حلول كهرباء عن طريق تحسين
استخدام الموارد الكهربائية من خالل
خمس محاور أساسية وهي:
•
•
•
•
•

تنمية الموارد البشرية
الصحة والسالمة والبيئة
خدمات المشتركين
ادارة االصول
التواصل

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

العمل الجماعي

• إدراك أهمية وقت اآلخرين
• تقدير مساهمات اآلخرين
• دعم احتياجات التوازن بين العمل/
الحياة للذات واآلخرين
• معاملة اآلخرين دون تحيز وبكرامة
• التحلي بالصبر وممارسة اإلستماع
الفعال النزاهة

اإلحترام

• جعل المشتركين على رأس األولويات
• أخذ احتياجات المشتركين في اإلعتبار
• الوفاء باإللتزامات تجاه المشتركين
• تحمل المسؤولية عن تحسين خدمة
المشتركين

التركيز على المشتركين
Customer Focus

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

النزاهة

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

الجودة

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

اإلحترافية
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة /محمد بن عبداهلل
المحروقي
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة /د .عبدالملك بن عبداهلل
الهنائي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الفاضلة /منال بنت محمد
العبدواني
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل /عبدالسالم بن ناصر
الخروصي
عضو مجلس اإلدارة
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فريق القيادة

عمر بن خلفان الوهيبي
الرئيس التنفيذي

حسن بن محمد جواد عبدواني
نائب الرئيس التنفيذي

صالح بن حمود الراشدي
نائب الرئيس التنفيذي
لشركات اإلنتاج

اس .فيشونات
المدير المالي

إبراهيم بن سعيد السليماني
المدير التنفيذي  -دائرة الموارد
البشرية للمجموعة

غادة بنت محمداليوسف
المديرة التنفيذية  -دائرة التواصل
واإلستدامة للمجموعة

علي بن عبداهلل العبري
المدير التنفيذي للتخطيط
اإلستراتيجي وإدارة المخاطر
للمجموعة

خالد بن راشد السلماني
القائم بأعمال المدير التنفيذي
لقسم تقنية المعلومات

سهيلة بنت محمد الفارسي
أمينة سر الشركة
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•
•
•
•
•

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
المساهمون الكرام،
نيابة عن مجلس إدارة مجموعة
شركة الكهرباء القابضة ش م ع م،
يسرني أن أضع بين يديكم التقرير
السنوي والبيانات المالية المدققة
للمجموعة للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2013م.
النتائج التشغيلية:
سجل قطاع الكهرباء والمياه في
سلطنة ُعمان إرتفاع في معدل النمو
لعام 2013م وذلك عن طريق إستمرار
اإلنفاق الرأسمالي على أصول شبكات
التوزيع والنقل ،وربط محطات اإلنتاج
الجديدة في سبيل تلبية الطلب
المتزايد الناتج عن النمو العمراني
وزيادة أعداد المشتركين.
خالل السنة المالية 2013م ،واصلت
مجموعة شركة الكهرباء القابضة في
المساهمة في التنمية اإلقتصادية
الكلية للسلطنة ،وبالمقارنة مع عام
2012م ،إزداد عدد المشتركين بنسبة
 ٪8,7ليصل إلى  859,392مشترك
مؤديًا إلى زيادة إمدادات الكهرباء
للمشتركين بنسبة  ٪7,9ليصل إلى
 22,621جيجاوات /الساعة.

ولقد قامت مجموعة شركات الكهرباء
بإنفاق  278مليون ريال ُعماني على
شبكات التوزيع والنقل مقارنة ب242
مليون ريال ُعماني في عام 2012م .بلغ
إجمالي عدد موظفي مجموعة شركة
الكهرباء القابضة  2,781موظف
حتى  31ديسمبر  2013بينما بلغ عدد
العمانيين في المجموعة
العاملين ُ
 2,494موظف أي بنسبة تعمين
وصلت  ٪90مقارنة مع نسبة  ٪89في
عام 2012م.
النتائج المالية:
حققت عائدات التشغيل اإلجمالي
للمجموعة زيادة بنسبة  ٪17,6من
 645مليون ريال ُعماني في عام
2012م لتصل إلى  759مليون ريال
ُعماني في عام 2013م ،كما أن صافي
الربح بعد إقتطاع الضرائب قد إرتفع
بنسبة  ٪33,6من  84,6مليون ريال
ُعماني لتصل إلى  113,1مليون ريال
ُعماني ،ويعود ذلك إلى زيادة عدد
المشتركين وزيادة اإلستهالك.
بلغ الدعم المالي للكهرباء 310
مليون ريال ُعماني لعام 2013م والذي
شكل زيادة بنسبة  ٪30بالمقارنة

 239مليون ريال ُعماني لعام 2012م
ويرجع السبب الرئيسي وراء إرتفاع
الدعم إلى اإلستمرار في اإلنفاق
الرأسمالي ،وزيادة تكلفة الشراء
بسبب بناء المحطات الجديدة نتيجة
النمو السكاني والعمراني ،وارتفع
معدل الدعم لكل مشترك من 302
ريال ُعماني في عام 2012م إلى 361
في عام 2013م كما ارتفع معدل نمو
الدعم لكل وحدة ليصل إلى  13,7ريال
ُعماني لكل ميجاوات ساعة في عام
2013م مقارنة بـ  11,4ريال ُعماني لكل
ميجاوات ساعة لعام 2012م.
ومن المتوقع إرتفاع نسبة رأس المال
العامل في السنوات القادمة ومراجعة
هيكل التمويل العام للشركات.
التوجه اإلستراتيجي:
خالل هذا العام أقرت مجموعة شركة
الكهرباء القابضة مفهوم جديد في
الرؤية والرسالة والقيم للتركيز على
المجاالت الرئيسية لتحسين قدرات
الموظفين وتعزيز العالقة بالعمالء
وذلك عن طريق تقديم مستوى
وقيمة أعلى لخدمات العمالء من خالل
المحاور التالية:

تنمية الموارد البشرية
الصحة والسالمة البيئية
خدمات المشتركين
إدارة األصول
التواصل

التطورات في المشاريع الرئيسية:
شهد عام 2013م إضافة القدرة
اإلستيعابية للكهرباء والحصول
على الطاقة من محطة بركاء المرحلة
الثالثة ومحطة تحلية المياه صحار
المرحلة الثانية ،ولمواصلة التنمية
اإلقتصادية في سلطنة ُعمان ،ونظرًا
للحاجة المستقبلية والطلب على
الكهرباء والمياه من قبل العمالء،
يتم استكمال تنفيذ المشاريع التالية:
• مشروع محـطة الطاقة بصـور
• مـحـطــة مسنــدم المستقلــة إلنـتـاج
الطاقة
• مـحـطــة صـاللــة الـمـسـتـقـلــة إلنــتــاج
الكهرباء
• محطة تحلية المياه بالغبرة
وستواصل شركات التوزيع والنقل
واإلستثمار في توسعة وتطوير
أصولها وفقًا للضوابط المحددة
في اإلطار التنظيمي .كما أكملت
المجموعة إعادة هيكلة شركة ظفار
للطاقة ش.م.ع.م من خالل فصل
أنشطة التوليد والنقل والتوزيع
وإنهاء إتفاقية اإلمتياز ،وبموجبها
تم نقل أصول محطة إنتاج الطاقة
إلى شركة ظفار للتوليد ش م ع م
العمانية
وشبكات النقل إلى الشركة ُ
لنقل الكهرباء ش م ع م بينما ظلت
أنشطة التوزيع واإلمداد مع شركة
ظفار للطاقة.
شكر وتقدير
بالنيابة عن أعضاء المجلس أود أن
أعبر عن عظيم شكرنا وامتناننا
إلى موالنا حضرة صاحب الجاللة
سلطان قابوس بن سعيد المعظم

حفظه اهلل ورعاه لدعمه المتواصل
لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به
بالسلطنة وكذلك لقيادته االحكيمة
التي مهدت الطريق لتنمية ُعمان.
كما أود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر
كل من ساهم في نجاح مجموعة
شركة الكهرباء القابضة وكذلك
أود أن أشكر الرئيس التنفيذي
المهندس عمر الوهيبي ،والمدراء
التابعة
للشركات
التنفيذين
للمجموعة واإلدارة وجميع موظفي
مجموعة شركة الكهرباء القابضة
لتفانيهم والتزامهم المتواصل لنمو
وتطور المجموعة.

واهلل ولي التوفيق

محمد عبداهلل المحروقي
رئيس مجلس اإلدارة

سجل قطاع الكهرباء
والمياه في سلطنة
ُعمان إرتفاع في معدل
النمو لعام 2013م
وذلك عن طريق إستمرار
اإلنفاق الرأسمالي على
أصول شبكات التوزيع
والنقل ،وربط محطات
اإلنتاج الجديدة.
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تقرير الرئيس التنفيذي
ثقتي كبيره في
أن فريق قيادة
مجموعة شركة
الكهرباء القابضة
قادر على ادارة
اعمالها ومبادراتها
االستراتيجيه كما هو
مخطط لها.

تم تنظيم “مؤتمر
مشاركة” األول ،والذي
يهدف الى تبادل
المعارف والتقنيات
الجديدة من أجل تطوير
قطاع الكهرباء على
مستوى عالمي في
ُعمان.

المساهمون االعزاء،
في عام  ،2013واصلت مجموعة شركة
الكهرباء القابضة المضي ُقدمًا بما
يتوافق مع رؤية ومهمة وقيم جماعية
وضعتها المجموعة لضمان اإللتزام
والتقدم نحو تقديم خدمات ذات قيمة
مضافة للمشتركين وكذلك الحفاظ
على االستدامة المالية للمجموعة.
من أجل ذلك واصلت المجموعة
تقدمها الملحوظ استنادًا على
خمس إستراتيجيات تعتبر ركائز
التطوير تم أعتمادها فيه عام ٢٠١٢م،
و هي :تنمية الموارد البشرية ،الصحة
والسالمة ،خدمات المشتركين ،ادارة
األصول ،والتواصل ،وتم البدء في
تنفيذ هذه االستراتيجيات لتحقيق
االهداف المرجوه.
أهم اإلنجازات:
• إعتماد الخطة الخمسية اإلستراتيجية
للمجموعة ،وتعتبر هذه الخطة جزءًا
من جهود شركة الكهرباء القابضة

لتعزيز فاعلية اعمالها في سبيل
تطابقها مع افضل الممارسات
الدولية.
• اإلنتهاء من مشروع «قراءة العدادات
الذاتية» ،الذي يهدف الى تعزيز
االنظمة الوظيفية لشركات التوزيع
الكهرباء الخمس المرخصة بغرض
توفير خيار أخر للمشتركين وتحقيق
قدر أكبر من الرضى.
• تـأسـيــس «مـركــز المـرافــق لتـنـميــة
المهارات» ،والذي سيساهم في
العمانية عبر توفير
تطوير الكفاءات ُ
برامج تدريب وتقييم بأعلى مستوى
من الجودة لموظفي قطاع الكهرباء
والمياه.
• تنفيـــذ اتفاقيــــة متعــــددة األطــــراف
لتوريد الكابالت والموصالت لشركات
المجموعة وتقديم حلول مناسبة
لعملية الشراء ولضمان أفضل
األسعار والجودة.
• اإلنـتهــاء مـن بـرنـامـــج «رواد» ،والــذي
يهدف الى تحديد الموظفين
المتميزين حيث تم اختيار 60

موظف للمشاركة في هذا البرنامج
لصقل مواهبهم وتمكينهم
لتولي الوظائف العليا في الشركة
مستقبال.
• تنظــيــــم «مؤتمــــر مـــشاركــــة» األول،
والذي يهدف إلى تبادل المعارف
والتقنيات الجديدة من أجل تطوير
قطاع الكهرباء.
• تـــدشــــيــــن مــــشــــروع «إطــــار اإلدارة
المتكاملة للمواهب» بهدف تعزيز
قدرات موظفيها ودعم خطط
التعمين على المدى الطويل بما
يتماشى مع استراتيجية المجموعة.
• البــدء في تنـفـيــذ استراتيجيــة إدارة
االصول واالنتهاء من التقييم األولي
لقدرات المجموعه في هذا المجال.
• وسعت المجموعة افقها الى ما وراء
ُعمان من خالل تمثيلها في
المعارض الدوليه من أجل التواصل
العمانيين في المملكة
مع الطلبة ُ
المتحدة.
• انتهــت الشركــة مــن إعــداد الخطــة
المعلومات
لنظم
الرئيسية
للمجموعة.
• افــتــتــحــت الـشــركــة مــركــز بيــانــات
المجموعة الجديد في واحة المعرفة.

التحديات المقبلة
في عام  2014نأمل أن ننتهي من
وضع بعض اللبنات الرئيسه لتطبيق
االستراتيجيات المعتمدة والبدء في
جني بعض الفوائد المرجوة من هذه
االستراتيجيات كذلك سيتم الشروع
في المبادرات الرئيسية التالية:
• االنتهاء من دراسة برنامــج التمويــل
طويل االجل لشركات المجموعة
• دراســة إمكانــيــة وسبــل تخصــيــص
شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
ثقتي كبيره في أن فريق قيادة
مجموعة شركة الكهرباء القابضة
قادر على ادارة اعمالها ومبادراتها
االستراتيجيه كما هو مخطط لها.
شكر وتقدير
أود أن أشكر فريق قيادة المجموعة
اللتزامه ببرنامج تطوير العمل
وااللتزام بتنفيذ المبادرات المشتركة
للمجموعة ،كما أود أن أشكر جميع
موظفي المجموعة على عملهم
الشاق واستعدادهم لتقبل التغيرات
وجهدهم والتزامهم الرائع لجعل
عام  2013عاما ناجحًا لمجموعة شركة
الكهرباء القابضة.
واخيرًا أود أن أشكر مجلس االدارة
على دعمه وتوجيهه.

عمر الوهيبي
الرئيس التنفيذي
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حوكمة وإدارة الشركة
 -1فلسفة شركة الكهرباء القابضة
حول الحوكمة
تقر شركة الكهرباء القابضة بالدور
الهام الذي تلعبه الحوكمة الجيدة
للشركات في األداء السلس والفعال
للشركة ،وحماية مصالحها وزيادة
قيمة حقوق المساهمين .في إطار
السعي لتحقيق أهداف الشركة ،فإننا
ملتزمون على أعلى مستوى من
الحوكمة ،من خالل السعي لتعزيز
ثقافة تثمين المعايير األخالقية لألفراد
والشركات واحترام اآلخرين.
تم بناء سياسة شركة الكهرباء
القابضة لحوكمة الشركات على

الفلسفة والمبادئ المتبعة دوليًا
وقانون حوكمة الشركات الصادر
عن وزارة التجارة والصناعة لشركات
العمانية العامة المقفلة
المساهمة ُ
(ش.م.ع.ع ،).حيث تم العمل بذلك
رسميًا 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

مجلس اإلدارة

مهام رفع التقارير

أمانة سر
الشركة

مجلس االدارة

لجنة التدقيق الداخلية

التقارير اإلدارية

التنفيذيين

الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي -
شركات اإلنتاج

تنفيذي الموارد
البشرية

تنفيذي االتصاالت

تنفيذي تقنية
المعلومات

المدير المالي

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
• تــحــديــد األهــداف االســتــراتــيــجــيــــة
للمجموعة ،التأكد من توفر الموارد
المشتركة الكافية لتحقيق أهداف
المجموعة.
• وضـع قـيـم ومــعــايــيــر الــمــجــمــوعــة
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.

لجنة التدقيق
من المتوقع أن تضمن لجنة التدقيق
أن العمليات المتخذة بالشركة
كافية لضمان اإلمتثال للمتطلبات
فعالية المدققين
التنظيمية ،وتعزيز ّ
الداخليين والخارجيين من خالل
التفاعل معهم ،وحمايتهم من
تأثير اإلدارة ،وتقديم الخبرة المطلوبة
للمجلس بشأن المسائل المتعلقة
بالحوكمة والمخاطر.

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

لجنة ترشيح المجموعة،
والمكافآت والموارد البشري

نائب الرئيس التنفيذي

 -3دور مجلس اإلدارة ولجان
المجلس
مجلس اإلدارة
يمثل مجلس اإلدارة المساهمين،
وهو مسؤول عن حماية مصالحهم
وفقًا لقانون القطاع ،وذلك عبر اإلدارة
الفعال ألعمال الشركة.
والتنظيم
َ

القابضة من أجل تلبية أدوارها
المحددة التالية:
• دعــم وتـنـفــيــذ سـيـاســة الحـكـومــة
لتتخصيص القطاع.
• توفيــر خدمــات المحاسبــة المركزيــة
والمالية.
• تخصيص رأس المال للمجموعة.

تنفيذي ادارة
االستراتيجيات
والتخطيط والمخاطر

وتتمثل أهدافها في ما يلي:
• مـراقــبــة سـالمــة الـبـيــانــات الـمــاليــة
للشركة وأية إعالنات رسمية تتعلق
باألداء المالي للشركة ،ومراجعة
األحكام الهامة الواردة بالتقارير
المالية.
• مراجعـة الضوابـط الماليـة الداخليــــة
للشركة ،والرقابة الداخلية وأنظمة
إدارة المخاطر.
• رصـــد واستعـــراض فعـاليـــة مهــمـــة
التدقيق الداخلي في الشركة.
• مراجعــة ومراقبــة استقالليــة مدقــق
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:
• وضــــع وتــــوصــــيــــة مــجـــلــــس اإلدارة
بالسياسات واإلجراءات المتعلقة
بإختيار أعضاء المجلس المرشحين
الموصى بهم من قبل المساهمين.
• وضــع ومراجــعــة سنويــة لـسـياســة
األجور بالشركة.
• مراجـعــة واعــتمــاد خــطــط الــتدريــب
والتطوير التي يوصي بها مجلس
إدارة أي شركة تابعة للمجلس،
المدير العام واإلدارة التنفيذية.
• وضــع ومراقبــة وتطبيــق والمراجعــة
السنوية للموارد البشرية وسياسة
التدريب بما في ذلك ما يلي:
• ســيــاســـة مكــافـــأة التــنــفــيذيــيــن
والحوافز.
• مكافأة الرئيـس التنفيـذي لشركـة /
المدير العام.
• أي خطة لحوافز التنفيذيين.
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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.

 -4تشكيل المجلس
تسترشد شركة الكهرباء القابضة،
كونها شركة مساهمة غير مدرجة
بالبورصة ،ألحكام قانون الشركات
التجارية رقم  1974 /4بصيغته المعدلة
من وقت آلخر ،والنظام األساسي
للشركة .بموجب ما يلي:
إن الجدول التالي يعرض أعضاء
المجموعة لعام 2013م

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 حاليًا منصب رئيس الهيئة
العامة للكهرباء والمياه منذ تأسيس هذه الهيئة في سبتمبر 2007

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 ()95
من قانون الشركات التجارية ،ودون
المساس بمحتويات النظام األساسي
للشركة.
من ضرورة توفر الشروط التالية في
عضو مجلس اإلدارة:
• أال يقل عمره عن  21سنة.
• ال يكون عضوًا 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 وفقًا ألحكام القانون.
• أال يكون قد أدين في جناية أو جنحة
جنائية ما لم يرد إليه إعتباره.
• أال يـكــون غـيــر قــادر عـلــى تـــسـويــة
ديونه وإلتزاماته تجاه مختلف
الجهات المقرضة.
• ال يجوز الجمـع بيــن منصـب الرئيــس
التنفيذي /المدير العام ورئيس
مجلس اإلدارة.

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 حاليًا كمستشار بوزارة المالية.

الفاضل /عبدالسالم بن ناصر الخروصي
يحمل مؤهل الماجستير في األعمال االقتصادية من جامعة هال في عام .2005
ويشغل حاليًا 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 حاليًا 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.
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 -6تفاصيل الحضور بإجتماعات المجلس واللجان خالل عام2013
محمد
المحروقي

عبدالملك
الهنائي

عبدالسالم
الخروصي

منال
عبدواني

اجتماعات مجلس االدارة

التاريخ

الرئيس

نائب الرئيس

عضو

عضو

اجتماع مجلس االدارة االول

2013/02/23

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

اجتماع مجلس االدارة الثاني

2013/5/28

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

اجتماع مجلس االدارة الثالث

2013/8/25

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

اجتماع مجلس االدارة الرابع

2013/11/25

حاضر

حاضر

لم يحضر

حاضر

اجتماع مجلس االدارة الخامس

2013/12/5

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

اجتماع مجلس االدارة السادس

2013/12/31

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

5

5

4

5

اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

التاريخ

الرئيس

عضو

عضو

االجتماع األول

2013/2/20

حاضر

حاضر

حاضر

االجتماع الثاني

2013/5/21

حاضر

حاضر

حاضر

االجتماع الثالث

2013/8/06

حاضر

حاضر

حاضر

االجتماع الرابع

2013/10/27

حاضر

حاضر

لم يحضر

4

4

3

اسم العضو

مجموع عدد الجلسات التي تم حضورها

مجموع عدد الجلسات التي تم حضورها
الرئيس

عضو

عضو

اجتماع لجنة الموارد البشرية للمجموعة التاريخ
االجتماع األول

2013/2/20

حاضر

حاضر

حاضر

االجتماع الثاني

2013/05/21

حاضر

حاضر

حاضر

االجتماع الثالث

2013/07/18

حاضر

حاضر

حاضر

االجتماع الرابع

2013/10/06

حاضر

حاضر

حاضر

االجتماع الخامس

2013/12/19

حاضر

حاضر

5

5

مجموع عدد الجلسات التي تم حضورها

4

 -7االجتماعات العامة للمساهمين
يشير إجتماع (الجمعية العمومية) إلى اإلجتماع العام للشركة الذي يقام سنويًا .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 شهرًا.
 -8التواصل 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.

