




حضرة صاحب الجاللة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم

حفظه اهلل و رعاه



٥٠

٥

كلمة رئيس مجلس 
االدارة

٩

١٣

٤٠

٥٢

٢٥

٥٥

٤٢

٧

٢٨ ٢١

١٧

٣٧

٣٣
كــــلمــــــة الرئيـــــس 

التنفيـــــــــــذي
تعريف بالشركـــة

مجلــــس ا�دارة

تحلية المياه

الموارد البشـرية

االعمال التطويرية 
في تنوير

مبادرات الطاقة 
المتجددة

المشتركين

البيانات التشغيلية

الجودة والصحة 
والسالمة والبيئة

ا�داء المالي 
والتشغيلي

إنتاج الطاقة 
الكهربائية

مبادرات خدمة 
المجتمع

البيانات المالية



٥٠

٥

كلمة رئيس مجلس 
االدارة

٩

١٣

٤٠

٥٢

٢٥

٥٥

٤٢

٧

٢٨ ٢١

١٧

٣٧

٣٣
كــــلمــــــة الرئيـــــس 

التنفيـــــــــــذي
تعريف بالشركـــة

مجلــــس ا�دارة

تحلية المياه

الموارد البشـرية

االعمال التطويرية 
في تنوير

مبادرات الطاقة 
المتجددة

المشتركين

البيانات التشغيلية

الجودة والصحة 
والسالمة والبيئة

ا�داء المالي 
والتشغيلي

إنتاج الطاقة 
الكهربائية

مبادرات خدمة 
المجتمع

البيانات المالية

تنويـــــر
التقريـــر السنــوي

٢٠١٨

المحتويات



6

قائمة االشكال
١٢ جدول 1: برنامج اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2018م

١٢ جدول 2: برنامج اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2017م

٢٢ جدول ٣ :  بيـانـات أداء السالمة لعامي2017م و 2018م

٢٦ جدول ٤: األداء المالي والتشغيلي)2016م2018-م(

٢٩ جدول ٥: عدد الموظفين العمانيون والغير ُعمـانيون 2018

٣٤ جدول ٦: بيانات المشتركين حسب الفئة واالستهالك في عام 2018م

٣٥ جدول ٧: بيانات المشتركين حسب المناطق وفئات االستهالك في عام 2018م

٣٦ جدول ٨: النمو في عدد المشتركين

٣٦ جدول ٩: النمو في تزويد الكهرباء)م.و.س(

٤١ جدول ١٠: النمو في إنتاج مياه التحلية )2017-2018(

٤٣ جدول ١١: قائمة بأكبر 10 مشاريع في 2018م

٥٣ جدول ١٢: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2018 – محافظة ظفار

٥٣ جدول ١٣: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2018 – محافظة الوسطى

٥٤ جدول ١٤: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2018 – محافظم مسندم

٥٤ جدول ١٥: ملخص البيانات التشغيلية لعام -2018 لمحطات تحلية المياة

١٣ الشكل ١: األهداف االستراتيجية

٢٢ الشكل ٢: اصابات تنوير 2018 وملخص التقارير

٢٧ الشكل ٣: البيانات المالية والتشغيلية

٢٩ الشكل ٤: نسبة التعمين في كل وظيفة

٢٩ الشكل ٥: توزيع الموظفين حسب نوع الوظائف

٣٠ الشكل ٦: مؤهالت الموظفين

٣٠ الشكل ٧: توزيع الموظفين حسب المناطق

٣٤ الشكل ٨: نسبة المشتركين حسب الفئة

٣٤ الشكل ٩: نسبة االستهالك حسب فئات المشتركين

٣٥ الشكل ١٠: نسبة المشتركين واالستهالك )م.و.س( حسب المناطق

٣٦ الشكل 1١: النمو في عدد المشتركين

٣٦ الشكل ١٢:   النمو في عدد المشتركين

٣٨ الشكل 1٣:  الطاقة المرسلة من المحطات الكهربائية التابعة للشركة واجمالي الطاقة المشتراه 
)م.و.س(

٣٨ الشكل 1٤: الطاقة الكهربائية المرسلة من المحطات الكهربائية للشركة والطاقة المشتراه 2018م

٣٨ الشكل 1٥: إنتاج الكهرباء حسب المناطق 2018م

٣٩ الشكل 1٦: كفاءة الوقود )2016م2018-م(

٣٩ الشكل 1٧: الوقود المستهلك )لتر( )2016م2018-م(

٣٩ الشكل ١٨: نسبة الطاقة المفقودة)الفنية و غير الفنية( لعامي 2017م و 2018م

٤١ الشكل ١٩: نسبة مياه التحلية المرسلة لكل محطة لعامي  2017م و 2018م

قائمة الجداول



7

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ــر  ــنوي لتنوي ــر  الس ــم التقري ــن أيديك ــع بي ــرني أن أض ــس اإلدارة يس ــاء مجل ــن أعض ــة ع بالنياب

ــمبر ٢٠١٨م. ــي ٣١ ديس ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــة( للس ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب )ش

إلــى  الشــركة  بدفــع  المنصــرم   العــام  خــالل  التنفيذيــة  اإلدارة  مــع  اإلدارة  مجلــس  قــام 
مواصلــة تنفيــذ الخطــط اإلســتراتيجية التــي إعتمدهــا لمواكبــة متطلبــات النمــو اإلقتصــادي 
ــط رؤى  ــذه الخط ــالل ه ــن خ ــًا م ــاة ، مراعي ــة المي ــة وتحلي ــة الكهربائي ــن الطاق ــي م والعمران
ــعيد  ــن س ــوس ب ــلطان قاب ــة الس ــب الجالل ــرة صاح ــا حض ــادة موالن ــيدة بقي ــا الرش حكومتن
المعظــم- حفظــه اهلل ورعــاه. يُمّثــل هــذا التقريــر الســنوي ُفرصــًة مهمــة لتســليط الضــوء 

ــل. ــام كام ــالل ع ــت خ ــي تحقق ــازات الت ــود واإلنج ــى الجه عل

أداء الشركة في عام 2018
يســتطيع أن يالحــظ المدقــق والمتابــع ألرقــام الشــركة وإنجازاتهــا فــي ٢٠١٨م  مقــدار النمــو 
والتحســن فــي كافــة أعمالهــا وأنشــطتها، ويــدرك أيًضــا مــدى الجهــد المبــذول مــن كافــة 
إحتياجــات كافــة  تلبيــة  أنهــا تمكنــت مــن  المكانــة، وكيــف  منســوبيها لتحقيــق هــذه 
تنفيــذ  خطــط  طــورت  وكيــف  وموثوقيــة،  بكفــاءة  الكهربائيــة  الطاقــة  مــن  القطاعــات 
ــود  ــى الوق ــاد عل ــل اإلعتم ــى تقلي ــة إل ــة الرامي ــط الدول ــع خط ــب م ــاء لتتواك ــاريع الكهرب مش
التقليــدي إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، والتوجــه نحــو إســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي 

ــاء. ــاج الكهرب إنت

حيــث حققــت الشــركة  إجمالــي إيــرادات قدرهــا ١٢٥.٦  مليــون ريــال عمانــي فــي ٢٠١٨م مقارنــة 
ــادة  ــى زي ــي ٢٠% ويرجــع ذلــك إل ــادة قدرهــا حوال ــي فــي عــام ٢٠١٧م بزي ــال عمان بـــ ١٠٥ مليــون ري

عــدد المشــتركين بنســبة ٦% وزيــادة إســتهالك الطاقــة الكهربائيــة  بنســبة ١٧%. 

كمــا إرتفعــت المصاريــف التشــغيلية بنســبة ١٥.٦% وذلــك لســببين األول: نتيجــة زيــادة 
الطاقــة الكهربائيــة المشــتراه بواقــع ٤٤% والســبب الثانــي: إرتفــاع تكلفــة اســتهالك الوقــود 
بنســبة ١٣.٦% عــن ٢٠١٧م. الزيــادة فالمصاريــف التشــغيلية أدت بدورهــا الــى إرتفــاع تكلفــة 

ــتركين. ــى المش ــدم إل ــم المق ــي الدع ــاع ف ــي إرتف ــة وبالتال ــة الكهربائي ــن الطاق ــدة م الوح

 كمــا حققــت الشــركة أرباحــًا بعــد خصــم الضريبــة قدرهــا ١٠ مليــون ريــال عمانــي ويعــزي هــذا 
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إلــى التطويــر المســتمر فــي عمليــات الشــركة وتحســين األداء التشــغيلي واإلهتمــام 
ــركة.  ــج الش ــي برام ــات ف ــدث التقني ــتخدام أح ــزام بإس ــرية واإللت ــوارد البش بالم

الصحة والسالمة والبيئة
واصلــت الشــركة جهودهــا الحثيثــة الهادفــة إلــى تطويــر العمــل وتحســين األداء وتحقيــق 
شــروط الســالمة العامــة والصحــة المهنيــة والبيئــة، وقــد تكللــت هــذه الجهــود بالتوفيــق 
والنجــاح مقارنــة بنتائجهــا  فــي األعــوام الســابقة . وتشــير اإلحصــاءات تطــوراً الفًتا مــن ِقَبل  
جميــع العامليــن فــي الشــركة بمــدى أهميــة إجــراءات الســالمة.  فقــد ســجلت الشــركة 
اصابــة واحــدة فقــط مضيعــة للوقــت ولــم تســجل اي حــادث وفــاة، كمــا بلــغ عــدد تقاريــر 
اإلبــالغ عــن الحــوادث الوشــيكة ١,٨٨٥ تقريــراً. ويعتبــر هــذا اإلنجــاز خطــوة مهمــة للشــركة 

نحــو ترســيخ مفهــوم الجــودة والســالمة والبيئــة فــي أعمالهــا.

النظرة المستقبلية
الطاقــة النظيفــة والمتجــددة مــن القطاعــات األساســية التــي تشــكل محــور التنميــة 
ومفتــاح النجــاح فيهــا، و”تنويــر” تقــدم للعالــم اليــوم نموذجــا متطــورا فــي التحــّول الســريع 
لتبنــي الحلــول المســتدامة. وتحــرص الشــركة علــى أن تكــون نموذجــا يُحتــذى عالميــا فــي 
ــتدامة  ــز األس ــر وتعزي ــاد األخض ــو اإلقتص ــول نح ــم التح ــة ودع ــة واألعتمادي ــاءة الطاق كف
ومــن هــذا المنطلــق أعــدت الشــركة خطتهــا الخمســية )٢٠١٨م , ٢٠٢٢م( والتــي تركــز 
ــر  ــن لتنوي ــع هجي ــروع ١١ موق ــا مش ــي اهمه ــددة والت ــة المتج ــاريع الطاق ــر مش ــى تطوي عل
ــاح )٥٠ ميغــاواط( ونظــام الطاقــة الشمســية الضوئيــة علــى  ومشــروع ظفــار لطاقــة الري
الســطح فــي المقــر الرئيســي ل”تنويــر” بمســقط ومشــروع الطاقــة الشمســية بالمزيونــه 

باالضافــه الــى ذلــك خطــة ربــط بعــض مناطــق االمتيــاز بالشــبكة الرئيســية.

خطة مراقبة التحكم باألسعار 
فــي نهايــة عــام ٢٠١٧م أنهــت الشــركة بالتعــاون مــع هيئــة تنظيــم الكهربــاء ـ ُعمــان مــن 
تحديــد آليــة التحكــم فــي األســعار وتــم تحديــد متطلبــات النفقــات التشــغيلية ومتطلبــات 
النفقــات الرأســمالية المطلوبــة فــي الفتــرة مــن )٢٠١٨م -٢٠٢١م( ولمــدة أربــع ســنوات بــدءاً 
مــن ينايــر ٢٠١٨م. كمــا أتاحــة هيئــة تنظيــم الكهربــاء فرصــة مراجعــة خطــة مراقبــة 

التحكــم باالســعار للفتــرة )٢٠٢٠م-٢٠٢١م(

الموارد البشرية
ــًا  ــم ٤٤٠ موظف ــمبر م٢٠١٨ م منه ــى ٣١ ديس ــًا حت ــركة ٤٦١ موظف ــي الش ــدد موظف ــغ ع بل

عمانيــًا و٢١ موظفــًا وافــد شــاماًل عــدد ١٧ موظفــًا عمانيــًا لــدى مجلــس مراجعــة قواعــد 
التوزيــع كمــا بلغــت نســبة التعمـــــين ٩٥% وتعمــل الشــركة بشــكل دائــم ومســتمر علــى 
االســتفادة مــن الكــوادر الوطنيــة وتوفيــر التدريــب المناســب لهــم واالســتفادة مــن الخبــرات 

المتوفــرة لديهــا.

نظرة على اإلحصائيات التشغيلية
• إرتفــع عــدد المشــتركين لــدى الشــركة بمقــدار ٦% مــن ٣٧,٥١٣ فــي عــام ٢٠١٧م الــى 

٢٠١٨م. عــام  فــي   ٣٩,٧٧٣
إرتفعــت نســبة الكهربــاء المرســلة إلــى العمــالء الــى ١٧% فــي عــام ٢٠١٨م مقارنــة بعــام    •

٢٠١٧م.

•  إرتفــع إنتــاج مبيعــات الميــاه المحــالة بنســبة ٣% مــن ٣,٥ مليــون متــر مكعــب فــي عــام 
ــى  ــادة إل ــذة الزي ــم ه ــزي معظ ــام ٢٠١٨م، ويع ــي ع ــب ف ــر مكع ــون مت ــى ٣,٦ ملي ٢٠١٧م إل
زيــادة الطلــب علــى الميــاه مــن محطــة التحليــة بالدقــم ومصيــرة وزيــادة بعــض وحــدات 

التحليــة فــي بعــض المحطــات.
وشــروط  التنظيميــة  باللوائــح  إلتزامهــا  وتطويــر  تحســين  فــي  مســتمرة  الشــركة    •
ــة- ــاء القابض ــركة الكهرب ــاء وش ــم الكهرب ــة تنظي ــع هيئ ــاون م ــل التع ــة، وتواص الرخص

مجموعــة نمــاء وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة ذات العالقــة مــع الشــركة.
شكر وعرفان

وفــي الختــام، أتقــدم باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن 
فــي تنويــر بأســمى آيــات التقديــر واالمتنــان للمقــام الســامي لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة 
الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم ، حفظــه اهلل ورعــاه، داعيــا المولــى الكريــم أن يســدد 

خطــاه لــكل مــا فيــه رفعــة الســلطنة ورقيهــا ونهضتهــا.

التقديــر لجميــع  وأود أن أعــرب - باســم مجلــس اإلدارة - عــن خالــص الشــكر وعظيــم 
ــاهمين  ــركة، وللمس ــة الش ــز مكان ــة لتعزي ــم المتواصل ــى جهوده ــي “تنوير”عل ــن ف العاملي
األفاضــل الذيــن أولونــا تلــك الثقــة الغاليــة والمســؤولية الكبيــرة التــي نعتــز بهــا، والتــي تحفزنــا 

ــتراتيجياتها. ــا واس ــركة وتطلعاته ــداف الش ــق أه ــود لتحقي ــى الجه ــذل أقص ــى ب عل

الشيخ/ فيصل بن خميس الحشار
رئيــس مجلــــس االدارة
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تمضــي "تنويــر" بخطــي ثابتــه نحــو مســتقبل افضــل ، مستشــرفه طموحهــا مــن رؤيتنــا 
التــي نســابق فيهــا الزمــن  للتحــول إلــى طاقــة نظيفــة، ومســتلمه عزيمتهــا مــن طاقاتهــا 
البشــريه التــى تعمــل بثقافــة وروح الفريــق الواحــد، تعززنــا قيــم النزاهــة واإلحتــرام والجــودة 
الجديــدة   التجاريــة  عالمتنــا  أطلقنــا  فكرنــا.  هــي  واإلحترافيــة  بالمشــتركين،  واإلهتمــام 

ــدة.  ــتقبلية الواع ــا المس ــع رؤيتن ــى م ــي تتماش ــر” الت "تنوي

إلى مشتركينا
ثقتكــم بنــا ورضاؤكــم عــن خدماتنــا هــي مــا يدفعنــا للعمــل ولدفــع طاقاتنــا وإمكانياتنــا إلــى 
حدودهــا القصــوى وذلــك لنتعــدى ســقف توقعاتكــم ورضاكــم. نفتخــر فــي تنويــر بــأن عــدد 
ــى ٦%. ولضمــان  ــادة ســنوية تصــل إل مشــتركينا فــي عــام ٢٠١٨م بلــغ ٣٩,٧٧٣ مشــترك بزي
رضاؤكــم عــن خدمتنــا قمنــا بتعييــن بيــت خبــرة عالمــي لتقييــم مســتوى الخدمــات التــي 

نقدمهــا لكــم وســبل تحســينها لألفضــل. ســنحرص فــي عــام ٢٠١٩م علــى تقديــم 
ــانكم  ــتنال إستحس ــا س ــق بأنه ــي نث ــات والت ــات والمنتج ــن الخدم ــة م ــتويات عالي مس
ورضاؤكــم، مثــال عليــه عــدادت مســبقه الدفــع , آليــه دفــع الفواتيــر عــن طريــق الهاتــف 

الذكــي  . 

إلى فريق العمل بتنوير
لــوال  التــى  ٢٠١٨م  عــام  فــي  إنجــازات  مــن  تحقــق  لمــا  ومثمنــه  مقــدرة  جهودكــم 
اخالصكــم و ثقتكــم لــم تكــن للتحقــق ، لدينــا رســالة وأهــداف واضحــة فــي تنويــر نســعى 
مــن خاللهــا رفــع المهــارات وتعزيــز الكفــاءة واإلنجــاز فــي األعمــال، لذلــك فــي عــام ٢٠١٩م 
لدينــا ســبعة أهــداف إســتراتيجية تدعمهــا خســمة عشــرة مبــادرات نســعى مــن خاللهــا 
لإليفــاء بإلتزاماتنــا إتجــاه عمالؤنــا وموظفينــا ومســاهمينا وشــركاؤنا في قطــاع الطاقة. 
لذلــك ســنعمل كمــا كنــا كفريــق واحــد تدفعنــا اآلمــال والطمــوح للوصــول بتنويــر إلــى 

مســتويات عاليــا مــن اإلنتــاج واإلنجــاز ونحقــق أهدافنــا ونفــي بتوقعــات االخريــن منــا.

إلى مساهمينا
العريضــة  الخطــوط  المســتمرة  توجيهاتكــم  مــن  نســتلهم  "تنويــر"  فــي  ســنظل 
ــالتنا  ــذ رس ــا وتنفي ــق أهدافن ــو تحقي ــزم نح ــل مايل ــد وعم ــذل الجه ــي ب ــا ف ــي تدعمن الت
التميــز  مســيرة  ســنواصل  كمــا  الســلطنة.  فــي  للتنميــة  كشــريك  للمســاهمة 
والرقــي بخدماتنــا للمســتوى الــذي يحقــق نتائــج ترضيكــم ومشــتركينا وتحقــق أقصــى 

للجميــع. المنفعــة  مســتويات 

الصحة و السالمة و البيئة 
ــزة  ــى جائ ــر” عل ــت “تنوي ــام ٢٠١٨م  حصل ــي ع ــة ف ــتراتيجية الفّعال ــذ اإلس ــالل تنفي ــن خ م
إن  نــمــــاء.  والبيئــة فــي قطــاع مجموعــة  أداء محّســن للصحــة والســالمة  أفضــل 
ــرار  ــدم اإلض ــي “ع ــة ه ــالمة والبيئ ــة والس ــودة والصح ــق بالج ــا يتعل ــركة  فيم ــة الش رؤي
باألشــخاص والممتلــكات والبيئــة الطبيعيــة”. ووفقــًا لذلــك تقــوم  الشــركة بتنفيــذ 
- ٢٠٢١م  مــن خــالل  خطــة اســتراتيجية بالصحــة والســالمة والبيئــة لألعــوام ٢٠١٨م 

مبــادرات تشــمل التالــي:
• إنشــاء اللجنــة االستشــارية للصحــة والســالمة والبيئــة برئاســة الرئيــس التنفيــذي 
إلشــراك المقاوليــن وجميــع الموظفيــن مــن مختلــف المســتويات لتحســين أداء 

ــالمة. الس
ــالمة  ــج الس ــك برنام ــي ذل ــا ف ــة بم ــالمة والبيئ ــة والس ــب الصح ــة تدري ــر خط • تطوي

كلمـة الرئيـس التنفيـذي
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ــادة ــلوك القي ــى س ــتند إل المس
• تقديم فرق تقييم إقليمية لتحسين عملية الترخيص التشغيلية

• تم تثبيت نظام مراقبة المركبات لتحسين سالمة الركا ب
•  إقامــة فعاليــات الســالمة فــي جميــع المناطــق لتعزيــز ثقافــة الســالمة بيــن الموظفيــن 

والمقاوليــن
الشؤون المالية

تمكنــت الشــركة مــن الحصــول علــى تمويــل وقــدره ٤٠٠ مليــون دوالر فــي عــام ٢٠١٨م وذلــك 
لتمويــل المشــاريع االنمائيــه و البنــى التحتيــه . بلغــت األربــاح قبــل الضرائــب  فــي عــام ٢٠١٨م  
ــات  ــت مبيع ــن ٢٠١٧م ووصل ــا ٣٠% ع ــادة  وقدره ــًا  بزي ــااًل عماني ــون ري ــدره ١٢.٦ ملي ــغ وق مبل
الكهربــاء إلــى ١,٠٧٣ جيجــا وات فــي الســاعة بزيــادة ١٧% عــن ٢٠١٧م. ويرجــع ســبب هــذا النمــو  
الــى  ارتفــاع عــدد المشــتركين فــي محافظــة مســندم والذيــن كانــو يتــزودون مــن المحطــة 
الغازيــة فــي تيبــات باســتهالك ٥٣,٩٥٦ ميجــاوات فــي الســاعة فــي عــام ٢٠١٨ )ســابقا تــم 
تزويدهــم مــن محطــة إنتــاج كهربــاء تعمــل بالديــزل(. كمــا إرتفــع عــدد إجمالــي المشــتركين 

إلــى  ٣٩.٧٧٣ بزيــادة ٦% مقارنــًة عــام ٢٠١٧م. 

خدمة العمالء والتزويد
ــر" لتعزيــز ســمعتها والتواصــل مــع العمــالء مــن خــالل تعزيــز تجربــة العمــالء  تســعى "تنوي
وزيــادة ترشــيد اســتهالك الكهربــاء. ووســّعت الشــركة أيضــًا قنــوات التحصيــل  الخاصــة بهــا 
مــن خــالل توفيــر خيــارات إعــداد فواتيــر مالئمــة والوصــول إلــى العمــالء مــن خــالل تطبيقــات 
ــالل  ــن خ ــالء م ــر العم ــى فواتي ــول إل ــة الوص ــة وإتاح ــع اإللكتروني ــول والمواق ــف المحم الهات
روابــط الهاتــف المحمــول واإلجابــة علــى االستفســارات مــن خــالل مركــز االتصــال. وبإضافــة 
المزيــد مــن المرونــة والتحســين فــي عمليــة الدفــع ، زاد تحصيــل الفواتيــر بنســبة ٤٠% ووصــل 

رضــا العمــالء إلــى ٨٦% فــي عــام ٢٠١٨م.