 -9الحوكمة بين شركة الكهرباء القابضة وشركاتها التابعة
تأسست شركة الكهرباء القابضة بموجب قانون القطاع ،وتتمتع الشركة بملكية الشركات الفرعية التابعة لها بنسبة
 % 99.99باستثناء شركة ظفار للطاقة وشركة ظفار لتوليد الكهرباء؛ حيث تصل نسبة ملكية شركة الكهرباء القابضة
في شركة ظفار للطاقة إلى  ،% 98.60بينما تمتلك شركة ظفار للطاقة نسبة %100من أسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء.
األدوار 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 تبعًا
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 تبعًا لقانون القطاع ،وإن الهيكل اإلداري المطبق داخل الشركة الكهرباء القابضة والشركات الفرعية
التابعة لها هو األنسب.

شركة الغبرة للطاقة
والتحلية%99.99 ,

شركة ظفار
للطاقة%98.66 ،

شركة كهرباء
المناطق الريفية،
%99.99

شركة وادي الجزي
للطاقة%99.99 ،

General meetings of shareholders

7.

Annual General Meeting (AGM) refers to the general meeting of the Company which is held
annually. Article 120 of the Commercial Company Law mandates EHC to hold an AGM within
that the gap between
مانية  three months of the end of each ﬁnancial year. It is the policy of EHCشركة مسقط
الع
الشركة ُ
subsequent AGM’s shall not be more than fifteen months.

لشراء المياه
والطاقة%99.99 ،

Communications with the Shareholders and Investors

لتوزيع الكهرباء،
%99.99 8.

Pursuant to Royal Decree 78/2004, the company maintains close liaison with the Ministry of
Finance (MOF), the shareholder, on various policy issues.
Annually, the company
communicates its annual report to the shareholder MOF.

9. Governance between EHC and its Subsidiaries
DGC,
has 99.99%
EHC was established by the Sector Law and, with the exception of DPCشركة كهرباء
andلنقل
مانية
الع
الشركة ُ
ownership
of
the
Subsidiaries.
EHC’s
ownership
of
DPC
is
98.60%
and
DPC
owns
100%
of
مجان %99.99
الكهرباء%99.99 ،
DGC.
EHC’s primary roles consist of:
As a majority shareholder in the Subsidiaries, representing the ownership of the
 of the Sultanate of Oman, supporting and implementing the Government’sشركة كهرباء
Government
;policyمزون%99.99 ،
privatization
نسبة المساهمين

بشركة الكهرباء القابضة

As a service provider to the Subsidiaries, providing central accounting and ﬁnancial
;support services pursuant to EHC’s responsibilities under the Sector Law
As the holding company for the Group, developing and leading strategy for the Group.
As part of its strategic role, EHC is responsible for promoting and developing the highest
standards of corporate governance across the Group and this includes appointing each of the
Subsidiary Boards in coordination with the MoF pursuant to the Sector Law and satisfying
themselves that an appropriate governance structure is in place within EHC and its Subsidiaries.
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 -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.
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 -13الحسابات النظامية
يبدي المدققون القانونيون الرأي
بوضوح حول الشفافية التي تتعامل
بها شركة الكهرباء القابضة ،في
كافة الجوانب الجوهرية ،ومركزها
المالي ونتائج عملياتها ،وتدفقاتها
النقدية وفقًا للمعايير المحاسبية
المعترف بها دوليًا.
وكانت شركة ديلويت وتاتش
(ديلويت) المحاسبون القانونيين
لشركة الكهرباء القابضة خالل عام
 .2013ديلويت هي العالمة التجارية التي
تتعاون بموجبها عشرات اآلالف من
المهنيين المحترفين في الشركات
المستقلة في جميع أنحاء العالم
لتقديم المراجعة ،واالستشارات
المالية ،خدمات مخاطر الشركات،
والخدمات الضريبية للعمالء.

نسعى جاهدين لتطوير وتمكين
مواردنا البشرية لتقديم حلول كهربائية
آمنة ومستدامة لمشتركينا.
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برنامج تحسين الصحة والسالمة

إدارة الموارد البشرية
و أيضًا لديهم امكانات عالية على
كافة المستويات وفي كافة شركات
المجموعة وتأهيلهم لتولي الوظائف
االعلى المختلفة في الشركة
مستقب ً
ال.
يعتبر برنامج رواد أحد االبتكارات
التطويرية التي تلتزم المجموعة
بتنفيذها.
إطار االدارة المتكاملة للمواهب

مركز المرافق لتطوير المهارات
في عام  ،2013وقعت مجموعة شركة
الكهرباء القابضة وشركة فيوليا
للبيئة على عقد لتنفيذ مشروع
استثماري مشترك يهدف الى تأسيس
مركز ُيعنى بتطوير المهارات.
وبموجب هذه االتفاقية ،أعلنت
مجموعة شركة الكهرباء القابضة عن
تعاونها مع فيوليا في توفير حلول
تدريب تلبي احتياجيات المجموعة،
والذي من خالله ستساهم المجموعة
العمانية عبر
في تطوير الكفاءات ُ
توفير برامج تدريب وتقييم على
اعلى مستوى من الجودة .كما سيتم
تزويد المشاركين في الدورات التي
ينظمها المركز بأفضل المهارات
والخبرات والمعارف وتعريفهم

بأفضل المعايير المهنية وتطوير
قدراتهم في مجال المياه والطاقة،
وتشجيعهم على تحقيق اقصى
استفادة من هذه القدرات.
ولذلك تسعى المجموعة الى تطوير
الموارد البشرية من خالل وضع
استراتيجية واضحة لتعزيز قدرات
العمانية بشكل خاص.
القوى العاملة ُ
برنامج (رواد)
كجزء من استكمال الجهود المبذولة
في تطوير أداء الموظفين ،أطلقت
المجموعة برنامج رواد ،والذي ُيعنى
بتطوير أداء رواد العمل.
يهدف برنامج رواد الى تحديد
الموظفين الذين يتميزون باداء عالي

و ّقعت شركة الكهرباء القابضة على
عقد شراكة للبدء في تنفيذ اطار
االدارة المتكاملة للمواهب بهدف
تعزيز القدرات الخاصة بموظفيها،
حيث توفر الشركة إطارًا متكام ً
ال
إلدارة المواهب يتم تطبيقه في
عملية التوظيف والتطوير وإدارة
االداء والمكافات والتدريب بهدف
جعل وظائف الموارد البشرية تعمل
بشكل أكثر فاعلية وخلق اسلوب
متكامل إلدارة األفراد بما يسمح
للمجموعة بتلبية احتياجات األنشطة.
عالوة على ذلك فإن تنفيذ اإلطار
المتكامل إلدارة المواهب يتماشى
مع استراتيجية المجموعة الرامية الى
تحقيق المستوى الثالث من نموذج
تطوير قدرات الموظفين (.)PCMM

يتمثل الهدف من برنامج تحسين
الصحة والسالمة بالمجموعة في
تحسين مخرجات السالمة في بيئة
العمل من خالل تغيير الثقافة
السائدة والحصول على شهادة
الجودة في السالمة المهنية )OHSAS
 )18001في عام 2017م.

في الوقت الذي تم فيه القيام بجهود
كبيرة على مدى الخمس سنوات
الماضية في مجال تحسين السالمة
فإن الجهد األساسي سينصب على
تغيير مناخ السالمة وهو المحور الذي
سيتم التركيز عليه خالل السنتين
القادمتين.

يتم إدارة البرنامج وفق مبادئ إدارة
برنامج  MSPحيث تكون كل شركة
ممثلة في مجلس البرنامج.
يعتمد البرنامج على ثالثة محاور
رئيسية للعمل وهي:
• الحصول على شهادة الجودة في
السالمة المهنية )OHSAS) 18001
• تغيير الثقافة السائدة فيما يتعلق
بالصحة والسالمة
• توفير تقنيات أدوات الصحة
والسالمة المناسبة.
كان التركيز في عام 2013م ُمنص ّبًا
على تحسين العمل الالزم للحصول
على الشهادة حيث من المتوقع
أن تحصل ثالثة شركات على هذه
الشهادة في الربع األول من عام
2014م.
عالوة على ذلك فإن هناك شركتان
ستظالن تنفذان نظام إدارة الصحة
والسالمة “إنترلكس”.

يتمثل الهدف من برنامج
تحسين الصحة والسالمة
بالمجموعة في تحسين
مخرجات السالمة في
بيئة العمل من خالل تغيير
الثقافة السائدة والحصول
على شهادة الجودة في
السالمة المهنية )OHSAS
 )18001في عام 2017م.
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إدارة األصول
برنامج تحسين إدارة األصول
شهد تنفيذ االستراتيجية الخاصة
بتحسين إدارة أصول المجموعة
تقدما كبيرًا خالل عام 2013م .يتمثل
الهدف من البرنامج في تعزيز
أنظمة إدارة األصول للشركات الست
المشاركة في البرنامج وهي شركة
مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة
كهرباء مجان وشركة كهرباء مزون
العمانية لنقل الكهرباء
والشركة ُ
وشركة ظفار للطاقة وذلك بهدف
تحسين مستوى االعتمادية لتوفير
الكهرباء للعمالء وضمان االلتزام
بمتطلبات القطاع.
عالوة على ذلك فإنه من المتوقع
أن تكون هذه الشركات قادرة على
الحصول على شهادة الجودة األيزو
 55000وهي المعيار الدولي في مجال
جودة األصول في شهر أكتوبر 2016م.
تم هيكلة البرنامج على مستوى
لجنة توجيهية بحيث يكون هناك
تنسيق تام وتعاون في اتخاذ القرارات
الخاصة باألعمال المشتركة حيث لكل
شركة لجنة إدارة لها مدير برنامج
إدارة أصول معين .يتركز العمل على
ثالثة محاور وهي :
• تـطــويــر الـمـتطـلـبــات الـفـنـيـة إلدارة
األصول مثل وضع السياسة
وتخطيط االستراتيجية والعملية.
• بناء قدرات العاملين في مجال إدارة
األصول والقدرات داخل الشركات
نفسها.
• توفير األدوات المناسبة إلدارة األصول
باستخدام أحدث األدوات والتقنيات
التي تعتمد على تقنية المعلومات.

التواصل
خالل عام  ،2013كان التركيز منصبا
على وضع أسس متينة لتنفيذ
أفضل الممارسات في أنظمة إدارة
األصول وكان التركيز بداية على :
القيام بتقييم شامل لمتطلبات
إدارة األصول حيث حققت الشركات
ما بين  1.2إلى  1.8عائد من تشغيل
األصول .ومن أجل إجراء هذا التقييم
بشكل سنوي فقد تم وضع األهداف
الخاصة بالتحسين السنوي على مدى
السنوات الثالث القادمة.
حددت الشركة الفجوات الموجودة
عند تطبيق هذه المعايير وتم
تحديث خطة التنفيذ بما يضمن سد
هذه الفجوات.

تركزت جهود الشركة خالل عام 2013م
على تنفيذ العديد من المبادرات التي
تستهدف تحسين مستوى الفهم
لألصول وحالتها والمخاطر المتعلقة
بها .عالوة على ذلك فقد استهدفت
معظم الشركات تحسين أنظمة
المعلومات المرتبطة باألصول وإعداد
تقارير منتظمة عن أداء األصول وإدارة
الجوانب المتعلقة بصيانة هذه
األصول.
تم تدريب أكثر من  90من العاملين
على مبادئ إدارة األصول وتدريب
 20موظفا أيضا من األقسام التي
تم إنشائها حديثا إلدارة األصول
وتأهيلهم للحصول على شهادة
في مجال إدارة األصول ليكونوا
الدفعة األولى من المهندسين
العمانيين التي تحصل على مؤهالت
ُ
من المملكة المتحدة في مجال إدارة
األصول وهي الدفعة التي ضمت أيضا
أول مهندسة ُعمانية في هذا المجال
في المنطقة .يأتي هذا إلى جانب
التدريب الداخلي الذي تنفذه هذه
الشركات كجزء من تطبيق األنظمة
واألدوات الجديدة.
على الرغم من أنه تم القيام بالكثير
من الجهد لوضع األسس المتينة
التي يمكن البناء عليها مستقبال
إال أنه تم أيضا تنفيذ العديد من
المبادرات التي تستهدف إحداث
تحسينات حقيقية في مستوى
اعتماد العمالء على إمداداتنا والحد
من مخاطر العمل من خالل تحديد
األصول عالية المخاطر وتنفيذ برامج
تحسين االعتمادية .

من أهم منجزات عام  2013هي تدشين
دائرة لمجموعة التواصل واإلستدامة،
وهي دائرة تهتم باستراتيجية
المجموعة تحت ركيزة التواصل.
كركيزة استراتيجية ،وكأداه تشغيلية
لركائز االستراتيجية األخرى ،تأسست
دائرة مجموعة التواصل واالستدامة
في شركة الكهرباء القابضة لتقدم
والمعايير
االستراتيجي
التوجه
التشغيلية والخدمات المشتركة بين
الشركات التابعة لها.
تكمن الخدمات المشتركة في االتي:
• إدراة وتسويق العالمة التجارية
• برنامج اإلستدامة
• التواصل والعالقات العامة ومشاركة
الموظفين
ومن اإلنجازات االخرى لعام 2013هي
إعداد وتنسيق ألول مؤتمر على
مستوى المجموعة تحت شعار
“مشاركة” .تم اإلعداد والتنسيق مع
أكثر من  40ورقة عمل ،كما تم اختيار
 26متحدث ومتحدثة من مجموعة
شركة الكهرباء القابضة باإلضافة الى
حضور أكثر من  350موظف للمشاركة
في مؤتمر هذا العام.
وكجزءًا من رؤية المجموعة لتكون
في مقدمة موفري الخدمات في
سلطنة ُعمان ،فقد تم اعتماد خطة
وسياسة االستدامة للمجموعة في
 2013لدعم ثالث ركائز :اجتماعية
واقتصادية وبيئية ولتكملة رؤية
المجموعة إلى تطوير وتمكين الموارد
البشرية لتقديم حلول كهربائية امنة
ومستدامة للمشتركين.
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خدمة العمالء
المشروع تدريب الكوادر الداخلية
للشركات وتأهيلهم وتمكينهم
من تطبيق وتشغيل نظام متطور
للفوترة ،بحيث يمكن للشركات أن
تصدر فواتير المشتركين الخاصة
بهم بسرعة ودقة متناهية.
باستخدام النظام الجديد يمكن
ارسال الفواتير للمشتركين عن
طريق البريد االلكتروني بسهولة
ويسر .لقد تم االنتهاء من تطبيق
النظام على نطاق يشمل 30,000
مشترك في عدة شركات للتزويد،
وهناك خطة لتوسيع نطاق النظام
الجديد ليشمل كافة المشتركين
في خدمات الكهرباء في السلطنة.

كانت سنة  2013حافلة باالنجازات
والتحديات والنجاحات في الكثير
من جوانب خدمات المشتركين في
شركات توزيع وتزويد الكهرباء في
السلطنة .وحققت الشركات في
هذه السنة خطوات تأسيسية مهمة
في تطوير خدمات المشتركين في
القطاع الى المستويات المنشودة.
ان من اهم االنجازات لخدمات
المشتركين في سنة  2013هو
تحديد االتجاه المستقبلي والخطة
تطبيقها
الالزم
االسترتيجية
للنهوض بخدمات المشتركين الى
مستويات عالمية .تم تطوير هذه
االستراتيجية على صورة مخطط
تصميمي يتناول كافة الجوانب
الفنية والتجارية والبشرية ،ويضع
خطة واضحة لمراحل التطبيقُ ،
وأ ُطرًا
راسخة للتطوير المستمر في خدمات
المشتركين .تم تطوير هذه الخطة
بالتعاون مع شركة استشارية عالمية

متخصصة في تطوير أعمال شركات
الكهرباء في العالم.
إن تطبيق الخطة االستراتيجية
لخدمات المشتركين سيمكن
شركات توزيع وتزويد الكهرباء من
تقديم خدمات ذات كفاءة وفعالية
عالية .بناءا عليه تم وضع خطة
عمل لمدة خمس سنوات يتم
خاللها تطبيق االستراتيجية بشكل
شمولي ،عن طريق انجاز مشاريع
متنوعة ومتخصصة تتناول كافة
جوانب خدمات المشتركين ،مثل
قراءة العدادات ،والفوترة ،والتحصيل
والتوصيالت الجديدة وغيرها من
الخدمات التي تقدمها الشركات.
كان عام  2013مليئًا باالنجازات
والتطورات في خدمات المشتركين
ومن أهم هذه االنجازات هو تطبيق
نظام فوترة جديد في شركات
توزيع وتزويد الكهرباء .لقد تضمن

من اهم انجازات عام  2013كذلك
تطبيق نظام القراءة الذاتية
للعدادات في كل من شركة مسقط
لتوزيع الكهرباء ،شركة كهرباء
مزون ،شركة كهرباء مجان ،شركة
كهرباء المناطق الريفية وشركة
ظفار للطاقة .من خالل هذا النظام
يمكن للمشتركين كافة أن يقوموا
بقراءة عدادات الكهرباء الخاصة
بهم وارسالها الى الشركة المزودة
للكهرباء الصدار الفواتير بناء
على قراءات المشتركين .ويمكن
للمشتركين ارسال قراءاتهم عن
طريق الرسائل النصة القصيرة ،او
البريد االكتروني او االتصال على مركز
اتصال الشركة المزودة المعنية ،كما
يمكنه الحضور الي اي مكتب من
مكاتب الشركة وتسجيل قراءة
العداد.
وقد صاحب تطبيق هذا النظام حملة
توعوية كبير تحت شعار “أهل الدار
ادرى بالمقدار” ،لتوعية المشتركين

على استخدام النظام بسهولة
ويسر باستخدام وسائل االتصال
الحديثة الرسال قراءاتهم.
خالل عام  2013قامت شركة مسقط
لتوزيع الكهرباء باطالق خدمة
العدادات المسبقة الدفع والتي تحمل
االسم التجاري (سابق) في سوق
الكهرباء في سلطنة ُعمان للمرة
االولى .وباستخدام هذه العدادات
يمكن للمشتركين أن يقوموا
بتعبئة حسابهم للكهرباء بالمبالغ
المالئمة الستهالكهم .تتم عملية
الشحن بسهواة ويسر من عدة مراكز
منتشرة في محافظة مسقط لهذا
الغرض .وتمكن هذه الخدمة اصحاب
العقارات والمكاتب المستأجرة
والتوصيالت المؤقتة من الحصول
على الخدمة الكهربائية دون القلق
من تراكم الديون والمطالبات المالية
النترتبة على هذه الخدمة .وقد القت
هذه الخدمة اقباالً منقطع النظير من
مشتركي خدمات الكهرباء وهناك
خطط تدريجية لتوسعة نطاق هذه
الخدمة لعدد اكبر من المشتركين
في عدة محافظات اخرى.
خالل  2013عملت شركات توزيع وتزويد
الكهرباء على تطوير وسائل االتصال
الحديثة مع المشتركين بشكل
مستمر وعن طريق عدة قنوات
اتصال منتوعة:
• قنوات اتصال الرسائل النصية
القصيرة ( )SMSوالبريد االكتروني
واالتصال الهاتفي المباشر مع
المشتركين بشكل شخصي .وقد
تم استخدام هذه الوسائل في
عمليات قراءة العدادات والفوترة
وعمليات التحصيل ،ومتابعة طلبات

الجديدة

االشتراك والتركيبات
واصالح االعطال.
• حمالت التوعية واالتصال مع
المشتركين في المواقع لتوعية
المشتركين باساليب ترشيد
والسالمة
واالمن
االستهالك
والخدمات الجديد المقدمة من
الشركات مثل العدادت المسبقة
الدفع والقراءة الذاتية.
• تستخدم العديد من شركات توزيع
التواصل
شبكات
الكهرباء
االجتماعي مثل توتير وفيسبوك
وانستجرام للتواصل المستمر مع
المشتركين واخذ ارائهم واالستماع
اليهم واالجابة على استفساراتهم
وابقائهم على دراية بما يهمهم
من خدمات الكهرباء.
• تطوير مراكز اتصاالت على درجة
عالية من الكفاءة والقدرة على
استفسارات
على
االستجابة
المشتركين.

خالل عام  2013قامت
شركة مسقط لتوزيع
الكهرباء باطالق خدمة
العدادات المسبقة
الدفع والتي تحمل
االسم التجاري (سابق)
في سوق الكهرباء
في سلطنة ُعمان
للمرة االولى.
العمانية
كان تدريب وتأهيل الكوادر ُ
المتخصصة في مجال خدمات

المشتركين على رأس أولويات
شركات توزيع وتزويد الكهرباء،
النهم يدركون اهمية العنصر
البشري في تقديم خدمات مميزة
للمشتركين .لقد قامت الشركات
في عام  2013بتطبيق برامج تدريبية
واسعة لتطوير قدرات الموظفين
على الفوترة والتحصيل وإدارة مراكز
االتصال ومعالجة الشكاوي وتحسين
والموظفين
العمليات
كفاءة
وغيرها من المهارات الضرورية
لتحقيق مستويات عالية من الخدمة
للمشتركين.
باالضافة إلى االنجازات الكبيرة في
مجال المشاريع والتطوير المستمر،
فإن شركات توزيع وتزويد الكهرباء
قامت بتحقيق كافة االهداف
التشغيلية لها في مجال خدمات
المشتركين .فقد حرصت الشركات
على حل ما يزيد عن  ٪90من الشكاوى
واالستفسارات خالل  10أيام ،كما
استطاعت مراكز االتصال من تحقيق
كفاءة تتعدى  ٪90وتم االجابة على
اكثر من  ٪75من المكالمات الواردة
باقل من  20ثانية .باالضافة لذلك فقد
حققت الشركات تحسنا في عدة
مؤشرات تشغيلية اخرى مثل زيادة
نسبة التحصيل للديون وتحصيل
العديد من الديون المتأخرة ،وحققت
تخفيضا ملحوظا على نسبة الفاقد
التجاري المرتبط بعمليات التزويد.
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موجز األنشطة المالية والتشغيلية
أهم المؤشرات التشغيلية
• مبيعات الطاقة إرتفعت بنسبة 7,3٪
• مبيعات المياه إرتفعت بنسبة 5٪
• عدد المشتركين إرتفع بنسبة 9٪
أهم المؤشرات المالية
• صافي األرباح إرتفعت بنسبة 34٪
• إيرادات التشغيل إرتفعت بنسبة 17٪
• النفقات الرأسمالية إرتفعت بنسبة 17٪
2012

نسبة التغير

ألف ريال ُعماني 2013

أساسيات مالية
األرباح قبل الفوائد والضريبة

ألف ريال ُعماني

153,976

124,134

24

األرباح بعد الضريبة

ألف ريال ُعماني

113,124

84,686

34

تدفق نقد التشغيل

ألف ريال ُعماني

208,284

167,172

25

إعانات مالية حكومية

ألف ريال ُعماني

310,279

247,422

25

مصروفات رأسمالية

ألف ريال ُعماني

277,638

241,900

15

إجمالي األصول

ألف ريال ُعماني

2,366,217

2,176,708

9

إجمالي حقوق الملكية

ألف ريال ُعماني

1,188,040

1,065,203

12

نسب أساسية

ريال ُعماني

2013

2012

نسبة التغير

عائد السهم الواحد

ريال ُعماني

56.56

42.34

34

تدفق نقد التشغيل على السهم

ريال ُعماني

104.14

83.59

25

صافي األصول للسهم الواحد

ريال ُعماني

594.02

532.60

12

2013

2012

نسبة التغير

عمليات التشغيل األساسية
الكهرباء (شبكة الربط الرئيسية)
الوحدات المولدة

جيجا واط ساعة

3162

3354

()6

الوحدات المشتراة

جيجا واط ساعة

19718

18464

7

الوحدات المنقولة

جيجا واط ساعة

21898

21041

4

الوحدات المباعة

جيجا واط ساعة

19851

18504

7

الفاقد من الشبكة

%

10.3

13.4

()23

أعلى طلب من شركة النقل

جيجا واط ساعة

4.4

4

10
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عمليات التشغيل األساسية

 33التقرير السنوي  2013شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

2012

2013

اجمالي المصروفات
• النفقات اإلجمالية (زيادة بقيمة 96,4
مليون ريال ُعماني)
• % 16.3معدل النمو السنوي
• التكلفة التشغيلية زادات بقيمة 82
مليون ريال ُعماني بسبب الزيادة
في شراء الكهرباء والمياه
• زادت النفقات العامة واإلدارية تماشيا
مع نمو العمليات التشغيلية وتأثير
التضخم
• زيادة في التكلفة المالية بسبب
الزيادة في القروض قصيرة األجل
وتأثير الحسابات.

نسبة التغير

الكهرباء (المناطق الريفية)
الوحدات المولدة

جيجا واط ساعة

1,296

1,468

()12

الوحدات المشتراة

جيجا واط ساعة

1,954

1,431

37

الوحدات المباعة

جيجا واط ساعة

2,770

2,456

13

الفاقد من الشبكة

%

14.8

15.3

()3

المياه
الوحدات المولدة

مليون متر مكعب

51.3

52.4

()2

الوحدات المشتراة

مليون متر مكعب

126.8

118

7

الوحدات المباعة

مليون متر مكعب

176.8

167.8

5

الزبائن
نظام الربط الرئيسي

عدد

754,254

695,345

8

شبكة الريف

عدد

105,138

94,927

11

الجملة

عدد

859,392

790,272

9

عدد الموظفين

عدد

2,781

2,696

3

األداء التجاري للمجموعة
االيرادات
• مجموع االيرادات (زيادة  110,8مليون ر.ع)
•  ٪16,8معدل النمو السنوي
• زادت مبيعات الكهرباء بمقدار
 31,2مليون بسبب زيادة  ٪9في عدد
المشتركين ونمو  ٪7في االستهالك
• زاد صافي الدعم الحكومي بمقدار
 62,8مليون ر.ع بسبب ارتفاع تكلفة
الشراء عن طريق محطات جديدة
والنمو في بنية االعمال التحتية
• ساهم عكس اإللتزامات في الحصول
على دخل إستثنائي بلغت قيمته 16,8
مليون ريال ُعماني

900
769.9

451.5

518.4

560.3

800
700

659.1

600
500
400
300
200
100
0

2009

2010

2011
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2013

األرباح بعد الضرائب
• الربح بعد الضرائب (زيادة بقيمة
 28,4مليون ريال ُعماني)
• نسبة النمو السنوي ٪33,5
• ساهمت الزيادة في استهالك
وقاعدة
والتصنيع
الكهرباء
المستهلكين في زيادة األرباح .كما
ساهم في تلك الزيادة أيضا الكفاءة
في التوليد
• كما ساهمت الكفاءة في عمليات
الشراء بسبب سعات التوليد
الجديدة في النمو
• كما ساهم عكس تمييز األصول
بتوفير دخل إستثنائي للمجموعة.
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التدفق النقدي التشغيلي
• زاد التدفق النقدي التشغيلي
بقيمة  41مليون ريال ُعماني
• نسبة النمو السنوي ٪24,5
• زاد صافي األرباح بنسبة  33٪مما
أدى لزيادة قدرها  24٪في التدفق
النقدي التشغيلي للشركات
الفرعية
• تم إعادة إستثمار معظم التدفق
النقدي التشغيلي في برنامج
النفقات الرأسمالية لشركات التوزيع
والنقل وخدمة القروض وغير ذلك
• تم إستثمار نسبة صغيرة من
التدفق النقدي الذي ساهمت به
شركات توليد الطاقة عبر إيداعه
في المصارف المحلية.
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األداء التجاري للمجموعة
الزبائن
225.2

250

227.3

208.2
200

167.2

2009

2010

2011

2012

عدد الزبائن في
كل شركة

630.767

150

شركة مسقط لتوزيع
الكهرباء

261,480

100

شركة كهرباء مزون

318,182

شركة كهرباء مجان

174,592

50

شركة كهرباء
المناطق الريفية

28,287

0

شركة ظفار للطاقة

76,851

118.6

2013

859,392

1,000,000

• زادت قاعدة الزبائن اإلجمالية بنسبة
 %9لتبلغ 859,392
• زاد عدد الزبائن المحليين بقيمة
 48,419والزبائن التجاريين بقيمة
18,029
• وكذلك الزبائن الحكوميين مع نمو
صغير في عدد الزبائن الزراعيين
والصناعيين.

677.668

727.483

790.272

859.397

900,000
800,000
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200,000
100,000
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شركة ظفار للطاقة76.851 ،
شركة كهرباء
المناطق الريفية28.287،

شركة مسقط261.480 ،
شركة
كهرباء مجان174,592 ،

شركة كهرباء مزون318.182 ،

عدد الزبائن لكل شركة
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توليد وشراء الكهرباء

الكهرباء الموفرة
(جيجا واط ساعة)

4,458

22,621

22,621

20,960

الكهرباء الموفرة
من كل شركة

16,132

شركة مسقط لتوزيع
الكهرباء

8,025

شركة كهرباء مزون

5,778

شركة كهرباء مجان

6,048

20,000

18,513

15,000

13,834

21,672

10,000
5,000

شركة كهرباء المناطق 651
الريفية
شركة ظفار للطاقة

25,000

1000
500

2,119

0
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2012

شركة ظفار للطاقة2,119 ،
شركة كهرباء
المناطق الريفية651،

شركة مسقط8,025 ،
شركة
كهرباء مجان6,048 ،

25.000

		

الكهرباء
المشتراة
(جيجا واط
ساعة)

• تناقص إنتاج الكهرباء الكهرباء
في المجموعة بنسبة  ،٪8تماشيًا
مع خروج بعض المحطات من
الخدمة وقلة نسب التوليد
• زاد شراء الكهرباء بنسبة ٪8
تماشيًا مع النمو في الطلب وخاصة
في منطقة شبكة الربط الرئيسية
• عزز التكليف الممنوح لمحطات
جديدة من القدرة على الشراء
وخاصة محطة صحار  2وبركا 3
ومشروع صاللة المستقل للكهرباء
والمياه.

20.000

13.131

13.874

21.672

19.932

16.265

15.000
10.000
5.000

5.553

4.946

4.872

5.531

1.000

4.458

0
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الكهرباء المشتراة (جيجا واط ساعة)

2013

الكهرباء المشتراة (جيجا واط ساعة)

تحلية المياه (مليون متر مكعب)

51,3

تحلية المياه
(مليون متر
مكعب)
المجموعة

126,8

تحلية المياه
(مليون متر
مكعب) ‐
خارجي

شركة كهرباء مزون5,778 ،

الكهرباء الموفرة من كل
شركة (جيجا واط /ساعة)

الكهرباء
المولدة
(جيجا واط
ساعة)

30.000

في حين انخفضت تحلية المياه في
المجموعة بنسبة  ،٪2زادت نسبة
شراء المياه بقيمة ٪7
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الدعم الحكومي

نسبة فاقد التوزيع

10,3

فاقد التوزيع:
شبكة الربط
الرئيسية

14,8

فاقد التوزيع:
شركة كهرباء
المناطق
الريفية وشركة
ظفار للطاقة

يظهر الفاقد في التوزيع تحسنًا ملحوظًا في منطقة الربط الرئيسية بنسبة
 ٪25بينما يوجد تحسن طفيف بنسبة  3 ٪في المناطق الريفية.

15.1

شركة مسقط لتوزيع
الكهرباء

62.7

شركة كهرباء مزون

90.5

شركة كهرباء مجان

55.0

شركة صاللة

14.4

18.0

15.3

15.5

13.9

12.8

16.0

14.8

14.0
10.3

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0

2009

الدعم الحكومي

247.4

146.9

144.0

200

153.4
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2010
فاقد التوزيع :شبكة الربط الرئيسية

2011

2012

2013

فاقد التوزيع :شركة كهرباء المناطق الريفية وشركة ظفار للطاقة

50

30.5

الع
الشركة ُ
مانية لشراء 21.5
الكهرباء والمياه

بلغ الدعم الحكومي للكهرباء للعام
( 2013بما في ذلك صاللة)  310مليون
ريال ُعماني بزيادة قدرها  25٪عن
الدعم المخصص لعام 2012م والبالغ
 247مليون ريال ُعماني .يعزى السبب
في تلك الزيادة إلى اإلستمرار في
اإلستثمار الرأسمالي وزيادة تكاليف
شراء الكهرباء من المحطات
المستقلة المملوكة للقطاع الخاص
نتيجة النمو الكبير في إستهالك
الكهرباء لإلستخدامات المنزلية
والتجارية ذات التعرفة المنخفضة.

300
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شركة
الريفيةكهرباء المناطق 50.2

17.2
14.7

310.3
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العمانية
الشركة ُ
لشراء الكهرباء21,5 ،

شركة صاللة30,5 ،

شركة مسقط62,7 ،

شركة كهرباء
المناطق الريفية50,2 ،

شركة
كهرباء مزون90,5 ،
شركة كهرباء مجان55,0 ،

الدعم المالي لكل مشترك زاد من
 313ريال ُعماني في عام 2012م إلى
 361ريال ُعماني في عام 2013م .وزيادة
الدعم لكل وحدة ميجاوات /ساعة
إلى  13,7ريال ُعماني في عام 2013
مقابل  11,8ريال ُعماني لكل ميجاوات
في عام .2012

العمانية
الدعم الخاص بكل شركة  -بماليين الرياالت ُ

13.7
9.4
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المساهمة واإلنجازات

شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه
(شركة مساهمة ُعمانية مقفلة)

شركة وادي الجزي للكهرباء
(شركة مساهمة ُعمانية مقفلة)

٪0,1

12

10.2

المساهمة في
أرباح المجموعة

7.7

انخفاض في توليد الكهرباء بنسبة
 21٪عن العام الماضي ( 474جيجا واط
ساعة مقابل  602جيجا واط /ساعة)
بسبب انتهاء صالحية  3وحدات.
		
معدل توافر المحطة للمدة ذاتها بلغ
 %92بزيادة مقدارها  %4عن التشغيل
الخاضع للموازنة المقدرة بنسبة ،%88
أي أكثر بنسبة  %1من عام )%91( 2012
بلغت الساعات التشغيلية للمحطة
دون حساب حاالت التوقف .1,014,910

8

النشاطات :توليد الكهرباء وتحلية
		
المياه

4

أهم اإلنجازات السنوية

2

• بشكل عام كان معدل توافر
المحطة  % 85.9بزيادة مقدارها %0.3
عن .2012
• بلغت مساهمة الشركة في
الشبكة الكهربائية  2514جيجا واط
/ساعة أي أقل ب %2مقارنة بعام .2012
• توزيع  50.02مليون متر مكعب من
المياه بزيادة قدرها  %0.4عن عام .2012
• الساعات التشغيلية للمحطة دون
حساب حاالت التوقف  4.06مليون.

6

النشاطات :توليد الطاقة
أهم اإلنجازات السنوية

10
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شركة الغبرة للطاقة
وتحلية المياه٪2,80 ،

المساهمة في أرباح المجموعة
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العمانية لنقل الكهرباء
الشركة ُ
(شركة مساهمة ُعمانية مقفلة)

٪41,30

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
(شركة مساهمة ُعمانية مقفلة)

المساهمة في
أرباح المجموعة

77.9

70
60

56.5

النشاطات :توزيع الطاقة
الكهربائية
أهم اإلنجازات السنوية
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46.2
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27.6
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• ازاد إجمالي طول دوائر النقل من
فئة  220كيلو فولت من  1400كم إلى
 1529كم في .2013
• تناقص إجمالي طول دوائر النقل
من فئة  132كيلو فولت من  3160كم
في  2012ليبلغ  3150كم في .2013
• تم بناء محطتين شبكيتين
جديدتين (في قريات وصور) خالل
 2013إضافة لتحديث المحطات
الشبكية في جهلوت ومصفاح
وبركاء.

80
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العائدات

2013
األرباح بعد الضرائب

العمانية
الشركة ُ
لنقل الكهرباء٪41,30 ،

٪21,20

المساهمة في
أرباح المجموعة

250
204.80
188.50

النشاطات :توزيع وإمداد الكهرباء
وصيانة شبكات التوزيع في
منطقة مسقط

150
100

أهم اإلنجازات السنوية
• عدد الزبائن الجدد  21,610أضيفوا
للشبكة بزيادة  ٪9عن .2012
• قيمة الفاقد في الشبكة ٪9.17
مقارنة بنسبة  ٪12.86في .2012
• قيمة الدعم الحكومي لكل ميغا
واط /ساعة هي  7.6ر.ع .في 2013
مقارنة ب  7.2ر.ع .في .2012

50

23.5

21.3

0
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العائدات

2013
األرباح بعد الضرائب

شركة مسقط لتوزيع
الكهرباء٪21,20 ،

• زيادة الطلب على نظام التوزيع
األقصى بنسبة  4369( ٪7ميغا واط)
وزيادة في التوزيع المنتظم بنسبة
 21898( ٪4جيجا واط /ساعة) مقارنة
		
بعام .2012

المساهمة في أرباح المجموعة

200

المساهمة في أرباح المجموعة
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شركة كهرباء مزون
(شركة مساهمة ُعمانية مقفلة)

٪19,40

شركة كهرباء مجان
(شركة مساهمة ُعمانية مقفلة)
178.9

المساهمة في
أرباح المجموعة

158.9
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النشاطات :توزيع وتوفير الكهرباء
وصيانة شبكات التوزيع في واليات
الشرقية والداخلية ومنطقة جنوب
الباطنة.

80

أهم اإلنجازات السنوية

60

• عدد الزبائن الجدد  25,219بزيادة
 %8.6عن .2012
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• نسبة الفاقد في أداء الشبكة %11.2
مقارنة بنسبة  15.3في .2012
• قيمة الدعم الحكومي لكل ميغا
واط /ساعة  15.7ر .ع .في  2013وهي
القيمة ذاتها في 		2012
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شركة كهرباء مزون٪19,40 ،

المساهمة في أرباح المجموعة

٪12,80

المساهمة في
أرباح المجموعة
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النشاطات :توزيع وتوفير الكهرباء
وصيانة شبكات التوزيع في واليات
الظاهرة ومحافظة البريمي
ومنطقة شمال الباطنة.
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أهم اإلنجازات السنوية
• عدد الزبائن الجدد  12,080بزيادة %7.4
عن .2012
• نسبة الفاقد في الشبكة %11.3
مقارنة بنسبة  %13.47في .2012
• قيمة الدعم الحكومي لكل ميغا
واط /ساعة بلغت  9.1ر.ع .في 2013
مقارنة ب  8.0ر .ع .في .2012
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شركة كهرباء مجان٪12,80 ،

المساهمة في أرباح المجموعة
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شركة كهرباء المناطق الريفية
(شركة مساهمة ُعمانية مقفلة)

٪5,60

شركة ظفار للطاقة
(شركة مساهمة ُعمانية مقفلة)

المساهمة في
أرباح المجموعة

64.2
52.7

النشاطات :توليد الكهرباء وتحلية
المياه وتوزيع الكهرباء وتوفيرها
في المناطق الريفية.

• زيادة في الكمية الصافية للكهرباء
المولدة والصادرة من  555808ميغا
واط /ساعة إلى  635167بزيادة %14.2
عن .2012
• زيادة في إنتاج المياه المحالة من
 1,985,724متر مكعب في  2012إلى
 2,291,034متر مكعب في  2013بزيادة
قدرها .%15

50

أهم اإلنجازات السنوية
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أهم اإلنجازات السنوية
• عدد الزبائن الجدد  2912بزيادة
قدرها  %11.4عن عام 			 .2012
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النشاطات :توليد الكهرباء
وتوزيعها وتوفيرها في منطقة
ظفار (صاللة)
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شركة كهرباء
المناطق الريفية٪5,60 ،

المساهمة في أرباح المجموعة

47.8

46.6

45
40
35
30

• عدد الزبائن الجدد  7,299بزيادة
			
 %10.5عن عام .2012
• قيمة الفاقد في الشبكة %14.3
مقارنة ب  %16.4في 			 .2012
• الوحدات النظامية المباعة بلغت
 2,119جيجا واط ساعة بزيادة  %12عن
عام 			.2012
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العمانية لشراء الطاقة والمياه (شركة مساهمة ُعمانية مقفلة)
الشركة ُ
النشاطات :بيع وشراء كميات ضخمة من الكهرباء والمياه واإلشراف على اتفاقية صاللة لضبط األسعار

التقرير والبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

أهم اإلنجازات السنوية
• حققت محطة بركة ( 3شركة كهرباء السوادي) وصحار ( 2شركة كهرباء الباطنة) توقعاتها التشغيلية التجارية
في األسبوع األول من نيسان  .2013وقد ساهمت هذه المشاريع بسعة توليد كهربائية بلغت  1,488ميغا واط في صيف
.2013
العمانية لشراء المياه والكهرباء عبر مشروع مياه الغبرة المستقل ( 42مليون غالون يوميًا) نجاحًا في
• حققت الشركة ُ
توقيع إتفاقيات مع مجموعة تحالف الشركاء العالمي في  11شباط ومن المقرر إطالق التشغيل التجاري للمشروع في
تشرين األول .2014

 -تقرير مدقق الحسابات المستقل

50

 -بيان المركز المالي الموحد

55 - 53

 -بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد

56

• شهد  2013إعادة هيكلة شركة كهرباء ظفار واتفاقية صاللة لضبط األسعار وتوزيع األصول مما أدى لتشكيل هيئات ت
وليد وتوزيع ونقل منفصلة ستبدأ بالعمل اعتبارًا من كانون الثاني .2014

 -بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

57

• في  2013تم توليد سعة كلية قيمتها  101ميغا واط من الكهرباء المؤقتة لدعم شبكة الربط الرئيسية بسبب التأجيل
في عمليات البناء في محطة صور التابعة لشبكة الربط الرئيسية.