المشاريع واألصول 
ــم  ــول. وت ــام إدارة األص ــزو ٥٥٠٠١ لنظ ــودة آي ــة الج ــق مراقب ــاز تدقي ــي اجتي ــركة  ف ــت الش نجح
اإلنتهــاء مــن المســح الميدانــي لنظــم المعلومــات الجغرافيــة وجمــع البيانــات لجميــع 
محطــات تحليــة الميــاه والطاقــة فــي “تنويــر” باإلضافــة إلــى أصــول الشــبكة الكهربائيــة إلــى 
ــات  ــين خدم ــاريع لتحس ــن المش ــد م ــن العدي ــاء م ــم اإلنته ــة . ت ــات الجغرافي ــب اإلحداثي جان

ــركة.  ــاز الش ــاالت امتي ــع مج ــي جمي ــاء ف ــع الكهرب ــل وتوزي توصي

الموارد البشرية 
حققــت الشــركة أحــد األهــداف الرئيســية مــن خــالل إســتكمال عمليــة إعــادة الهيكلــة 
ــة  ــن خمس ــارب م ــا يق ــراء م ــن إج ــًا م ــركة أيض ــت الش ــام ٢٠١٨م. وتمكن ــي ع ــة ف التنظيمي
عشــر )١٥( ألــف ســاعة مــن التدريــب فــي الســنة والحفــاظ علــى ٩٥ % مــن التعميــن علــى مــدار 

ــنة. الس

الشكر والتقدير
تتويجــا لمــا تحقــق فــي عــام ٢٠١٨م ومــا عكســته تقاريــر الشــركة مــن إنجــازات أود أن أتقــدم 
بالشــكر لرئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس لمــا قدمــوه لنــا مــن دعــم وإســناد 
ــر  ــكر والتقدي ــل الش ــدم بجزي ــا أتق ــركة، كم ــة الش ــي واجه ــات الت ــاوز التحدي ــي تج ــه ف وتوجي
لفريــق اإلدارة وموظفينــا علــى تفانيهــم وجهودهــم الحثيثيــة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة. 
والشــكر كذلــك موصــول لشــركائنا مــن المقاوليــن والمورديــن ومقدمــي الخدمــات علــى مــا 
قدمــوه لنــا مــن خدمــات ومنتجــات كان لهــا األثــر الملمــوس فــي ســير العمــل بالشــركة. 
ــابقا (   ــاه ) س ــاء و المي ــة للكهرب ــة العام ــاء والهيئ ــم الكهرب ــة تنظي ــكر هيئ ــا أود ان أش كم

وشــركة الكهربــاء القابضــة وشــركات القطــاع  علــى مــا قدمــوه لنــا مــن دعــم وإســناد.

المهندس/ صالح بن ناصر الرمحي
الرئيس التنفيذي

 سعادة الشيخ/ فيصل بن
خميس الحشار

رئيس مجلس االدارة

 م. سليم بن أحمد
عبداللطيف

نائب رئيس مجلس ا�دارة

 الشيخ د. منصور بن طالب
الهنائي

عضو

 الفاضل/ سليمان بن سالم
العادي

عضو

 الفاضل/ محمد بن أحمد
البراشدي

عضو
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 سعادة الشيخ/ فيصل بن
خميس الحشار

رئيس مجلس االدارة

 م. سليم بن أحمد
عبداللطيف

نائب رئيس مجلس ا�دارة

 الشيخ د. منصور بن طالب
الهنائي

عضو

 الفاضل/ سليمان بن سالم
العادي

عضو

 الفاضل/ محمد بن أحمد
البراشدي

عضو

تنظيم وإدارة الشركة
مجلس اإلدارة
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تعتمــد فلســفة تنظيــم وإدارة الشــركة علــى تكويــن ثقافــة األداء واإللتــزام بالقوانيــن 
تتســم  التــي  الحاليــة  العمــل  بيئــة  فــي  النجــاح  تحقيــق  أجــل  مــن  الســارية  واللوائــح 
بالمنافســة ،وذلــك بطريقــة مســؤولة ومســتدامة ومفيــدة لجميــع المتعامليــن معهــا. 
ــل  ــة بتحم ــر( ملتزم ــة ش.م.ع.م )تنوي ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب ــس إدارة ش إن مجل
ــت  ــد قام ــركة .وق ــم الش ــي إدارة وتنظي ــس ف ــى المقايي ــى أعل ــة عل ــؤولية المحافظ مس
ــن  ــث تضم ــم واإلدارة بحي ــة بالتنظي ــطتها المتعلق ــاتها وأنش ــم سياس ــركة بتصمي الش
التركيــز علــى تحمــل مســؤولياتها تجــاه جميــع المتعامليــن معهــا وتكويــن قيمــة 
طويلــة األمــد للمســاهمين. إن الشــركة تقــّدر اهتمامــات ومصالــح جميــع المتعامليــن 
معهــا ســواء كانــوا مســاهمين أو موظفيــن أو عمــالء أو مورديــن أو مســتهلكين إضافــة 
إلــى المجتمعــات المحليــة التــي تقــدم لهــا خدماتهــا . وذلــك مبــدأ يرتكــز عليــه مجلــس 
اإلدارة فــي إعــداد سياســات التنظيــم واإلدارة واألنشــطة والعمليــات . كمــا يعتمــد تنظيــم 
وإدارة تنويــر علــى المحافظــة علــى أعلــى المقاييــس المتبعــة فــي األعمــال التجاريــة فيمــا 
يتعلــق بالتكامــل والقيــم األخالقيــة والمهنيــة فــي جميــع أنشــطتها مــن أجــل مكافــأة 

جميــع عمالئهــا وتقديــم أفضــل قيمــة لهــم عامــًا بعــد عــام.

مجلس اإلدارة
يعتبــر مجلــس اإلدارة مســؤواًل تجــاه المســاهمين فيمــا يتعلــق بتنظيــم وإدارة الشــركة. 
يتحملــون  أنهــم  كمــا  الشــركة  شــؤون  عــن  مســؤولون  المجلــس  أعضــاء  وجميــع 
المســؤولية فــي ضمــان التقيــد بأعلــى المقاييــس في اإلفصــاح واإلبــالغ والتحلــي بأخالقيات 

العمــل والتكامــل فــي المجموعــة.

تتضمن الصالحيات المحددة لمجلس اإلدارة ما يلي :
بإســتراتيجيتها  يتعلــق  فيمــا  للشــركة  الالزمــة  واإلرشــادات  التوجيهــات  تقديــم   •

والماليــة، التشــغيلية  أهدافهــا  تحقيــق  ومتابعــة 
• مراقبة أنظمة اإلدارة والتقيد بها،

• اإلشراف على أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر،
• الموافقة على أعمال التملك الرئيسية والعروض ومصاريف رأس المال،

ــي  ــب ف ــال المناص ــط أعم ــى تخطي ــد عل ــع التأكي ــرية م ــوارد البش ــام الم ــة مه • مراجع
اإلدارة العليــا،

• اعتماد الميزانية العمومية والخطط اإلستراتيجية للشركة.

اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة
، وتعييــن أعضائهــا  الفرعيــة  اللجــان  إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن تكويــن وعمــل 
ــي  ــة ه ــان فرعي ــع لج ــؤوليات ارب ــد مس ــس بتحدي ــام المجل ــد ق ــم. وق ــد مكافآته وتحدي
لجنــة المناقصــات و لجنــة التدقيــق الداخلــي ولجنــة المــوارد البشــرية ولجنــة اإلســتثمار 

ــددة. ــروط مح ــب ش ــان بموج ــذه اللج ــل ه ــث تعم ــاري حي التج

1- لجنة المناقصات 

تتكــون لجنــة المناقصــات مــن عضويــن مــن مجلــس اإلدارة باإلضافــة إلــى أربعــة أعضــاء 
ــس  ــات ورئي ــاع العملي ــس قط ــذي ورئي ــس التنفي ــم الرئي ــق اإلدارة وه ــن فري ــن م داخليي
قطــاع التزويــد ومديــر اول الشــؤون التجاريــة. أمــا رؤســاء الوحــدات الوظيفيــة األخــرى 
المهمــة  يتــم توجيههــا لهــم. وتتمثــل  بنــاًء علــى دعــوات  فيحضــرون االجتماعــات 
األساســية للجنــة المناقصــات فــي الحصــول علــى أكثــر الشــروط إيجابيــة للحصــول علــى 
البضائــع واألعمــال والخدمــات المطلوبــة لألنشــطة الرئيســية للشــركة علــى أســاس 

مبــدء المنافســة والشــفافية واتخــاذ القــرار الجماعــي.

2- لجنة التدقيق الداخلي 

تتكــون لجنــة التدقيــق الداخلــي مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة، أمــا رؤســاء الوحــدات 
لهــم.  توجيههــا  يتــم  دعــوات  علــى  بنــاًء  االجتماعــات  فيحضــرون  األخــرى  الوظيفيــة 
وتتضمــن مســؤولياتها اإلبــالغ عــن األمــور الماليــة والتدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر 

ــغيلية . ــة أو تش ــت مالي ــواء كان س

٣- لجنة الموارد البشرية

ممثليــن  ويوجــد  اإلدارة  مجلــس  مــن  عضويــن  مــن  البشــرية  المــوارد  لجنــة  تتكــون 
مــن إدارة الشــركة وهمــا الرئيــس التنفيــذي ومديــر اول المــوارد البشــرية. ومــن بيــن 
مســؤوليات اللجنــة مراجعــة واعتمــاد السياســات واألنظمــة المتعلقــة بالمــوارد البشــرية 
والتأكــد مــن تطبيقهــا بشــكل شــفاف وعــادل، وتقــوم اللجنــة كذلــك  بمراجعــة واعتمــاد 

مؤشــرات األداء الرئيســية للشــركة.
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٤- لجنة إستثمار األصول

وهــي لجنــة تتألــف مــن عضويــن مــن مجلــس اإلدارة  وثالثــة أعضــاء مــن إدارة الشــركة وهمــا 
الرئيــس التنفيــذي ، مديــر أول تخطيــط األعمــال واألصــول ومديــر اول الشــؤون التجاريــة. 
الماليــة للمشــاريع المقترحــة  تتلخــص اختصاصاتهــا فــي اعتمــاد قــرارات االســتثمارات 
وغيرهــا مــن المقترحــات المقدمــة للجنــة. قــد يتــم دعــوة االعضــاء غيــر المققرريــن لحضــور 
اجتماعــات اللجنــة ولكــن ال يحــق لهــم التصويــت علــى أي مــن القــرارات التــي تصــدر مــن 
اللجنــة. كذلــك فانــه يتوجــب مــن أميــن اللجنــة تقديــم تقريــر ربــع ســنوي يتضمــن تطــورات 
مشــاريع الشــركة و توحيــد التقاريــر الصــادرة مــن مــدراء الشــركة. اللجنــة مخولــة مــن قبــل 

ــي: مجلــس االدارة ولهــا الحــق فــي اتخــاذ القــرارت المتعلقــة كالتال

• القدرة االنتاجية والتي تتجاوز ١٠ ميغاوات،

• طاقة التحلية والتي تتعدى ٥,٠٠٠متر مكعب/ لكل يوم،

• استثمار الطاقة المتجددة،

• استثمار الشبكات الكهربائية لقدرة ١٣٢ كيلو فولت و ٣٣ كيلو فولت،

وأعمــال   / للمشــتركين  فولــت  و٤١٥  ١١كيلوفولــت  جهــد  الكهربائيــة  التمديــدات   •
التحســينات التــي تقــدر قيمتهــا بأكثــر مــن مليــون ريــال عمانــي،

• غيرها من المشاريع اإلستثمارية التي تقدر بأكثر من مليون ريال عماني، 

ــد للمشــاريع مــن خــالل دراســة )إســتمارة االســتثمار  • الموافقــة علــى سياســة التوري
ــي(. المبدئ
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اجتماعات مجلس االدارة
يوضح الجدول )١( والجدول )٢( اجتماعات مجلس االدارة في عامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م

جدول ١: برنامج اجتماعات مجلس اإلدارة في عام ٢٠١٨م

البدالت  لجنة الموارد
البشرية

 لجنة
المناقصات

 لجنة التدقيق
الداخلي

 لجنة اإلستثمار
التجاري

 مجلس
االدارة

الحضور صفة العضوية أسماء االعضاء

5,685 √ √ √ 11 رئيس مجلس االدارة سعادة الشيخ/ فيصل بن خميس الحشار

5,035 √ √ √ 12 نائب رئيس مجلس االدارة م./ سليم بن أحمد عبداللطيف

6,700 √ √ √ 18 عضو الشيخ. د/  منصور بن طالب الهنائي

7,100 √ √ √ 19 عضو الفاضل/ سليمان بن سالم العادي

3,100 √ √ 7 عضو الفاضل/ محمد بن احمد البراشدي

27,620 اجمالي المخصصات لعام 2018

جدول ٢: برنامج اجتماعات مجلس اإلدارة في عام ٢٠١٧م

البدالت  اللجنة
التنفيذية

 لجنة الموارد
البشرية

 لجنة
المناقصات

 لجنة التدقيق
الداخلي

 لجنة اإلستثمار
التجاري

 مجلس
االدارة

الحضور صفة العضوية أسماء االعضاء

5,000 √ √ √ √ 9 رئيس مجلس االدارة سعادة الشيخ/ فيصل بن خميس الحشار

4,400 √ √ √ 7 نائب رئيس مجلس االدارة م./ سليم بن أحمد عبداللطيف

3,000 √ √ √ 8 عضو الفاضل/ أسامة أحمد يونس

2,700 √ √ √ √ √ 11 عضو الشيخ. د/  منصور بن طالب الهنائي

5,100 √ √ √ √ √ 14 عضو الفاضل/ سليمان بن سالم العادي

1,600 √ √ 4 عضو الفاضل/ محمد بن احمد البراشدي

21,800 اجمالي المخصصات لعام 2017
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تعريف بالشركة
تدشين الشركة  للعالمة التجارية الجديدة »تنوير«

تلبيــة لطموحنــا الدائــم فــي جعــل الشــركة  مكانــا لــكل مــا هــو جديــد ومختلــف، ، قمنــا فــي 
عــام ٢٠١٨ بإطــالق العالمــة التجاريــة الجديــدة للشــركة »تنويــر« .

جــاء اســم الهويــة التجاريــة الجديــدة، تنويــر إيماًنــا بتنويــر مناطــق إمتيــاز الشــركة عــن طريــق 
َخلــِق مصــادر للنــور فــي كافــة زوايــا ُعمــان، وقــد يزيُدهــا اللــون األحمــر حماًســا وقــوة مشــيًرا 
ــوُن  ــزُز الل ــا، ويع ــط رحاله ــا تُح ــور حيثم ــدر للن ــِق مص ــي خل ــر ف ــه تنوي ــذي تتبع ــج ال ــى النه إل
ــًرا  ــد ناش ــٌد متوق ــوٌر جدي ــس ن ــُث ينبج ــا. حي ــوًة وتوهًج ــراء ق ــعلَة الحم ــك الُش ــي تل الرصاص

خيوطــه الحمــراء فــي ربــوِع ُعمــان.

ــي  ــر الت ــون األحم ــدة ذات الل ــعلة المتوق ــكل الش ــر ش ــدة لتنوي ــة الجدي ــة التجاري ــذ الهوي تتخ
ــدع.  ــر وتُب ــول لُتفك ــر العق ــل وتُني ــب ب ــلطنة وحس ــي الس ــا ف ــق خدماتن ــا لمناط ــد نوره ال تُم
ويبعــث اللــون األحمــر فــي ناظريــه الحمــاس والقــوة والســرعة مشــيًرا إلــى أجــود الخدمــات 
التــي نقدمهــا، وكذلــك يرمــز إلــى أحــد أهــم ركائــز العمــل التــي تقــوم عليهــا تنويــر وهــي 
ــُه أفــراُد هــذه المؤسســة لبعضهــم البعــض.  وحتــى تبقــى شــعلة تنويــر  اإلحتــرام الــذي يِكّن
ــد مــن  ــا علــى التوجــه نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة التــي تزي ــدوام، عملن متوقــدة علــى ال

ــاط. ــا ونش ــعلة توهًج ــذه الش ه

 وابتــداء مــن عــام ٢٠١٩ ، ســتبدأ تنويــر برؤيــة ورســالة جديــدة مــع التركيــز للتحــول الــى طاقــة 
نظيفــة وخضــراء مــن خــالل اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة.

تأسســت شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة “تنويــر” بموجــب قانــون القطــاع الصــادر بموجب 
المرســوم الســلطاني  ٢٠٠٤/٧٨ لخدمــة المناطــق الريفيــة التــي ال يمكــن أن تكــون مرتبطــة 
ــر” هــي شــركة مملوكــة بالكامــل  ــاء الرئيســية فــي عمــان. “تنوي ــا بشــبكة الكهرب إقتصادي
ــهمها  ــن أس ــك ١٠٠% م ــي تمتل ــاء" والت ــة نم ــاء القابضــة ش.م.ع.م "مجموع ــركة الكهرب لش
والتــي فــي المقابــل تملــك حكومــة ســلطنة عمــان ١٠٠% مــن شــركة الكهربــاء القابضــة. 
والتــي  تشــمل  الســلطنة  أنحــاء  للشــركة فــي معظــم  بهــا  المصــرح  المناطــق  تمتــد 
ــرة  ــة والظاه ــات الداخلي ــن محافظ ــرح م ــطى والمص ــة الوس ــندم ، ومحافظ ــة مس محافظ

ــار . ــة ظف ــم محافظ ــرقية ، و معظ ــوب الش وجن

األهداف
ويوضح الشكل ادناه األهداف الرئيسية للشركة

الشكل ١: األهداف االستراتيجية

االداء الفني

المالية

ا�هداف 
االستراتيجية

ارتفاع قيمة المساهمين وتحقيق ا�هداف 
المالية

زيادة كفاءة أداء ا�عمال

الموارد البشرية
تطوير وتدريب الموظفين لمواجهة 

التحديات و صقل المهارات

الصحة والسالمة والبيئة وا�ستدامة
نشر ثقافة السالمة والصحة والبيئة

الطاقة المتجددة
تحقيق أقصى قدر من تنفيذ مصادر الطاقة 

المتجددة

خدمة العمالء
تحقيق التميز في خدمة العمالء وتحقيق 

أهداف هيئة التنظيم

المساهمين وا�لتزام
 ا�لتزام بمتطلبات المساهمين وهيئة 

التنظيم والقانون
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المهمةالرؤيـة

 التحــول الــى الطاقــة النظيفــة مــن 
ســعتنا  مــن   %٢٠ تحقيــق  خــالل 
باســتخدام مصــادر متجــددة بحلــول 

عام ٢٠٢٥م.

«نحو طاقة نظيفة ٢٠٪ ٢٥م»

تطويـــر مناطـــق ا�متيـــاز مـــن خالل 
والميـــــــاه  الكهـــربــــــاء  توفيـــــــر 
آمنـــة  بطريقـــة  المســـتدامتين 

وموثوقة وفّعالة. 
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تراخيص الشركة 

قانون القطاع والئحة هيئة تنظيم الكهرباء

إنتاج الكهربـــاءشراء الطاقةنقل الكهرباءالتوزيع والتزويدالمشتركين

المشتركين
(السكني والتجاري

والفئات ا�خرى)

شركة مسقط
لتوزيع الكهرباء

شركة كهرباء
مجان

شركة كهرباء
مزون

شركة ظفار
للطاقة

الشركة
العمانية

لنقل الكهرباء

الشركة
العمانية

لشراءالطاقة
والمياه

الشركات
المرخصة

ل�نتاج

تنويــرتنويــر

تحليــــــــة الميـــــــاه

تنويــرتنويــر

تنويــر
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خريطة التغطية
ــة   ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب ــت ش ــث قام ــام ٢٠٠٥، حي ــي ع ــا ف ــركة عملياته ــدأت الش ب
ــطى  ــار والوس ــندم، وظف ــات مس ــي محافظ ــاء ف ــيا للكهرب ــا رئيس ــذ برنامج ــر« بتنفي »تنوي
بمــا فــي ذلــك أجــزاء مــن محافظــات  )الداخليــة والظاهــرة وجنــوب الشــرقية( والتــي تغطــي 
أكثــر مــن ٧٥% مــن مســاحة أراضــي الســلطنة .أنشــأت الشــركة ٥١ محطــة إنتــاج الكهربــاء 
ــًا  ــزل فــي عــام ٢٠١٠ وبحلــول عــام ٢٠١٨ قامــت الشــركة بربــط بعــض المناطــق كهربائي بالدي
مــع بعضهــا وذلــك لتحســين الكفــاءة حيــث تقلــص عــدد محطــات إنتــاج الكهربــاء إلــى ٣٤ 
محطــه. وزاد إجمالــي القــدرة المركبــة إلــى ٤٤٣  ميجــاوات بنهايــة عــام ٢٠١٨. تقــوم الشــركة 
ــات  ــع محط ــس مواق ــي نف ــة ف ــا مجتمع ــاه )٣ منه ــة المي ــات لتحلي ــتة محط ــغيل س بتش
ــاه  ــاء والمي ــة للكهرب ــة العام ــرة للهيئ ــات كبي ــالة بكمي ــاه المح ــر المي ــي توف ــة( الت الطاق
"ســابقًا". كمــا يتــم توفيــر الطاقــة للعمــالء فــي بعــض مناطــق إمتيــاز الشــركة والقريبــة مــن 
مناطــق إمتيــاز شــركة تنميــة نفــط ُعمــان عــن طريــق شــبكات شــركة تنميــه نفــط ُعمــــان. 



الطاقة المتجددة
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مبادرات الطاقة المتجددة
»تطويــر و تنفيــذ مصــادر الطاقــة المتجــددة« هــي احــد األهــداف اإلســتراتيجية الســبعة 
للشــركة.  إن قيــاس هــذا الهــدف اإلســتراتيجي هــو تنفيــذ مشــاريع الطاقــة المتجــددة. وفًقــا 

ــي: ــادرات ه ــإن المب ــك ، ف لذل

مشروع "11" موقع هجين للطاقة الشمسية والوقود األحفوري "لتنوير"
DNV." دراســة الجــدوى التــي أجرتهــا تنويــر فــي عــام ٢٠١٧ بالتعــاون مــع المستشــار الفنــي •
التشــغيل  الديــزل وخفضــت فــي تكاليــف  "؛ أظهــرت وفــورات كبيــرة فــي وقــود   GL

ــزل، ــية والدي ــة الشمس ــن للطاق ــام هجي ــذ نظ ــالل تنفي ــن خ ــة م والصيان
• تــم تقييــم نظــام تخزيــن الطاقــة أيًضــا فــي الدراســة ، وأشــارت النتائــج إلــى فوائــد فنيــة 
إضافــي  كنظــام  البطاريــة"  "طاقــة  تخزيــن  نظــام  اســتخدام  خــالل  مــن  واقتصاديــة 

لتحســين كفــاءة الطاقــة وتشــغيل النظــام الهجيــن،
ــي  ــام ف ــن اإلهتم ــر ع ــا للتعبي ــر طلًب ــت تنوي ــدوى ، طرح ــة الج ــن دراس ــاء م ــد اإلنته • عن

يونيــو ٢٠١٨،
• تلقــت تنويــر عــددا  كبيــر مــن الطلبــات مــن القطاعيــن العــام والخــاص للمشــاركة فــي 

المشــروع،
• المشــروع حالًيــا فــي مرحلــة التأهيــل المســبق للشــركات ، ومــن المتوقــع إصــدار طلــب 

تقديــم عــروض )RFP( إلــى مقدمــي العــروض المختاريــن فــي ٢٠١٩.