 -بيان التدفقات النقدية الموحد

59

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدةللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

99 - 60
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي
شركة الكهرباء القابضة وشركاتها التابعة
ش.م.ع.م
تقرير حول البيانات المالية
الموحدة
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة
المرفقة لشركة الكهرباء القابضة
ش.م.ع.م («الشركة») وشركاتها
التابعة (يشار إليها مجتمعة
بـ»المجموعة») والتي تتكون من بيان
المركز المالي الموحد كما في 31
ديسمبر  2013وكل من بيان األرباح
أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
الموحد وبيان التغيرات في حقوق
المساهمين الموحد وبيان التدفقات
النقدية الموحد للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  ،2013وملخص للسياسات
ومعلومات
الهامة
المحاسبية
تفسيرية أخرى كما هي مبينة في
الصفحات  3إلى .52
مسؤولية مجلس اإلدارة عن
البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد
هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها
بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية
للتقارير المالية وقانون الشركات
التجارية لعام  ، 1974وتعديالته في
سلطنة ُعمان والرقابة الداخليـة التي
ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات
المالية الموحدة بصورة خالية من
أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة
عن إحتيال أو عن خطأ.
مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول
هذه البيانات المالية الموحدة استنادًا
إلى تدقيقنا  .لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا

للمعايير الدولية للتدقيق ،وتتطلب
تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات
قواعد السلوك المهني وأن نقوم
بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول
على تأكيد معقول فيما إذا كانت
البيانات المالية الموحدة خالية من
أخطاء جوهرية.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات
للحصول على ب ّينات تدقيق ثبوتية
للمبالغ واإلفصاحات في البيانات
المالية الموحدة .تستند اإلجراءات
المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات،
بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء
الجوهرية في البيانات المالية
الموحدة  ،سواء كانت ناشئة عن
احتيال أو عن خطأ .وعند القيام
بتقييم تلك المخاطر ،يأخذ مدقق
الحسابات في االعتبار إجراءات الرقابة
الداخلية للشركة والمتعلقة باإلعداد
والعـرض العادل للبيانات المالية
الموحدة ،وذلك لغرض تصميم
إجراءات التدقيق المناسبة حسب
الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول
فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة.
يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة
السياسات المحاسبية المتبعة
ومعقولية التقديرات المحاسبية
المعدة من قبل اإلدارة ،وكذلك
تقييم العرض اإلجمالي للبيانات
المالية الموحدة.
نعتقد أن ب ّينات التدقيق الثبوتية
التي حصلنا عليها كافية ومناسبة
لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق .

الـرأي
في رأينا ،أن البيانات المالية
الموحدة تظهر بصورة عادلة ،من
جميع النواحي الجوهريـة ،المركز
المالي لشركة الكهرباء القابضة
ش.م.ع.م وشركاتها التابعة كما
في  31ديسمبر  2013وأدائها المالي،
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية
بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
تقرير حول المتطلبات القانونية
والتنظيمية األخرى
في رأينا أيضًا أن البيانات المالية
الموحدة تتفق من كافة النواحي
الجوهرية مع متطلبات اإلفصاح
الواردة في قانون الشركات التجارية
لعام  1974وتعديالته.
أمر آخر
لقد تم تدقيق البيانات المالية
الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية
 31ديسمبر  2012من قبل مدققي
حسابات آخرين والذين أبدوا رأيًا غير
معدل على هذه البيانات المالية
ّ
الموحدة في  10مارس .2013

بيان المركز المالي الموحد

في  31ديسمبر 2013

إيضاح

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

األصول
األصول غير الجارية
1.780.389

1.607.112

ممتلكات وآالت ومعدات

4.320

7.092

6

اصول ضريبية مؤجلة

24

1.237

-

مدفوعات مقدمًا

7

15.668

21.267

مديونيات إمتياز الخدمة

8

141.285

173.069

ودائع بنكية

9

56.042

48.311

1.998.941

1.856.851

الشهرة

إجمالي األصول غير الجارية
األصول الجارية
مخزون

10

35.660

39.974

مديونيات تجارية وأخرى

11

177.730

146.828

ودائع بنكية

9

82.151

70.461

أرصدة بنكية ونقدية

12

31.069

62.594

326.610

319.857

أصول مصنفة بأنها محتفظ بها للبيع

42

40.666

-

إجمالي األصول الجارية

367.276

319.857

أجمالي االصول

2.366.217

2.176.708

حقوق المساهمين واإللتزامات

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
وشركاه ش.م.م
مسقط  -سلطنة ُعمان
 26فبراير 2014

2013

2012
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بيان المركز المالي الموحد (تابع)
في  31ديسمبر 2013

بيان المركز المالي الموحد (تابع)
في  31ديسمبر 2013

إيضاح

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

رأس المال واإلحتياطيات
رأس المال

13

2.000

2.000

االحتياطي القانوني

14

12.342

12.342

االحتياطي العام

15

3.000

3.000

احتياطي التغطية

35

-

()1.860

542.100

421.123

628.598

628.598

1.188.040

1.065.203

األرباح المحتجزة
أموال المساهمين
إجمالي حقوق المساهمين

17

إيضاح

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

اإللتزامات
اإللتزامات غير الجارية
قرض ألجل

18

75.865

125.512

التزامات إيجار تمويلي

19

44.351

49.102

دائنيات تجارية وأخرى

20

8.372

8.131

مخصص تكاليف ازالة األصول من الموقع

21

17.427

43.347

مخصص منافع الموظفين

21

8.272

7.983

مخصص للصيانة الرئيسية

21

-

4.703

إيرادات مؤجلة

22

112.125

105.458

عجز أدوات التغطية

35

-

8.940

مدفوعات مقدمًا من وزارة المالية

23

123.222

93.545

إلتزام ضريبة مؤجلة

24

63.574

51,305

453.388

498,026

إجمالي اإللتزامات غير الجارية
اإللتزامات الجارية
قرض ألجل

18

12.708

11.086

إقتراضات قصيرة األجل

25

400.000

305.000

سحب على المكشوف من بنوك

26

30.345

9.674

إلتزامات إيجار تمويلي

19

4.753

4.258

دائنيات تجارية وأخرى

20

261.412

269.322

إلتزام الضريبة الجارية

34

6.894

9.222

مخصص منافع الموظفين

21

3.530

3.617

عجز أدوات التغطية

35

-

1.300

719.642

613.479

إلتزامات مصنفة بانها محتفظ بها للبيع

42

5.147

-

إجمالي اإللتزامات الجارية

724.789

613.479

إجمالي اإللتزامات 		

1.178.177

1.111.505

إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات

2.366.217

2.176.708

محمد بن عبداهلل المحروقي

الدكتور/عبدالملك بن عبداهلل الهنائي

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية الموحدة.

عمر بن خلفان الوهيبي
الرئيس التنفيذي
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توزيعات نقدية مدفوعة

حيازة حقوق األقلية

تسوية المستحقات مقابل بيع شركة الرسيل
للطاقة ش.م.ع.م

معامالت مع المالكين:

        -

-

-

-

-

       -

-

-

-

-

        -

-

-

-

-

          -

-

-

1.215

1.215

-

()3.075

()501

()51

-

84.686

-

84.686

-

-

()4.592

-

-

-

336.989
633.190

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

123.364

85.901

ربح السنة المنسوب إلى:
مالكي الشركة األم

113.124

84.686
()501

()51

()4.592

85.901

1.215

84.686

984.446

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية الموحدة

ريال ُعماني
باآلالف

مالكي الشركة األم

85.901

المجموع

إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوب إلى:
123.364

ريال ُعماني
باآلالف

اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

10.240

1.215

ريال ُعماني
باآلالف

إعادة التصنيف إلى األرباح أو الخسائر

7.965

-

ريال ُعماني
باآلالف

ربح إعادة تقييم أدوات التغطية للسنة

2.275

1.215

األرباح
المحتجزة

البنود التي يمكن اعادة تصنيفها الحقً ا إلى األرباح أو الخسائر

أموال
المساهمين

إيرادات شاملة أخرى:

احتياطي
التغطيه

ربح السنة

113.124

84.686

-

(خسارة)  /ربح السنة من التشغيل المتوقف

43

()911

606

-

ربح السنة من التشغيل المستمر

114.035

84.080

-

الضريبة

()14.396

2.000

الربح قبل الضريبة
34

128.431

106.347
()22.267

12.342

تكاليف التمويل

33

()23.584

()15.548

3.000

إيرادات التمويل

32

3.478

2.461

ريال ُعماني
باآلالف

ربح التشغيل

148.537

119.434

ريال ُعماني
باآلالف

إيرادات أخرى

26.046

13.121

ريال ُعماني
باآلالف

المصاريف العمومية واإلدارية

31

()96.232

()83.766

رأس المال

إجمالي الربح

29

218.723

190.079

اإلحتياطي
القانوني

تكاليف التشغيل

28

()540.693

اإلحتياطـي
العام

اإليرادات

27

759.416

645.027
()454.948

اجمالي االيرادات الشاملة للسنة

الدخل

إيرادات شاملة اخرى للسنة

باآلالف

باآلالف

ربح السنة

ريال ُعماني

ريال ُعماني

في  1يناير 2012

إيضاح

2013

2012

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد
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2.000

-

-

-

-

-

2.000

-

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية الموحدة

في  31ديسمبر 2013

توزيعات نقدية مدفوعة

حيازة حقوق األقلية

معامالت مع المالكين:

اجمالي االيرادات الشاملة للسنة

إيرادات شاملة اخرى للسنة

ربح السنة

إعادة تصنيف عجز التغطية عند حيازة
شركة ظفار للطاقة (إيضاح )35

في  1يناير 2013
2.000

ريال ُعماني
باآلالف

رأس المال

12.342

-

-

-

-

-

12.342

-

12.342

ريال ُعماني
باآلالف

اإلحتياطي
القانوني

3.000

-

-

-

-

-

3.000

-

3.000

ريال ُعماني
باآلالف

اإلحتياطـي
العام

-

-

-

10.240

10.240

-

()10.240

()8.380

()1.860

ريال ُعماني
باآلالف

احتياطي
التغطيه

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد (تابع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

بيان التدفقات النقدية الموحد
في  31ديسمبر 2013

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة

127.520

106.953

معدل كما يلي:

542.100

()500

()27

113.124

-

113.124

429.503

8.380

421.123

ريال ُعماني
باآلالف

األرباح
المحتجزة

628.598

-

-

-

-

-

628.598

-

628.598

ريال ُعماني
باآلالف

أموال
المساهمين

1.188.040

()500

()27

123.364

10.240

113.124

1.065.203

-

1.065.203

ريال ُعماني
باآلالف

المجموع

األثر الضريبي للتشغيل المتوقف

()64

-

إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

83.576

72.800

خسارة بيع ممتلكات وآالت ومعدات

925

32

خسارة من شطب ممتلكات واالالت ومعدات

7.709

-

مخصص تقادم المخزون

168

626

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1.687

1.704

مخصص مصروفات مكافآت الموظفين

924

1.823

مخصص صيانة رئيسية

444

511

إسترداد مخصص إزالة اصول الموقع

()27.775

-

مصروفات فوائد

23.584

17.181

إيرادات فوائد

()3.478

()2.461

تعديل مبلغ الخصم على مخصص إزالة أصول الموقع

465

1.256

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل نتيجة لـ:

215.685

200.425

مخزون

()726

()2.745

مديونيات تجارية وأخرى

()32.589

()26.436

دفعات مقدمة

5.599

1.881

مديونيات عن إمتياز الخدمة

()1.173

()15.827

إيراد مؤجل

6.665

9.583

مدفوعات مقدمًا من وزارة المالية

29.677

()6.480

دائنيات تجارية وأخرى

()7.669

7.592

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

215.470

167.993
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

بيان التدفقات النقدية الموحد (تابع)
في  31ديسمبر 2013

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

مدفوعات مكافآت نهاية الخدمة

()1.283

-

ضريبة دخل مدفوعة

()5.903

()821

صافي النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

208.284

167.172

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 - 1الشكل القانوني واألنشطة
الرئيسية
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
(«الشركة» أو «الشركة األم») هي
شركة مساهمة ُعمانية مقفلة تم
تسجيلهــا وفقًا لقانـون الشركات
العماني بتاريخ  91أكتوبر
التجارية ُ
.2002

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()277.638

()241.966

المتحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

12.150

93

إستثمار في ودائع بنكية

()19.421

()54.972

فوائد مستلمة

3.478

2.461

فوائد مدفوعة

()21.140

()17.181

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()302.571

()311.565

تأسيس وتشغيل الشركة محكوم
وفقًا لقانون تنظيم وتخصيص
قطاع الكهـرباء والميـاه المرتبطـة
بـه (قانون القطاع) الصادر بالمرسـوم
السلطـانـي رقم .4002/87

إقتراضات قصيرة األجل

95.000

115.000

قرض ألجل متحصل

()48.025

39.657

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة
في إدارة اإلستثمارات الحكومية في،

تسوية إلتزامات إيجار تمويلي

()4.256

()3.830

تسوية حيازة حقوق األقلية

()27

()51

إستثمار في شركات تابعة

()101

-

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

وخصخصة قطاع الكهرباء والمياه
المرتبط بها في سلطنة ُعمان
وتقديم خدمات مركزية محددة
لشركاتها التابعة.
بدأت الشركات التابعة أعمالها
بإستثناء شركة ظفار للطاقة
ش.م.ع.م بتاريخ  1مايو «( 5002تاريخ
التحويل») عقب تطبيق القرار الصادر
عن وزارة اإلقتصاد الوطني («منهاج
التحويل») تطبيقًا ألحكام المرسوم
السلطاني رقم .4002/87
األنشطة الرئيسية للشركات التابعة
موضحة أدناه:

الشركات التابعة

نسبة التملك %

األنشطة الرئيسية

توزيعات نقدية مدفوعة

()500

()501

شركة الغبرة للطاقة والتحلية ش.م.ع.م

99.99

توليد الكهرباء وتحلية المياه المرتبطة به

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

42.091

150.275

صافي التغير في النقد والنقد المعادل

()52.196

5.882

شركة وادي الجزي للطاقة ش.م.ع.م

99.99

توليد الكهرباء

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

52.920

47.038

العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م
الشركة ُ

99.99

نقل الكهرباء

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

724

52.920

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

99.99

شراء وبيع الكهرباء والمياه المرتبطة به
بالجملة

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م

99.99

توزيع الكهرباء وصيانة شبكات التوزيع في
محافظة مسقط

99.99

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

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
أرصدة نقدية وبنكية

31.069

62.594

سحب على المكشوف

()30.345

()9.674

724

52.920

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية الموحدة

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م
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التعديالت على معيار التقارير المالية
الدولية رقم  – 7اإلفصاحات – المقاصة بين
الموجودات والمطلوبات المالية

تتطلب التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  7من المنشآت
أن تفصح عن المعلومات الخاصة بحقوق المقاصة والترتيبات ذات الصلة
(مثل متطلبات ضمانات الترحيل) لألدوات المالية وفقًا إلتفاقية مقاصة قابلة
للتنفيذ أو ترتيبات مشابهه.

معيار التقارير المالية الدولية رقم – 10
البيانات المالية الموحدة

يستبدل معيار التقاير المالية الدولية رقم  10أجزاء من المعيار المحاسبي
الدولي رقم  27البيانات المالية الموحدة والمستقلة والتي تتناول البيانات
المالية ومعيار لجنة تفسيرات المعايير رقم  – 12التوحيد – شركات األغراض
الخاصة.
يعدل معيار التقارير المالية الدولية رقم  10تعريف السيطرة يكون بموجبه
المستثمر مسيطرًا على المنشأة المستثمر بها إذا (أ) كان يملك السلطة
على المنشأة ( ،ب) إذا كانت لديه حقوق على عوائد متغيرة نتيجة إرتباطه
بالمنشأة المستثمر بها و(ج) لديه القدرة على إستخدام سلطته في التأثير
على عوائدها .ينبغي أن تتحقق جميع تلك المعايير الثالثة للمستثمر لكي
يملك السيطرة على المنشأة المستثمر بها .سابقًا  ،تم تعريف السيطرة
بأنها سلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة للحصول
على منافع من أنشطتها.

معيار التقارير المالية الدولية رقم – 11
الترتيبات المشتركة

 - 2تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
قامت المجموعة خالل السنة المنتهية  31ديسمبر  2013بإعتماد جميع المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المتعلقة
بأنشطتها والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية والواجب تطبيقها
على الفترات المحاسبية التي تبدأ بتاريخ  1يناير .2013

يستبدل معيار التقارير المالية الدولية رقم  ، 11المعيار المجاسبي الدولي
رقم  31المصلحة في مشروع مشترك والتوجيهات الواردة في التفسيرات
ذات الصلة .يتناول معير التقارير المالية الدولية رقم  11حول كيفية تصنيف
والمحاسبة عن الترتيبات المشتركة التي يملك فيها طرفين أو أكثر
سيطرة مشتركة .وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  ، 11اإلستثمارات
في الترتيبات المشتركة تصنف إما كتشغيل مشترك أو مشروع مشترك ،
بناء على حقوق وإلتزامات أطراف تلك الترتيبات باألخذ في اإلعتبار الهيكلة
 ،الشكل القانوني للترتيب  ،الشروط التعاقدية المتفق عليها بين أطراف
الترتيب  ،وعند اإلقتضاء  ،الوقائع والظروف األخرى.

معيار التقارير المالية الدولية رقم – 12
اإلفصاح عن المصالح في منشآت أخرى

معيار التقارير المالية الدولية رقم  12هو معيار إفصاح جديد ويطبق على
المنشآت التي تملك مصالح في شركات تابعة  ،ترتيبات مشتركة  ،شركات
شقيقة و/أو منشآت غير موحدة .بشكل عام  ،نتج عن تطبيق معيار التقارير
المالية الدولية رقم  12إفصاحات أكثر إتساعًا في البيانات المالية الموحدة.

 2.1المعايير والتفسيرات المطبقة والتي ال تؤثر على البيانات المالية
تم أيضًا تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية في هذه البيانات المالية .إن تطبيقها لم يكن له أي تأثير
جوهري على المبالغ الظاهرة في هذه البيانات المالية ،ولكنها قد تؤثر على إحتساب التعامالت والترتيبات المستقبلية.

معيار التقارير المالية الدولية رقم – 13
قياس القيمة العادلة

ينص معيار التقارير المالية الدولية رقم  13على مصدر وحيد لإلرشاد عن
قياس القيمة العادلة واإلفصاحات حول قياس القيمة العادلة .نطاق معيار
التقارير المالية الدولية رقم  13واسع ; تنطبق متطلبات قياس القيمة العادلة
لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  13على كال من بنود األدوات المالية
والبنود خارج األدوات المالية والتي تتطلب معايير التقارير المالية الدولية
األخرى السماح بقياس القيمة العادلة واإلفصاحات حول قياس القيمة العادلة
 ،بإستثناء المدفوعات على أساس األسهم والتي تقع ضمن نطاق معيار
التقارير المالية الدولية رقم  2المدفوعات على أساس األسهم ومعامالت
اإليجار التي تقع ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم  17عقود اإليجار،
والقياسات التي لديها بعض أوجه التشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست
القيمة العادلة (مثل صافي القيمة القابلة للتحقق ألغراض قياس المخزون أو
القيمة المستخدمة ألغراض تقييم انخفاض القيمة).

الشركات التابعة

نسبة التملك %

األنشطة الرئيسية

شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م

99.99

توزيع وتزويد الكهرباء وصيانة شبكات التوزيع
في واليات الداخلية وشمال منطقة الباطنة

شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م

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 للطاقة ش.م.ع.م وفي
المنطقة الداخلية في المنطقة التي تقع خارج
الجزء الخاص بشركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.ع

98.74

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

مركز المرافق لتنمية المهارات ش.م.م

67.00

تحت التأسيس وفقًا لإلتفاقية المبرمة مع شركة
شركة فيوليا الشرق األوسط لتقديم تقديم
خدمات الموارد البشرية  ،الخدمات اإلستشارية
وخدمات التدريب.

تمثل هذه البيانات المالية الموحدة نتائج عمليات الشركة وكافة شركاتها التابعة (تسمى مجتمعة بـ «المجموعة»).
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التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي
رقم  1عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى

تقدم التعديالت مصطلحات جديدة  ،إستخدامها غير إلزامي  ،لبيان الدخل
الشامل و بيان الدخل  .بموجب التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي
رقم  ، 1تتم إعادة تسمية « بيان الدخل الشامل» باسم « بيان األرباح أو الخسائر
واإليرادات الشاملة األخرى» [و « بيان الدخل « تمت إعادة تسمية « بيان األرباح
أو الخسائر»] .التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1أبقت على
خيار عرض األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى في بيان واحد أو
في بيانين منفصلين ولكن على التوالي .ومع ذلك  ،فإن التعديالت على
المعيار المحاسبي الدولي رقم  1تتطلب أن يتم تصنيف بنود الدخل الشامل
األخرى إلى فئتين في باب اإليرادات الشاملة األخرى  ( :أ) البنود التي لن يعاد
تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائر و (ب ) العناصر التي يمكن تصنيفها
الحقا إلى األرباح أو الخسائر عندما يتم إستيفاء شروط معينة  .ينبغي أن
يتم تخصيص ضريبة الدخل على بنود اإليرادات الشاملة األخرى وفقًا لنفس
ال تغير خيار عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى
األساس  -التعديالت
سواء قبل الضريبة أو بالصافي من الضريبة.
تم تطبيق التعديالت بأثر رجعي  ،وبالتالي تم تعديل عرض بنود اإليرادات
الشاملة األخرى لكي تعكس التغييرات .فيما عدا تغييرات العرض المذكورة
أعاله  ،فإن تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1ال ينتج عنها
أي تأثير على األرباح أو الخسائر  ،اإليرادات الشاملة األخرى وإجمالي اإليرادات
الشاملة.