BESS power
28.5 (MWAC)

47.9

BESS energy
14.25 (MWh)

50

ميغاواط
وقت الذروة

ميغاواط

مدحاء

مسروق

فرشت قتبيت

الخويمة

مصيرة

هيتام

الحالنيات
حاسك

ميتن

المزيونة

الخضراء

مشروع ظفار
لطاقة الرياح
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مشروع ظفار لطاقة الرياح )50 ميغاواط(:
• فــي عــام ٢٠١٤ وقعــت "تنويــر" اتفاقيــة تطويــر مشــتركة مــع شــركة أبوظبــي لطاقــة 
ــاح فــي ظفــار بســعة إجماليــة تبلــغ ٥٠  المســتقبل )مصــدر( لتطويــر مشــروع طاقــة الري

ــاء، ــل الكهرب ــة لنق ــركة العماني ــيه للش ــبكة الرئيس ــة بالش ــا واط موصل ميغ
• يتكون المشروع من ١٣ توربينة رياح بسعة ٣.٨ ميجا واط  لكل توربينة،

• يقع المشروع في فتخيت )والية شليم وجزر الحالنيات(
المشــروع قيــد اإلنشــاء حالًيــا و وفًقــا للجــدول الزمنــي المشــروع ،مــن المتوقــع التشــغيل 

لفعلــي للمشــروع فــي الربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١٩ .
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مشروع الطاقة الشمسية بالمزيونة
• هــو مشــروع تجريبــي يهــدف إلــى تحديــد المعوقــات والفــرص الرئيســية المرتبطــة 

وتنفيــذ مشــاريع مشــابهه لهــا فــي المســتقبل،
ــت "تنويــر" اتفاقيــة لشــراء الطاقــة لمــدة ٢٠ عاًمــًا مــع مســتثمر مــن القطــاع  • وقعَّ
ــاء  ــراء الكهرب ــواط لش ــعة ٣٠٧ كيل ــة س ــة الكهروضوئي ــاج الطاق ــة إنت ــاص لمحط الخ

المنتجــة مــن المحطــة الكهروضوئيــة ،
ــي  ــا وتغط ــدة و ٣١ عاكًس ــى ١,٦١٧ وح ــة عل ــة الكهروضوئي ــاج الطاق ــة إنت ــوي محط • تحت

ــع، ــر مرب ــاحة ٨٠٠٠ مت مس
• الطاقة المنتجة في ٢٠١٨ هي ٥٤٦ ميجا واط ساعة

• تم التشغيل الفعلي للمشروع في مايو ٢٠١٥.

“ســــــاهــــــم”
ــت إدارة  ــان، وضع ــم الكهرباء-ُعم ــة تنظي ــا هيئ ــي طرحته ــاهم« الت ــادرة »س ــب مب حس
ــة  ــذ الطاق ــيط تنفي ــق لتنش ــاء فري ــالل إنش ــن خ ــي م ــار التنظيم ــذ اإلط ــة لتنفي ــر خط تنوي
ــع  ــبكات لجمي ــة بالش ــطة المتصل ــرة والمتوس ــية الصغي ــة الشمس ــية لألنظم الشمس

ــالء. العم



الجودة
والصحة والسالمة والبيئة
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الجودة والصحة والسالمة والبيئة
ــرار  ــدم اإلض ــي “ع ــام ه ــذا الع ــة  له ــالمة والبيئ ــة والس ــودة والصح ــي  الج ــر ف ــة تنوي إن رؤي
ــاظ  ــراً  للحف ــودا كبي ــركة مجه ــذل الش ــة”. تب ــة الطبيعي ــكات والبيئ ــخاص والممتل باألش
علــى مــكان عمــل صحــي وآمــن لجميــع موظفيهــا مــع اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة 
لضمــان عــدم تعــرض االشــخاص والبيئــة إلــى اي خطــر. فــي عــام ٢٠١٨ ، حققــت تنوير تحســنا 
ملحوظــا فــي أدائهــا مقارنــة بعــام ٢٠١٧م ، ممــا أدى إلــى منــح تنويــر جائــزة أفضــل تحســن 
فــي األداء للصحــة والســالمة والبيئــة فــي قطــاع الكهربــاء. كمــا هــو موضــح فــي الشــكل ١، 
تنويــر لــم تتعــرض الي حالــة وفــاه خــالل ٢٠١٨ وتعرضــت الــى اصابــة واحــدة معطلــة للعمــل 
ــن  ــالغ ع ــر اإلب ــدد تقاري ــغ ع ــا بل ــة ، كم ــعافات األولي ــاالت لإلس ــي ، و ٥ ح ــالج طب ــن ع وحالتي
الحــوادث الوشــيكة ١،٨٨٥ تقريــراً. والجــدول)٣( يوضــح أداء الجــودة والصحــة والســالمة 

ــوام ٢٠١٧-٢٠١٨. ــة باألع ــة مقارن والبيئ
الشكل ٢: اصابات تنوير ٢٠١٨ وملخص التقارير 

جدول ٣ :  بيـانـات أداء السالمة لعامي٢٠١٧م و ٢٠١٨م

2018 2017 المـؤشــر

0 1  عدد الوفيات

1 3 عدد اإلصابات المعطلة للعمل

4،249،942 7،000،000  مجموع ساعات عمل الموظفين

0.2 0.9 معدل إجمالي اإلصابات المعطلة للعمل

(٠) الوفيات

1

0

0

2

5

1,885

(١) ا�صابات المعطلة للعمل

(٠) حاالت المقيدة للعمل 

(٢) حاالت العالج الطبي

(٥) حاالت االسعافات االولية

(١,٨٨٥) تقارير الحوادث الوشيكة
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نفذت الشركة  خطة استراتيجية بالصحة والسالمة والبيئة لألعوام 2018م - 2021م  من خالل مبادرات تشمل التالي:
• إنشاء اللجنة االستشارية للصحة والسالمة والبيئة برئاسة الرئيس التنفيذي إلشراك المقاولين وجميع الموظفين من مختلف المستويات لتحسين أداء السالمة. 

• تطوير خطة تدريب الصحة والسالمة والبيئة بما في ذلك برنامج السالمة المستند إلى سلوك القيادة
• تقديم فرق تقييم إقليمية لتحسين عملية الترخيص التشغيلية

• تم تثبيت نظام مراقبة المركبات لتحسين سالمة الركاب  .
• إقامة فعاليات السالمة في جميع المناطق لتعزيز ثقافة السالمة بين الموظفين والمقاولين

نتيجة للتنفيذ الناجح لمبادرات الصحة والسالمة والبيئة ، حصلت تنوير على جائزة “أفضل أداء للصحة والسالمة والبيئة في مجموعه نماء” في عام ٢٠١٨.
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 استعدادات تنوير لألنواء المناخية
اإلستثنائية وإجراءات السالمة

فــي عــام ٢٠١٨م ، واجهــت "تنويــر" حالتيــن مناخيتيــن أثرتــا علــى مناطــق اإلمتيــاز فــي كل 
مــن  محافظتــي ظفــار والوســطى. اتخــذت الشــركة التدابيــر اإلحترازيــة الكاملــة واإلســتعداد 
ــواء  ــول األن ــل ح ــن التفاصي ــد م ــي مزي ــا يل ــول. وفيم ــراد واألص ــالمة األف ــة وس ــان صح لضم

ــر". ــا "تنوي ــي اتخذته ــتباقية الت ــراءات اإلس ــة واإلج المناخي

إعصار مكونو
يعتبــر اعصــار مكونــو أقــوى حالــة مناخيــة تصيــب محافظــة ظفــار منــذ عــام ١٩٥٩. فــي 
٢٣ مايــو ٢٠١٨ أصــدر المركــز الوطنــي لإلنــذار المبكــر باألخطــار المتعــددة إشــعارات حــول 
الوضــع االســتوائي فــي بحــر العــرب ، والــذي كان مــن المتوقــع أن يقتــرب مــن ســواحل ظفــار 

والوســطى.

ــة  ــذي لجن ــس التنفي ــرأس الرئي ــوارئ وت ــاالت الط ــتجابة لح ــة اإلس ــع خط ــر” بوض ــت ”تنوي قام
اإلســتجابة لحــاالت الطــوارئ فــي المقــر الرئيســي بمســقط وذلــك لضمــان اتخــاذ جميــع 
التدابيــر الالزمــة ولدعــم اللجــان الفرعيــة فــي محافظتــي ظفــار والوســطى بالمــوارد الالزمــة 
ــراد  ــن واالف ــن والمقاولي ــع الموظفي ــالمة جمي ــاء وس ــة الكهرب ــتمرارية خدم ــان اس ، وضم

ــول. واألص

إعصار لبان
يعتبــر اعصــار لبــان ثالــث إعصــار اســتوائي يصيــب شــبه الجزيــرة العربيــة خــالل موســم 
ــي  ــو ٢٠١٨. ف ــي ماي ــو ف ــار مكون ــد إعص ــام ٢٠١٨ ، بع ــدي ع ــط الهن ــمال المحي ــي ش ــر ف األعاصي
ــر  ــع تأث ــن توق ــان  ع ــلطنة عم ــي بس ــران المدن ــة للطي ــة العام ــت الهيئ ــر ٢٠١٨ ، أعلن ١٠ أكتوب
محافظتــي الوســطى وظفــار باألمطــار الغزيــرة والريــاح الشــديدة ، مــع وصــول أمــواج البحــر إلــى 

ــار. ــن ٦ و ٨ أمت ــراوح بي ــاع يت إرتف

قامــت تنويــر بوضــع خطــة عمــل فوريــة مــن قبــل لجنــة االســتجابة للطــوارئ برئاســة 
الرئيــس التنفيــذي للشــركة وبحضــور األعضــاء التنفيذييــن. تــم وضــع اللجــان الفرعيــة 
، بالتنســيق مــع شــركات  لإلســتجابة لحــاالت الطــوارئ فــي محافظتــي ظفــار الوســطى 

القطــاع االخــرى  لتوفيــر المــوارد الالزمــة.



األداء المالي و التشغيلي
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األداء المالي والتشغيلي
جدول ٤: األداء المالي والتشغيلي)٢٠١٦م-٢٠١٨م(.

2018 2017 2016 الوحدة المؤشرات

مؤاشرات أو نسب الميزانية العمومية

421,571 382,503 357,498 ألف )ر .ع( األصول و الممتلكات

282 269 261 ر.ع صافي األصول للسهم

132.4 31 32 % الموجودات الجارية لنسبة معدل المبيعات

121 27 28 % الموجودات المنقولة لنسبة اإللتزامات الجارية

118 133 136 % الموجودات الثابتة لنسبة إجمالي اإللتزامات

المؤشرات و النسبة المالية

125,666 105,362 95,090 ألف )ر.ع( العائد

117 115 112 ر . ع العائد اإلجمالي/الطاقة الموزعة )ميجاواط(

25 23 26 % الربح اإلجمالي لنسبة معدل المبيعات

8 5 12 % الربح الصافي لنسبة معدل المبيعات

14 9 11 % العائد على رأس المال المستثمر

7.18 4 9 % ربح السهم

75 77 74 % تكلفة التشغيل لنسبة معدل المبيعات

13 15 15 % التكاليف اإلدارية لنسبة معدل المبيعات

93 99 92 % نسبة معدل المبيعات

مؤشرات و نسب التشغيل األخرى

39,773 37,513 35,458 عدد إجمالي المشتركين

2,260 2,055 2,271 عدد إجمالي المشتركين الجدد

461 466 474 عدد إجمالي الموظفين*

773,211 831,949 939,437 م.و.س الطاقة الكهربائية المنتجة

728,754 776,732 880,027 م.و.س الطاقة الكهربائية المرسلة للشبكات

484,377 315,596 114,521 م.و.س الطاقة المشتراه )شركة تنمية نفط عمان, المزيونه "الطاقة الشمسية" ومحطة تيبات(

1,072,950 913,969 848,666 م.و.س الطاقة الموزعة

11.69 16.3 14.67 % الطاقة المفقودة )الفنية و غير الفنية(

3,663,004 3,566,944 3,424,350 م3 كمية المياه المنتجة

3,450,832 3,363,470 3,221,585 م3 كمية المياه المرسلة

                                                                     * مالحظة: يشمل الرقم ١٧ موظًفًا من مجلس مراجعة قواعد التوزيع
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الشكل التالي يوضح األداء المـالي والتشغيلي خالل األربع  السنوات سابقة بما فيها سنة ٢٠١٨م.

الشكل ٣: البيانات المالية والتشغيلية

١٢,٦٣٧

صافي الربح (ألف ر.ع)

١١,٣٨٦

٥,١٧٢

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

١٠,١٠٩
٪١١٪١١

العائد على رأس مال المستثمر

٪٩

٪١٤

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٣١٠,٧٤٣
٣٥٧,٤٩٨

إجمالي االصول (ألف ر.ع)

٣٨٢,٥٠٣
٤٢١,٥٧١

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٣٣,١٨٧

٣٥,٤٥٨

عدد المشتركين

٣٧,٥١٣

٣٩,٧٧٣

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٨١٦٨٤٩

النمو في الطلب (جيجاواط)

٩١٤

١,٠٧٣

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨ ٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٢,٨٠١,٥٩٣

٣,٤٢٤,٣٥٠

النمو في المياه المحالة (م٣)

٣,٥٦٦,٩٤٤
٣,٦٦٣,٠٠٤
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الموارد البشـرية
يســاهم كل فــرد فــي الشــركة بمهاراتـــهم الشخصـــية الفريــدة مــن نوعـهـــا 
حيـــث أنـنـــا معـــا ننتــج ونحقــق األداء المرجــو. موظفينــا أيضــا يعملــون ويســاهمون 
بمواهبهــم الفرديــة إلنجــاز األهــداف التنظيميــة المشــتركة. إن القيــم المشــتركة 
ــع.  ــاه المجتم ــب إتج ــوي بالواج ــاس الق ــي واإلحس ــزام العلن ــالل اإللت ــن خ ــة م واضح
ويعتبر تطويــــر القـــوى العـــاملة العمـــانية المؤهلة والموهوبة التي تسهم في قوة 
الوطــن واحــد مــن أهــم أهــداف الشــركة. يعمــل فــي “تنويــر” ٤٦١ موظًفــًا دائًمــًا وذلــك 
ــجلون  ــف مس ــاك ١٧ موظ ــح أن هن ــاه يوض ــدول أدن ــي الج ــام ٢٠١٨. وف ــة ع ــى نهاي حت
ــر( ويعملــون فــي مجلــس مراجعــة  ــاء المناطــق الريفيــة )تنوي تحــت شــركة كهرب
قواعــد التوزيــع.  الجــدول واالشــكال أدنــى يوضــح عــدد الموظفيــن العمانيــون والغيــر 
نــوع  حســب  الموظفيــن  وتوزيــع  وظيفــة  كل  فــي  التعميــن  ونســبة  عمانيــون 

ــف. الوظائ
جدول ٥: عدد الموظفين العمانيون والغير ُعمـانيون ٢٠١٨

عدد الغير عمانيين عدد العمانيين التوزيع الوظيفي 

0 1 المدراء العموم والنّواب

2 14  مدراء العمليات والصيانة من اإلدارة الفنية بما فيهم
المدراء االوائل

1 17 المدراء اإلداريين والماليين

7 58 نّواب المدراء ورؤساء األقسام

7 57  المهندسون

2 66  الفنييون

2 210  اإلشراف والشؤون اإلدارية

0 17 مجلس مراجعة قواعد التوزيع

21 440 مجموع الموظفين

الشكل ٤: نسبة التعمين في كل وظيفة

الشكل ٥: توزيع الموظفين حسب نوع الوظائف

%١٠٠

%١٠٠

%٨٨

%٩٤

%٨٩

%٨٩

%٩٧

%٩٩

المدراء العموم والنّواب
مدراء العمليات والصيانة من ا�دارة الفنية
 (بما فيهم المدراء االوائل)

المدراء ا�داريين والماليين

نّواب المدراء ورؤساء ا�قسام

المهندسون 

الفنييون 

ا�شراف والشؤون ا�دارية 

مجلس مراجعة قواعد التوزيع

1

17

16

18

65

64

68

2١2

المدراء العموم والنّواب
مدراء العمليات والصيانة من ا�دارة الفنية
 (بما فيهم المدراء االوائل)

المدراء ا�داريين والماليين

نّواب المدراء ورؤساء ا�قسام

المهندسون 

الفنييون 

ا�شراف والشؤون ا�دارية 

مجلس مراجعة قواعد التوزيع
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المهارات والمؤهالت والتدريب
تدريــب وتطويــر الموظفيــن واحــد مــن أهــم أولويــات شــركة كهربــاء المناطــق 
الريفيــة “تنويــر”. حيــث قدمــت الشــركة منــح دراســية لبعــض مــن موظفيهــا كجــزء 
لمعظــم  تدريبيــة  دورة   ١٢٠ الشــركة  وفــرت  وكذلــك  التطويريــة.  خططهــا  مــن 
موظفيهــا تشــمل مجموعــة مــن المهــارات التقنيــة والتجاريــة. الشــكل )٥( يوضــح 
أن اكثــر مــن ٤٣% مــن مجمــوع موظفــي الشــركة قــد أنجــزوا درجــة البكالريــوس أو 

ــتير.  الماجس
الشكل ٦: مؤهالت الموظفين

توزيع الموظفين حسب المناطق
كمــا يتضــح مــن الشــكل )٧( بــأن ٤٥ % مــن مجمــوع موظفــي الشــركة يعملــون فــي 
ــي  ــون ف ــم موزع ــم فه ــة منه ــبة الباقي ــا النس ــقط ، أم ــي مس ــي ف ــب الرئيس المكت
مناطــق ترخيــص الشــركة حســب حاجــة وحجــم الشــبكات وتوزيــع العمــالء، وتقــوم 
المكاتــب اإلقليميــة والفرعيــة ) ٢١ مكتــب ( بالشــركة بتقديــم الدعــم المباشــر 
للعمــالء وتلبيــة متطلباتهم.وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن مكاتــب خدمــات الطــوارئ 
التــي يعمــل بهــا موظفــو العقــود إلســتعادة الكهربــاء فــي حالــة اإلنقطاعــات ) 

ــدي( . ــف تعاق ــة ١,٥١٦ موظ مجموع
الشكل ٧: توزيع الموظفين حسب المناطق

%7

%36

%24

%26

%٧

ماجستير

بكالريوس

الدبلوم التقني

الدبلوم العام

ما دون الدبلوم العام 

%45

%11

%16

%٣

%16

%9

مسقط

الوسطى

ظفار

 جنوب الشرقية

مسندم

اخرى

حققــت تنويــر نســبة تعميــن بلغــت 95% وذلــك 
مــن  العمانييــن   مــن   ٤٤0 توظيــف  خــالل  مــن 
٢٠١٨م.  عــام  نهايــة  حتــى  موظفــا   ٤٤6 إجمالــي 
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لجنة  االبداع الوظيفي والموظف المثالي والتكريم

قــد تــم إنشــاء لجنــة اإلبــداع الوظيفــي والموظــف المثالــي والتكريــم علــى مــدى 
الموظفيــن  علــى  التعــرف  إلــى  اللجنــة  وتهــدف  الماضيــة،  الخمــس  الســنوات 
الموهوبيــن ومكافــأة األفــكار التــي يمكــن أن تحســن أي جانــب مــن جوانــب أعمــال 

الشــركة. 

الهــدف الرئيســي للجنــة هــي التعــرف علــى الســلوكيات اإليجابيــة للموظفيــن التــي 
ــر ورؤيتهــا  تدعــم األفــراد والجماعــات واألقســام واإلدارات فــي تحقيــق مهمــة تنوي
وقيمهــا وتعزيزهــا. كمــا أنــه يســاعد فــي خلــق ثقافــة االحتــرام المتبــادل واالعتــراف 
بالموظفيــن علــى جميــع المســتويات ومكافئتهــم علــى جهودهــم ، وتحســين 

اإلنتاجيــة اإلجماليــة للموظفيــن وجــودة العمــل.

ــر العمــل الــذي يقومــون بــه مــن  جميــع الموظفيــن يثمنــون اإلعتــراف بهــم وتقدي
ــداع الوظيفــي  والموظــف المثالــي والتكريــم  أجــل الشــركة. لذلــك  توفــر لجنــة  االب
وتفانيهــم  مســاهماتهم  علــى  وشــكرهم  الموظفيــن  علــى  للتعــرف  فرصــة 
والتزامهــم تجــاه الشــركة. كمــا تقــدم اللجنــة مزايــا ليــس فقــط للموظفيــن ، وإنمــا  

للمؤسســة أيًضــا ، بمــا فــي ذلــك:

• زيادة معنويات الموظف

• زيادة اإلنتاجية

• زيادة االلتزام اإليجابي للموظف

• تقليص العمليات مع البقاء على زيادة األداء من المتوسط إلى العالي
    كرمــت اللجنــة الموظفيــن فــي عــام ٢٠١٨ إلســهاماتهم المتميــزة فــي الشــركة 

والتــي تضمنــت:

• الجهــود المبذولــة خــالل الظــروف المناخيــة القاســية خــالل إعصــاري مكونــو 

ولبــان

• أبطال تنوير في بطولة نماء لكرة القدم

• جائزة أفضل موظف في القطاع في مؤتمر مشاركة
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منتصر الحوسني
(يناير)

يوسف المشيخي
(فبراير)

عثمان المحروقي
(أكتوبر)

عبدالعزيز الرمحي
(سبتمبر)

سعيد الشاطري
(إبريل)

حسين الشحي
(مارس)

سليمان الجنيبـي 
(أغسطس)

صالح الظهوري
 (يوليو)

حنين الزدجالي
(يونيو)

أميرة العوفي
(مايو)

توضــح الصــورة فــي األســفل الموظفيــن الفائزيــن 
ــام ٢٠١٨: لع



منتصر الحوسني
(يناير)

يوسف المشيخي
(فبراير)

عثمان المحروقي
(أكتوبر)

عبدالعزيز الرمحي
(سبتمبر)

سعيد الشاطري
(إبريل)

حسين الشحي
(مارس)

سليمان الجنيبـي 
(أغسطس)

صالح الظهوري
 (يوليو)

حنين الزدجالي
(يونيو)

أميرة العوفي
(مايو)

المشتركين
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المشتركين
العمالء واستهالك الطاقة

تقــوم الشــركة بخدمــة المشــتركين فــي مناطــق الترخيــص المحددة لهــا بمختلف 
أنحــاء ســلطنة عمــان. الشــركة تقــوم  بتوريــد الطاقــة مــن  خــالل ٣٤  محطــة إنتــاج 
ــبكات  ــق ش ــن طري ــم ع ــة له ــر الطاق ــم توفي ــا يت ــض عمالئن ــزل وبع ــاء بالدي كهرب
اإلجمالــي  العــدد  زاد  وقــد   . الطاقــة  وشــراء  عمــان  نفــط  تنميــة  لشــركة  تابعــة 
ــى  للمشــتركين بنســبة ٦ % حيــث ارتفــع مــن  ٣٧,٥١٣ مشــترك فــي عــام ٢٠١٧م   إل
٣٩,٧٧٣  مشــترك فــي عــام ٢٠١٨م. الجــدول رقــم )٦( يوضــح بيانــات المشــتركين 

ــتهالك. ــة واالس ــب الفئ ــام ٢٠١٨م  حس ــالل ع خ
جدول ٦: بيانات المشتركين حسب الفئة واالستهالك في عام ٢٠١٨م

استهالك الطاقة عدد المشتركين توزيع المشتركين

% م.و.س % العدد إسم القطاع

8.4 90,169 1.4 564 القطاع الزراعي والسمكي

9 96,370 19.9 7,921 القطاع التجاري

42.0 450,942 68.6 27,266 القطاع السكني

11.3 121,014 8.6 3,420 القطاع الحكومي

0.1 598.572 0.1 33 القطاع الصناعي

3.8 41,195 0.3 126 وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

2.7 29,080 0.2 68 القطاع السياحي

22.7 243,580 0.9 375 ُعمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

100 1,072,950 100 39,773 المجموع

*يشــمل عمــالء التعرفــة المنعكســة علــى التكلفــة ، العمــالء التجارييــن والصناعييــن والحكومييــن الذيــن يســتهلكون أكثــر مــن 
١٥٠,٠٠٠ كيلــو واط فــي الســاعة فــي الســنة.