التحسينات السنوية – دورة 2011 –2009

المعيار المحاسبي الدولي رقم  – 19منافع
الموظفين (المعدل في )2011

إجراء تعديالت على المعايير التالية:
• المعيار المحاسبي الدولي رقم  –1توضيح متطلبات للحصول على
معلومات
المقارنة.
•" المعيار المحاسبي الدولي رقم  –16تصنيف معدات الخدمة.
• المعيار المحاسبي الدولي رقم  –32توضيح أنه ينبغي إحتساب تأثير
الضريبة
على التوزيعات لحملة أدوات حقوق الملكية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي
رقم  12ضرائب الدخل.
• المعيار المحاسبي الدولي رقم  –34توضيح التقارير المرحلية لمعلومات
القطاع حول إجمالي األصول من أجل تعزيز االتساق مع متطلبات معيار
التقارير المالية الدولية رقم  – 8قطاعات التشغيل.
المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 19المعدل في عام  ) 2011يغير من المحاسبة
عن خطط المنافع المحددة ومنافع نهاية الخدمة .يتعلق أهم تغيير
بالمحاسبة عن التغيرات في التزامات المنافع المحددة وموجودات الخطة.
تتطلب التعديالت االعتراف بالتغييرات في التزامات المنافع المحددة وفي
القيمة العادلة ألصول الخطة عند حدوثها  ،وبالتالي القضاء على أسلوب
التمرير› المسموح به في النسخة السابقة من المعيار المحاسبي الدولي
رقم  19واإلسراع في االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة .يتم إثبات جميع
األرباح والخسائر االكتوارية فورا من خالل بنود اإليرادات الشاملة األخرى من
أجل اإلعتراف بصافي موجودات ومطلوبات الصندوق في بيان المركز المالي
الموحد لكي يعكس القيمة الكاملة لعجز أو فائض الخطة.
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وعالوة على ذلك  ،فقد تم استبدال تكلفة الفوائد والعائد المتوقع على
موجودات الخطة المستخدمة في اإلصدار السابق من المعيار المحاسبي
الدولي رقم  19بمبلغ ‘ صافي الفائدة ‘ بموجب المعيار المحاسبي الدولي
رقم ( 19المعدل في عام  ، ) 2011والذي يحتسب عن طريق تطبيق سعر
الخصم على صافي موجودات أومطلوبات المنفعة المحددة .وقد كان
لهذه التغييرات تأثير على المبالغ المعترف بها في األرباح أو الخسائر وبنود
اإليرادات الشاملة األخرى في السنوات السابقة (انظر الجداول أدناه للحصول
على التفاصيل) .وباإلضافة إلى ذلك  ،يقدم المعيار المحاسبي الدولي رقم
( 19المعدل في عام  ) 2011بعض التغييرات في عرض تكلفة المنافع المحددة
بما في ذلك إفصاحات أكثر اتساعا.

 2.2المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد
بتاريخ الموافقة على البيانات المالية  ،كانت المعايير والتفسيرات التالية تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد:
معايير جديدة والتعديالت ذات الصلة

يطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

األدوات المالية
معيار التقارير المالية الدولية رقم  9األدوات
المالية ( :وفقًا للتعديل في عام  2010لكي
يتضمن متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات
المالية ومتطلبات عدم اإلدراج القائمة حاليًا)

يناير 2015

التوحيد  ،الترتيبات المشتركة  ،الشركات
الشقيقة واإلفصاحات
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم
 10البيانات المالية الموحدة  ،معيار التقارير المالية
الدولية رقم  12اإلفصاح عن المصالح في منشآت
أخرى والمعيار المحاسبي الدولي رقم 27
البيانات المالية المنفصلة  ،لكي تقدم “لمنشآت
اإلستثمار” (كما هي مع ّرفة) إستثناء من توحيد
بعض الشركات التابعة  ،ويتطلب بدالً من ذلك
أن تقوم شركة اإلستثمار بقياس اإلستثمار
في كل شركة تابعة مؤهلة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر وفقًا لمعيار التقارير
المالية الدولية رقم  9األدوات المالية أو المعيار
المحاسبي الدولي رقم  39األدوات المالية :اإلدراج
والقياس.
تعديالت على المعايير

يناير 2014

يطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
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المعيار المحاسبي الدولي رقم  :32األدوات
المالية :العرض  ،المقاصة بين الموجودات المالية
والمطلوبات المالية :لتوضيح جوانب معينة
بسبب التنوع في تطبيق إشتراطات المقاصة
 ،تركز على أربعة مجاالت رئيسية (أ) معنى
“لديها حاليا حق قانوني ملزم إلجراء المقاصة
‘ (ب) تحقيق التزامن بين اإلعتراف والتسوية
(ج) المقاصة بين مبالغ الضمانات (د) وحدة
المحاسبة لتطبيق متطلبات المقاصة

يناير 2014

المعيار المحاسبي الدولي رقم  :36إنخفاض
قيمة األصول  ،اإلفصاح عن المبالغ القابلة
لإلسترداد لألصول غير مالية للحد من الظروف
التي تتطلب اإلفصاح عن المبالغ القابلة
لإلسترداد لألصول أو الوحدات المنتجة للنقد
 ،توضيح اإلفصاحات المطلوبة  ،إدخال شرط
صريح لإلفصاح عن معدل الخصم المستخدم
في تحديد إنخفاض القيمة (أو عكس القيود)
حيث تحدد القيمة القابلة لإلسترداد (على
أساس القيمة العادلة ناقصا تكاليف اإلستبعاد)
بإستخدام تقنية القيمة الحالية.

يناير 2014

المعيار المحاسبي الدولي رقم  :39األدوات
المالية :اإلدراج والقياس  ،تجديد المشتقات
ومواصة محاسبة التحوط يجعل من الواضح
أنه ليست هناك حاجة إلى التوقف عن محاسبة
التحوط إذا تم تجديد مشتقات التحوط  ،شريطة
استيفاء معايير معينة.

يناير 2014

يتوقع أعضاء مجلس اإلدارة بأن
تطبيق تلك المعايير والتفسيرات
في الفترات المقبلة لن يكون له أي
تأثير جوهري على البيانات المالية
للمجموعة في فترة التطبيق األولي.
 -3ملخص للسياسات المحاسبية
الرئيسية
السياسات المحاسبية الرئيسية
المطبقة في إعداد هذه البيانات
المالية الموحدة مبينة أدناه .تم
تطبيق هذه السياسات بشكل
متوافق لكافة السنوات المعروضة ما
لم ينص على غير ذلك.
بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة
طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية
ومتطلبات قانون الشركات التجارية
لسنة  1974وتعديالته.

يشير التجديد إلى وقوع حدث يتفق فيه
الطرفان األصليان ألحد المشتقات على قيام
طرف مقابل أو أكثر من أطراف المقاصة على
إستبدال الطرف المقابل األصلي ليصبح الطرف
المقابل الجديد لكال الطرفين .من أجل تطبيق
التعديالت ومواصلة محاسبة التحوط  ،ينبغي
أن يحدث التجديد لطرف مقابل مركزي نتيجة
لقوانين أو لوائح أو استحداث قوانين أو لوائح.

أسس اإلعداد
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة
طبقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ما عدا
بالنسبة لبعض األدوات المالية ،والتي
تقاس بالقيمة العادلة.
تستند التكلفة التاريخية عمومًا على
القيمة العادلة للمقابل الممنوح عن
البضائع والخدمات.

تفسيرات جديدة وتعديالت على التفسيرات:
معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية
رقم 21
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الرسوم المفروضة

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة
بما يتوافق مع معايير التقارير المالية
الدولية استخدام بعض التقديرات
المحاسبية الهامة .كما يتطلب من
اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية
المحاسبية
السياسات
تطبيق
للشركة .تجري الشركة تقديرات
وإفتراضات تخص المستقبل .ويندر
أن تساوي التقديرات المحاسبية

الناتجة النتائج الفعلية ذات العالقة
نظرًا لكونها تقديرات .تم اإلفصاح
عن المجاالت التي تنطوي على درجة
كبيرة من التقدير أو التعقيد أو
المجاالت التي تكون فيها االفتراضات
والتقديرات جوهرية للبيانات المالية
الموحدة باإليضاح رقم .4
كما في  31ديسمبر  ،2013تجاوزت
إلتزامات المجموعة الجارية أصولها
الجارية بمبلغ قدره  357.513مليون
ريال ُعماني ( 293,622 -2012مليون
ريال ُعماني) .إن إدارة الشركة األم،
وبالنيابة عن المجموعة ،بصدد
الحصول على تسهيالت إئتمان
طويلة األجل والتي سيتم سحبها،
متى ما دعت الحاجة لذلك ،للوفاء
المستمرة
التمويل
بمتطلبات
للمجموعة .وتبعًا لذلك ،ال يعتبر وضع
صافي اإللتزامات الجارية السالب كما
في نهاية السنة بأنه يؤثر على وضع
االستمرارية .لذا  ،فقد تم إعداد هذه
البيانات المالية الموحدة على أساس
اإلستمرارية.

إذا كانت تسيطر أم ال على شركة
مستثمر بها ،إذا كان الحقائق
والظروف تشير إلى وجود تغيرات في
واحد أو أكثر من عوامل السيطرة
الثالثة المذكورة أعاله.
عندما يكون لدى الشركة أقل من
غالبية حقوق التصويت في شركة
مستثمر بها ،تكون لها السيطرة
على الشركة المستثمر بها عندما
تكون حقوق التصويت كافية لمنحها
القدرة العملية لتوجيه األنشطة
ذات الصلة للشركة المستثمر بها
من جانب واحد .تضع الشركة في
إعتبارها جميع الحقائق والظروف
ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت
حقوق تصويت الشركة في الشركة
المستثمر بها كافية أم ال لمنحها
السلطة.
يبدأ توحيد شركة تابعة عندما
تسيطر الشركة على الشركة
التابعة ،ويتوقف عندما تفقد الشركة
السيطرة على الشركة التابعة .على
وجه التحديد ،يتم تضمين أرباح
ومصاريف الشركة التابعة المحققة
أو المستبعدة خالل السنة في بيان
الدخل الشامل الموحد من تاريخ
سيطرة الشركة وحتى تاريخ فقدان
الشركة للسيطرة على الشركة
التابعة.

أساس التوحيد
البيانات المالية الموحدة تتكون
من البيانات المالية للشركة األم
والشركات التي تسطير عليها
الشركة األم وشركاتها التابعة.
تتحقق السيطرة عندما يكون
للشركة:
• سلطة على الشركة المستثمر بها;
• حقوقًا على عوائد مختلفة من
مشاركتها مع الشركة المستثمر
بها;
• القدرة على إستخدام سلطتها
لتحقيق عوائدها.

مكون
تنسب األرباح أو الخسائر وكل
ّ
من مكونات اإليرادات الشاملة األخرى
إلى مالكي الشركة وإلى حقوق
األقلية .ينسب مجموع الدخل الشامل
للشركة التابعة إلى مالكي الشركة
األم وإلى حقوق األقلية حتى لو أدى
ذلك إلى عجز في الرصيد.

تقوم الشركة األم بإعادة تقييم ما

عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على
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البيانات المالية للشركات التابعة
لكي تتماشى سياساتها المحاسبية
مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم بالكامل إستبعاد كافة األصول
واإللتزامات بين شركات المجموعة ،
حقوق الملكية  ،اإليرادات  ،المصاريف
المتعلقة
النقدية
والتدفقات
بالتعامالت بين شركات المجموعة
عند التوحيد.
التغيرات في حقوق ملكية
المجموعة في الشركات التابعة
الحالية
التغيرات في حقوق ملكية المجموعة
في الشركات التابعة التي ال ينتج
عنها فقدان المجموعة للسيطرة
على الشركات التابعة  ،تحتسب
كتعامالت في حقوق المساهمين.
يتم تعديل القيم الدفترية لحقوق
المجموعة وحقوق األقلية  ،لكي
تعكس التغيرات في حقوقها ذات
الصلة في الشركات التابعة .أي
فروقات بين المبالغ التي تم بها
تعديل حقوق األقلية والقيمة العادلة
للمقابل المدفوع أو المستلم ،يدرج
مباشرة وينسب إلى مالكي الشركة
األم.
عندما تفقد المجموعة السيطرة
على شركة تابعة  ،يتم إدراج الربح
أو الخسارة في األرباح أو الخسائر
ويحتسب على أنه الفرق بين:
مجموع القيمة العادلة للمقابل
المستلم والقيمة العادلة ألي حقوق
محتفظ بها; و
القيمة الدفترية السابقة ألصول
(متضمنة الشهرة) وإلتزامات الشركة
التابعة وأي حقوق أقلية.
جميع المبالغ المدرجة سابقًا في

اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق
بتلك الشركة التابعة ،تحتسب وكأن
المجموعة قد قامت مباشرة ببيع
األصول واإللتزامات ذات الصلة للشركة
التابعة (مثل :إعادة تصنيفها إلى
األرباح أو الخسائر أو تحويلها إلى فئة
أخرى من فئات حقوق المساهمين
كما هو محدد/مسموح به بموجب
معايير التقارير المالية المطبقة).
القيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ
به في الشركة التابعة السابقة في
تاريخ فقدان السيطرة  ،يعتبر بأنه
القيمة العادلة عند اإلدراج المبدئي
للمحاسبة الالحقة بموجب المعيار
المحاسبي الدولي رقم  ، 39عندما
يكون قاب ً
ال للتطبيق  ،للتكلفة عند
اإلدارج المبدئي لإلستثمار في شركة
شقيقة أو مشروع مشترك.
إندماج األعمال
تتم محاسبة إندماج األعمال
بإستخدام طريقة اإلستحواذ .يتم
قياس المقابل المحول عند إندماج
األعمال بالقيمة العادلة  ،والتي
تحتسب على أنها القيمة العادلة في
تاريخ الحيازة لألصول المحولة بواسطة
المجموعة  ،واإللتزامات التي تكبدتها
المجموعة إلى المالكين السابقية
للشركة المستحوذ عليها وحقوق
المساهمين التي أصدرتها المجموعة
في مقابل السيطرة على الشركة
المستحوذ عليها .يتم بشكل عام
إدراج التكاليف المتعلقة باإلستحواذ
في األرباح أو الخسائر عند تكبدها.
في تاريخ الحيازة  ،يتم إدراج كافة
األصول المحددة المستحوذ عليها
واإللتزامات المفترضة بقيمها العادلة.
الشهرة
تقاس الشهرة بالفائض إذا كانت
قيمة المقابل المحول  ،ومبلغ أي
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حقوق أقلية في الشركة المستحوذ
عليها والقيمة العادلة لحقوق ملكية
الشركة المستحوذة المحتفظ
بها سابقًا في الشركة المستحوذ
عليها (إن وجدت)  ،تزيد عن صافي
المبالغ في تاريخ الحيازة لألصول
المحدد المستحوذ عليها واإللتزامات
المفترضة.
تدرج الشهرة بالتكلفة في تاريخ
حيازة العمل التجاري  ،كما هو موضح
أعاله  ،مطروحًا منها خسائر إنخفاض
القيمة المتراكمة  ،إن وجدت.
ألغراض إختبار إنخفاض القيمة ،يتم
تخصيص الشهرة لكل وحدة من
الوحدات المنتجية للنقد للمجموعة
(أو مجموعات الوحدات المنتجية
للنقد) التي يتوقع أن تستفيد من
إنجدماج األعمال.
يتم بشكل سنوي إختبار الوحدة
المنتجة للنقد التي تم تخصيص
الشهرة لها لمعرفة إنخفاض القيمة
 ،أو بشكل متكرر عند وجود مؤشر
على أن الوحدة قد تنخفض قيمتها.
إذا كان المبلغ القابل لإلسترداد
للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمته
الدفترية  ،يتم أوالً تخصيص خسارة
إنخفاض القيمة لتخفيض القيمة
الدفترية ألي شهرة تم تخصيصها
للوحدة  ،ومن ثم يتم تخصيصها إلى
األصول األخرى على أساس التناسب
بالقيمة الدفترية لكل أصل في
الوحدة .أي خسائر إنخفاض في قيمة
الشهرة تدرج مباشرة في األرباح أو
الخسائر .ال يتم في الفترة الالحقة
عكس قيد أي خسارة إنخفاض
ملحوظة في قيمة الشهرة.

عند إستبعاد الوحدة المنتجة للنقد
ذات الصلة  ،يتم تضمين المبلغ
المنسوب للشهرة عند تحديد األرباح
أو الخسائر عند اإلستبعاد.
العمالت األجنبية
تقاس وتعرض البنود المدرجة
بالبيانات المالية للمجموعة بإستخدام
العماني وهو عملة سلطنة
الريال ُ
ُعمان كونها عملة البيئة اإلقتصادية
الرئيسية التي تعمل المجموعة
ضمنها («العملة التنفيذية») .يتم
اعداد البيانات المالية الموحدة بالريال
العماني  ،مقرب ألقرب ألف.
ُ
تدرج المعامالت المنفذة بالعمالت
األجنبية بشكل مبدئي وفقًا
لمعدالت الصرف السائدة في تاريخ
المعاملة .تدرج األصول واإللتزامات
المالية المنفذة بعمالت أجنبية
بإستخدام معدالت الصرف السائدة
بتاريخ التقرير .تدرج أرباح وخسائر
المعامالت المنفذة بالعمالت األجنبية
في األرباح أو الخسائر.
الممتلكات واآلالت والمعدات
تدرج الممتلكات واآلالت والمعدات
بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم
وأية خسائر محددة لالنخفاض
بالقيمة .تتم رسملة تكاليف القروض
المتعلقة مباشرة بإقتناء 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 األرباح أو
الخسائر كمصروفات عند تكبدها.
االستهـالك
يدرج االستهالك في األرباح أو الخسائر
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.
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 اآلالت

20
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أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنـفيـذ
بالتكلفة .وعندما يكون األصل
المعني جاهزًا لالستخدام حسب
الحالة والموقع المناسبين ،يتم
تحويل األعمال قيد التنفيذ إلـى
فئة الممتلكات واآلالت والمعدات
المناسبة ويتم استهالكها حسب
سياسـات االستهالك المطبقـة فـي
المجموعة.
األدوات المالية
تدرج األصول وااللتزامات المالية ببيان
المركز المالي الموحد للمجموعة
عندما تصبح المجموعة طرفًا في
المخصصات التعاقدية لألداة.
األدوات المالية غير المشتقة
تتكون األدوات المالية غير المشتقة
من مديونيات إمتياز الخدمة
والمديونيات التجارية والمديونيات
األخرى والودائع البنكية والنقد والنقد
المعادل والقروض ألجل واإلقتراضات
األخرى والدائنيات التجارية واألخرى.
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
المطفأة بإستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلية مخصومًا منها أية
خسائر إنخفاض بالقيمة.

المديونيات التجارية
المديونيات التجارية هي المبالغ
المستحقة من العمالء عن البضائع
المباعة أو الخدمات المقدمة في إطار
سير العمل العادي.
النقد والنقد المعادل
يتكون النقد والنقد المعادل من
األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب
والودائع ألجل بإستحقاق أصلي ال يزيد
عن ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع .مبالغ
السحب على المكشوف المستحقة
السداد عند الطلب وتكون جزءًا ال
يتجزأ من إدارة نقدية المجموعة
يتم إدراجها كأحد مكونات النقد
والنقد المعادل ألغراض بيان
التدفقات النقدية الموحد .في بيان
المركز المالي الموحد  ،يظهر السحب
على المكشوف على أنه إلتزامات
جارية تخضع لمخاطر غير جوهرية
للتغير في القيمة.
الدائنيات التجارية
الدائنيات التجارية هي إلتزامات دفع
مقابل البضائع أو الخدمات التي تم
الحصول عليها من الموردين في إطار
سير العمل العادي .تصنف الدائنيات
التجارية بأنها إلتزامات جارية إذا كانت
المبالغ مستحقة خالل سنة واحدة أو
أقل (أو في إطار الدورة التشغيلية
للعمل التجاري  ،أيهما أطول) .إذا
لم تكن كذلك  ،فإنها تصنف بأنها
إلتزامات غير جارية.
األدوات المالية المشتقة
تحتفظ المجموعة بأدوات مالية
مشتقة لتغطية مخاطر معدل
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الفائدة .تدرج األدوات المشتقة
بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتدرج
التكاليف التي تتعلق بها في األرباح
أو الخسائر عند تكبدها .وبعد
اإلدراج األولي  ،تقاس األدوات المشتقة
بالقيمة العادلة وتحتسب التغيرات
عليها كما هو مشروح أدناه.
تغطية التدفق النقدي
يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة
ألداة التغطية المشتقة والتي تصنف
كتغطية للتدفق النقدي مباشرة
بحقوق المساهمين الموحد إلى
المدى الذي تكون فيه التغطية
فعالة .وإلى المدى الذي ال تكون
التغطية فعالة ،تدرج التغيرات في
القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر.
تستوف أداة التغطية
إذا لم
ٍ
معايير محاسبة التغطية أو انتهت
صالحيتها أو بيعت أو تم انهاؤها
أو استغاللها  ،يتم عندها إيقاف
محاسبة التغطية بأثر مستقبلي.
أي أرباح أو خسائر تم إدراجها سابقًا
بحقوق المساهمين الموحد  ،تظل
إلى أن تحدث المعاملة المتوقعة.
عندما يكون البند الذي يتم تغطيته
أصال غير مالي ،يتم تحويل المبلغ الذي
أدرج بحقوق المساهمين الموحد إلى
القيمة الدفترية لألصل عند اإلدراج.
وفي حاالت أخرى فإن المبلغ الذي تم
إدراجه بحقوق المساهمين الموحد
يتم تحويله إلى األرباح أو الخسائر
في نفس الفترة التي يؤثر فيها
البند الذي تم تغطيته على األرباح أو
الخسائر.

االنخفاض بالقيمة
األصول المالية
يتم بتاريخ كل تقرير تقييم األصول
المالية لتحديد مؤشرات إنخفاض
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 ما يلي:
• 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 الحقًا لتحديد
انخفاض القيمة على أساس جماعي.
يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي
على انخفاض قيمة محفظة
المديونيات خبرة الشركة السابقة
في تحصيل المستحقات والزيادة
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 المستحقات.

تخفض القيمة الدفترية لألصل
المالي بسبب خسائر انخفاض القيمة
مباشرة لكافة األصول المالية فيما
عدا المديونيات التجارية ،حيث تخفض
القيمة الدفترية هنا عبر استخدام
حساب مخصص.
عندما يتم اعتبار المديونيات التجارية
على أنها غير قابلة للتحصيل ،فإنها
تُشطب مباشرة باعتبارها ديون
رديئة .يتم إدراج االستردادات الالحقة
لمبالغ تم شطبها سابقًا في األرباح أو
الخسائر).
األصول غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول
غير المالية بالمجموعة بإستثناء
المخزون بتاريخ كل تقرير لتحديد ما
إذا كان هناك أي دليل على انخفاض
القيمة .وإذا وجد مثل هذا الدليل،
عندئذ يتم تقدير المبلغ الذي يمكن
ٍ
استرداده.
تدرج خسارة االنخفاض في القيمة
إذا كانت القيمة الدفترية لألصل
أو وحدة توليد النقد تزيد عن
القيمة المستخدمة والقيمة العادلة
مخصومًا منها تكلفة البيع .ولتقدير
القيمة المستخدمة ،تخصم التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة إلى
قيمتها الحالية بإستخدام 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 على انخفاض الخسارة أو عدم
وجودها .يتم عكس خسائر انخفاض

القيمة إذا كان هناك تغير في التقدير
المستخدم 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
اإلطفاء  ،لو لم تدرج خسائر انخفاض
القيمة.
المخزون
يدرج المخزون على أساس التكلفة أو
صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما
أقل .تتكون التكلفة من تكلفة
المشتريات مضافًا إليها ،حيثما
ينطبق ،تكاليف العمالة المباشرة
والمصروفات التي تكبدتها الشركة
في سبيل الوصول بالمخزون إلى
وضعه ومكانه الحاليين .يتم احتساب
التكلفة بشكل رئيسي باستخدام
طريقة المتوسط المرجح .يتم عند
الضرورة تكوين مخصص لمواد
المخزون بطيئة الحركة والمتقادمة
وفقًا لتقييم اإلدارة.
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 األرباح أو
الخسائر على أساس القسط الثابت
على مدى فترة اإليجار.
إيجارات تمويلية
إيجارات الممتلكات واآلالت والمعدات
التي تحتفظ فيها المجموعة بجزء
كبير من مخاطر وعوائد ملكيتها
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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 األرباح أو الخسائر خالل فترة اإليجار
إلنتاج معدل عائد ثابت ومنتظم على
الرصيد المتبقي من االلتزام لكل
فترة.
الضريبة
يتم احتساب ضريبة الدخل حسب
اللوائح المالية المعمول بها في
سلطنة ُعمان.
الضريبة الجارية هي الضريبة
المستحقة الدفع المتوقعة عن الربح
الضريبي للسنة وذلك باستخدام
المعدالت الضريبية المطبقة أو التي
تطبق على نحو واسع بتاريخ التقرير.
تدرج الضرائب المؤجلة باستخدام
طريقة االلتزام وذلك لجميع الفروقات
المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول
واإللتزامات ألغراض التقارير المالية
والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة
الدخـل .تُحسب الضرائب المؤجلة
على أساس المعدالت الضريبية
المتوقع تطبيقها على السنة التي
يتحقق فيها األصل أو يتم فيها
تسوية اإللتزامات وفقًا للمعدالت
الضريبة)
(وقوانين
الضريبية
المطبقة أو التي تطبق على نحو
واسع في تاريخ التقرير .تم اإلفصاح
عن األثر الضريبي على الفروقات
المؤقتة ضمن اإللتزامات غير الجارية
واألصول غير الجرية وفقًا لما يكون
عليه الوضع كإلتزامات/أصول ضريبية
مؤجلة.

يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط
إلى الحد الذي يكون من المحتمل
توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن
في مقابلها استغالل الخسائر
والمنافع الضريبية غير المستخدمة.
تتم مراجعة القيم الدفترية الصول
الضريبة المؤجلة بتاريخ التقرير
وتخفض إلى الحد الذي ال يمكن معه
تحقق المنافع الضريبية المرتبطة
بها.
يتم خصم أصول وإلتزامات الضريبة
المؤجلة عندما يكون هناك حق
قانوني يوجب ذلك في سلطنة ُعمان.
يتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة
في بيان األرباح أو الخسائر كمصروفات
أو منافع باستثناء عندما تتعلق
ببنود تقيد دائنة أو مدينة مباشرة
بحقوق المساهمين ،ففي هذه الحالة
يتم إدراج الضريبة مباشرة في حقوق
المساهمين الموحد.
منافع الموظفين
تستحق منافع نهاية الخدمة وفقًا
لشروط توظيف موظفي الشركة
بتاريخ قائمة المركز المالي مع مراعاة
العماني لعام
متطلبات قانون العمل ُ
 2003وتعديالته .تدرج مستحقات
اإلجازة السنوية وبدل تذاكر السفر
عند استحقاقها للموظفين ويكون
استحقاق لاللتزام المقدر الناشئ
مقابل الخدمات المقدمة من قبل
الموظفين حتى تاريخ التقرير .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 وفقًا لشروط قانون
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التأمينات اإلجتماعية لعام 1991
وقانون معاشات ومكافآت ما بعد
الخدمة لموظفي الخدمة المدنية.
تدرج المساهمات لخطة تقاعد معرفة
للمساهمات وفقًا لقانون التأمينات
االجتماعية لعام  ،1991كمصروفات في
األرباح أو الخسائر عند تكبدها.
المخصصـات
يتم إدراج المخصصات في بيان المركز
المالي عند وجود التزام قانوني أو
استداللي على المجموعة ناتج عن
حدث سابق والذي من المحتمل أن
يحدث تدفق خارجي لمنافع اقتصادية
يمكن تقديرها بشكل معقول.
يمثل المبلغ المدرج كمخصص أفضل
التقديرات للمقابل المطلوب لتسوية
االلتزامات الحالية في تاريخ التقرير،
مع األخذ في االعتبار مخاطر عدم
اليقين التي تحيط بااللتزامات .عندما
يتم قياس المخصص باستخدام
التدفقات النقدية المقدرة لتسوية
االلتزامات الحالية ،فإن قيمته الدفترية
هي القيمة الحالية لتلك التدفقات
النقدية .عندما تكون بعض أو جميع
المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية
المخصص متوقع استردادها من
أطراف أخرى ،يتم إدراج المديونية
كأصل إذا كان من المؤكد عمليًا
استالمها وأن مبلغ تلك المديونية
يمكن قياسه بصورة موثوق بها.
مخصص إزالة أصول الموقع
يتم إدراج مخصص إزالة أصول الموقع
إذا كان هناك إلتزام حالي نتيجة
لألنشطة التي تم القيام بها وفقًا
إلتفاقية حق االنتفاع وأنه من المحتمل
أن تكون هناك ضرورة لتدفقات منافع
اقتصادية خارجة لتسوية االلتزام
وأن مبلغ المخصص يمكن قياسه
بصورة موثوقة .تتضمن اإللتزامات

المستقبلية المقدرة تكاليف إزالة
التجهيزات وترميم المناطق المتأثرة.
في السنة الحالية  ،قررت بعض إدارات
الشركات التابعة عدم إدراج مخصص
تكلفة إزالة األصول الموقع  ،حيث
أن إمكانية تكبد الشركات التابعة
لتكاليف اإلزالة تبدو بعيدة في
الوقت الحالي  ،بالنظر إلى مجموعة
الظروف الحالية .سوف تصبح إلتزامًا
عندما يتم توجيه إخطار بهذا
المعنى من حكومة سلطنة ُعمان
أو من يمثلها إلى الشركات التابعة.
باإلضافة إلى ذلك  ،وحيث أن التدفق
المحتمل للمصادر والمتضمن منافع
إقتصادية لتسوية إلتزام إزالة األصول
من الموقع يعد أمرًا غير محتمل  ،ترى
إدارة المجموعة بأنه ال حاجة لإلفصاح
عن ذلك اإللتزام كإلتزام طارىء.
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.
إعتبارًا من  1يوليو  ،2011تدرج مساهمات
العمالء ما عدا األصول الممولة من
قبل الحكومة لالستخدام العام وفقًا
لمعيار لجنة تفسيرات التقارير المالية
الدولية رقم « 18تحويل األصول من
العمالء» وال يتم تأجيلها.
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 األرباح أو

الخسائر على مدة الفترة الالزمة
لمطابقتها مع التكاليف التي ُيعتزم
تسويتها.
تدرج المنح الحكومية المتعلقة
بتشييد األصول في بند اإليرادات
المؤجلة على أنها إلتزامات غير جارية
وتحتسب في األرباح أو الخسائر
بطريقة القسط الثابت على مدى
األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول ذات
الصلة.
اإليرادات
تتمثل اإليرادات في مبيعات الكهرباء
والتجارية
الحكومية
للمنشآت
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
العمانية
صاللة الخاصة بالشركة
ُ
لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م ،وهي
شركة تابعة.
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة
للمقابل المستلم أو المستحق.
تخفض اإليرادات للحسومات المقدرة
والعالوات المماثلة األخرى.
تدرج االيرادات إلى الحد األقصى
المسموح به حسب الصيغة
التنظيمية وفقًا لمتطلبات الترخيص.
وتؤجل اإليرادات المنظمة الفعلية
بما يزيد عن الحد األقصى المسموح
به حسب الصيغة التنظيمية وفقًا
لمتطلبات الترخيص إلى سنة الحقة
وتظهر على أنها دائنيات تجارية
أخرى.
تشتمل اإليرادات على رسوم توصيل

العداد ورسوم المناقصات والغرامات
واإليرادات المؤجلة من مساهمات
المشتركين ،وتحسب على أساس
اإلستحقاق.
تدرج إيرادات الخدمة في األرباح أو
الخسائر بالنسبة والتناسب مع
مرحلة اكتمال المعاملة بتاريخ التقرير.
يتم تقييم مرحلة االكتمال بالرجوع
لعمليات مسح للعمل المنفذ.
الدعم الحكومي
ُعمان
قامت حكومة سلطنة
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.
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
في األرباح أو الخسائر بالسنة التي
تتكبد فيها.
 - 4التقديرات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة
بما يتوافق مع معايير التقارير المالية
الدولية إستخدام بعض التقديرات
المحاسبية الهامة .ويتطلب أيضًا
من اإلدارة ممارسة تقديرها في
عملية تطبيق سياسات المجموعة
المحاسبية .تجري المجموعة تقديرات
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وافتراضات تخص المستقبل .وطبقًا
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
للبيانات المالية الموحدة مبينة
باإليضاحات التالية:
االستهالك
يتم احتساب االستهالك لشطب
تكلفة األصول على أساس العمر
اإلنتاجي المقدر .يتم احتساب العمر
اإلنتاجي المقدر وفقًا لتقييم اإلدارة
بناء على عدة عوامل منها الدورات
ً
التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل
والتلف الطبيعيين وذلك باستخدام
أفضل التقديرات.
مخصص المخزون المتقادم
يتم إحتساب مخصص المخزون
بناء على تقديرات اإلدارة
المتقادم
ً
المتعلقة بعدة عوامل منها الدورات
التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل
والتلف الطبيعيين وذلك باستخدام
أفضل التقديرات.
مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها
يتم احتساب مخصص الديون
بناء على
المشكوك في تحصيلها
ً
تقديرات اإلدارة المتعلقة باسترداد
المبالغ المستحقة باإلضافة إلى عدد
أيام استحقاق تلك الديون.

مخصص تكلفة إزالة أصول الموقع
عند انتهاء إتفاقية حق اإلنتفاع،
يصبح على المجموعة التزام قانوني
بإزالة التجهيزات وترميم المناطق
المتأثرة.
في السنة الحالية  ،قررت بعض إدارات
الشركات التابعة عدم إدراج مخصص
تكلفة إزالة األصول الموقع  ،حيث
أن إمكانية تكبد الشركات التابعة
لتكاليف اإلزالة تبدو بعيدة في
الوقت الحالي  ،بالنظر إلى مجموعة
الظروف الحالية .سوف تصبح إلتزامًا
عندما يتم توجيه إخطار بهذا
المعنى من حكومة سلطنة ُعمان
أو من يمثلها إلى الشركات التابعة.
باإلضافة إلى ذلك  ،وحيث أن التدفق
المحتمل للمصادر والمتضمن منافع
إقتصادية لتسوية إلتزام إزالة األصول
من الموقع يعد أمرًا غير محتمل  ،ترى
إدارة المجموعة بأنه ال حاجة لإلفصاح
عن ذلك اإللتزام كإلتزام طارىء.
الضريبة
إعتبرت المجموعة اإليرادات الناشئة
عن مساهمات من الشركات
المرتبطة فيما يتعلق بأصول
التوصيل على أنها دخل خاضع
للضريبة وفقًا لمناقشات اإلدارة مع
السلطات الضريبية.
وفقًا لتوجيهات السلطات الضريبية
العمانية  ،إعتبرت المجموعة االيرادات
ُ
من مساهمات العمالء المرتبطين
بأنها دخل خاضع للضريبة من 2010
إلى  .2013تم إعتبار المشاريع التي
قامت الحكومة برعايتها  ،بأنها
منحة حكومية  ،وتم إستبعادها عند
إحتساب الضريبة إعتبارًا من عام .2007
ضريبة مؤجلة
تقوم المجموعة بتكوين مخصص
إللتزام الضريبة المؤجلة خالل فترة
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اتفاقية شراء الطاقة والناشئة أساسًا
من إستهالك ضريبي معجل وخسائر
ضريبية متراكمة.
تقوم المجموعة بتكوين مخصص
إللتزام الضريبة المؤجلة خالل فترة
اتفاقية شراء الطاقة والناشئة أساسًا
من الفروقات الزمنية بين التطلفة
وفقًا إلطار العمل التنظيمي الذي يتم
على أساسه تحديد اإليرادات وتكلفة
اإليجار وفقًا للمعيار المحاسبي
الدولي رقم .17
بالنسبة للربط الضريبي للسنوات
 2007و ، 2008ذكرت السلطات
الضريبية بأنه وفقًا لقانون الضريبة،
فإنه يسمح باإلستهالك كخصم
للمالك القانوني لألصول .لم تعتبر
السلطات الضريبية معالجة اإليجار
التمويلي التي تطبقها الشركات
التابعة ،وخلصت إلى أن الشركات
التابعة هي فقط المستحقة لناتج
األصول وليس مالك تلك األصول.
إنتهت األمانة العامة للضرائب من
إجراء الربط الضريبي لسنة  2007و2008
بناء على معالجة اإليجار التمويلي
التي أوردتها الشركات التابعة في
اإلقرارات الضريبية  ،وذكرت بأنه سوف
يتم تطبيق نفس تلك المعالجة
بشكل ثابت في السنوات القادمة
أيضًا ما لم يحدث تغير جوهري في
بنود اإلتفاقية .بناء على موقف
األمانة العامة للضرائب  ،فقد قررت
اإلدارة عكس قيد اإللتزام الضريبي
المؤجل المدرج سابقًا عند إحتساب
اإلستهالك الضريبي المعجل على
األصول المؤجرة المحتسبة في
سنوات سابقة بشكل معتدل مع
األثر المقابل في األرباح أو الخسائر.
تصنيف اإليجار
أبرمت المجموعة إتفاقية لشراء

الطاقة مع شركات توليد الطاقة .وفقًا للمعايير المبينة في معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم « 4تحديد
ما إذا كان اإلتفاق يحتوي على إيجار»  ،تق ّيم المجموعة ما إذا كانت إتفاقية شراء الطاقة تمنح الحق في إستخدام أصل ما
يفي يتعريف اإليجار .يستند تحديد ما إذا كان اإلتفاق هو (أو يتضمن) إيجار  ،على موضوع اإلتفاق في تاريخ إنشاءه .يتم
تقييم اإلتفاق لمعرفة ما إذا كان إستيفاءه يتوقف على إستخدام أصل أو أصول محددة أو ما إذا كان اإلتفاق يمنح الحق
في إستخدام األصول أو األصول  ،حتى وإن لم يكن ذلك الحق محدد بوضوح في اإلتفاق .تصنف اإليجارات بناء على اإلتفاق
والمخاطر المحددة لها والعوائد المنصوص عليها في اإلتفاق تماشيًا مع المعيار المحاسبي الدولي رقم .17
 - 5إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية مختلفة متضمنة آثار التغيرات في مخاطر السوق (متضمنة مخاطر األسعار
ومخاطر 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 االئتمان والسيولة والسوق بواسطة إدارة المجموعة وفقًا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
يقدم مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر بشكل عام ،إلى جانب سياسات مكتوبة تغطي مجاالت محددة
مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر االئتمان وإستخدام األدوات المالية المشتقة وغير
المشتقة واستثمار فائض السيولة.
عوامل المخاطر المالية
مخاطر السوق
مخاطر صرف العمالت األجنبية
تنشأ مخاطر صرف العملة األجنبية عندما تكون معامالت تجارية مستقبلية أو أصول أو التزامات 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
الدوالر األمريكي .إن الريال ُ
األمريكي وعمالت أخرى مرتبطة به ،ترى اإلدارة أن تقلبات معدالت صرف العملة لن يكون لها تأثير جوهري على أرباح ما
قبل الضريبة.
مخاطر معدل الفائدة
ودائع بنكية
للمجموعة ودائع محملة بفوائد ومعرضة للتغيرات بمعدالت فائدة السوق .تقوم المجموعة بشكل منتظم بتحليل
ومراقبة تقلبات معدالت الفائدة مراعية احتياجات المجموعة إلدارة مخاطر معدالت الفائدة.
إن الزيادة أو النقص بمعدل  %1بمعدالت الفائدة على الودائع البنكية كانت ستؤدي إلى زيادة/انخفاض األرباح بالمبالغ
المبينة أدناه:

التغير بإيرادات فوائد الودائع البنكية

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

1.382

1.187
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اقتراضات
لدى المجموعة التزامات محملة بفوائد تعرضها لمخاطر معدل الفائدة .بتاريخ التقرير ،كانت معدالت الفائدة ألدوات
المجموعة المحملة بفوائد كاآلتي:
2013
ريال ُعماني
باآلالف
88.573
400.000
30.345
518.918

قرض ألجل
اقتراضات قصيرة األجل
سحب على المكشوف من بنوك

2012
ريال ُعماني
باآلالف
136.598
305.000
9.674
451.272

إن الزيادة أو النقص بمعدل  %1بمعدالت الفائدة على االلتزامات المحملة بفوائد كانت ستؤدي إلى انخفاض/زيادة األرباح
بالمبالغ المبينة أدناه:
2013
ريال ُعماني
باآلالف
886
3.665
76
4.627

قرض ألجل
اقتراضات قصيرة األجل
سحب على المكشوف من بنوك

2012
ريال ُعماني
باآلالف
1.116
2.770
33
3.919

مخاطر السيولة
كاف وتوفر التمويل من تسهيالت إئتمان ملتزم بها .تحافظ اإلدارة
تنطوي إدارة مخاطر السيولة الحذرة على االحتفاظ
بنقد ٍ
ٍ
على المرونة في التمويل عن طريق االحتفاظ بتوفر ائتمان وفقًا لحدود االئتمان الممنوحة .تراقب اإلدارة سيولة المجموعة
بتوقع التدفقات النقدية.
يحلل الجدول التالي اإللتزامات المالية للمجموعة والتي ستتم تسويتها على أساس الصافي ضمن مجموعات االستحقاق
ذات العالقة إستنادًا على الفترة المتبقية لإلستحقاق بتاريخ التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.المبالغ المدرجة بالجدول
تمثل التدفقات النقدية غير المخصومة .األرصدة المستحقة خالل  12شهرًا تساوي األرصدة الدفترية حيث أن أثر الخصم غير
جوهري.
القيمة
الدفترية
ريال ُعماني
باآلالف

إجمالي التدفقات
النقدية التعاقدية
ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

أقل من سنة

من سنة إلى  5أكثر من 5
سنوات
سنوات
ريال ُعماني
ريال ُعماني
باآلالف
باآلالف

ال تحمل فائدة
دائنيات تجارية وأخرى

269.784

296.784

261.412

8.372

تحمل فائدة
قرض ألجل

-

88.573

95.912

اقتراضات قصيرة األجل

400.000

400.000

16.342
400.000

سحب على المكشوف

30.345

30.345

التزامات التأجير التمويلي

49.104

78.006

568.022

604.263

30.345
11.092
457.779

79.570
53.902
133.472

13.012
13.012

 31ديسمبر 2012

القيمة
الدفترية

إجمالي التدفقات
النقدية التعاقدية

أقل من سنة

من سنة إلى  5أكثر من 5
سنوات
سنوات

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

ال تحمل فائدة
دائنيات تجارية وأخرى

277.453

277.453

269.322

8.131

-

تحمل فائدة
قرض ألجل

136.598

166.846

15.139

112.108

39.599

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

341.372

155.691

74.321

المبلغ المدفوع مقدمًا من وزارة المالية وقدره  123.22مليون ريال ُعماني ( 93.545 : 2012مليون ريال ُعماني) اليوجد له فترة
سداد محددة وال يحمل معدل فائدة  ،وبالتالي اليظهر في الجدول أعاله.
فيما يلي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المصاحبة للمشتقات وهي أدوات تغطية التدفقات النقدية:
المبلغ الفرضي ومدة اإلستحقاق
مبادالت سعر الفائدة