ــكني  ــاع الس ــن القط ــم م ــر ه ــتركي تنوي ــن مش ــأن ٦٨.٦% م ــدول )٦( ب ــح الج يوض
حيــث يســتهلكون نســبة ٤٢ % مــن إجمالــي الطاقــة المــزودة.  بينمــا تبلــغ نســبة 
الطاقــة  إجمالــي  مــن    %٢٢.٧ التكلفــة  علــى  المنعكســة  التعرفــة  إســتهالك* 

ــي ٣٥.٣%.  ــو حوال ــات  فه ــي الفئ ــي لباق ــتهالك اإلجمال ــا االس ــزودة أم الم
الشكل ٨: نسبة المشتركين حسب الفئة

%١٫٤

%١٩٫٩

%٦٨٫٦

%٨٫٦

%٠٫١

%٠٫٣

%٠٫٢

%٠٫٩

القطاع الزراعي والسمكي

القطاع التجاري

القطاع السكني

القطاع الحكومي

القطاع الصناعي

وزارة الدفاع والجهات العسكرية وا�منية  

القطاع السياحي

التعرفة المنعكسة على التكلفة

الشكل ٩: نسبة االستهالك حسب فئات المشتركين

%٨٫٤

%٩٫٠

%٤٢٫٠

%١١٫٣

%٠٫١

%٣٫٨

%٢٫٧

%٢٢٫٧

القطاع الزراعي والسمكي

القطاع التجاري

القطاع السكني

القطاع الحكومي

القطاع الصناعي

وزارة الدفاع والجهات العسكرية وا�منية 

القطاع السياحي

التعرفة المنعكسة على التكلفة
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توزيع المشتركين حسب المناطق
ــي  ــي محافظت ــون ف ــتركين يتوزع ــم المش ــأن معظ ــح ب ــتهالك.حيث يتض ــات االس ــق وفئ ــب المناط ــتركين حس ــع المش ــان توزي ــم )١٠( يوضح ــكل رق ــدول  )٧( والش الج

ــار. ــة ظف ــي محافظ ــوزع ف ــا ١٩%  تت ــب  بينم ــى الترتي ــبة ٤٢% و٣٩% عل ــندم  بنس ــطى و مس الوس
جدول ٧: بيانات المشتركين حسب المناطق وفئات االستهالك في عام ٢٠١٨م

المجموع مسندم الوسطى )والمناطق المجاورة( ظفار توزيع المشتركين

 استهالك الطاقة
))م.و.س

 عدد
المشتركين

 استهالك الطاقة
))م.و.س

 عدد
المشتركين

 استهالك الطاقة
))م.و.س

 عدد
المشتركين

 استهالك الطاقة
))م.و.س

 عدد
المشتركين أسم القطاع

٩٠,١٦٩ ٥٦٤ ٢١,٣١٣ ٨٠ ٤,٨٩٧ ٢٨٣ ٦٣,٩٥٨ ٢٠١ القطاع الزراعي والسمكي

٩٦,٣٧٠ ٧,٩٢١ ٤٩,١٥٠ ٣,٨٠٦ ٣٠,٤٢٥ ٢,٧٢٠ ١٦,٧٩٥ ١,٣٩٥ القطاع التجاري

٤٥٠,٩٤٢ ٢٧,٢٦٦ ١٨٠,٣٤٣ ١١,٤٢٧ ١٨٥,٦٣٦ ١١,٢٨٢ ٨٤,٩٦٤ ٤,٥٥٧ القطاع السكني

١٢١,٠١٤ ٣,٤٢٠ ٤١,٠٣٧ ١,٣١٧ ٣٣,٠٠٦ ٨٥٤ ٤٦,٩٧٢ ١,٢٤٩ القطاع الحكومي

٥٩٨.٥٧٢ ٣٣ ٤١١.٩٩٧ ٢٤ ١٦٢.٩٢١ ٧ ٢٣.٦٥٤ ٢ القطاع الصناعي

٤١,١٩٥ ١٢٦ ٢١,٣٣١ ١٩ ١٨,١٥١ ٤٠ ١,٧١٤ ٦٧ وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

٢٩,٠٨٠ ٦٨ ١٠,٧٠٢ ٤٤ ١٨,٣٧٨ ٢٤ ٠ ٠ القطاع السياحي

٢٤٣,٥٨٠ ٣٧٥ ١٠٥,١٧٤ ١٧٦ ١٠٥,٨٧٥ ١١٦ ٣٢,٥٣١ ٨٣ ُعمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

1,072,950 ٣9,77٣ ٤29٤62 16,89٣ ٣96,5٣1 15,٣26 2٤6,958 7,55٤ المجموع

%100 %100 %٤0 %٤2 %٣7 %٣9 %2٣ %19 نسبة توزيع المستهلكين والطاقة 

* ملحوظة: تتضمن بيانات الوسطى جزيرة مصيرة )الشرقية( ، الداخلية ، محافظة الظاهرة.

الشكل ١٠: نسبة المشتركين واالستهالك )م.و.س( حسب المناطق

%42

%19

%39

المشتركين

الوسطى (والمناطق المجاورة) ظفار مسندم

ا�ستهالك

%40

%23

%37

الوسطى (والمناطق المجاورة) ظفار مسندم
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نمو المشتركين 
وبشــكل عــام ، فقــد ارتفــع عــدد مشــتركي "تنويــر" بنســبة ٦% فــي ٢٠١٨. بلغــت الزيــادة 
فــي عــام٢٠١٨م إلــى ٢,٢٦٠ مشــترك. الجــدول والشــكل التالــي يوضحــان النمــو  فــي عــدد 

المشــتركين علــى مــدى األربــع ســنوات الماضيــة.
جدول ٨: النمو في عدد المشتركين

2018 2017 2016 2015 فئات المشتركين

564 509 443 394 القطاع الزراعي والسمكي

7,921 7,181 6,640 6,119 القطاع التجاري

27,266 25,910 24,570 23,134 القطاع السكني

3,420 3,329 3,546 3,322 القطاع الحكومي

33 35 61 50 القطاع الصناعي

126 115 132 104 وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

68 67 66 64 القطاع السياحي

375 367 0 0 ُعمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

39,773 37,513 35,458 33,187 المجموع

6 5.8 6.8 7.4 %

الشكل ١١: النمو في عدد المشتركين

33,187

35,458

النمو في عدد المشتركين

37,513
39,773

2015201620172018

النمو في تزويد الكهرباء
إرتفــع تزويــد الكهربــاء فــي المناطــق المرخصــة للشــركة حيــث بلغــت كميــة الطاقــة 
إلــى المشــتركين حوالــي ١,٠٧٣ ج.و.س مقارنــة مــع ٣١٤  ج.و.س فــي عــام ٢٠١٧.  المــزودة 
ــع ســنوات  ــى يوضحــان النمــو  فــي عــدد المشــتركين علــى مــدى األرب الجــدول  والشــكل ادن

الماضيــة.
جدول ٩: النمو في تزويد الكهرباء)م.و.س(

2018 2017 2016 2015 فئات المشتركين

90,169 44,646 32,833 29,849 القطاع الزراعي والسمكي

96,370 83,228 132,921 125,671 القطاع التجاري

450,942 451,348 400,437 401,818 القطاع السكني

121,014 91,426 172,641 155,882 القطاع الحكومي

599 722 47,467 44,468 القطاع الصناعي

41,195 35,618 33,539 29,350 وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

29,080 30,508 28,829 29,378 القطاع السياحي

243,580 176,474 0 0 ُعمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

1,072,950 913,969 848,667 816,417 المجموع

17 7.7 3.9 16.1 %

الشكل ١٢:   النمو في عداد المشتركين

816849

النمو في تزويد الكهرباء (ج. و. س)

914

1,073

2015201620172018



إنتاج الطاقة
الكهربائية
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إنتاج الطاقة الكهربائية
للشــركة  الكهربائيــة  المحطــات  مــن  المرســلة  الكهربائيــة  الطاقــة 

المشــتراه والطاقــة 
انخفــض حجــم الطاقــة الكهربائيــة المرســلة إلــى الشــبكات الكهربائيــة مــن خــالل محطــات 
الشــركة مــن ٧٧٦,٧٣٢  م.و.س فــي عــام ٢٠١٧م إلــى ٧٣٠,٥٨٦  م.و.س فــي عــام ٢٠١٨م   
ــك  ــة وذل ــبكات الكهربائي ــى الش ــلة إل ــة المرس ــة اإلجمالي ــن الطاق ــغ  ٦% م ــاض  بل أي بإنخف
ــات{  ــة تيب ــاه )محط ــة و المي ــراء الطاق ــة لش ــركة الُعماني ــن الش ــة م ــراء  الطاق ــبب ش بس
ــات  ــن محط ــلة  م ــة المرس ــة الكهربائي ــم )١٣( الطاق ــكل رق ــندم. الش ــة مس ــي محافظ ف
الكهربــاء التابعــة للشــركة وإجمالــي الطاقــة المشــتراه )م.و.س( إلــى شــبكات التوزيــع فــي 
الخمــس الســنوات األخيــرة والشــكل )١٤( يوضــح نســبة الطاقــة الكهربائيــة المرســلة مــن 

ــتراه ٢٠١٨م. ــة المش ــركة والطاق ــة للش ــات الكهربائي المحط
ــتراه  ــة المش ــي الطاق ــركة واجمال ــة للش ــة التابع ــات الكهربائي ــن المحط ــلة م ــة المرس ــكل ١٣:  الطاق الش

)م.و.س(

698,124

124,684

806,691

107,366

880,027

114,521

776,732

315,596

730,586

484,377

2014

2015

2018

2016

2017

الطاقة المشتراهتنوير

الشــكل ١٤: نســبة الطاقــة الكهربائيــة المرســلة مــن المحطــات الكهربائيــة للشــركة والطاقــة المشــتراه 
٢٠١٨م

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (تيبات)

المزيونة (الطاقة الشمسية) شركة تنمية نفط عمان شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير)

%0.1
%11.50

%28.30

%60.10

الطاقة الكهربائية المنتجة حسب المحافظات
الشــكل البيانــي التالــي يوضــح حجــم الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة  فــي مناطــق الشــركة مــن 
خــالل محطاتهــا الكهربائيــة خــالل عــام ٢٠١٨ . كمــا هــو موضــح فــي الشــكل فــإن حوالــي ٥٢% 
مــن إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة تــم مــن خــالل المحطــات الواقعــة فــي محافظــة 
الوســطى، وبلغــت نســبة الكهربــاء المنتجــة فــي كل مــن محافظتــي ظفــار ومســندم ٣٧% 
ــي  ــتهالك ف ــط االس ــركة ونم ــتركي الش ــة مش ــع كثاف ــس واق ــذا يعك ــي . وه ــى التوال و ١١% عل

كل منطقــة.
الشكل ١٥: إنتاج الكهرباء حسب المناطق ٢٠١٨م )م.و.س(

82,847

85,409

274,318

284,289

371,589.37

403,544

 مسندم

ظفار

الوسطى

الصافي (م.و.س)ا�جمالي (م.و.س)

مالحظة: الطاقة المرسلة = اجمالي الطاقة المولدة)ميغاواط( ناقص استهالك الطاقة داخل المحطة
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كفاءة التشغيل
ــر  ــاعة الموف ــوواط س ــي كيل ــام )إجمال ــي النظ ــود ف ــتهالك الوق ــة اس ــنا لفعالي ــل قياس يمث
ــًرا ألن  ــر((. نظ ــا )لت ــغيل أنظمتن ــالزم لتش ــزل ال ــود الدي ــي وق ــى إجمال ــوًما عل ــالء مقس للعم
بعــض طاقــة الشــركة يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر غيــر الديــزل )بشــكل رئيســي 
ــن  ــة م ــد الطاق ــى تولي ــة إل ــندم باإلضاف ــي مس ــتقلة ف ــاز المس ــاء الغ ــد كهرب ــة تولي محط
شــركة تنميــة نفــط عمــان( فــإن الزيــادة فــي هــذه المصــادر ســوف تقلــل مــن االســتهالك 
الكلــي للديــزل. فإنــه مــن المســتهدف أن يتــم إنتــاج ٤.٤٧ كيلــوواط ســاعة  باســتخدام 
لتــر واحــد مــن الديــزل. تــم تحقيــق هــذا الهــدف حيــث بلغــت كفــاءة اســتهالك الوقــود فــي 
ــة بـــ ٤.٢٥  ــام ٢٠١٨ مقارن ــي ع ــود ف ــن الوق ــر م ــكل لت ــاعة ل ــي الس ــو واط ف ــام ٥.٣١ كيل النظ
ــادة  ــى زي ــي إل ــكل رئيس ــك بش ــزى ذل ــبة ٢٥%. ويع ــًنا بنس ــس تحس ــا يعك ــام ٢٠١٧ مم ــي ع ف
اســتخدام توليــد الطاقــة مــن محطــة تيبــات المســتقلة للغــاز فــي محافظــة مســندم. 
توضــح الرســوم البيانيــة التاليــة كفــاءة الوقــود و متطلبــات وقــود الديــزل مــن ٢٠١٦ إلــى ٢٠١٨.

الشكل ١٦: كفاءة الوقود )٢٠١٦م-٢٠١٨م(

3.4

4.25

كفاءة الوقود (ك.و. / لتر)

5.31

201620172018

الشكل ١٧: الوقود المستهلك )لتر( )٢٠١٦م-٢٠١٨م(

٢١٠,٣٣٨,٠١١
٢٢٧,٢٣٠,١٣٢

٢٦٤,٩٩١,٨٤٦

الوقود المستهلك  (لتر)

201٦201٧201٨

قامــت الشــركة بجهــود كبيــرة فــي ســبيل التقليــل مــن الفاقــد الفنــي وغيــر الفنــي  وذلــك 
ــر نظــام الفوتــره والتحصيــل فقــد  عــن طريــق تنفيــذ برنامــج الصيانــة بفّعاليــة أكبــر وتطوي

ــام ٢٠١٧م.   ــي ع ــة ب ١٦.٣٣% ف ــام ٢٠١٨م مقارن ــي ع ــد ١١.٦٩% ف كان الفاق
الشكل ١٨: نسبة الطاقة المفقودة)الفنية و غير الفنية( لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م

%١٦.٣٣

%١١.٦٩

2017

2018
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تحلية المياه
النمو في تحلية المياه

ضمــن أنشــطتها الخاضعــة للتنظيــم، تقــوم شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة “تنويــر” 
بإنتــاج الميــاه المحــالة مــن خــالل ٦ محطــات وتوجــد فــي كل مــن محافظــة مســندم (
)كمــزار( ومحافظــة الوســطى )الدقــم و مصيــرة و صوقــرة و أبومضابــي( ومحافظــة ظفــار 
)الحالنيــات( وتقــوم “تنويــر” بتزويــد كميــة الميــاه المحــالة بالجملــة إلــى الهيئــة العامــة 
للكهربــاء والميــاه، حيــث تــم إنتــاج حوالــي  ٣,٦٦٣,٠٠٤ متــر مكعــب مــن الميــاه المحــالة خــالل 
عــام ٢٠١٨م، وهــي أعلــى بنســبة ٣ %عــن اإلنتــاج فــي عــام  ٢٠١٧م والــذي بلــغ  ٣,٥٦٦,٩٤٤ متــر 
ــة  ــات التحلي ــالل محط ــن خ ــالة م ــاة المح ــبة المي ــغ نس ــالة. وتبل ــاه المح ــن المي ــب م مكع
ــن  ــرة ٤٣% م ــة مصي ــم ٥١% ومحط ــة الدق ــن محط ــا م ــطى ٩٦%؛ معظمه ــة الوس بمحافظ
ــة  ــات التحلي ــن محط ــا م ــم إنتاجه ــد ت ــة فق ــبة المتبقي ــا النس ــاله، أم ــاه المح ــي المي اجمال

ــرى. األخ

الشكل ١٩ : نسبة مياه التحلية المرسلة لكل محطة لعامي  ٢٠١٧م و ٢٠١٨م 

%٥١

%٤٣

%٢

%١

%١

%٢

 2017
و 

٢٠١٨

ابو مضابيكمزارمصيرةالدقم

الحالنياتصوقرة

جدول ١١: النمو في إنتاج مياه التحلية )٢٠١٧-٢٠١٨(
نمو المياه المرسلة

%
المياه المرسلة م3 المياه المنتجة م3  القدرة االنتاجية للمحطة

))م3/فاليوم
المحطة

2018 2017 2018 2017

3 1,751,744 1,708,222 1,790,369 1,769,772 8,000 الدقم

3 1,485,187 1,437,333 1,655,470 1,576,702 6,100 مصيرة

1 74,376 73,505 75,570 74,880 450 كمزار

-2 43,173 44,173 44,125 44,922 200 أبو مضابي

-6 44,077 46,841 44,483 47,156 250 صوقرة

-2 52,275 53,396 52,987 53,512 198 الحالنيات

3 3,450,832 3,363,470 3,663,004 3,566,944 15,198 المجموع

جدول ١٠: النمو في إنتاج مياه التحلية )٢٠١٧-٢٠١٨(

مالحظة: ١ متر مكعب = ٢٢٠ جالون
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األعمال التطويرية في تنوير
المشاريع اإلستثمارية

ــات  ــة للمحط ــن طاق ــا م ــط به ــا يرتب ــبكات ١١، ٣٣، ١٣٢ ك.ف وم ــر ش ــا، وتطوي ــاء وتجديده ــات الكهرب ــيع محط ــك توس ــي ذل ــا ف ــول، بم ــي األص ــية ف ــتثماراتها الرئيس ــركة إس ــت الش واصل
ــاريع. ــر ١٠ مش ــة بأكب ــاه قائم ــدول أدن ــح الج ــركة . ويوض ــاز الش ــق امتي ــي مناط ــاء ف ــى الكهرب ــع عل ــب المتوق ــاريع الطل ــذه المش ــر ه ــع أن تؤف ــن المتوق ــة. وم الفرعي

جدول ١١: قائمة بأكبر ١٠ مشاريع في ٢٠١٨م

قيمة المناقصة 
)مليون ر,ع( وصــــــف المشــــــروع  رقم

المناقصة

35.90 أعمال الهندسة والشراء و اإلنشاء لشبكة الجهد العالي، خط كهربائي مزدوج جهد 132 ك.ف مع المحطات المرتبطة به جهد )132/33/11 ك.ف( بمحافظة مسندم ٢٧ /٢٠١٢

24.85 مــــشــروع تصمـــيم و توريــد وإنـــشـاء مــحطــة كــهـربـاء خــصـب الجـــديــدة  بمحافظـة مسندم ٩٦ /٢٠١٣

7.10 أعمال الهندسة والشراء إلنشاء شبكة جهد33   ك.ف  والمحطات الفرعية في والية مصيرة ٢٦ /٢٠١٥

6.18 أعمال الهندسة والشراء لتوسعة محطة شهب أصعيب في محافظة ظفار ٤١ /٢٠١٥

3.82 أعمال الهندسة والشراء لتوسعة  محطة حج في محافظة الوسطى ٩ /٢٠١٦

2.58 مــــشــروع تصمـــيم و توريــد وإنـــشـاء مــحطــة محوالت خــصـب الفرعية  بمحافظـة مسندم ١٩ /٢٠١٥

2.18 تشييد خط جهد )33 ك.ف( من محطة خصب مع مغذيات القائمة و الربط بمغذيات حرب وجيري في والية خصب - مسندم ١١ /٢٠١٦

1.44 إنشاء خطوط وكابل أرضي لجهد 33 ك.ف لتوصيل الكهرباء من محطة كهرباء خصب الى منطقة كمزار في محافظة مسندم ٩ /٢٠١٥

1.27 أعمال الهندسة والشراء إلعادة تأهيل محطة كهرباء ظفرات في محافظة الوسطى ٥٠ /٢٠١٦

0.90 تشييد خط جهد  )33ك.ف( من محطة كهرباء فرشت قتبيت وإنشاء محطة محوالت  )2X6 م.ف.ا ( في والية مقشن في محافظة ظفار ٣٧ /٢٠١٦
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المشاريع المنجزة في 2018م
تقــوم تنويــر بتحســين خدمــات توصيــل وتوزيــع الكهربــاء فــي جميــع مناطــق إمتياز الشــركة 
الهوائيــة  والخطــوط  الكهربائيــة  الشــبكة  وصيانــة  جديــدة  مشــاريع  إنشــاء  خــالل  مــن 

ــي: ــو التال ــى النح ــام عل ــذا الع ــالل ه ــاريع خ ــم المش ــنعرض أه ونس

محطة كهرباء خصب
تــم افتتــاح محطــة كهربــاء خصــب تحــت رعايــة ســعادة  الســيد محافــظ مســندم وبحضــور 
ســعادة الشــيخ رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ل”تنويــر”. تتكــون محطــة كهرباء 

ــب من: خص
• ستة مولدات بسعة إجمالية قدرها ٨٠ ميجاوات،

• ستة محوالت طاقة من ١١ كيلو فولت إلى ٣٣ كيلو فولت بسعة إجمالية )٦ × ٢٠( م،
• أربعة خزانات وقود رئيسية بسعة إجمالية ٤٠٠٠ متر مكعب  )٤,١٠٠٠(

• نظام التحكم ) SCADA ( للمولدات وملحقاتها.

توسعة محطة كهرباء حج
يتكــون المشــروع مــن٤ مولــدات كهربائيــة بســعة ٣ ميجــاواط لــكل منهــم، وإضافــة 
ــل  ــث تص ــا بحي ــم وملحقاته ــة للتحك ــعة ١٠ م.ف.أ وغرف ــد ٣٣/١١ ك ف بس ــع الجه ــول راف مح
الزيــادة فــي الســعة االنتاجيــة الــى ١٢ ميجــاواط. سيســاهم هــذا المشــروع  فــي تلبيــة الطلــب 

ــة محــوت. ــاء والنمــو فــي والي علــى الكهرب
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تشغيل خطوط الجهد  )٣٣ك.ف( من منطقة ُكمزار الى والية خصب
ــا  ــاز بطبيعته ــندم وتمت ــة مس ــر بمحافظ ــق تنوي ــدى مناط ــن أح ــزار م ــة كم ــر منطق تعتب
ــة  ــي والي ــلطنة ف ــمال الس ــى ش ــي أقص ــع ف ــة وتق ــة الجغرافي ــث المنطق ــن حي ــاحرة م الس
ــوارب و  ــق الق ــن طري ــا ع ــول إليه ــن الوص ــث يمك ــة حي ــبه معزول ــة ش ــي منطق ــب وه خص

الطائــرة العموديــة فقــط. 

ــالت  ــي وكاب ــط هوائ ــإنشاء خ ــركة بـ ــوم الش ــي تق ــال عمان ــن )١,٤٣٨,٥٠٠( ري ــر م ــة أكث وبتكلف
إلــى قريــة كمــزار بمســافة ٤٤كــم،  أرضيــة جديــدة بجهــد ٣٣ ك.ف مــن واليــة خصــب 
إضافــة إلــى الخــط الســابق جهــد ١١ ك.ف لتعزيــز الكهربــاء بمنطقــة كمــزار والتــي يبلــغ عــدد 
ــي  ــي ، نظيف ــب عل ــة )غ ــق التالي ــروع المناط ــي المش ــث يغط ــترك . حي ــتركيها ٢٨١ مش مش
،الحبليــن، غافــول ، البــوت ، قبــة ، غــرم ، شــيصة ، شــم ، شــابوص ، الفلــم، البلــد، مقاقــة، 

الحوينيــة،  حمصــي ، البطيخــي ، قانــا، صيبــي، مقلــب(.