 31ديسمبر 2013
 31ديسمبر 2012

القيمة
العادلة
السالبة

المبلغ الفرضي

من  12 -1شهرًا

 5 – 1سنوات

أكثر من
 5سنوات

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

10.240

62.854

7.979

41.179

13.696

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 أساسًا 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 المجموعة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر مالئمة وتتناسب مع طبيعة وحجم المديونيات .تتمثل المديونيات
التجارية أساسًا بالمبالغ المستحقة من الحكومة والقطاع الخاص.
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كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للمديونيات التجارية ومديونيات امتياز الخدمة بتاريخ التقرير وفقًا لنوع العميل
كما يلي:
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

عمالء القطاع الحكومي (متضمنة مديونيات امتياز الخدمة)

167.874

226.747

عمالء القطاع الخاص اآلخرين

107.209

59.601

275.083

286.348

كانت أعمار المديونيات التجارية وخسائر االنخفاض في القيمة ذات العالقة بتاريخ التقرير كما يلي:
 31ديسمبر 2012

 31ديسمبر 2013

اإلجمالي

انخفضت
قيمتها

تجاوزت
موعد
اإلستحقاق
ولم
تنخفض
قيمتها

ريال ُعماني

ريال ُعماني
باآلالف

اإلجمالي

انخفضت
قيمتها

تجاوزت موعد
اإلستحقاق
ولم تنخفض
قيمتها

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

لم تتجاوز موعد إستحقاقها

35.735

-

أقل من شهر

10.217

-

12.564

()204

12.360

من شهر إلى  3أشهر

23.538

-

-

46.785

-

-

28.907

()640

28.267

 3أشهر إلى سنة

50.230

()1.797

48.433

14.243

()1.176

13.067

سنة إلى  5سنوات

155.363

()8.200

147.163

183.849

()6.290

177.559

275.083

()9.997

195.596

286.348

()8.310

231.253

االستثمارات بودائع بنكية وأرصدة بنكية
تدير المجموعة مخاطر االئتمان على األرصدة البنكية عن طريق إيداع أرصدة لدى مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة
وبتصنيف ائتمان  1-Pكحد أدنى.
تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان .كان الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان بتاريخ التقرير
كما يلي:

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

مديونيات إمتياز الخدمة

141.285

173.069

مديونيات تجارية (إجمالي)

133.798

113.277

مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة

15.296

-

مديونيات أخرى

13.534

21.772

ودائع بنكية

138.193

118.772

نقد لدى البنك

31.033

62.594

473.139

489.484

تقدير القيمة العادلة
تم إفتراض 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.
إدارة رأس المال
تهدف سياسة المجموعة عند إدارة رأس المال إلى حماية قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا 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 رأسمال 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.
القيمة العادلة للمديونيات التجارية واألخرى ومديونيات امتياز الخدمة قدرت على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية مخصومة حسب معدل الفائدة بالسوق بتاريخ التقرير.
 -6الممتلكات واآلالت والمعدات
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.
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75.075

89.549

16.931

()16

-

()29

-

3.488

13.488

-

341.996

439.621

43.500

-

-

()2.063

-

8.695

36.868

-

-

ريال ُعماني
باآلالف

116.638

96.718

153.460

-

-

()19.164

-

11.036

2.739

74.788

محمل للعام

 1يناير 2012

إستهالك

 31ديسمبر 2013

مشطوبة

استبعادات

تعديالت

تحويالت

إضافات

 1يناير 2013

2.913

10.626

106.480

()34

()48

-

16.969

1.030

88.563

استبعادات/تعديالت -

تحويالت

إضافات

 1يناير 2012

التكلفـة

ريال ُعماني
باآلالف

المبـــاني

7.120

29.748

483.121

-

()3.434

-

95.076

12.615

378.864

-

82.927

9.095

286.842

ريال ُعماني
باآلالف

معدات
توليد
الكهرباء
واالصول
المرتبطة
بها

19.918

130.126

934.108

28.702

132.786

250.178

-

-

-

()28.538

-

-

23.622

784.445
126.041

9.374

269.342

-

-

-

84.385
38.028

-

269.342

ريال ُعماني
باآلالف

662.032

ريال
ُعماني
باآلالف

أصول
تحت
التأجير
التمويلي

معدات
التوزيع
واألصول
المرتبطة بها
إزالة
أصول

23.522

11.643

5.294

-

()4.589

()789

-

3.777

6.895

-

-

8.950

38.716

205.035

-

()13

201

15.510

3.670

185.667

-

21.329

6.314

158.024

747

6.148

16.937

-

()2.986

()10.494

-

-

30.417

()18.841

-

3.244

46.014

ريال
ريال ُعماني
ُعماني
باآلالف
باآلالف

المعدات
واآلالت
األخـرى

137.817

742.239

147.357

-

-

()5

499

9.334

47.850

-

184

191.869

625.601

إزالة
أصول

ريال
ريال ُعماني
ُعماني
باآلالف
باآلالف

المعدات
واآلالت
األخـرى

57.678

-

-

-

-

19.920

158.844

-

16

33.025

152.704

-

-

ريال
ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

الممتلكات واألثاث والمعدات

 31ديسمبر 2012

صافي القيمة
الدفترية  31ديسمبر
2013

 31ديسمبر 2013

مشطوبة

تعديالت

إستبعادات

تحويالت

محمل للعام

 1يناير 2013

استبعادات/تعديالت

تحويالت

()51

ريال ُعماني
باآلالف

المبـــاني

معدات
توليد
الكهرباء
واالصول
المرتبطة
بها

أصول
تحت
التأجير
التمويلي

معدات
التوزيع
واألصول
المرتبطة بها

الممتلكات واألثاث والمعدات (تابع)

8.172

4.018

-

-

221.481

-

-

()1.469

()262.747

219.598

266.099

-

()153.525

127.986

291.638

ريال ُعماني
باآلالف

72.800

361.358

2.270.662

()84

()35.619

()12.277

-

277.638

2.041.004

()19.291

()325

241.900

1.818.720

ريال
ُعماني
باآلالف

3.791

10.370

30.018

50

()502

-

979

3.711

25.880

()450

1.765

4.831

19.734

ريال ُعماني
باآلالف

659

2.838

23.304

-

()98

()515

11.727

-

()1.885

3.306

10.306

ريال ُعماني
باآلالف

قطع غيار
المعدات

أعمال
رأسمالية
قيد تنفيـذ
اإلجمالي

أثاث
وسيارات
ومعــدات

11.934

8.430

1.607.112

1.780.389

490.273

()63

()4.589

()22.544

-

266.099

221.481

-

-

-

-

-

-

83.576

433.892

()266

-

12.149

3.672

-

-

()65

()499

939

3.297

-

-

-

ريال ُعماني
باآلالف

ريال
ُعماني
باآلالف

19.632

17.869

()46

-

()429

-

4.398

13.946

()266

()200
-

51

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

أثاث
وسيارات
ومعــدات

قطع غيار
المعدات

أعمال
رأسمالية
قيد تنفيـذ

اإلجمالي
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 -11مديونيات تجارية وأخرى

 -7مدفوعات مقدمة
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

لمرافق التوليد

15.668

16.925

لمرافق النقل والتوصيل

-

4.342

15.668

21.267

 -8مديونيات إمتياز الخدمة
تنشأ مديونيات إمتياز الخدمة من خدمات اإلنشاء والتشغيل المقدمة فيما يتعلق باتفاقيات امتياز الخدمة مع شركة
العمانية لشراء الطاقة والمياه.
ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) وحكومة سلطنة ُعمان والتي تم تحويلها الحقًا إلى الشركة ُ
تحتسب هذه المديونيات وفقًا لتوجيهات معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  - 12ترتيبات امتياز الخدمة.

المديونيات التجارية
ناقصًا :مخصص مشكوك في تحصيلها

2013
ريال ُعماني
باآلالف
133.798
()9.997

2012
ريال ُعماني
باآلالف
113.277
()8.310

صافي المديونيات التجارية
مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة
مدفوعات مقدمًا ودفعات
أرصدة مدينة أخرى

123.801
15.296
25.099
13.534

104.967
20.089
21.772

177.730

146.828

الحركة في مخصص انخفاض القيمة

 -9ودائع بنكية
تترواح فترات استحقاق الودائع البنكية بين  130و  728يومًا ( 125 – 2012إلى  984يومًا) من تاريخ التقرير ،وهي مودعة لدى
بنوك تجارية في ُعمان.
 -10المخزون
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

مخزون

52.597

56.743

ناقصًا :مخصص تقادم المخزون

()16.937

()16.769

35.660

39.974

في  1يناير
ديون معدومة مشطوبة
مخصص مكون للسنة

2013
ريال ُعماني
باآلالف
8.310
()712
2.399

2012
ريال ُعماني
باآلالف
7.072
()466
1.704

في  31ديسمبر

9.997

8.310

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.
 -13النقد والنقد المعادل

الحركة في مخصص تقادم المخزون
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

في  1يناير

16.769

16.618

مخصصات مدرجة(/مستردة)

973

626

مبالغ مشطوبة

()805

()475

في  31ديسمبر

16.937

16.769

نقد في الصندوق
حسابات بنكية

2013
ريال ُعماني
باآلالف
36
31.033
31.069

2012
ريال ُعماني
باآلالف
66
62.528
62.594

يتعلق الرصيد البنكي بمبلغ  101.000ريال ُعماني بإحدى الشركات التابعة قيد التأسيس وهي مركز المرافق لتنمية
المهارات ش.م.م.
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 -13رأس المال
يتكون رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع من  2مليون سهم ( 2 :2012مليون سهم) بقيمة ريال ُعماني
واحد للسهم .األسهم مملوكة بالكامل لوزارة المالية  ،حكومة سلطنة ُعمان.
 -14االحتياطي القانوني
اإلحتياطي القانوني  ،وهو غير قابل للتوزيع يحتسب وفقًا للمادة  154من قانون الشركات التجارية لسنة  ، 1974وتعديالته.
يجب أن يتم تحويل  %10من صافي أرباح كل سنة بعد خصم الضرائب حتى يبلغ رصيد ذلك االحتياطي ثلث رأس المال
المصدر على األقل .لم يتم تحويل أي جزء من األرباح خالل السنة حيث حققت المجموعة بالفعل الحد األدنى المطلوب
لإلحتياطي القانوني.
 -15االحتياطي العام
تقوم شركات المجموعة 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.
 -16حقوق األقلية
إجمالي قيمة األسهم المنسوبة لمساهمي حقوق األقلية كما في  31ديسمبر  2013تبلغ  348.469سهم (375.025 – 2012
سهم عادي) والذي يعادل  )%1.26 – 2012( %1.21من حقوق التصويت في شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م.
لم يتم اإلفصاح عن حقوق األقلية في هذه البيانات المالية الموحدة حيث ترى اإلدارة بأن مبلغ حقوق األقلية غير جوهري.

حصلت المجموعة على تسهيالت قروض طويلة األجل من مؤسسات مالية بإجمالي مبلغ  131مليون ريال ُعماني(131 – 2012
مليون 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 %0.53 – 2012( % 3.25و .)%3.25حتى 31
ديسمبر  ،2013تم سحب تسهيالت بقيمة تقارب  86مليون ريال ُعماني ( 126 – 2012مليون ريال ُعماني).
القرض ألجل يستحق السداد بأقساط نصف سنوية والتي بدأت بتاريخ  4نوفمبر .2007جدول سداد القرض كما يلي:
 31ديسمبر 2013

التزامات

القيمة الدفترية

أقل من سنة واحدة

سنة إلى خمس سنوات

اكثر من خمس سنوات

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

88.573

12.708

75.865

-

 31ديسمبر 2012
التزامات

136,598

 -19إلتزامات التأجير التمويلي

الحد األدنى لدفعات التأجير

قيمة صافي األصول المحولة مدرجة في الدفاتر على أنها أموال المساهمين وال يوجد إلتزام تعاقدي لتسديد ذلك المبلغ
وال توجد له شروط سداد ثابتة.

 -18قروض ألجل
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

غير جارية

75.865

125.512

جارية

12.708

11.086

88.573

136.598

101,317

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.

 -17أموال المساهمين
في أعقاب تنفيذ قرار صادر بموجب قانون القطاع ،ووفقًا لمنهاج التحويل ،استلمت المجموعة بعض األصول وااللتزامات
من وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه (الوزارة) في تاريخ التحويل ( 1مايو .)2005

خالل عام  ،2012قامت الشركة بتعديل المبلغ المدفوع بالزيادة لوزارة المالية وقدره  4.592مليون ريال ُعماني مقابل بيع
شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.م مقابل أموال المساهمين.

11,086

24,195

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجير

2013

2012

2013

2012

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

ريال ُعماني
باآلالف

أقل من سنة واحدة

11.092

11.559

4.753

4.258

من سنة إلى خمس سنوات

53.902

43.583

33.027

21.770

أكثر من خمس سنوات

13.012

34.722

11.324

27.332

78.006

89.864

49.104

53.360

()28.902

()36.504

-

-

49.104

53.360

49.104

53.360

ناقصًا :رسوم مالية ستقبلية
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الحركة في مخصص منافع الموظفين

فترات استحقاق إلتزامات االيجار التمويلي كما يلي:
2013

2012

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

التزامات تأجير غير جارية

44.351

49.102

في  1يناير

11.600

10.206

التزامات تأجير جارية

4.753

4.258

إضافات خالل السنة

924

1.823

مدفوعات

()722

()429

49.104

53.360

في  31ديسمبر

11.802

11.600

 -20دائنيات تجارية وأخرى

حركة مخصص تكاليف إزالة األصول من الموقع
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

غير جارية
دائنيات أخرى

8.372

8.131

دائنيات تجارية

56.334

26.322

أرصدة دائنة أخرى

42.772

82.444

مستحقات

162.306

160.556

جارية

إجمالي دائنيات تجارية وأخرى

261.412

269.322

269.784

277.453

الدائنيات األخرى غير الجارية تتعلق بشكل رئيسي بأموال إستقطاعات لعقود رأسمالية قيد التنفيذ وتسهيالت
مخصص الصيانة.

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

في  1يناير

43.347

57.689

معدل

1.390

()15.598

تعديل مخصص إزالة االصول من الموقع

465

1.256

إسترداد مخصص إزالة األصول من الموقع

()27.775

-

في  31ديسمبر

17.427

43.347

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

 -21مخصصات
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

غير جارية
منافع الموظفين

8.272

7.983

تكاليف إزالة األصول من الموقع

17.427

43.347

صيانة رئيسية

-

4.703

25.699

56.033

3.530

3.617

جارية
منافع الموظفين

في  1يناير

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

4.703

4.192

مضاف خالل السنة

1.552

1.552

مسترد نظرًا لإلصالحات الكبيرة المتكبدة خالل السنة

()1.108

()1.041

محول إلى إلتزامات محتفظ بها للبيع

()5.147

-

في  31ديسمبر

-

4.703

 -22إيرادات 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.
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 -23دفعة مسبقة من وزارة المالية
تمثل الدفعة المسبقة من وزارة المالية المبلغ المستلم للمصروفات الرأسمالية لمشاريع مخصصة بعد  1يناير  2009وهي
مصنفة كالتزام غير جاري.
 -24التزام ضريبة مؤجلة
تُحسب ضرائب الدخل المؤجلة على كافة الفروق المؤقتة وفقًا لطريقة االلتزام وذلك بإستخدام معدل ضريبي أساسي
 .% 12صافي إلتزام(/أصل) الضريبة المؤجلة في بيان المركز المالي الموحد وصافي الضريبة المؤجلة المحملة في األرباح
أو الخسائر تتعلق بالبنود التالية:
الرصيد في
 1يناير 2013

المحمل( /المسترد)
للسنـــة

الرصيد في
 31ديسمبر 2013

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

باآلالف

مخصص تقادم المخزون

()445

()52

()497

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()997

()203

()1.200

خسائر ضريبية متراكمة

()4.348

4.081

()267

التزام إيجار تمويلي

-

()3.104

()3.104

إزالة أصول الموقع

()1.933

1.425

()508

()7.723

2.147

()5.576

األصل

اإللتزام
مدفوعات مقدمة

-

1.880

1.880

إستهالك ضريبي معجل

59.028

7.185

66.213

59.028

9.065

68.093

51.305

11.212

62.517

صافي التزام الضريبة المؤجلة

العمانية لشراء الطاقة
أدرجت المجموعة أصول ضريبة مؤجلة بمبلغ  1.237مليون ريال ُعماني فيما يتعلق بالشركة ُ
والمياه وشركة ظفار للطاقة ،وإلتزام ضريبة مؤجلة بمبلغ  63.574مليون ريال ُعماني للشركات التابعة األخرى.

الرصيد في
 1يناير 2012

المحمل(/المسترد)
للسنـــة

الرصيد في
 31ديسمبر 2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

باآلالف

األصل
مخصص تقادم المخزون

()187

()445

()258

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

-

إستهالك ضريبي معجل

43.460

15.568

59.028

45.600

13.428

59.028

صافي التزام الضريبة المؤجلة

37.874

51.305

13.431

 -25اقتراضات قصيرة األجل

إقتراضات قصيرة األجل

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

400.000

305.000

العماني.
االقتراضات قصيرة األجل للمجموعة منفذة بالريال ُ
تحمل التسهيالت االئتمانية معدل فائدة ثابت وهي مستحقة الدفع بدفعة واحدة في  1يوليو  .2014االقتراضات مضمونة
بخطاب توصية صادر عن الشركة األم .يتوقع أن يعاد تمويل هذه االقتراضات من خالل تسهيالت ائتمان طويلة األجل
التي سيتم ترتيبها في الوقت المناسب.
 -26سحب 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.
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 -30مصروفات منافع الموظفين

 -27اإليـرادات
2013

2012

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

باآلالف

باآلالف

مبيعات الكهرباء

342.795

311.574

اجور ورواتب ومنافع أخرى

50.155

44.619

مبيعات مياه

97.516

90.709

مكافآت نهاية الخدمة

6.056

6.329

الدعم الحكومي

288.744

204.101

تمويل تشغيل حقوق اإلمتياز في صاللة

30.457

39.394

إيرادات تشغيلية أخرى

8.826

4.125

768.338

649.903

()8.922

()4.876

759.416

645.027

تعديالت حسب آلية التحكم في األسعار

56.211

50.858

مخصص إلى:
تكاليف التشغيل

5.235

6.324

مصروفات عمومية وإدارية

50.976

44.534

56.211

50.858

 -31إيرادات أخرى

 -28تكاليف التشغيل
عقوبات وغرامات

1.865

2.031

تكاليف شراء الطاقة والمياه

418.728

353.770

إسترداد مخصصات

16.811

االستهالك واإلطفاء

79.435

69.220

-

رسوم تشغيل وصيانة المحطة

22.253

17.262

ربح إستبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

58

119

تكاليف مواد وكيماويات

8.187

1.386

إيرادات أخرى

7.312

10.971

26.046

13.121

مصروفات منافع موظفين

5.235

6.324

مصروفات خدمات

-

2.283

تكاليف مباشرة أخرى

6.855

4.703

540.693

454.948

 -29مصروفات عمومية وإدارية

 -32إيرادات التمويل
ايرادات فوائد

- 33

مصروفات منافع موظفين

50.976

44.534

مصروفات خدمات

24.729

22.596

عموالت

10.563

9.468

اإلستهالك

4.139

3.533

خسارة من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

983

151

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور جلسات

500

479

مصروفات أخرى

4.342

3.005

96.232

83.766

3.478

2.461

تكاليف التمويل

مصروفات التمويل على:
التزامات اإليجار التمويلي

7.297

6.262

قروض طويلة األجل

11.457

5.169

تعديل مبلغ مخصص إزالة األصول من الموقع

465

1.254

قروض قصيرة األجل

4.167

2.366

تسهيالت السحب على المكشوف

198

497

23.584

15.548
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 -34الضريبة
تدرج ضريبة الدخل وفقا ألحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات في سلطنة ُعمان بعد تسوية البنود غير الخاضعة
للضريبة أو غير المسموح بها .معدل الضريبة المطبق على الشركة يبلغ  .%12تم احتساب الضريبة المؤجلة على كافة
الفروق المؤقتة وتم إدراجها في األرباح أو الخسائر.
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

الضريبة الجارية

3.183

8.836

الضريبة المؤجلة

11.213

13.431

14.396

22.267

الشركات التابعة المعنية ضمن المجموعة خاضعة لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل بسلطنة ُعمان وفقًا
للمعدل المطبق وقدره  %12على الدخل الخاضع للضريبة بما يزيد عن  30.000ريال ُعماني .فيما يلي تسوية ضرائب الدخل
محسوبة على األرباح المحاسبية على أساس معدل الضريبة المطبق مع مصروف ضريبة الدخل للسنة:
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

الربح المحاسبي قبل الضريبة

128.365

106.953

ضريبة الدخل وفقًا لمعدل الضريبة بسلطنة ُعمان %12

15.400

12.834

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

-

()600

التغيرات في الفروق المؤقتة

612

105

خسائر ضريبية للسنة الحالية غير مدرجة

206

5.471

ضريبة متعلقة بسنوات سابقة

()1.822

4.457

14.396

22.267

لم تنتهي األمانة العامة للضرائب من إجراء الربط الضريبي للسنوات التالية:
تم اإلتفاق على ضريبة شركة الكهرباء القابضة ش,م.ع.م مع األمانة العامة للضرائب عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر
 2009حيث تم اإلتفاق حول الضرائب لكل الشركات التابعة مع األمانة العامة للضرائب لجميع السنوات حتى  31ديسمبر
 ، .2008عدا شركة الغبرة للطاقة والتحلية ش.م.ع.م حيث تم اإلنتهاء من إجراء الربط الضريبي لها حتى  31ديسمبر
 .2007ترى إدارة الشركة أن الضرائب اإلضافية  ،إن وجدت  ،المتعلقة بالسنوات الضريبية المفتوحة لن تكون جوهرية على
المركز المالي للمجموعة كما في  31ديسمبر .2013
( -35خسارة) /ربح القيمة العادلة على أدوات التغطية
إرتبطت المجموعة بعقود مبادلة معدل الفائدة لتغطية مخاطر معدل الفائدة الناشئة عن قروضها ألجل حسب معدالت