شبكة النقل جهد 1٣2 ك.ف من خصب إلى دبا  
تــم  التشــغيل بالكامــل  لشــبكة النقــل ١٣٢ كيلوفولــت فــي مســندم   مــن خصــب إلــى دبــا 
بمــا فــي ذلــك تفعيــل محطــة دبــا الفرعيــة للشــبكات )GS(. شــبكة النقــل عبــارة عــن دائــرة 
OHL ذات دائــرة مزدوجــة تعبــر التضاريــس الجبليــة الصعبــة فــي محافظــة مســندم. يبلــغ 
ــى ٢٣٥  ــع عل ــًرا ويوض ــو مت ــي ٦٤ كيل ــت حوال ــل ١٣٢ كيلوفول ــبكة النق ــي لش ــول اإلجمال الط
برًجــا. تــم تجهيــز محطــة دبــا  بمجموعــة مــن ١٣٢ KV GIS ومحــوالت ٢,٥٠ م.ف.ا جهــج 
١١/٣٣/١٣٢ ك.ف ، ومجموعــة  AIS ١١ك.ف، والمعــدات المرتبطــة بهــا. ســيتم التحكــم فــي 

محطــة دبــا مــن مركــز اإلتصــال بمســندم فــي خصــب.
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المبنى الرئيسي لشركة كهرباء المناطق الريفية “تنوير”
فــي ١١ مــارس ٢٠١٨م ، انتقــل مكتــب المقــر الرئيســي ل “تنويــر” فــي مســقط إلــى المبنــى الجديــد 
الواقــع فــي مرتفعــات المطــار فــي واليــة الســيب. حيــث بلــغ إجمالــي تكلفــة المشــروع للمبنى 
الجديــد ٤.٣ مليــون ريــال عمانــي. يتكــون المبنــى مــن ٥ طوابــق وســرداب لوقــوف الســيارات 

بســعة إجماليــة تبلــغ ٨٠ مركبــة.

مؤتمر مشاركة
يســتند مؤتمــر مشــاركة فــي ٢٠١٨م علــى “تقنيــة التســخير” ،التــي تهــدف إلــى تحســين األداء 
والخدمــات لشــركات قطــاع الكهرباء.شــاركت تنويــر فــي برنامــج مؤتمــر مشــاركة لتبــادل 
ــات  ــوة البيان ــال بق ــول األعم ــى تح ــوي عل ــي تنط ــات الت ــت الموضوع ــث ناقش ــة ، حي المعرف
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــة جنب ــبكة الذكي ــي الش ــرة ف ــات الكبي ــق البيان ــي  وتطبي ــذكاء االصطناع ال
مجموعــة نمــاء . تهــدف تنويــر إلــى دعــم تبــادل المعرفــة ، واحتضــان المعاييــر والممارســات 

ــاء ومناقشــة اســتراتيجيتها خــالل المؤتمــر. الدوليــة فــي قطــاع الكهرب
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إنجازات إدارة االصول 2018م
• نجحــت “تنويــر” فــي اجتيــاز التدقيــق الخارجــي للمعاييــر الدوليــة لنظــام إدارة األصــول 
 LLOYD’S(  ولقــد تــم إجــراء هــذا التدقيــق مــن قبــل الشــركة الدوليــة .)آيــزو ٥٥٠٠١(
REGISTER( التــي عملــت علــي التحقــق مــن اغــالق جميــع المالحظــات الســابقة وتقييم 

ــزو ٥٥٠٠١.      ــول آي ــام ادارة االص ــة لنظ ــر الدولي ــتمر للمعايي ــال المس ــر و االمتث التطوي
ــن  ــي تمك ــول  )CBRM( الت ــة االص ــام إدارة حال ــق نظ ــول تطبي ــم إدارة األص ــل قس • يواص
ــة  الشــركة مــن اســتخدام المعلومــات الحاليــة لألصــول والمعرفــة الهندســية والتجرب
واألخطــار   ، األصــول  اداء  ومعرفــة   ، المســتقبل  فــي  األصــول  بحالــة  للتنبــؤ  العمليــة 
المترتبــة فــي حالــة فشــل األصــول األكثــر اهميــة فــي الشــبكة الكهربائيــة ، وفــي اآلونــة 
األخيــرة لقــد قــام فريــق إدارة األصــول بتبنــي مشــروع جديــد يهــدف الــى فحــص وقيــاس 
حالــة األصــول فــي المغذيــات الرئســية فــي الشــبكة الكهربائيــة وذلــك بإســتخدام أجهــزة 

ــاز  ــا ، وجه ــادة الكورون ــاس م ــرا قي ــة وكامي ــرا الحراري ــي الكامي ــة ف ــة متمثل ــاس خاص قي
ــن  ــة م ــد المتوقع ــن والفوائ ــي .وم ــغ الجزئ ــبي وأدوات التفري ــب الخش ــة القط ــار صالب إختب
ــاء  ــول والقض ــذه االص ــل ه ــذري لفش ــبب الج ــة الس ــي معرف ــات ه ــذه التقني ــتخدام ه اس
ــر” علــى تقليــل اإلنقطاعــات  علــى هــذه االســباب . باإلضافــة إلــى ذلــك ، فــان يســاعد “تنوي

ــة.  ــز وحــدات التغذي التــي قــد تحــدث ويدعــم إتخــاذ لقــرار المناســب لتعزي
ــبكات  ــي الش ــز ف ــطة التعزي ــات ألنش ــات والمقترح ــداد الدراس ــي إع ــول ف ــدأت إدارة األص • ب
ــى  ــه اإلدارة إل ــح لتوجي ــط واض ــاء مخط ــم إنش ــة ، وت ــال الكهربائي ــة باألحم ــر مرتبط الغي
ــط  ــراءات و الخط ــر االج ــبكات. و تعتب ــي الش ــز ف ــال التعزي ــق أعم ــح لتحقي ــاه الصحي االتج
ــي  ــر” ف ــن “تنوي ــذي يمك ــي ال ــتند الرئيس ــو المس ــبكات ه ــز الش ــال تعزي ــة العم المقترح

ــة. ــين الموثوقي ــتثمار وتحس ــط االس ــي تخطي ــه ف ــاد علي االعتم
• أكملــت “تنويــر” مســحها الميدانــي لنظــام المعلومــات الجغرافية وجمــع البيانات لجميع 
أصولهــا التشــغيلية وتحليــة الميــاه ومرافــق الطاقــة إلــى جانــب الشــبكة الكهربائيــة مــن 
المصــدر الرئيســي حتــى نقطــة اإلتصــال بالعميــل مــع تحديــد اإلحداثيــات الجغرافيــة .ولقــد 
قــام قســم المعلومــات الجغرافيــة بإنشــاء نمــوذج بيانــات جديــد لنظــام نقــل الفولتيــة 
ــة  ــندم ووالي ــة مس ــي محافظ ــة ف ــات الميداني ــن البيان ــة م ــب مجموع ــى جان ١٣٢ ك.ف إل

هيمــا.
ــين األداء  ــة وتحس ــي الصيان ــات ف ــل ممارس ــام اوراكل ألفض ــق نظ ــر” بتطبي ــدأت “تنوي • ب

ــي: ــا يل ــي كم ــام ه ــذا النظ ــزات له ــم الممي ــن اه ــي. وم المؤسس
• نظــام أوراكل إلدارة األصــول : النظــام سيســاعد الشــركة علــى تنظيــم أصولهــا فــي 

مختلــف المناطــق والقطاعــات
ــن  ــة م ــة متنوع ــول مجموع ــام أوراكل إلدارة األص ــر نظ ــتباقي : يوف ــة االس ــام الصيان • نظ
القوالــب المعــدة مســبقا والتــي تســاعد فــي تنفيــذ برامــج الصيانــة المختلفــة منهــا 

الصيانــات االســتباقية
• إدارة األعمــال : يعتبــر جوهــر أنظمــة الصيانــة ويحتــوي علــى جميــع التعريفــات المرتبطــة 

بمشــاكل الصيانــة ويتــم ذلــك عبــر خاصيــة تســمى )طلــب العمــل( .
تقليــل  علــى  الشــركات  يســاعد   : األصــول  إلدارة  أوراكل  نظــام  عبــر  الصيانــة  تكلفــة   •
التكاليــف للمــواد وصيانتهــا مــن خــالل نظــام متطــور يعتمــد علــى تتبــع التكاليــف 

والماضيــة. الحاليــة 
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التزويد وخدمة العمالء
يتولــى قســم خدمــة العمــالء والتزويــد بـ”تنويــر” بالعديــد مــن المســؤوليات التــي تشــمل 

مــا يلــي:
• قراءة العداد،

• إعداد وجمع  الفواتير، 
• تقديم الخدمات للعمالء من خالل مركز اإلتصال،

• مساندة األعمال التجارية في تطوير عالقات قوية مع العمالء،
• اإلجابة على أسئلة العمالء ، مما يساعد على حل المشاكل،

• التواصل مع العمالء حول تجاربهم مع منتج أو خدمة.
هنــاك عــدة مبــادرات قيــد التنفيــذ لتحســين رضــا العمــالء وتحســين كفــاءة الجمــع ؛ وهــي 
تشــمل مــا يلــي: القــراءة التلقائيــة للعــداد، الدفــع المســبق والعــدادات الذكيــة مثــل خدمــة 
ــالل  ــن خ ــك م ــل وذل ــة للتحصي ــوات مختلف ــال قن ــى إدخ ــة إل ــرة ، باإلضاف ــالء والفوت العم

تطبيقــات الهواتــف الذكيــة وآالت دفــع الفواتيــر والموقــع اإللكترونــي.

مشروع العداد المسبق الدفع
يوفــر المشــروع البنيــة األساســية ألجهــزة الدفــع المســبق ، حيــث يمكــن للعميــل شــحن 
عداداتــه مــن خــالل رقــم خــاص. ســتضمن تنويــر أن تكــون القنــوات والعمليــات مجهــزة 
للتعامــل مــع المشــروع فــي جميــع المناطــق المرخصــة. تأتــي العــدادات مــع خياريــن: 
أجهــزة مســتقلة وعــدادات ذكيــة ، ويمكــن شــحن كال الميزتيــن بإســتخدام تطبيــق 

ــي: ــا يل ــروع م ــق المش ــع أن يحق ــز. يتوق ــراء الرم ــول لش ــف المحم الهات
• تخفيض تكاليف التشغيل المتعلقة بقراءة العدادات  والفوتره وطباعة الفواتير، 

• تعزيز تجربة العمالء وترشيد استهالك الكهرباء،
• الحد من الزيارات إلى المكاتب ومراكز االتصال .

مشروع قراءة العداد اآللي
والذيــن  العاليــة  القيمــة  ذوي  للعمــالء  اآللــي  العــداد  قــراءة  مشــروع  تصميــم  تــم 
الحســابات   . الشــركة  فــي  المولــدة  الطاقــة  إجمالــي  مــن   %٤٤ حوالــي  يســتهلكون 
المســتهدفة عددهــا ٥٢١ منتشــرة فــي جميــع المناطــق. ومــن المتوقــع أن يــؤدي تنفيــذ 

المشــروع إلــى تحســين جــودة وســرعة معالجــة بيانــات العــداد ، لتحســين دقــة إعــداد الفواتير 
،و لتخفيــض أيــام المديــن. مــن شــأن المشــروع أن يعــزز قــدرة العمــالء للوصــول إلــى بيانــات 
اإلســتهالك الخاصــة بهــم وتفســيرها وزيــادة الوعــي واإلســتخدام الفّعــال للطاقة. المشــروع 
فــي مرحلــة اإلنتهــاء مــن مســح الموقــع والبــدء فــي تبديــل العــدادات ليتــم تكليفــه بنظــام 

ــام ٢٠١٩م. ــالل ع ــي خ ــداد اآلل ــراءة الع ق
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قنوات التحصيل
تنوير لديها العديد من قنوات التحصيل لتسهيل دفع فواتير العمالء وهذه تشمل:

• الشــركة العمانيــة لتمويــل االســتثمار: آالت دفــع الفواتيــر ، الموقع اإللكترونــي ، تطبيقات 
الهاتــف المتحــرك وعــداد النقد

• الشــركة الوطنيــة العمانيــه للهندســة واالســتثمار:  آالت دفــع الفواتيــر ، وتطبيقــات 
الهاتــف المحمــول والدفــع النقــدي

• الشركة العمانية لإلتصاالت "عمانتل": آالت دفع الفواتير
• تطبيق نماء للهواتف النقال

صوت العمالء
تحقيــق  خــالل  مــن  خبراتهــم  وتحســين  عمالئهــا  خدمــة  تطويــر  علــى  "تنويــر"  تحــرص 
األهــداف التنظيميــة للشــركة ، حيــث بلــغ عــدد حســابات العمــالء ٣٩،٧٧٣ عميــال فــي  
ــان  ــدم واإليم ــل المق ــودة العم ــان ج ــدره ٧%. لضم ــنوي ق ــو س ــدل نم ــمبر ٢٠١٨م بمع ديس
ــت  ــع وتح ــركات التوزي ــع ش ــاون م ــر" بالتع ــوم "تنوي ــا ، تق ــي خدماتن ــتمر ف ــين المس بالتحس
إشــراف مجموعــة نمــاء القابضــة ، بتعيــن بيــت خبــرة متخصــص ومســتقل ، إلجــراء دراســة 
لمختلــف المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة للعمــالء مــن خــالل إجــراء اســتبيان 

ــام ٢٠١٨م. ــي ع ــر” ٨٤.٧ % ف ــت “تنوي ــث حقق ــالء حي ــا العم رض
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مبادرات خدمة المجتمع
مــع  بالتنســيق  "تنويــر"  قامــت  المجتمــع  خدمــة  فــي  الشــركة  مبــادرة  إطــار  ضمــن 
مستشــفى الســلطاني فــي اليــوم الوطنــي الثامــن واألربعيــن ، لتنظيــم زيــارة ميدانيــة 
للمستشــفى فــي قســم األطفــال لمشــاركتهم فرحــة االحتفــال باليــوم الوطنــي. كذلــك 
ــدم  ــات ال ــع إدارة خدم ــاون م ــدم بالتع ــرع بال ــة التب ــركة حمل ــي لش ــق التطوع ــم الفري نظ
التابعــة لــوزارة الصحــة فــي مســقط وخصــب ومحــوت وصاللــة. حظيــت الحملــة بإهتمــام 
كبيــر مــن موظفــي الشــركة وســاهم ذلــك فــي تشــجيع المبــادرة اإلنســانية داخــل "تنويــر".

مشاركة مجلس اإلدارة
• لتحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة والتوســع المســتمر فــي تقديــم خدمــات 
ــرض  ــركة لع ــق الش ــارة مناط ــق اإلدارة بزي ــر" وفري ــس إدارة "تنوي ــام مجل ــاء ، ق الكهرب
ــح  ــاه توض ــور أدن ــاريع. الص ــم المش ــى أه ــرف عل ــركة والتع ــا الش ــي تقدمه ــات الت الخدم

ــار. ــة ظف ــى محافظ ــارة إل الزي
• زيــارة أصــول الشــركة فــي واليــة مصيــرة : تضمنــت زيــارة مجلــس إدارة"نمــاء القابضــة" 
و"تنويــر" لمكتــب خدمــات العمــالء ومحطــة تحليــة الميــاه ومحطــة كهربــاء مصيــرة 
الجديــدة ومحطــة نقــل الكهربــاء فــي منطقــة شــقاف باإلضافــة إلــى محطــات فرعيــة 

أخــرى فــي النهضــة ورأس حلــف.
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المسؤوليات اإلجتماعية في المناطق
محافظة مسندم

• الوعــي التربــوي: قدمــت "تنويــر" جلســة توعيــة لمجموعــة مــن الطــالب مــن مدرســة 
أبــو بكــر الصديــق ومدرســة خولــة بنــت األزور ومدرســة القضــاة االبتدائيــة ومركــز جوهــرة 
ــاء  ــارض الكهرب ــز مع ــارة مرك ــا بزي ــن ١٥٠ طالًب ــر م ــام أكث ــب. ق ــي خص ــي ف ــان الصيف ُعم
حيــث تــم تثقيــف الطــالب حــول مكــون الشــبكة الكهربائيــة ، وهــي مراحــل التشــغيل مــن 
اإلنتــاج والنقــل والتوزيــع والتزويــد. كمــا تــم تثقيفهــم حــول الممارســة اآلمنــة للتعامــل 

مــع الكهربــاء وكيفيــة تجنــب مخاطرهــا
• حملــة تنظيــف الشــواطئ : ضمــن مبــادرة المســؤلية اإلجتماعيــة والمحافظــة علــى 
البيئــة وبالتعــاون مــع وزارة التعليــم نظمــت “تنوير”حملــة تنظيــف شــاطئ بصه فــي والية 
خصــب بمحافظــة مســندم وذلــك بمشــاركة ٣٠ طالــب مــن مدرســة أبــو بكرالصديــق 
للتعليــم األساســي. وذلــك مــن أجــًل غــرس مفهــوم التطــوع لطــالب المــدارس فــي 
كيفيــة الحفــاظ علــى الشــواطئ مــن المشــوهات والمخلفــات التــي قــد يلقيهــا الزائــرون 

علــى الســواحل وأهميــة المحافظــة علــى بيئــة عمــان.

محافظة الوسطى
• قــدم فريــق خدمــة العمــالء فــي الوســطى ، محاضــرة توعويــة لطــالب مدرســة بحــر 
العــرب فــي الدقــم. تــم تعليــم طــالب الصــف الحــادي عشــر علــى أفضــل الممارســات 
حــول كيفيــة ترشــيد اســتهالك الكهربــاء ، وأنــواع العــدادات ، وطرق حســاب االســتهالك 

، وفئــة التعريفــة ، وإحتياطــات الســالمة عنــد التعامــل مــع الكهربــاء.

• تــم تكريــم "تنويــر" بواليــة محــوت إلســهامها فــي نجــاح الحــدث الشــبابي الــذي تنظمــه 
إدارة الشــؤون الرياضيــة فــي محافظــة الوســطى.

• عــالوة علــى ذلــك ، شــارك المكتــب اإلقليمــي بالوســطى ، برعايــة ســعادة الشــيخ 
محافــظ الوســطى ، فــي منتــدى “كل عمــان” لرؤيــة عمــان ٢٠٤٠ لتفعيل النهج التشــاركي 

للمجتمــع للمســاهمة فــي الرؤيــة المســتقبلية للســلطنة فــي مختلــف المجــاالت.
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البيانات التشغيلية
جدول ١٢: ملخص البيانات التشغيلية لعام ٢٠١٨ - محافظة ظفار

الوقود 
المستهلك 

)000 لتر(

 صافي
 االنتاج

ك.و.س

 اجمالي
 االنتاج

ك.و.س

الشهر  اقصى
 الطلب

ك.و

 السعة
 االنتاجية
 المركبة

م.و

محطة اإلنتاج

644 1,332 1,904 مايو 485 1565 الحالنيات

36 82 83 يونيو 165 680 المطهفه

934 3,252 3,262 مايو 870 2,012 أندات

352 844 852 مايو 210 715 عيون

804 2,671 2,684 مايو 789 1,680 بربزوم

3021 9,024 9,042 أغسطس 2,267 4,379 ذهبون

423 1,164 1,172 يونيو 285 822 فتخيت

1198 3,902 3,925 يونيو 1,260 2,775 هرويب

358 1013 1029 يونيو 234 872 محويس

1246 3,563 3,598 مايو 900 2,780 مقشن

9575 33,737 35,363 يونيو 8,380 13,000 المزيونة

1122 3,681 3,703 يونيو 940 2,887 ميتن

555 1,725 1,733 أغسطس 440 1,100 جشوول مطوره

36374 146,595 152,072 يوليو 25,100 48,702 سيح الخيرات

9500 34,608 35,753 مايو 8,470 26,000 شهب أصعيب

1687 5,082 5,138 مايو 1,160 4,292 شربثات

545 1,715 1,731 اغسطس 380 1,170 توسنات

2729 8,450 8,994 مايو 2,160 3,872  مضي

3558 11,653 11,908 مايو 2,731 8,500 حاسك

328 223 314 سبتمبر 980 10000 فرشت قتبيت

74,987 274,316 284,260   137,803  

جدول ١٣: ملخص البيانات التشغيلية لعام ٢٠١٨ - محافظة الوسطى

الوقود 
المستهلك 

)000 لتر(

 صافي
 االنتاج

ك.و.س

 اجمالي
 االنتاج

ك.و.س

الشهر  اقصى
 الطلب

ك.و

 السعة
 االنتاجية
 المركبة

م.و

محطة اإلنتاج

777.561 2,344 2,380 أغسطس 740 1200 مسروق

140 50 477 يونيو 1,550 12,431 مصيرة

21,329 79,187 83,318 مايو 17,944 56,819 مصيرة جديد

50,749 162,339 183,662 مايو 38,800 52,748 الدقم 

1,465 4,595 4,752 اكتوبر 1,106 2,508 الخلوف

5,087 17,377 17,680 مايو 3,980 8,016 الخويمة

1,502 4,737 4,858 مايو 1,336 2,700 النجدة

16,336 58,183 60,863 مايو 16,260 31,600 حج

1,885 5,686 6,018 مايو 1,560 2,932 هيتام

2,671 8,314 8,490 مايو 2,240 4,000 صراب

1,329 3,708 3,891 يونيو 1,310 2,000 الظفرات

7803.52 25070 27157 مايو 5850 12500 الخضراء

111,074 371,590 403,546 92,676 189,454

55
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جدول ١٤: ملخص البيانات التشغيلية لعام ٢٠١٨ - محافظم مسندم

الوقود 
المستهلك 

)000 لتر(

 صافي
 االنتاج

ك.و.س

 اجمالي
 االنتاج

ك.و.س

الشهر  اقصى
 الطلب

ك.و

 السعة
 االنتاجية
 المركبة

م.و

محطة اإلنتاج

0 0 0 0 80 465 كمزار

12,174 42,889 43,299 يونيو 20,100 24,935 دبا

2,885 12,569 13,148 يوليو 40,100 79,590 خصب )جديد(

8,700 27,389 28,962 يونيو 7,220 11,000 مدحاء

23,759 82,847 85,409   115,990  

جدول ١٥: ملخص البيانات التشغيلية لعام ٢٠١٨- لمحطات تحلية المياه

صافي االنتاج  
)000 م3(

اجمالي 
االنتاج )000 

م3(

عدد 
الوحدات

السعة 
االنتاجية  
)م3/يوم(

اسم المحطة  المنطقة

1485 1655 10 6100 مصيرة جنوب الشرقيـــة

43 44 3 200 ابومضابي

1,752الوسطــــى 1790 ٤ 8000 الدقم

44 44 2 250 صوقرة

٥٢ ٥٢ 3 198 الحالنيات ظفــــار

٧٤ 76 ٣ 450 كمزار مسندم

56
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تقرير حول القوائم المالية
الـرأي

ــة ش.م.ع.م  ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب ــة لش ــة المرفق ــم المالي ــة القوائ ــا بمراجع قمن
)“الشــركة”( والتــي تتكــون مــن قائمــة المـركـــز المالــي كمـــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ وكـــل مـــن 
قائمــة األربـــاح أو الخسائـــر واإليـــرادات الشــاملة األخــرى وقائمــة التغيرات في حقــوق الملكية 
ــاريخ ، وإيضاحــات حــول القوائــم  ــك التـ ــة بذلـ ــة للســنة المنتهيـ ــات النقديـ ، وقائمــة التدفقـ
ــى  ــات ٤ إل ــي الصفح ــة ف ــة مبين ــبية الهام ــات المحاس ــص للسياس ــة ملخ ــة ، متضمن المالي

 . ٣٩

فــي رأينــا ، أن القوائــم الماليــة تظهــر بصــورة عادلــة ، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة ، المركــز 
المالــي للشــركة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ وأدائهــا المالــي ، وتدفقاتهــا النقديــة للســنة 

ــة. ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــا للمعايي ــخ وفق ــك التاري ــة بذل المنتهي

أساس الرأي
لقــد قمنــا بمراجعتنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة. إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك 
المعاييــر موضحــة أكثــر فــي فقــرة “مســؤوليات مراجــع الحســابات” حــول مراجعــة القوائــم 
الماليــة مــن تقريرنــا. كمــا أننــا مســتقلون عــن الشــركة وفــق معاييــر الســلوك الدوليــة 
الســلوك  وقواعــد  المهنييــن”  للمحاســبين  الســلوك  “قواعــد  المحاســبين  لمجلــس 
المهنــي والمتعلقــة بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة للشــركة إلــى جانــب المتطلبــات األخالقيــة 
ذات الصلــة بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة فــي ســلطنة عمــان ، هــذا وقــد إلتزمنــا بمســؤولياتنا 
المهنييــن.  الســلوك للمحاســبين  المتطلبــات وقواعــد  لهــذه  األخــرى وفقــًا  األخالقيــة 
ــًا  ــر أساس ــة لتوف ــة ومالئم ــا كافي ــا عليه ــي حصلن ــة الت ــة الثبوتي ــات المراجع ــد أن بّين ونعتق

ــا. لرأين

مسائل أخرى
لقــد تمــت مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة للمجموعــة للســنة المنتهيــة 
فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧ مــن قبــل مراجــع حســابات آخــر، حيــث أبــدى رأيــا غيــر معــدل حــول تلــك 

القوائــم الماليــة الموحــدة بتاريــخ ٨ مــارس ٢٠١٨.