فائدة متغيرة (إيضاح  .)18سجلت كافة أرباح/خسائر القيمة العادلة على عقود مبادلة معدالت الفائدة ضمن احتياطي
التغطية مع رصيد فائض/عجز تغطية مقابل.
بناء على فجوة مبادلة معدل الفائدة بين  6أشهر ليبور ومعدل الفائدة الثابت  ،على مدى فترة مبادلة معدل الفائدة ،
تم تقدير الخسائر اإلستداللية بمبلغ  10.2مليون ريال ُعماني تقريبًا من قبل أطراف مقابلة لمبادلة معدل الفائدة كما في
 31ديسمبر .2012
في ضوء إعادة الهيكلة كما هو مبين في اإليضاح  ، 40خالل السنة المنتهية  31ديسمبر  2013تمت إعادة تمويل تسهيالت
القرض ألجل األولي وتم بالتالي إلغاء إتفاقيات مبادلة معدل الفائدة.
تم تخصيص الخسارة من مبادلة معدل الفائدة بمبلغ  2.1مليون ريال ُعماني إلى التشغيل المتوقف .قامت المجموعة
بعمل تعديل على إحتياطي التغطية إعادة تصنيف عجز التغطية عند حيازة شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م .تعتبر اإلدارة
بأن التعديالت على إحتياطي التغطية غير جوهري.
 -36أطراف ذات عالقة
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 نقدًا.
لدى الشركة األم والهيئة العامة للكهرباء والمياه (الهيئة) أعضاء مجلس إدارة مشتركين ويعتبروا بالتالي أطراف ذات
عالقة .خالل السنة قدمت الشركة األم خدمات دعم للهيئة محققة إيرادات على ذلك قدرها  0.017مليون ريال ُعماني
( 0.038 – 2012مليون ريال ُعماني) وبلغت المديونيات التجارية بنهاية السنة  0.125مليون ريال ُعماني ( 0.118 – 2012مليون ريال
ُعماني) .وتكبدت الشركة األم أيضًا تكاليف نيابة عن الهيئة وبلغ الرصيد مستحق القبض بنهاية السنة فيما يتعلق
بذلك  1.704مليون ريال ُعماني ( 1.474 – 2012مليون ريال ُعماني).
لم يتم إدراج أية مصروفات تتعلق بديون ردئية أو مشكوك في تحصيلها على المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
خالل السنة ( – 2012ال شيء).
مدفوعات لموظفي االدارة العليا
يتمثل موظفي اإلدارة العليا في األشخاص الذين يتمتعون بالسلطات والمسؤوليات الالزمة لتخطيط وتوجيه نشاطات
الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة شام ً
(سواء كان تنفيذيًا أو بخالف ذلك) .كانت المدفوعات
ال أي عضو مجلس إدارة
ً
لموظفي اإلدارة العليا خالل السنة كما يلي:

منافع قصيرة األجل للموظفين

2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

6.844

4.805

منافع ما بعد الخدمة

781

717

مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة

500

429

8.125

5.951
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 -37توزيعات أرباح مقترحة
اقتـرح مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ  26فبراير  2014تـوزيع أرباح نقـديـة بواقع  0.250ريال ُعماني لكل سهم بإجمالي 500.000
ريال ُعماني على رأسمال المجموعة الحالي ( 0.250 -2012ريال ُعماني لكل سهم بإجمالي  501.000ريال ُعماني) .تخضع هذه
التوزيعات لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
 -38إلتزامات
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

باآلالف

باآلالف

إلتزامات إيجار تشغيلي
ليست أكثر من سنة واحدة

210.670

156.777

أكثر من سنة واحدة وليست أكثر من خمس سنوات

1.086.603

1.099.637

أكثر من خمس سنوات

1.420.268

1.622.137

2.717.541

2.878.551

إلتزامات رأسمالية

134.404

90.451

خطابات إعتماد

8.091

8.387

 -39التزامات عرضية
شركة الغبرة للطاقة والتحلية
ش.م.ع.م
فرضت وزارة النفط والغاز فوائد تأخير
قدرها  803.564ريال ُعماني في سنة
 2010وذلك عن التأخير في دفع فواتير
الغاز للسنوات  2005إلى  2008بفائدة
قدرها .٪6
ترى االدارة أن هذه الفوائد قد ال تكون
مستحقة الدفع نظرًا لعدم وجود
التزام تعاقدي في غياب اتفاقية
لتوريد الغاز بين شركة الغبرة للطاقة
والتحلية ش.م.ع.م (“الشركة”)
والوزارة ،كما تعتقد الشركة أن
نسبة  ٪6مرتفعة  ،والشركة بصدد
التفاوض مع الوزارة للتنازل عن
مصروفات الفوائد.
أقام الورثة القانونيون لحبيب خلفان
الحسني دعوى للمطالبة بمبلغ
 1.324.000ريال ُعماني عن قطعة أرض

تقع ضمن مباني الشركة .تم نظر
الدعوى أمام محكمة اإلستئناف .خالل
السنة ،أصدرت محكمة اإلستئناف
حكمها برفض الدعوى في مواجهة
الشركة .إال أن الحكم ألزم وزارة
اإلسكان بمنح المدعين قطعة أرض
بمساحة  600متر مبع كتعويض عن
األرض المطالب بها .ليس معلومًا
ما إذا كانت وزارة اإلسكان قد طعنت
على قرار محكمة اإلستئناف أم ال.
أقامت شركة كينت إنترناشيونال
ش.م.م دعوى لدى المحكمة اإلبتدائية
عن األضرار الناتجة من اإللغاء من جانب
واحد – كما تدعي – ألمر الشراء رقم
 )G009/15454المؤرخ في  26سبتمبر
 .2009أصدرت ك ً
ال من المحكمة
اإلستئناف
ومحكمة
اإلبتدائية
حكمهما لصالح الشركة وبالتالي تم
رفض ك ً
ال من الدعوى واإلستئناف.
ليس معلومًا ما إذا كان قد تم إتخاذ
إجراءات التحكيم لدى المحكمة العليا
فيما يتعلق بالحكم الصادر.

شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م
استحق للمجموعة عالوات عن
التوسع والتعزيز في النقل والتوزيع
بناء
بواقع  106 865ريال ُعماني شهريا
ً
على قيمة أعمال 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 استنادًا إلى القيمة
التقديرية ألعمال التوسع والتعزيز في
النقل والتوزيع -قيمة توسيع وتعزيز
أعمال النقل والتوزيع التي نفذتها
المجموعة كانت بمبلغ  88.415ريال
ُعماني شهريًا .ووفقًا 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 حاليًا بدفع عالوات التوسع
والتعزيز في النقل والتوزيع بواقـع
 106.865ريال ُعماني شهريًا حسبما
هو محدد من جانب المجموعة.
وبناء عليه فقد قامت المجموعة في
ً
قوائمها المالية بإدراج جزء مالئم من
العالوات المتنازع عليها كإيراد وفقًا
لتفسير اللجنة التطبيقية لمعيار
التقارير المالية الدولية رقم  12في
هذه البيانات المالية الموحدة.
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.
وفقًا 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 .وتبعًا لذلك لم تقم
المجموعة بتكوين أي مخصص
لغرامات انقطاع التيار الكهربائي في
هذه البيانات المالية الموحدة.
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 2003
وهو 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 .وتبعًا
لذلك ،لم تكون المجموعة مخصصًا
فيما يتعلق بالغرامات الجزائية عن
انقطاع التيار الكهربائي في هذه
البيانات المالية الموحدة.
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 هذه األحداث
وبناء
بمثابة «أحداث طبيعة قاهرة».
ً
على ذلك فقد قامت بإبالغ الحكومة.
تم اإلبالغ عن األحداث المهمة األخرى
من جانب المجموعة على أنها «أحداث
سياسية قاهرة» .وتبعًا لذلك ،لم
تكون المجموعة مخصصًا فيما
يتعلق بالغرامات الجزائية عن انقطاع
التيار الكهربائي في هذه البيانات
المالية الموحدة.
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  ،2006الذي راجعه استشاريون
مستقلون قاموا باحتساب مجمل
الغرامات بمبلغ  11.852ريال ُعماني،
والتي دفعتها المجموعة بالفعل
في  9أبريل  2007لذلك فقد رفضت
المجموعة كليًا المطالبة المقدمة
وبناء عليه ،ترى
من جانب الحكومة.
ً
إدارة المجموعة أنه ال توجد التزامات
قانونية أو استداللية بموجب اتفاقية
االمتياز لذا لم يتم تكوين مخصص
لغرامات انقطاع التيار الكهربائي في
هذه البيانات المالية الموحدة.
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
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الغاز .وقد أبلغت المجموعة الحكومة
بأنها تعتبر ذلك ناتجًا 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 البيانات المالية الموحدة.
حاالت انقطاع التيار الكهربائي -
الغرامات الجزائية عن سنة 2008
في  2009طالبت الحكومة بمبلغ 53.181
ريال ُعماني كغرامات جزائية عن
انقطاع التيار الكهربائي خالل عام
.2008
وقد 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
البيانات المالية الموحدة.
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 .2009
وقد احتسبت المجموعة ودفعت
مبلغ قدره  6.873ريال ُعماني كغرامات
عن انقطاع التيار .ترى إدارة المجموعة
أنه ليست هناك التزامات قانونية أو
استداللية فيما يتعلق بالغرامات
الجزائية عن حاالت انقطاع التيار
بناء
الكهرباء بموجب اتفاقية االمتيازً .
على ذلك لم يتم تكوين أي مخصص
للغرامات الجزائية المتعلقة بانقطاع
التيار الكهربائي في هذه البيانات
المالية الموحدة.

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 13.830
ريال ُعماني كغرامات عن انقطاع
التيار .تتناقش المجموعة حاليا مع
العمانية لشراء الطاقة حول
الشركة ُ
أساس احتساب عقوباتها .ترى إدارة
الشركة األم والمجموعة أنه ليست
هناك التزامات قانونية أو استداللية
فيما يتعلق بالغرامات الجزائية عن
حاالت انقطاع التيار الكهرباء بموجب
بناء على ذلك لم يتم
اتفاقية االمتيازً .
تكوين أي مخصص للغرامات الجزائية
المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي
في عام  2010في هذه البيانات المالية
الموحدة.
حاالت انقطاع التيار الكهربائي -
الغرامات الجزائية عن سنة 2011
في  ،2012طالبت الحكومة بمبلغ 6.512
ريال ُعماني كغرامات جزائية عن
انقطاع التيار الكهربائي خالل عام .2011
وقد 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 األم والمجموعة باإلضافة إلى
ذلك وقدمت للمطالبة مبلغ وقدره
بناء على التقدير
 1.348ريال ُعماني
ً
وبناء عليه،
الداخلي لهذه المطالبات.
ً
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 البيانات
المالية الموحدة.
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 -40إعادة هيكلة/إعادة تنظيم
أعمال إمتياز صاللة
تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء في
عام  ، 2009قررت الهيئة العامة
للكهرباء والمياه بموجب السلطات
المقررة لها في المرسوم السلطاني
رقم « 58/2009بإصدار قانون الهيئة
العامة للكهرباء والمياه (وتعديالته)»
والمرسوم السلطاني رقم 78/2004
«بإصدار قانون تنظيم وخصخصة
قطاع الكهرباء والماء ذو الصلة
(وتعديالته)»; إعادة تنظيم إمتياز
صاللة لألعمال الحالي من أجل
تشكيل أعمال منفصلة لتوليد
الكهرباء  ،نقل وتوزيع الجهد العالي
واإلمداد الجزئي (“إعادة التنظيم”).
تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ
 30نوفمبر  ، 2012وافق المساهمون
على إعادة التنظيم في إجتماع
الجمعية العامة غير العادية الذي
عقد بتاريخ  7يوليو  ، 2013وفوضوا
مجلس اإلدارة إلتخاذ جميع الخطوات
الالزمة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة/
إعادة تنظيم المجموعة .سوف يكون
تأثير ذلك على المجموعة  ،أنه سوف
يتم فصل أعمال توليد ونقل وتوزيع
الكهرباء التي تتولى المجموعة
القيام بها حاليًا كوحدة رأسية
متكاملـة  ،وأنه سوف يتم تنظيم
هذه األعمال بموجب األحكام العامة
لقانون القطاع .بناء عليه  ،سوف
تطبق التعديالت الرئيسية التالية
إعتبارًا من  1يناير  2014لتسهيل
عملية إعادة الهيكلة/إعادة التنظيم:
 .1إلغاء إتفاقية اإلمتياز المبرمة
بين الشركة األم ،الشركة التابعة
والحكومة (محولة إلى الشركة
العمانية لشراء الطاقة والمياه)
ُ
وإتفاقيات اإلجراءات ذات الصلة
(بالنسبة لمشروع الربط).

 .2منح الشركة التابعة ترخيص توليد
الكهرباء بواسطة هيئة تنظيم
الكهرباء ،وسوف تصبح المسؤول
الوحيد عن أعمال توليد الكهرباء.
سوف تبرم الشركة التابعة إتفاقية
العمانية
لشراء الطاقة مع الشركة ُ
لشراء الطاقة والمياه.

 .7سوف تقوم الشركة األم بتحويل
بعض إتفاقيات الربط الكهربائي
وإتفاقيات حق اإلنتفاع المتعلقة
العمانية
بنظام النقل إلى الشركة ُ
لنقل الكهرباء.
وافق مجلس إدارة الشركة األم على
مسودة جميع اإلتفاقيات المشار إليها
أعاله والتي تكون الشركة األم طرفًا
فيها .إلحاقًا لنهاية السنة  ،تم تنفيذ
اإلتفاقيات المذكورة أعاله.

 .3سوف يتم تحويل أصول نقل
العمانية
الكهرباء إلى الشركة
ُ
لنقل الكهرباء ش.م.ع.م  ،والتي
سوف تحوز على ملكية ومسؤولية
نظام النقل ( 132كيلو فولت) في
منطقة ظفار.

 -41بيع شركة تابعة وتحويل أعمال
نقل الكهرباء

 .4سوف تمنح الشركة األم ترخيصًا
من هيئة تنظيم الكهرباء ألعمال
التوزيع والتوريد .يحدد ترخيص
التوزيع والتوريد عوائد الشركة األم
من خالل مراجعة ضوابط السعر.
عند إعداد إعادة الهيكلة/إعادة
التنظيم  ،وافقت الشركة األم أيضًا
على الحد األقصى لإليراد المسموح
به لسنة .2014

أعمال توليد الكهرباء
تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء في 30
نوفمبر  ، 2012وافق المساهمون في
إجتماع الجمعية العامة غير العادية
الذي عقد في  7يوليو  2013على بيع/
خصخصة الشركة التابعة كجزء من
مناقصة محطة صاللة  2المستقلة
للطاقة  ،وفوضوا مجلس اإلدارة إلتخاذ
كافة الخطوات الالزمة لتطبيق ذلك.

 .5سوف تقوم الشركة األم بصياغة
إتفاقية تحويل أصول مع الشركة
العمانية لنقل
التابعة والشركة ُ
الكهرباء لتحويل ملكية أصول
التوليد والنقل إلى الشركة التابعة
العمانية لنقل الكهرباء
والشركة ُ
على الترتيب .وفقًا لمسودة
اإلتفاقية ،سوف يتم تحويل األصول
بالقيمة الدفترية.

في ديسمبر  ، 2013خاطبت هيئة
تنظيم الكهرباء الشركة األم
مستشهدة بشروط قانون القطاع
التي تمنع أي شركة مرخص لها من
تحقيق منافع إقتصادية من شركة
أخرى مرخص لها .وبالتالي  ،نصحت
بأن يتم تحويل مصالح الشركة
األم في الشركة التابعة إلى شركة
الكهرباء القابضة .وافقت هيئة
تنظيم الكهرباء على منح فترة 90
يومًا من تاريخ منح الترخيص إلى
الشركة األم  1 ،يناير  ، 2014إلكمال
هذا التحويل .تتوقع اإلدارة بأن
تحويل الحصص إلى شركة الكهرباء
القابضة سوف يكتمل في الربع األول
من سنة  .2014تتوقع اإلدارة بأن تكون
القيمة العادلة ناقصًا تكلفة بيع

 .6سوف يتم تنفيذ إتفاقيات الربط
الكهربائي لألنظمة المختلفة
(التوليد ،والنقل والتوزيع) بواسطة
األطراف المعنية (شركة ظفار
العمانية
لتوليد الكهرباء ،الشركة ُ
لنقل الكهرباء وشركة ظفار
للطاقة).

أعمال توليد الكهرباء سوف تكون
أكبر من إجمالي القيمة الدفترية
لألصول واإللتزامات ذات الصلة.
أعمال نقل الكهرباء
إعتبارًا من  1يناير  ،2014سوف يتم
تحويل أصول نقل الكهرباء إلى
العمانية لنقل الكهرباء
الشركة
ُ
ش.م.ع.م .وافقت شركة ظفار للطاقة
العمانية لنقل الكهرباء
والشركة ُ
على نقل األصول المتعلقة بنقل
الكهرباء بقيمتها الدفترية التي
وافق عليها مساهموا شركة ظفار
العمانية لنقل
للطاقة والشركة
ُ
الكهرباء في إجتماع الجمعية العامة
غير العادية/إجتماع الجمعية العامة
العادية الذي عقد في  7يوليو  2013و 7
سبتمبر  2013على الترتيب
 -42أصول وإلتزامات مصنفة بأنها
محتفظ بها للبيع
بإعتبار إعادة هيكلة/إعادة تنظيم
وتحويل
شركة ظفار للطاقة
المساهمة في شركة ظفار لتوليدج
الكهرباء إلى الشركة األم كما هو
مبين في اإليضاح رقم  ، 41فقد تم
تصنيف األصول واإللتزامات المتعلقة
بأعمال نقل وتوليد الكهرباء الخاصة
بشركة ظفار للطاقة بأنها محتفظ
بها للبيع كما في  31ديسمبر 2013
وفقًا لمتطلبات معيار التقارير المالية
الدولية رقم .5
يوضح الجدول التالي األصول
واإللتزامات المصنفة بأنها محتفظ
بها للبيع كما في  31ديسمبر .2013
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المجموعة
ريال ُعماني
مديونيات إمتياز تقديم الخدمة

32.958

أصول ضريبية مؤجلة

64

البضائع

4.872

الشهرة

2.772

األصول المصنفة بأنها محتفظ بها للبيع (متضمنة الشهرة)

40.666

مخصص الصيانة

()5.147

مطلوبات مصنفة بأنها محتفظ بها للبيع

()5.147

صافي األصول المصنفة بأنها محتفظ بها للبيع

35.519

 -43التشغيل المتوقف
في ضوء إعادة هيكلة/إعادة تنظيم أعمال إمتياز صاللة كما هو مبين في اإليضاحات من  40إلى  ،42فقد تم تصنيف
أعمال توليد ونقل الكهرباء بأنها تشغيل متوقف .عرضت المجموعة إيراد التشغيل المتوقف في بند واحد في بيان
األرباح أو الخسائر .بالنسبة للمجموعة  ،يمثل هذا المبلغ صافي الدخل من أعمال توليد الكهرباء ألعمال إمتياز صاللة.
تحليل ربح السنة من التشغيل المتوقف
المجمعة للتشغيل المتوقف المضمنة في ربح السنة مبينة أدناه .تم إعادة عرض الربح المقارن والتدفقات
النتائج
ّ
النقدية من التشغيل المتوقف لكي تتضمن التشغيل المصنف بأنه متوقف في السنة الحالية.
2013

2012

ريال ُعماني

ريال ُعماني

(خسارة) /ربح السنة من التشغيل المتوقف
اإليرادات

10.476

19.106

تكلفة التشغيل

()7.733

()11.150

إجمالي الربح

2.743

2.956

تكلفة عمومية وإدارية

()782

()717

صافي رسوم التمويل

()2.936

()1.633

ضريبة الدخل

64

-

(خسارة) /ربح السنة من التشغيل المتوقف

()911

606

صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

3.592

4.780

صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

()3.592

()4.780

صافي التدفقات النقدية

-

-

التدفقات النقدية من التشغيل المتوقف

 -44أرقام المقارنة
تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة عند الضرورة بغرض التوافق مع تصنيفات السنة الحالية .لم ينتج عن إعادة التصنيف
هذه أية تغييرات في بيان الدخل الشامل الموحد أو حقوق المساهمين الموحد المقرر عنها سابقًا.
 -45الموافقة على البيانات المالية
تمـت الموافقـة علـى البيانـات الماليـة مـن قبـل مجلـس اإلدارة وعلـى إصـدارها بتاريخ  26فبراير .2014
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بالنيابة عن أعضاء المجلس أود أن أعبر عن عظيم شكرنا
وامتناننا إلى موالنا حضرة صاحب الجاللة سلطان قابوس
بن سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه لدعمه المتواصل
لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بالسلطنة وكذلك
لقيادته االحكيمة التي مهدت الطريق لتنمية ُعمان.
محمد عبداهلل المحروقي
رئيس مجلس اإلدارة