المعلومات األخرى

تعتبــر اإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى، والتــي تشــتمل علــى تقريــر مجلــس 
اإلدارة والــذي مــن المتوقــع صــدوره بعــد تاريــخ هــذا التقريــر.

إن رأينــا حــول القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة ال يشــمل المعلومــات األخــرى، كمــا أننــا 
ال نبــدي أي رأي بشــأن ضمانهــا.

أمــا  بالنســبة لمراجعتنــا للقوائــم الماليــة، فــإن مســؤوليتنا تتعلــق بقــراءة المعلومــات 
األخــرى المذكــورة أعــاله، ومــن خــالل ذلــك، فإننــا نقــوم بالتأكــد ممــا إذا كانــت المعلومــات 
مــع  أو  والمنفصلــة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  مــع  جوهريــة  بصــورة  متناســقة  األخــرى 
معرفتنــا التــي حصلنــا عليهــا فــي ســياق عمليــة التدقيــق، ومــا إذا كانــت تشــوبها أي أخطــاء 
جوهريــة . فــإذا تبيــن لنــا علــى أســاس العمــل الــذي قمنــا بــه علــى المعلومــات األخــرى التــي 
تــم الحصــول عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراجعــي الحســابات الماثــل بأنــه يوجــد هنــاك أي 
أخطــاء جوهريــة فــي تلــك المعلومــات األخــرى، فإننــا مطالبــون بإيــراد ذلــك فــي تقريرنــا. غيــر 

أننــا لــم نجــد شــيًئا يجــب التنويــه إليــه فــي هــذا الشــأن.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية المنفصلة 
والموحدة

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة وعرضهــا بصــورة 
عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وإعدادهــا بالتوافــق مــع األحــكام المعمــول 
بهــا مــن قانــون الشــركات التجاريــة لســنة ١٩٧٤ وتعديالتــه، وعــن الرقابــة الداخليــة التــي تــرى 
اإلدارة أنهــا ضروريــة لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، 

ســواء كان ذلــك بســبب الغــش أو الخطــأ.

ــى  ــة عل ــدرة المجموع ــم ق ــن تقيي ــؤولة ع ــإن اإلدارة مس ــة، ف ــم المالي ــداد القوائ ــالل إع وخ
االســتمرار يــة فــي أعمالهــا وعــن اإلفصــاح، إن اقتضــى األمــر، عــن كافــة المســائل المتعلقــة 
باالســتمرارية واســتخدام مبــدأ المحاســبة علــى أســاس فرضيــة اســتمراية المشــروع، مــا 
لــم تكــن اإلدارة تعتــزم تصفيــة المجموعــة أو التوقــف عــن التشــغيل، أو كان ال يوجــد لديهــا 

أي  بديــل واقعــي عــن القيــام بذلــك.

ويتحمــل القائمــون علــى الحوكمــة مســؤولية اإلشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة 
للمجموعــة.
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مسؤولية مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية
إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل خاليــة 
مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن خطــأ ، وإصــدار تقريــر المراجــع 
الــذي يتضمــن رأينــا. التأكيــد المعقــول هــو درجــة كبيــرة مــن التأكيــد ، ولكنــه ليــس ضمانــًا 
بــأن عمليــة المراجعــة التــي تمــت وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة ســوف تكشــف دائمــًا 
ــأ ،  ــال أو الخط ــة لإلحتي ــاء نتيج ــأ األخط ــن أن تنش ــا. يمك ــة وجوده ــي حال ــة ف ــاء جوهري أخط
ــرارات  ــى الق ــي ، عل ــردي أو جماع ــكل ف ــر ، بش ــع أن تؤث ــن المتوق ــة ، إذا كان م ــر جوهري وتعتب

ــة التــي يتخذهــا المســتخدمون وفقــًا لهــذه القوائــم الماليــة. اإلقتصادي

ــات  ــع إفتراض ــا نض ــة ، فإنن ــبة الدولي ــر المحاس ــًا لمعايي ــة وفق ــة المراجع ــن عملي ــزء م كج
ــًا بـــ: ــوم أيض ــا نق ــا. كم ــالل مراجعتن ــة خ ــكوك مهني وش

• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة ، ســواء كانــت ناشــئة 
ــك  ــتجيب لتل ــي تس ــة الت ــراءات المراجع ــأ وتصميــم وتنفيــذ إج ــن خط ــال أو ع ــن إحتي ع
المخاطــر ، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســًا لرأينــا. إن 
مخاطــر عــدم الكشــف عــن أيــة أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن اإلحتيــال هــي أكبــر مــن تلــك 
المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ. كمــا أن اإلحتيــال قــد ينطــوي علــى تواطــؤ والتزويــر أو حــذف 

ــة الداخليــة. متعمــد ومحــاوالت تشــويه أو تجــاوز للرقاب
• الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة مــن أجــل تصميــم 
إجــراءات المراجعــة المناســبة للظــروف، ولكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة 

الرقابــة الداخليــة للشــركة.
ــبية  ــرات المحاس ــة التقدي ــة ومعقولي ــبية المتبع ــات المحاس ــة السياس ــم مالئم • تقيي

ــا اإلدارة. ــي أعدته ــة والت ــات ذات الصل واإليضاح

المحاســبي  اإلســتمرارية  لمبــدأ  اإلدارة  مجلــس  إســتخدام  مالئمــة  مــدى  إســتنتاج   •
ــكوك  ــدت ش ــا إذا وج ــواء م ــا ، س ــول عليه ــم الحص ــي ت ــة الت ــة المراجع ــى أدل ــتناداً عل ، إس
جوهريــة تتعلــق بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تنشــىء شــكوكًا جوهريــة حــول قــدرة 
الشــركة علــى اإلســتمرار وفقــًا لمبــدأ اإلســتمرارية. إذا مــا إســتنتجنا وجــود شــكوك 
جوهريــة ، فإننــا مطالبــون بلفــت اإلنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة 

ــر كاف.  ــات غي ــذه المعلوم ــن ه ــاح ع ــا إذا كان اإلفص ــل رأين ــة ، أو تعدي ــم المالي ــي القوائ ف
ــا.  ــخ تقريرن ــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاري تعتمــد إســتنتاجاتنا علــى أدل
ومــع ذلــك ، قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف الشــركة عــن 

اإلســتمرار وفقــًا لمبــدأ اإلســتمرارية.
• تقييــم العــرض العــام وهيكلــة ومحتــوى القوائــم الماليــة ، بمــا فــي ذلــك اإلفصــاح ، 
وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تمثــل المعامــالت واألحــداث ذات الصلــة بطريقــة تحقــق 

العــرض العــادل.
نقــوم بالتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق 
وتوقيــت ونتائــج المراجعــة الهامــة ، بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة 

الداخلــي يتبيــن لنــا مــن خــالل مراجعتنــا.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ــاح  ــات اإلفص ــع متطلب ــة م ــي الجوهري ــة النواح ــن كاف ــق م ــة تتف ــم المالي ــا أن القوائ ــي رأين ف

ــه. ــام ١٩٧٤ وتعديالت ــة لع ــركات التجاري ــون الش ــي قان ــواردة ف ال

كي بي إم جي 2018
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قائمة المركز المالي  في ٣1 ديسمبر 2018

2017
ريال عماني

2018
ريال عماني

إيضاح

باآلالف باآلالف األصول

األصول غير المتداولة

330,019 332,396 6    ممتلكات وآالت ومعدات

األصول المتداولة

6,184 7,799 7 مخزون

27,210 44,537 8 مديونيات تجارية وأخرى

19,090 36,839 9 النقد وما يماثل النقد

52,484 89,175 إجمالي األصول المتداولة

382,503 421,571 إجمالي األصول

حقوق الملكية واإللتزامات

رأس المال واإلحتياطيات

500 100,000 10 رأس المال

167 1,178 11 احتياطي قانوني

250 2,070 12  احتياطي عام

       32,365 35,943  أرباح محتجزة

101,089 1,589 13 أموال المساهمين

134,371 140,780 إجمالي حقوق الملكية

اإللتزامات غير المتداولة

- 135,828 14 قرض ألجل

4,002 - 15 مبالغ مستحقة للشركة القابضة

2017
ريال عماني

2018
ريال عماني

إيضاح

 1,375 1,345 16  مخصصات

      14,391 16,502 17 التزام ضريبة مؤجلة

    58,022 59,763 18 إيرادات مؤجلة

- 13 19

77,790 213,451 إجمالي اإللتزامات غير المتداولة

اإللتزامات المتداولة

- 16,735 14 قرض ألجل

3,123 2,931 18 إيرادات مؤجلة

51,875 47,105 20 دائنيات تجارية وأخرى

114,825 - 21 إقتراضات قصيرة االجل

519 569 16 مخصصات

170,342 67,340 إجمالي اإللتزامات المتداولة

248,132 280,791  إجمالي اإللتزامات

382,503 421,571  إجمالي حقوق الملكية واإللتزامات

الشيخ/ فيصل الحشار                م./ سليم عبد اللطيف                              م./ صالح الرمحي

 رئيس مجلس اإلدارة                  نائب رئيس مجلس اإلدارة                                 الرئيس التنفيذي

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية
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قائمة األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2018

2017
ريال عماني

باآلالف

2018
ريال عماني

باآلالف

إيضاح

105,362 125,666 22 اإليرادات

)81,442( )94,123( 23 تكاليف المبيعات

23,920 31,543 مجمل الربح

)14,984( )15,907( 24  مصروفات عمومية وإدارية

4,305 4,019 26 إيرادات أخرى

)455( )360(

12,786 19,295  ربح التشغيل

61 188 27 إيرادات التمويل

)3,134( )6,873( 27 تكاليف التمويل

9,713 12,610  الربح قبل الضريبة

)4,541( )2,501( 28 الضريبة

5,172 10,109 ربح السنة وإجمالي اإليرادات الشاملة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2018

المجموع
 ريال

عماني
باآلالف

 أموال
المساهمين
ريال عماني

باآلالف

 األرباح
المستبقاه
ريال عماني

باآلالف

 اإلحتياطي
العام
 ريال

عماني
باآلالف

اإلحتياطي
القانوني

ريال عماني
باآلالف

 رأس
المال
 ريال

عماني
باآلالف

120,813 101,089 28,693 250 167 500 في 1 يناير 2017

5,172 - 5,172 -
- - محول من مبالغ 

مستحقة إلى وزارة 
المالية )إيضاح 12(

)1,500( - )1,500( - - - توزيعات مدفوعة 
)إيضاح 27(

134,371 101,089 32,365 250 167 500 في 1 يناير 2018 -كما 
ذكر سابقا

)1,079( - )1,079( -

- - تعديل بسبب 
التطبيق المبدئي 

للمعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية 9- 

)بعد خصم الضرائب( 
)إيضاح 3(

)1,121( - )1,121( -

- - تعديل بسبب 
التطبيق المبدئي 

للمعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية 15 

)بعد خصم الضرائب( 
)إيضاح 3(

132,171 101,089 30,165 250 167 500 في 1 يناير -2018معاد 
بيانه

- )99,500( - - - 99,500 زيادة في رأس المال 
)إيضاح 10(
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المجموع
 ريال

عماني
باآلالف

 أموال
المساهمين
ريال عماني

باآلالف

 األرباح
المستبقاه
ريال عماني

باآلالف

 اإلحتياطي
العام
 ريال

عماني
باآلالف

اإلحتياطي
القانوني

ريال عماني
باآلالف

 رأس
المال
 ريال

عماني
باآلالف

10,109 - 10,109 - - - ربح السنة وإجمالي 
اإليرادات الشاملة

- - )1,011( - 1,011 - تحويل إلى االحتياطي 
القانوني )إيضاح 11(

- - )1,820( 1,820
- - تحويل إلى االحتياطي 

العام )إيضاح 12(

)1,500( - )1,500( - - - توزيعات مدفوعة 
)إيضاح 30(

140,780 1,589 35,943 2,070 1,178 100,000 في 31 ديسمبر 2018

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2018

2017
ريال عماني

باآلالف

2018
ريال عماني

باآلالف

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

9,713 12,610 الربح قبل الضريبة

تسويات لـ:

11,128 12,337 إستهالك

3,134 6,873 تكاليف التمويل

)61( )188( إيرادات التمويل

2017
ريال عماني

باآلالف

2018
ريال عماني

باآلالف

)9( 246 الخسارة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

332 282 مخصص المخزون 

284 153 مخصص منافع الموظفين - بالصافي

455 360 مخصص ديون معدومة ومشكوك في تحصيلها 

24,976 32,673
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس 

المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل نتيجة لـ:

)547( 276 إيرادات مؤجلة

)5,870( )5,160( دائنيات تجارية وأخرى

)572( )1,897( المخزون

)11,096( )18,597( مديونيات تجارية وأخرى

)153( )133( المسدد من منافع الموظفين

6,738 7,162 صافي النقد من االنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 

)32,950( )15,035( شراء ممتلكات وآالت ومعدات  

9 71 متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

61 188 إيرادات تمويل مستلمة

)32,880( )14,776( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

- 152,563 عائدات القروض طويلة األجل

23,075 )114,825( صافي التغير في إقتراضات قصيرة األجل

- )4,002( سداد قرض من الشركة القابضة
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2017
ريال عماني

باآلالف

2018
ريال عماني

باآلالف

)3,134( )6,873( تكاليف تمويل مدفوعة

)1,500( )1,500( توزيعات مدفوعة

18,441 25,363 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

)7,701( 17,749 صافي التغير في النقد والنقد المعادل

26,791 19,090 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

19,090 36,839 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة )إيضاح 9(

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2018 

1 -عـــام
ــة  ــاهمة عماني ــركة مس ــي ش ــركة”( ه ــة ش.م.ع.م )“الش ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب ش

ــي.  ــة العمان ــون الشــركات التجاري مقفلــة تــم تســجيلها بموجــب قان

تــم تأســيس وتشــغيل الشــركة طبقــًا لقانــون تنظيــم وتخصيــص قطــاع الكهربــاء والميــاه 
المرتبطــة بــه )قانــون القطــاع( الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم ٢٠٠٤/٧٨.

األنشــطة الرئيســية للشــركة هــي توليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه وتوزيــع وتزويــد الكهربــاء 
فــي محافظــة مســندم والمنطقــة الوســطى وجزيــرة مصيــرة والخويمــة والقــرون فــي 
ــة  ــي المنطق ــار )ف ــة ظف ــي محافظ ــرة وف ــة الظاه ــي منطق ــود ف ــرقية واألس ــة الش المنطق
التــي تقــع خــارج الجــزء الخــاص بشــركة ظفــار للطاقــة ش.م.ع.ع( وفــي المنطقــة الداخليــة 
)فــي المنطقــة التــي تقــع خــارج الجــزء الخــاص بشــركة كهربــاء مــزون ش.م.ع.م( وفقــًا 

ــان. ــلطنة عم ــاء بس ــم الكهرب ــة تنظي ــن هيئ ــادر ع ــص الص للترخي

بــدأت الشــركة أعمالهــا بتاريــخ ١ مايــو ٢٠٠٥ )“تاريــخ التحويــل”( وفقــًا للقــرار الصــادر عــن وزارة 

اإلقتصــاد الوطنــي )“منهــاج التحويــل”( تطبيقــًا ألحــكام المرســوم الســلطاني رقــم ٢٠٠٤/٧٨.

شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة ش.م.ع.م هــي شـــركة تـــابعة لشــركة الكهربــاء القابضة 
ــبة  ــان وبنس ــلطنة عم ــي س ــجلة ف ــبة ٩٩.٩٩% والمس ــة”( بنس ــركة القابض ش.م.ع.م )“الش

٠.٠١% لــوزارة الماليــة بحكومــة ســلطنة عمــان.

 2 -  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

ــري  ــي يس ــيرات والت ــر وتفس ــى معايي ــالت عل ــدة و تعدي ــر الجدي ــن المعايي ــدد م ــدار ع ــم إص ت
مفعولهــا علــى الفتــرات الماليــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠١٨. فيمــا يلــي المعايير 

ذات الصلــة بالشــركة:
٢-١ المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التــي صــدرت ولــم يســري 

مفعولهــا بعــد:

أصــدر المجلــس المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ١٦ , اإليجــارات، بتاريــخ ١ ينايــر   
ــيرات  ــة تفس ــير لجن ــم ١٧، وتفس ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــل معي ــل مح ــذي يح ٢٠١٦ وال
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم ٤، وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة -١٥، و تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة -٢٧. 

يضــع المعيــار مبــاديء إلدراج وقيــاس وعــرض واالفصــاح عــن اإليجــارات.

ــد  ــار واح ــبة إيج ــوذج محاس ــم ١٦ نم ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــدم المعي يق  
ويتطلــب مــن المســتأجر إدراج األصــول وااللتزامــات لجميــع اإليجــارات التــي تزيــد مدتهــا 
عــن ١٢ شــهر، مالــم يكــن األصــل ذات قيمــة متدنيــة. حيــث يتطلــب مــن المســتأجر إدراج 
حــق اســتخدام األصــل والــذي يمثــل حقــه فــي اســتخدام األصــل األساســي والتــزام عقــد 

اإليجــار الــذي يمثــل التزامــه بدفــع اإليجــار.

ــع  ــي ، م ــغيلي أو تمويل ــا تش ــا إم ــى أنه ــار عل ــود اإليج ــف عق ــي تصني ــرون ف ــتمر المؤج يس  
ــر الماليــة  ــي إلعــداد التقاري اإلبقــاء علــى أســلوب محاســبة المؤجــة وفقــًا للمعيــار الدول

رقــم ١٦ بشــكل كبيــر دون تغييــر عــن ســابقه؛ معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ١٧.

تقييم أثر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٦  

ــاء  ــة لإللغ ــر قابل ــغيلي غي ــار تش ــات إيج ــركة التزام ــدى الش ــمبر ٢٠١٨ ، كان ل ــي ٣١ ديس ف  
كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح ٣٥ فيمــا يتعلــق باتفاقيــات حــق االنتفــاع وتأجيــر المكاتــب 
وتأجيــر الســيارات. ال يتطلــب معيــار المحاســبة الدولــي ١٧ إدراج أيــة أصــول أو التزامــات حــق 
االســتخدام بالنســبة للمدفوعــات المســتقبلية لهــذه اإليجــارات؛ وبــداًل مــن ذلــك، يتــم 
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ــاح ٣٥.  ــي إيض ــغيلي ف ــار التش ــود اإليج ــات عق ــات كالتزام ــض المعلوم ــن بع ــاح ع اإلفص
ــد  ــف عق ــتوفي تعري ــوف تس ــات س ــذه الترتيب ــم ه ــى أن معظ ــي إل ــم المبدئ ــير التقيي يش
ــتقوم  ــركة س ــإن الش ــي ف ــة ١٦، وبالتال ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــب المعي ــار بموج اإليج
بــإدراج أصــل حــق االســتخدام ومــا يقابلــه مــن المســؤولية فيمــا يتعلــق بــكل هــذه 
ــرة  ــة أو قصي ــة القيم ــارات منخفض ــى إيج ــول عل ــة للحص ــن مؤهل ــم تك ــا ل ــارات م اإليج
ــر الماليــة ١٦. وعــالوة علــى ذلــك، يتــم إجــراء  األجــل عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاري
نفــس التقييــم مــع الطــرف المقابــل ســواء كانــت ترتيبــات االتصــال تتضمــن عقــد إيجــار 

أو ال.

مــن المتوقــع أن يكــون للمتطلــب الجديــد إلدراج أصــول حــق االســتخدام والتزامــات   
ــركة  ــة للش ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــغ المدرج ــى المبال ــر عل ــر كبي ــة تأثي ــار ذات الصل اإليج
ــة  ــإن طبيع ــك، ف ــى ذل ــة إل ــل. باإلضاف ــا المحتم ــم تأثيره ــا بتقيي ــركة حالًي ــوم الش وتق
المصروفــات المتعلقــة بتلــك اإليجــارات ســوف تتغيــر ألن المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم ١٦ يحــل محــل مصروفــات اإليجــار التشــغيلي الثابت مع رســوم االســتهالك 

ألصــول حــق االســتخدام ومصروفــات الفوائــد علــى التزامــات اإليجــار.

يعتمــد األثــر الفعلــي لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ١٦ علــى القوائــم الماليــة   
فــي فتــرة التطبيــق المبدئــي علــى الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية، بمــا فــي ذلــك 
ــي  ــار الدول ــات المعي ــا لمتطلب ــر ٢٠١٩ وفًق ــي ١ يناي ــركة ف ــد للش ــراض المتزاي ــدل االقت مع
ــم  ــخ، وتقيي ــك التاري ــي ذل ــركة ف ــر للش ــة التأجي ــن محفظ ــم تكوي ــة ١٦، ت ــر المالي للتقاري
للشــركة عمــا إذا كانــت ســتقوم بممارســة أي خيــارات لتجديــد عقــد اإليجــار ومــدى 
ــن  ــس م ــه، لي ــن اإلدراج. وعلي ــاءات م ــة وإعف ــائل عملي ــتخدام وس ــركة الس ــار الش اختي
الممكــن عمليــا تقديــم تقديــر معقــول لألثــر المالــي حتــى يتــم االنتهــاء مــن المراجعــة 

التفصيليــة.
٣- التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة

ــاه، فــإن السياســات المحاســبية المطبقــة فــي هــذه القوائــم  باســتثناء مــا هــو موضــح أدن
الماليــة هــي نفســها المطبقــة فــي القوائــم الماليــة للشــركة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة 

فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧.

ومــن المتوقــع أيًضــا أن تنعكــس تلــك التغييــرات فــي السياســات المحاســبية علــى القوائــم 
الماليــة للشــركة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨.

قامــت الشــركة بالتطبيــق المبدئــي للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ١٥ , إيــرادات 
العقــود مــع العمــالء والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ - األدوات الماليــة، 
ــن ١  ــاًرا م ــرى اعتب ــدة األخ ــر الجدي ــن المعايي ــدد م ــة ع ــري فعالي ــر ٢٠١٨. وتس ــن ١ يناي ــاًرا م اعتب

ــر ٢٠١٨، ولكــن ليــس لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة للشــركة. يناي

يُنسب تأثير التطبيق المبدأي لهذه المعايير إلى ما يلي:
• زيادة في خسائر انخفاض القيمة المدرجة لألصول المالية.

ــرادات مــن األصــول المســاهم بهــا مــن العمــالء ورســوم التركيــب  • اإلدراج المبكــر لإلي
ــل. والتوصي

٣-١  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ - األدوات المالية

قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ “األدوات المالية”   
الصــادر عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة. تطبــق الشــركة المعيــار الدولــي إلعــداد 

التقاريــر الماليــة رقــم ٩ مــع تاريــخ التطبيــق المبــدأي فــي ١ ينايــر ٢٠١٨.

وقــد أدى ذلــك إلــى تغييــر فــي السياســات المحاســبية للشــركة )راجــع ايضــاح ٣ للتغيــرات   
فــي السياســات المحاســبية(. تمثــل متطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
ــة: اإلدراج  ــم ٣٩ األدوات المالي ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــن معي ــًا ع ــراً جوهري ــم ٩ تغيي رق

والقيــاس.

اإلدراج و القياس  

نتیجة تطبيــق المعیار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩، اعتمدت الشركــة التعدیالت   
التبعیة علــى المعیار المحاسبي الدولي رقم ١ عرض القوائــم المالیة والــذي يتطلــب تقدیم 
انخفاض قیمة األصــول المالیة في بند منفصل في قائمــة الأرباح أو الخسائــر والدخل الشامل 
اآلخر. فــي الســابق، كان نهــج الشــركة يتمثــل فــي إدراج انخفــاض قيمــة المديونيــات 
التجاريــة ضمــن المصاريــف األخــرى. عــالوة علــى ذلك، قامــت الشركــة بتطبيــق التعدیالت 
ــم ٧ - األدوات المالیة: اإلفصاحات. ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــى المعیار الدول التبعیة عل

حــددت الشــركة تأثيــر تطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩   
علــى انخفــاض قيمــة األصــول الماليــة المتبقيــة، والتــي لــم ينتــج عنهــا أي تأثيــر جوهــري 
ــر  ــة تأثي ــم دراس ــم يت ــه، ل ــاًء علي ــر ٢٠١٨. وبن ــن ١ يناي ــاًرا م ــة اعتب ــدة االفتتاحي ــى األرص عل

انخفــاض القيمــة فــي هــذه القوائــم الماليــة.

وفًقــا لمــا تســمح بــه األحــكام االنتقاليــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم   
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٩، اختــارت الشــركة عــدم تكــرار األرقــام المقارنــة. أي تعديــالت علــى القيــم الدفتريــة 
ــة  ــاح االفتتاحي ــي األرب ــا ف ــب إدراجه ــال يج ــخ االنتق ــي تاري ــة ف ــوم المالي ــول والخص لألص
ــي  ــار الدول ــق المعي ــن لتطبي ــم يك ــة. ل ــرة الحالي ــرى للفت ــات األخ ــزة واالحتياطي المحتج
للتقاريــر الماليــة ٩ أي تأثيــر جوهــري علــى األرصــدة المدرجــة فــي تقريــر الشــركة الســابق. 
فيمــا يلــي تفاصيــل السياســات المحاســبية الهامــة الجديــدة وطبيعــة وتأثيــر التغييــرات 

ــابقة. ــبية الس ــات المحاس ــى السياس عل
تصنيف وقياس األصول واأللتزامات المالية  

یقدم المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ )األدوات المالیة( المتطلبات القائمة   
علــى مبدأ لتصنیف األصــول واإللتزامــات المالیة. يحتــوي المعيــار علــى فئتيــن أساســيتين 
لقيــاس لألصــول الماليــة: التكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة. ويلغــي المعيــار الفئــات 
الحاليــة لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ٣٩؛ المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق والمتاحــة 
للبيــع والقــروض والمبالــغ المســتحقة القبــض. يســتند تصنيف األصــول الماليــة بموجب 
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ بصفــة عامــة علــى نمــوذج األعمــال والــذي 
تتــم إدارة األصــول الماليــة فيــه وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة. وفقــًا المعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ٩، فــإن المشــتقات المضمنــة فــي العقــود والتــي يكــون 
فيهــا المضيــف هــو أصــل مالــي ال يتــم فصلهــا فــي نطــاق المعيــار. عوضــًا عــن ذلــك، يتــم 

تقييــم األداة الماليــة المختلطــة ككل للتصنيــف.
األدراج والقياس المبدئي لألدوات المالية  

يتــم تســجيل جميــع األصــول وااللتزامــات الماليــة مبدئًيــا فــي تاريــخ التــداول، أي التاريــخ   
ــل  ــاس األص ــم قي ــألداة. يت ــة ل ــكام التعاقدي ــي األح ــا ف ــركة طرًف ــه الش ــح في ــذي تصب ال
المالــي أو االلتــزام المالــي مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة مضاًفــا إليهــا - لبنــد غيــر مــدرج 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح والخســارة - تكاليــف المعاملــة التــي تنســب مباشــرًة 

إلــى االســتحواذ أو اإلصــدار.

يتــم إدراج األصــول الماليــة واإللتزامــات الماليــة عندمــا تصبــح الشــركة طرًفــا فــي   
األحــكام التعاقديــة لــألداة. فيمــا يلــي األدوات الماليــة الرئيســية المســتخدمة مــن قبــل 

الشــركة، والتــي تنشــأ منهــا مخاطــر األدوات الماليــة:
الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى.  .١

النقد والنقد المعادل.  .٢
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة.  .٣

المنح الحكومية المستحقة.  .٤
القروض طويلة األجل.  .٥
الذمم الدائنة واألخرى.  .٦

اإلدراج المبدأي  

األصول المالية  

ــة  ــاس بـــ: التكلف ــو المق ــى النح ــة عل ــول المالي ــف األص ــم تصني ــدأي، يت ــد اإلدراج المب عن  
المطفــأة؛ القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر- أدوات الديــن؛ القيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر - أدوات الملكيــة؛ أو القيمــة العادلــة مــن خــالل 

الربــح أو الخســارة.
أصول مالية بالتكلفة المطفأة  

ــم  ــن ول ــرطين التاليي ــتوفى الش ــأة إذا اس ــة المطف ــي بالتكلف ــل المال ــاس األص ــم قي يت  
يتــم تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة:

إلــى االحتفــاظ باألصــول لجمــع  • يتــم االحتفــاظ بــه ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف   
و التعاقديــة؛  النقديــة  التدفقــات 

• تنشــأ الشــروط التعاقديــة الخاصــة بــه فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة والتــي   
هــي فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو يتم إصدارها كمقابل محتمل   
في عملية تجميع األعمال، والتي قامت الشركة بإختيارهــا بشــكل غير قابــل للنقض 
عند اإلدراج المبدأي إلدراج التغيرات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بداًل 

من الربــح أو الخسارة. يتــم إجــراء هــذا اإلختيــار علــى أســاس كل اســتثمار علــى حــده.

أدوات الديــن التــي تكــون التدفقــات النقديــة التعاقديــة فيهــا هــي فقــط األصــل والفوائــد   
النقديــة  التدفقــات  ويتــم تحقيــق هــدف نمــوذج أعمــال الشــركة مــن خــالل جمــع 

التعاقديــة وبيــع األصــول الماليــة.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حسابات الربح أو الخسارة  

من  العادلة  القیمة  أو  المطفأة  بالتكلفــة  المصنفة  غیر  المالیة  األصــول  جمیع  قیاس  یتم   
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ــو موضح أعاله بالقیمة العادلة من خالل حساب الربح أو  ــا ه خالل الدخل الشامل اآلخر كم
الخسارة.

قــد يتــم تصنيــف األصــول الماليــة، عنــد اإلدراج المبــدأي، بالقيمــة العادلــة مــن خــالل   
الربــح أو الخســارة، إذا كان التخصيــص يلغــي أو يقلــل بشــكل كبيــر مــن المعاملــة غيــر 
ــى  ــا عل ــائر عليه ــاح أو الخس ــول أو إدراج األرب ــاس األص ــن قي ــأ م ــد تنش ــي ق ــقة الت المتس

أســاس مختلــف.
اإللتزامات المالية  

يتــم تصنيــف اإللتزامــات الماليــة علــى أســاس التكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن   
ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــات المالي ــف اإللتزام ــم تصني ــارة. يت ــح أو الخس ــالل الرب خ
الربــح أو الخســارة إذا تــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة، وهــي 

مشــتقة أو تــم تخصيصهــا علــى هــذا النحــو عنــد اإلدراج المبــدأي.

يمكــن تحديــد اإللتزامــات الماليــة، عنــد اإلدراج المبــدأي، بالقيمــة العادلــة مــن خــالل   
التاليــة: المعاييــر  اســتوفت  إذا  الخســارة  أو  الربــح 

) أ(  يلغــي التخصيــص أو يقلــل بشــكل كبيــر مــن المعاملــة غيــر المتســقة التــي قــد تنشــأ   
ــاح أو الخســائر عليهــا علــى أســاس مختلــف. عــن قيــاس االلتزامــات أو عــدم إدراج األرب

) ب(  اإللتزامــات هــي جــزء مــن إلتزامــات الشــركة الماليــة التــي تتــم إدارتهــا ويتــم تقييــم   
ــة ؛ أو ــر الموثق ــتراتيجية إدارة المخاط ــا إلس ــة، وفًق ــة العادل ــاس القيم ــى أس ــا عل أدائه

بشكل     تسجيلها  يجــب  والتــي  مدمجة  مشتقات  على  المالية  اإللتزامــات  تحتوى  ) ج(    
منفصل.

بالقیمة  قياســها  يتــم  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  المالیة  اإللتزامــات   
العادلة ویتم إدراج األرباح وصافي الخسائر بما في ذلك مصروفات الفوائد، في حساب األرباح 

الخسائر. أو 

القياس الالحق واألرباح أو الخسائر  
األصول المالية  

األصول المالية بالتكلفة المطفأة:  

الفائــدة  طريقــة  باســتخدام  المطفــأة  بالتكلفــة  الحًقــا  األصــول  هــذه  قيــاس  يتــم   

الفعليــة. ويتــم خصــم خســائر انخفــاض القيمــة بالتكلفــة المطفــأة. تــدرج إيــرادات 
الفوائــد ومكاســب وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة واالنخفــاض فــي القيمــة فــي 
ــاب  ــي حس ــتبعاد ف ــد االس ــارة عن ــح أو خس ــم إدراج أي رب ــارة. ويت ــح أو الخس ــاب الرب حس

الخســارة. أو  الربــح 

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

أ( أدوات الدين  

يتــم قيــاس هــذه األصــول بالقيمــة العادلــة. ويتــم إدراج إيــرادات الفوائــد المحتســبة   
العمــالت  صــرف  وخســائر  ومكاســب  الفعليــة  الفائــدة  معــدل  طريقــة  باســتخدام 
األجنبيــة وانخفــاض القيمــة فــي حســاب الربــح أو الخســارة. يتــم إدراج األربــاح والخســائر 
الصافيــة األخــرى فــي قائمــة الدخــل الشــامل األخــر. عنــد االســتبعاد، يتــم إعــادة تصنيــف 
ــح أو  ــاب الرب ــى حس ــر إل ــامل اآلخ ــل الش ــة الدخ ــي قائم ــة ف ــائر المتراكم ــاح والخس األرب

الخســارة.

ب( أدوات حقوق الملكية  

ــي  ــرادات ف ــاح كإي ــات األرب ــم إدراج توزيع ــة. يت ــة العادل ــول بالقيم ــذه األص ــاس ه ــم قي يت  
ــاح تمثــل بوضــوح اســترداد جــزء  ــاح أو الخســائر مــا لــم تكــن توزيعــات األرب حســاب األرب
مــن تكلفــة االســتثمار. تــدرج األربــاح والخســائر الصافيــة األخــرى فــي قائمــة الدخــل 

الشــامل اآلخــر وال يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى حســاب الربــح أو الخســارة.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

يتــم قيــاس هــذه األصــول بالقيمــة العادلــة. يتــم إدراج األربــاح والخســائر الصافيــة، بمــا   
ــح أو الخســارة. وعلــى كل  ــاح، فــي حســاب الرب ــرادات توزيعــات أرب ــد أو إي فــي ذلــك أي فوائ
حــال، انظــر إيضــاح “األدوات الماليــة المشــتقة والتحــوط” للمشــتقات المصنفــة كأدوات 

ــوط. تح
االلتزامات المالية  

ــدة  ــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائ يتــم قيــاس االلتزامــات الماليــة الحًق  
الفعليــة، إن وجــدت. إن طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة احتســاب التكلفــة المطفــأة 
ــعر  ــة. س ــرة المعني ــدار الفت ــى م ــدة عل ــات الفائ ــص مصروف ــة وتخصي ــات المالي لاللتزام
ــة  ــات النقدي ــن المدفوع ــم م ــط بالخص ــوم بالضب ــذي يق ــعر ال ــو الس ــي ه ــدة الفعل الفائ
القيمــة  صافــي  إلــى  المالــي  لاللتــزام  المتوقــع  العمــر  خــالل  المقــدرة  المســتقبلية 
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الدفتريــة عنــد اإلدراج المبــدأي.

يتــم إدراج مصاريــف الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة فــي حســاب الربــح   
أو الخســارة، كمــا يتــم أيًضــا إثبــات أي ربــح أو خســارة عنــد االســتبعاد فــي حســاب الربــح أو 

الخســارة.

إعادة التصنيف  
األصول المالية  

ــوذج  ــدف نم ــر ه ــم تغيي ــط إذا ت ــة فق ــول المالي ــف األص ــادة تصني ــركة بإع ــتقوم الش س  
ــرات  ــذه التغيي ــون ه ــع أن تك ــن المتوق ــط. وم ــة فق ــول المالي ــك األص ــال إلدارة تل األعم
غيــر متكــررة للغايــة حيــث يجــب أن تكــون هــذه التغييــرات مهمــة لعمليــات الشــركة 

ويمكــن إثباتهــا لألطــراف الخارجيــة.

إذا قــررت الشــركة أن نمــوذج أعمالهــا قــد تغيــر بطريقــة ذات أهميــة لعملياتهــا، فإنهــا   
ــر  ــرة التقري ــن فت ــوم األول م ــن الي ــتقباًل م ــرة مس ــول المتأث ــع األص ــف جمي ــد تصني تعي

ــابقة. ــرات الس ــادة الفت ــم إع ــف( وال يت ــادة التصني ــخ إع ــة )تاري التالي

االلتزامات المالية  

تحــدد الشــركة تصنيــف االلتزامــات الماليــة عنــد اإلدراج المبــدأ، ال يســمح بإعــادة التصنيف   
الحقــًا.

تعديالت على األصول وااللتزامات المالية  
األصول المالية  

ــات  ــت التدفق ــا إذا كان ــم م ــركة بتقيي ــوم الش ــي، تق ــل المال ــروط األص ــل ش ــم تعدي إذا ت  
النقديــة لألصــول المعدلــة مختلفــة إلــى حــد كبيــر. إذا كانــت التدفقــات النقديــة مختلفــة 
ــي  ــي األصل ــل المال ــن األص ــة م ــات النقدي ــة للتدفق ــوق التعاقدي ــإن الحق ــر، ف ــد كبي ــى ح إل
تعتبــر منتهيــة الصالحيــة. وفــي هــذه الحالــة، يتــم إلغــاء إدراج األصــل المالــي األصلــي 

ــة. ــة العادل ــد بالقيم ــي الجدي ــل المال ــم إدراج األص ليت

المطفــأة  بالتكلفــة  المحملــة  المعدلــة  لألصــول  النقديــة  التدفقــات  تكــن  لــم  إذا   
إلــى اســتبعاد األصــول الماليــة.  يــؤدي  لــن  التعديــل  مختلفــة بشــكل جوهــري، فــإن 
وفــي هــذه الحالــة، تعيــد الشــركة احتســاب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لألصــل المالــي 
وتقــدر المبلــغ الناتــج عــن تعديــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة كأربــاح أو خســارة تعديــل فــي 

حســاب الربــح أو الخســارة.

االلتزامات المالية  

إذا تــم تعديــل شــروط اإللتــزام المالــي واختلفــت التدفقــات النقديــة لإللتزامــات المعدلــة   
ــة  ــة بالقيم ــروط المعدل ــى الش ــاًء عل ــد بن ــي جدي ــزام مال ــم إدراج الت ــا، يت ــًا جوهرًي اختالف
العادلــة. يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لإللتزامــات الماليــة المطفــأة وااللتــزام 

ــارة. ــح أو الخس ــاب الرب ــي حس ــة ف ــروط المعدل ــع الش ــد م ــي الجدي المال
إلغاء اإلدراج  

األصول المالية  

يلغــى إدراج األصــل المالــي )أو عندمــا ينطبــق جــزء مــن األصــل أو جــزء مــن الشــركة مــن   
ــا: ــب( عندم ــي مناس ــل مال أص

) أ( انتهاء صالحية حقوق استالم تدفقات نقدية من األصل؛ أو  

) ب( تحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي فــي اســتالم تدفقــات نقديــة مــن األصــل، ولكــن   
تفتــرض مــن إلتــزام أن يتــم دفعــه بالكامــل دون تأخيــر جوهــري لطــرف ثالــث بموجــب 

ترتيبــات عابــرة؛ أو

) ج( قامــت الشــركة بتحويــل حقوقهــا فــي إســتالم تدفقــات نقديــة مــن األصــل ســواء؛   
)أ( تــم تحويــل جميــع مخاطــر ومنافــع األصــل بشــكل جوهــري، أو )ب( لــم يتــم تحويــل أو 
ــاً ولكــن تــم تحويــل الســيطرة عليــه. االحتفــاظ بجميــع مخاطــر ومنافــع األصــل جوهري

ــة  ــل )أو القيم ــة لألص ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــة، الف ــول المالي ــد األص ــتبعاد أح ــد اس عن  
الدفتريــة الموزعــة لجــزء مــن األصــل المســتبعد( ومجمــوع: )أواًل( المقابــل المســتلم 
)بمــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد تــم الحصــول عليــه ناقًصــا أي التــزام مفتــرض جديــد( 
و)ثانيــًا( أي ربــح أو خســارة متراكمــة تــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر؛ يتــم 

ــارة. ــح أو الخس ــاب الرب ــي حس ــه ف إدراج

اعتبــاًرا مــن ١ ينايــر ٢٠١٨، أي أرباح/خســائر تراكميــة تــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل   
ــأداة حقــوق الملكيــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل دخــل  اآلخــر فيمــا يتعلــق ب
شــامل أخــر؛ ال يتــم تســجيلها فــي حســاب الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد هــذه األداة. 
يتــم إدراج أي فائــدة فــي األصــول الماليــة المحولــة المؤهلــة لالســتبعاد والتــي يتــم 

ــل. ــزام منفص ــل أو الت ــركة كأص ــل الش ــن قب ــا م ــاظ به ــاؤها أو اإلحتف إنش
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عندمــا تقــوم الشــركة بنقــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصــل أو   
دخلــت فــي ترتيــب عابــر، فإنهــا تقــوم بتقييــم مــا إذا كانــت تحتفــظ بمخاطــر وامتيــازات 
الملكيــة وإلــى أي مــدى. عنــد عــدم قيــام الشــركة بنقــل جميــع مخاطــر ومزايــا األصــول 
أو االحتفــاظ بهــا بشــكل جوهــري، أو عــدم نقــل الســيطرة علــى األصــل، عندهــا تســتمر 
ــذه  ــي ه ــتمرة. ف ــركة المس ــاركة الش ــد مش ــى ح ــول إل ــل المح ــي إدراج األص ــركة ف الش
الحالــة، تقــوم الشــركة أيًضــا بــإدراج اإللتــزام المشــترك. يتــم قيــاس األصــول المنقولــة 
وااللتزامــات المرتبطــة بهــا علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي تحتفــظ بهــا 

ــركة. الش

بالقیمة  المنقولة  التي تأخذ شكل ضمان علــى األصــول  المستمرة  المشاركــة  یتم قیاس   
سداده. الشركــة  علــى  یتعین  قد  الذي  للمبلغ  قيمــة  وأقصــى  لألصــول  األصلیة  الدفتریة 

االلتزامات المالية  

يتــم اســتبعاد االلتــزام المالــي عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام بموجبااللتــزام أو إلغــاؤه أو   
انتهــاء صالحيتــه. 

عندمــا يتــم اســتبدال التــزام مالــي قائــم بواحــد آخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط   
مختلفــة إلــى حــد كبيــر، أو يتــم تعديــل شــروط االلتــزام الحالــي إلــى حــد كبيــر ، يتــم 
التعامــل مــع مثــل هــذا التبــادل أو التعديــل علــى أنــه اســتبعاد مــن االلتــزام األصلــي وإدراج 
التــزام جديــد ويتــم إثبــات الفــرق فــي المبالــغ المدرجــة فــي حســاب الربــح أو الخســارة.

المقاصة  

يتــم تعويــض األصــول واإللتزامــات الماليــة وصافــي المبلــغ المقــدم فــي قائمــة المركــز   
ــذ  ــل للتنفي ــي قاب ــق قانون ــا ح ــون له ــا يك ــط عندم ــركة وفق ــون للش ــا يك ــي عندم المال
فــي صــرف المبالــغ وتنــوي إمــا تســويتها علــى أســاس صــاٍف أو تحقيــق األصــل وتســوية 

ــد. ــت واح ــي وق ــؤولية ف المس
إنخفاض قيمة األصول المالية  

ــارة  ــي ٣٩ “خس ــبي الدول ــار المحاس ــي المعي ــدة” ف ــارة المتكب ــار ٩ “الخس ــتبدل المعي يس  
ــول  ــة ح ــكام هام ــراء أح ــك إج ــب ذل ــث يتطل ــه، حي ــرة تطلعي ــة” بنظ ــان المتوقع االئتم
كيفيــة تأثيــر التغييــر فــي العوامــل االقتصاديــة علــى خســارة االئتمــان المتوقعــة والتــي 

ــة. ــة المرجح ــاس الربحي ــى أس ــدد عل تح

تــدرج الشــركة مخصصــات خســارة اإلئتمــان المتوقعــة علــى األدوات التاليــة والتــي لــم   

يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب الربــح أو الخســارة:

• األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛  

• أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛  

• المديونيات اإليجارية الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧؛  

• عقــود الضمــان المالــي والتزامــات القــروض فــي نطــاق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر   
الماليــة رقــم ٩؛ و

• أصول العقود )كما هو محدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٥(.  
قياس مخصص الخسارة  

تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر على النحو التالي:  

تتكــون األصــول الماليــة بالتكلفــة المطفــأة مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والنقــد ومــا   
يعــادل النقــد. يتــم قيــاس مخصصــات الخســارة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 

الماليــة رقــم ٩ علــى أســاس أي ممــا يلــي:

• خســارة االئتمــان المتوقعــة ل ١٢ شــهرا: وهــي خســارة االئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج   
ــر؛ و ــخ التقري ــد تاري ــهرا بع ــالل ١٢ ش ــة خ ــر المحتمل ــاالت التعث ــن ح ع

• خســارة االئتمــان المتوقعــة طــوال عمــر األداة الماليــة التــي تنتــج عــن حــاالت التعثــر   
المحتملــة خــالل عمــر األدوات الماليــة.

اختــارت الشــركة قيــاس مخصصــات الخســارة فــي المديونيــات التجاريــة بمبلــغ يســاوي   
ــاة. ــدى الحي ــة م ــان المتوقع ــارة االئتم خس

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر اإلئتمــان لألصــل المالــي قــد ازدادت بشــكل كبيــر   
ــدرس  ــركة ت ــإن الش ــة، ف ــان المتوقع ــارة االئتم ــر خس ــد تقدي ــدأي وعن ــذ اإلدراج المب من
أو مجهــود  بــدون تكلفــة  الصلــة والمتوفــرة  المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات 
غيــر ضرورييــن. ويشــمل ذلــك المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي علــى حــد ســواء، 
اســتناداً إلــى الخبــرة التاريخيــة للشــركة والتقييــم االئتمانــي، بمــا فــي ذلــك المعلومــات 

التطلعيــة.

ــة  ــان المتوقع ــائر االئتم ــر خس ــد تقدي ــار عن ــي االعتب ــا ف ــم أخذه ــي يت ــوى الت ــرة القص الفت  
هــي الحــد األقصــى للفتــرة التعاقديــة التــي تتعــرض بهــا الشــركة لمخاطــر االئتمــان.
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ــذ  ــر من ــكل كبي ــد زادت بش ــي ق ــل مال ــى أص ــان عل ــر اإلئتم ــركة أن مخاط ــرض الش تفت  
ــل  ــاك دلي ــون هن ــا يك ــة، عندم ــان المتوقع ــارة اإلئتم ــر خس ــاء تقدي ــدأي وأثن اإلدراج المب
موضوعــي أو مؤشــر لألصــول المالية.تتضمــن األمثلــة علــى هــذه المؤشــرات مــا يلــي:

• صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر ؛ أو  

• تعثر المقترض ؛ أو  

• إعــادة هيكلــة مبلــغ مســتحق للشــركة بموجــب شــروط لــن تنظــر الشــركة فــي   
أو ؛  إفــالس  فــي  الُمصــدر  أو  المقتــرض  دخــول  مؤشــرات  غيرهــا، 

• اختفاء سوق نشط لألوراق المالية ؛ أو   

• إذا تجاوز موعد االستحقاق ألكثر من ٣٠ يوًما.  

يتــم قيــاس مخصصــات خســائر الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى   
ــاوي  ــغ يس ــا بمبل ــر دائًم ــل كبي ــدون تموي ــة ب ــات اإليجاري ــة والمديوني ــول التعاقدي واألص

خســارة االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة.

ال يعــرف المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  رقــم ٩ مصطلــح “التعثــر” ، ولكنــه   
التعريــف متســًقا مــع ذلــك  القيــام بذلــك. يجــب أن يكــون  يتطلــب مــن كل كيــان 
المســتخدم ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان الداخليــة لــألداة الماليــة ذات الصلــة، ويجــب 
أن يتــم أخــذ المؤشــرات النوعيــة فــي االعتبــار - علــى ســبيل المثــال. خــرق العهــود - عنــد 

االقتضــاء.

ــح أن  ــر المرج ــن غي ــون م ــا يك ــر عندم ــة تعث ــي حال ــي ف ــل المال ــركة أن األص ــر الش تعتب  
يســدد الطــرف المقابــل التزاماتــه اإلئتمانيــة بالكامــل للشــركة )بنــاًء علــى المؤشــر 
أعــاله(، دون أن تلجــأ الشــركة إلجــراءات مثــل تحصيــل قيمــة الضمــان )إذا كان هنــاك أي 
ضمــان محتفــظ بــه(؛ أو أن األصــل المالــي قــد تخطــى موعــد اإلســتحقاق بعــدد أيــام أكثــر 

ممــا يلــي:

تجاوز موعد اإلستحقاق الفئة

يوم 360 العمالء الحكومة - الكهرباء

يوم 90 العمالء من القطاع الخاص - الكهرباء

يوم 90 العمالء المياه

خســائر اإلئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة: هــذه الخســائر هــي خســائر ائتمانيــة متوقعــة   
ــة، إذا  ــع ألداة مالي ــر المتوق ــدى العم ــى م ــة عل ــر المحتمل ــداث التعث ــع أح ــن جمي ــج ع تنت
ــائر  ــط لخس ــج مبس ــار نه ــي إط ــان أو ف ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف ــادة كبي ــاك زي ــت هن كان
ائتمانيــة متوقعــة لمــدة ١٢ شــهراً: هــذه الخســائر جــزء مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة 
الناتجــة عــن أحــداث التعثــر المحتملــة فــي غضــون ١٢ شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر )أو لفتــرة 

أقصــر إذا كانــت العمــر المتوقــع لــألداة أقــل مــن ١٢ شــهًرا(.

إن الفتــرة القصــوى التــي يتــم أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة   
هــي الحــد األقصــى للفتــرة التعاقديــة التــي تتعــرض بهــا الشــركة لمخاطــر االئتمــان. 
تتعــرض األصــول لتناقــص القيمــة اإلئتمانيــة إذا وقــع بالفعــل حــدث أو أكثــر مــن وكان 

ــل. ــدرة لألص ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي ــى التدفق ــار عل ــر ض ــا تأثي له

لــم يتــم تعريــف مصطلــح "الزيــادة الملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان" فــي المعيــار    
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩. يقــرر الكيــان كيفيــة تعريــف هــذا المصطلــح فــي 
ــم  ــي بتقيي ــر مال ــخ كل تقري ــأة بتاري ــوم المنش ــن األدوات. تق ــددة م ــه المح ــياق أنواع س
مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األدوات الماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج 
المبدئــي. إلجــراء التقييــم، يقــوم الكيــان بدراســة التغيــرات فــي مخاطــر التعثــر فــي 

ــة. ــان المتوقع ــائر االئتم ــة خس ــي قيم ــرات ف ــن التغي ــداًل م ــداد ب الس

ــي  ــان ف ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف ــادة كبي ــاك زي ــت هن ــا إذا كان ــم م ــأة بتقيي ــوم المنش تق  
تاريــخ كل تقريــر مالــي. إن نمــوذج انخفــاض القيمــة فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
الماليــة رقــم ٩ متماثــل، ويمكــن لألصــول االنتقــال إلــى فئــة خســائر االئتمــان المتوقعــة 

ــا. ــروج منه والخ

ــداد  ــي الس ــر ف ــر التعث ــي مخاط ــر ف ــة األكب ــادة المطلق ــإن الزي ــرة"، ف ــون "كبي ــي تك ولك  
ــى  ــدأي أعل ــد اإلدراج المب ــداد عن ــي الس ــر ف ــن التعث ــى م ــر أعل ــل ذي مخاط ــة ألص المتطلب
منهــا مقارنــة بأصــل ذي مخاطــر منخفضــة للتعثــر فــي الســداد عنــد اإلدراج المبــدأي.

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي احتمالية مرجحة لتقدير خسائر االئتمان.  

األصول المالية التي لم تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقارير المالية.  

ــن  ــرق بي ــدي )أي الف ــز النق ــه العج ــع أوج ــة لجمي ــة الحالي ــا القيم ــى أنه ــها عل ــم قياس يت  
التدفقــات النقديــة المســتحقة للشــركة وفًقــا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع 
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الشــركة اســتالمها(.

األصول المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية في تاريخ التقارير المالية  

يتــم قياســها بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات   
لألصــل  األصلــي  الفعلــي  الفائــدة  بســعر  مخصومــة  المقــدرة  المســتقبلية  النقديــة 
المالــي. يتــم إدراج أي تســوية فــي حســاب الربــح أو الخســارة كأربــاح أو خســائر انخفــاض 

ــة. ــي القيم ف
عرض خسائر االئتمان المتوقعة  

يتــم خصــم مخصصــات الخســائر لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة مــن   
ــارة أو  ــح أو الخس ــاب الرب ــى حس ــا عل ــم تحميله ــول ويت ــة لألص ــة الدفتري ــي القيم إجمال

ــاء. ــب االقتض ــر حس ــامل اآلخ ــل الش ــة الدخ قائم

الشطب  

يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة ألصــل مالــي )إمــا جزئًيــا أو كلًيــا( إلــى الحــد الــذي   
ــرر  ــا تق ــا عندم ــال عموم ــو الح ــذا ه ــترداده. ه ــي الس ــال واقع ــاك احتم ــه هن ــون مع ال يك
الشــركة أن المديــن ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن تتولــد منهــا تدفقــات 
نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ الخاضعــة للشــطب. ومــع ذلــك، قــد تظــل األصــول الماليــة 
المشــطوبة خاضعــة ألنشــطة التنفيــذ حتــى تنتوافــق مــع إجــراءات الشــركة الســترداد 

ــغ المســتحقة. المبال
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9  

تــم تطبيــق التغييــرات فــي السياســات المحاســبية الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار الدولــي   
ــة،  ــي المعدل ــر الرجع ــة األث ــتخدام طريق ــر ٢٠١٨، باس ــن ١ يناي ــاًرا م ــة ٩ اعتب ــر المالي للتقاري
وبالتالــي لــم تتــم إعــادة تحديــد الفتــرة المقارنــة. يتــم تســجيل الفــروق فــي القيمــة 
ــر الماليــة ٩  الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاري

ــر ٢٠١٨. ــي ١ يناي ــة ف ــزة االفتتاحي ــاح المحتج ــي األرب ف

وفًقــا لذلــك، ال تعكــس المعلومــات المقدمــة لعــام ٢٠١٧ متطلبــات المعيــار الدولــي   
الماليــة ٩ وبالتالــي فهــي غيــر قابلــة للمقارنــة. للتقاريــر 

ــي ٣٩  ــبة الدول ــار المحاس ــب معي ــة بموج ــاس األصلي ــات القي ــي فئ ــدول التال ــح الج يوض  
وفئــات القيــاس الجديــدة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ٩ ألصــول الشــركة 

ــر ٢٠١٨: ــي ١ يناي ــة ف ــان المتوقع ــارة االئتم ــة لخس الخاضع

األصــول الماليــة بالتكلفــة المطفــأة بعــد إعــادة التصنيــف والتعديــالت الناشــئة عــن   
.١٥ رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  تطبيــق 

 القيمة
 الدفترية
 الجديدة
 بموجب

 المعيار الدولي
 إلعداد التقارير
المالية رقم 9

 إعادة
القياس

 إعادة
 التصنيف

 القيمة
 الدفترية
 األصلية
 بموجب

 معيار
 الُمحاسبة

 الدولية رقم
39

 التصنيف
 الجديد

 بموجب
 المعيار

 الدولي إلعداد
 التقارير

المالية رقم 9

 التصنيف
 األصلي

 بموجب
 معيار

 الُمحاسبة
 الدولية رقم

39

 األصل
 خاضع

 لخسارة
 ائتمانية
 متوقعة

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع

19,090 - -

19,900

 محتفظ
  للتحصيل
 للتكلفة
الُمطفأة

 القروض و
مديونيات

 النقدية
 واألرصدة
البنكية

25,940 1,270 - 27,210  محتفظ
  للتحصيل
 للتكلفة
الُمطفأة

 القروض و
مديونيات

 ذمم
 تجارية
 مدينة
وأخرى

45,030 1,270 - 46,300

يحلل الجدول التالي تأثير االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية ٩  

 أثر تطبيق المعيار الدولي
 إلعداد التقارير المالية رقم

9 كما في 1 يناير 2018

أثر علي تغيرات في حقوق الملكية

ألف ر.ع األرباح المحتجزة

1,079 االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة في 1 يناير 2018 - بعد خصم 
الضرائب

191 التزام الضريبة المؤجلة

1,270 التعديالت الناتجة عن القياس )إيضاح 8(
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٣-٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٥ " إيرادات من العقود مع العمالء

المبرمــة  العقــود  مــن  "اإليــرادات   ،١٥ رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار   
مــع العمــالء"، يحــل محــل المعيــار المحاســبي الدولــي ١٨ الــذي يغطــي عقــود الســلع 
والخدمــات والمعيــار الدولــي ١١ الــذي يغطــي عقــود البنــاء. يوفــر المعيــار الجديــد تفاصيــل 
البضائــع  نقــل  ليعكــس  اإليــرادات  إلدراج  خطــوات  خمــس  مــن  واســلوبًا  محّســنة 
والخدمــات إلــى العمــالء. يتمثــل المبــدأ األساســي للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية 
رقــم ١٥ فــي أن المنشــأة تــدرج اإليــرادات المتعلقــة بنقــل البضائــع أو الخدمــات الموعــودة 
عندمــا تنتقــل الســيطرة علــى الســلع أو الخدمــات إلــى العمــالء. يجــب أن يعكــس مبلــغ 
اإليــرادات المدرجــة المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة الحصــول عليــه مقابــل تلــك الســلع 
أو الخدمــات. ويختلــف هــذا عــن المبــدأ الــوارد فــي معيــار اإليــرادات الحالــي والــذي يتطلــب 
إجــراء تقييــم لمتــى يتــم نقــل مخاطــر ومكافــآت الســلع والخدمــات بــداًل مــن الســيطرة 

ــات. ــلع أو الخدم ــك الس ــى تل عل

ــات  ــدرج الكيان ــلوب، ت ــذا االس ــب ه ــدل. بموج ــي مع ــر رجع ــق بأث ــار بالتطبي ــمح المعي س  
التعديــالت االنتقاليــة فــي األربــاح المحتجــزة فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي، أي دون إعــادة 
ذكــر الســنة المقارنــة. وتحتــاج فقــط إلــى تطبيــق القواعــد الجديــدة علــى العقــود التــي لــم 
تكتمــل اعتبــاًرا مــن تاريــخ تقديــم التطبيــق المبدئــي. تاريــخ التطبيــق اإللزامــي للمعاييــر 

ــر ٢٠١٨. ــر الماليــة ١٥ هــو ١ يناي الدوليــة إلعــداد التقاري

يتزامــن نقــل الســيطرة علــى خدمــات التوزيــع أو النقــل الخاصــة بالشــركة مــع اســتخدام   
شــبكة الشــركة، حيــث تمــر الكهربــاء والمــاء عبــر شــبكة الشــركة وتصــل إلــى العمــالء. 
تفــي الشــركة بشــكل رئيســي بالتزاماتهــا فــي األداء بمــرور الوقــت، ويتوافــق مبلــغ 
ــاء  ــات الكهرب ــتحقة لكمي ــا والمس ــم تحريره ــي ت ــغ الت ــع المبال ــجلة م ــرادات المس اإلي

ــالء. ــى العم ــا إل ــا / نقله ــم توصيله ــي ت ــاه الت والمي

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ١٥: اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع   
العمــالء. يتــم اآلن إرجــاء مســاهمات األعمــال الرأســمالية المتعلقــة بالتوصيــل لعمالء 
ــدار  ــى م ــا عل ــراج عنه ــم اإلف ــي ويت ــز المال ــة المرك ــي قائم ــد ف ــات عق ــركة كالتزام الش
فتــرة صالحيــة أصــل التوصيــل. كانــت اإليــرادات الســابقة تســجل بمجــرد االنتهــاء مــن 
العمــل. يلخــص الجــدول التالــي التأثيــر، بعــد خصــم الضرائــب، علــى االنتقــال إلــى المعيــار 

ــر ٢٠١٨. ــي ١ يناي ــزة ف ــاح المحتج ــى األرب ــم ١٥ عل ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع الدول

ألف ريال العماني  أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 كما في 1
يناير 2018

- اإليرادات من بيع الكهرباء

)1,121( اإليرادات من رسوم التوصيل والنقل

)1,121( األثر في 1 يناير 2018  

قبــل تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ١٥، كانت الشــركة تــدرج الجزء   
الرأســمالي مــن رســوم التركيــب واالتصــال علــى أســاس دوري، بنــاًء علــى المبلــغ المتفــق 
ــر  ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــق المعي ــد تطبي ــك، عن ــع ذل ــاط. وم ــق باألقس ــه والمتعل علي
الماليــة رقــم ١٥، يجــب تمييــز المحتــوى التمويلــي الكبيــر عــن العائــد. وبنــاء علــى ذلــك، 
قامــت الشــركة بفصــل المحتــوى التمويلــي الكبيــر عــن اإليــرادات التــي تســتند إلــى خطــة 
الســداد المتفــق عليهــا مــع العميــل، فــي حيــن أن اإليــرادات المتعلقــة بأصــول الربــط يتــم 
اســتردادها طــوال فتــرة العمــر اإلنتاجــي لألصــل المتصــل والــذي تحــدده الجهــة الرقابيــة 

)أي ٣٥ ســنة(.

ــرق  ــأ ف ــد نش ــداد، فق ــرة الس ــط وفت ــل الرب ــي ألص ــر اإلنتاج ــن العم ــرق بي ــود ف ــًرا لوج نظ  
بمبلــغ ١.١٢١ مليــون ريــال عمانــي )صافــي الضريبــة( فيمــا يتعلــق بالســنوات الســابقة بيــن 
ــار  ــب المعي ــجيلها بموج ــرض تس ــن المفت ــي كان م ــرادات الت ــجلة واإلي ــرادات المس اإلي

الدولــي للتقاريــر الماليــة ١٥.
التأثير تطبيق على قائمة المركز المالي  

تلخــص الجــداول التاليــة تأثيــرات تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ١٥ علــى قائمــة   
المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ وقائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل 
الشــامل اآلخــر للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، لــكل بنــد مــن البنــود المتأثــرة. ولــم 
يكــن هنــاك أي تأثيــر جوهــري علــى قائمــة التدفقــات النقديــة للشــركة للســنة المنتهيــة 

فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨.
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 الرصيد دون تطبيق
المعيار الدولي 15

آلف ر.ع

 التعديالت
آلف ر.ع

 كما وردت في
تقرير سابق

آلف ر.ع

إيضاح

 األصول

اإلصول غير المتداولة

332,396 - 332,396 6  الممتلكات واآلالت والمعدات 

 االصول المتداولة 

7,799 - 7,799 7  المخزون 

44,537 - 44,537 8  ذمم تجارية مدينة وأخرى 

36,839 - 36,839 9 النقد وما يعادل النقد 

89,175 - 89,175 إجمالي األصول المتداولة 

421,571 - 421,571  مجموع األصول 

 حقوق الملكية واإللتزامات 

 رأس المال واالحتياطيات 

100,000 - 100,000 10  رأس المال 

1,178 - 1,178 11  االحتياطي القانوني 

2,070 - 2,070 12  االحتياطي العام 

37,216 1,273 35,943  األرباح المحتجزة 

1,589 - 1,589 13  أموال المساهمين 

142,053 1,273 140,780 إجمالي حقوق الملكية 

االلتزامات 

 اإللتزامات غير متداولة 

135,828 - 135,828 14  قرض األجل 

- - - 15 المبلغ المستحق لشركة قابضة

 الرصيد دون تطبيق
المعيار الدولي 15

آلف ر.ع

 التعديالت
آلف ر.ع

 كما وردت في
تقرير سابق

آلف ر.ع

إيضاح

1,345 - 1,345 16 مخصصات

16,700 198 16,502 17 التزام ضريبي مؤجل

- )13( 13 19 التزام عقد

58,374 )1,389( 59,763 18 اإليرادات المؤجلة

212,247 )1,204( 213,451  إجمالي االلتزامات غير المتداولة

اااللتزامات المتداولة

16,735 - 16,735 14  قرض ألجل 

2,862 )69( 2,931 18 اإليرادات المؤجلة

47,105 - 47,105 20 دائنيات تجارية وأخرى

- - - 21 قروض قصير ألجل

569 - 569 16 مخصصات

67,271 )69( 67,340 إجمالي االلتزامات المتداولة 

279,518 )1,273( 280,791  اجمالي االلتزامات 

421,571 - 421,571  إجمالي حقوق الملكية 
 وااللتزامات

أثر تطبيق قائمة األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى  
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 الرصيد دون تطبيق
المعيار الدولي 15

آلف ر.ع

 التعديالت
آلف ر.ع

 كما وردت في
تقرير سابق

آلف ر.ع

إيضاح

125,792 126 125,666 22 إيرادات

)94,123( - )94,123( 23 تكاليف المبيعات

31,669 126 31,543 إجمالي الربح

)16,267( - )126,267( 24 مصروفات إدارية وعمومية

4,162 143 4,019 26 إيرادات أخرى

19,563 268 19,295 ربح التشغيل

72 )166( 188 27 إيرادات التمويل

)6,873( - )6,873( 27 تكاليف التمويل

12,762 152 12,610 الربح قبل الضريبة

)2,501( - )2,501( 28 الضريبة

ربح السنة

10,261 152 10,109 إجمالي الدخل الشامل للسنة

فيمــا يلــي تفاصيــل السياســات المحاســبية الهامــة الجديــدة وطبيعــة التغييــرات فــي   
السياســات المحاســبية الســابقة فيمــا يتعلــق بخدمــات الشــركة المختلفــة.

بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ١٥، يتــم إدراج اإليــرادات عندمــا يحصــل   
ــيطرة  ــل الس ــت نق ــد توقي ــات. إن تحدي ــع أو الخدم ــى البضائ ــيطرة عل ــى الس ــل عل العمي

ــًا. ــب أحكام ــت - يتطل ــرور الوق ــا أو بم ــت م ــي وق -ف

 نوع المنتج /
الخدمة

طبيعة ، وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء، وشروط الدفع الهامة  طبيعة التغيير
 في السياسة
المحاسبية

 أ. بيع
 الكهرباء /

المياه

 يعتبر بيع الكهرباء والمياه سلسلة من السلع أو الخدمات المتميزة
 بشكل كبير والتي لها نفس نمط النقل إلى العميل. تقوم الشركة

 بتحويل السيطرة على الكهرباء والمياه عبر الزمن، وبالتالي، تلبي
 التزام األداء وتدرج اإليرادات مع مرور الوقت حيث يتلقى العميل في

 نفس الوقت ويستهلك الكهرباء والمياه التي تنقلها الشركة.
 تقوم الشركة بقياس تقدم نقل كل وحدة مميزة في السلسلة إلى

.)العميل )طريقة المخرجات أو عدد الوحدات

 لم يكن
 لتطبيق المعيار

 الدولي إلعداد
 التقارير المالية

ً .15 تأثيراً كبيرا

 ب. رسوم
ربط ونقل

 تمثل الخدمات التي يتضمنها العقد )أي خدمة الربط واستمرار الولوج
 إلى شبكة الكهرباء( التزاًما فردًيا باألداء حتى يتم ملء كامل الوقت،

 حيث ال يتم التمييز بينهما في سياق العقد. تعتبر الشركة جميع
 الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان العقد يحتوي على

 عنصر تمويلي وما إذا كان العنصر التمويلي هذا مهًما للعقد. عند
 تحديد سعر الصفقة، تقوم الشركة بتعديل المبلغ الموعود للنظر

 لتأثيرات القيمة الزمنية للنقود إذا كان توقيت الدفعات المتفق عليها
 من قبل األطراف في العقد )سواء بشكل صريح أو ضمني( يوفر

 للعميل أو الشركة فائدة كبيرة لتمويل نقل البضائع أو الخدمات إلى
.الزبون

 لم يكن
 لتطبيق المعيار

 الدولي إلعداد
 التقارير المالية

ً .15 تأثيراً كبيرا

يوم 90 العمالء المياه

اإليرادات  

طبقــت الشــركة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ١٥ إعتبــاراً مــن ١ ينايــر ٢٠١٨.   
ــداد  ــد إع ــة عن ــبية التالي ــات المحاس ــق السياس ــركة بتطبي ــت الش ــك، قام ــة لذل ونتيج

ــة. ــا المالي قوائمه

ــق  ــركة تطبي ــى الش ــب عل ــرادات، يج ــاق إدراج اإلي ــن نط ــددة ضم ــود المح ــبة للعق بالنس  
المبالــغ. اإليــرادات وأي  إدراج  يتــم  نمــوذج خماســي الخطــوات لتحديــد متــى 

تــدرج الشــركة إيــرادات العقــود مــع العمــالء بنــاًء علــى النمــوذج خماســي الخطــوات   
:١٥ رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  فــي   عليــه  المنصــوص 

الخطــوة 1: تحديــد العقــود مــع العمــالء: يعــرف العقــد علــى أنــه اتفــاق بيــن طرفيــن أو أكثــر   
ــتيفائها. ــب اس ــد يج ــكل عق ــر ل ــس معايي ــذة ويؤس ــوق ناف ــه حق ــج عن ينت
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الخطــوة 2: تحديــد التزامــات األداء فــي العقــد: التــزام األداء هــو وحــدة حســاب ووعــد فــي   
العقــد مــع العميــل لتحويــل بضاعــة أو خدمــة للعميــل.

الخطــوة ٣: تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر المعاملــة هــو المبلــغ المقابــل الــذي تتوقــع   
معــه الشــركة أن يحــق لهــا اســتبدال تحويــل البضاعــة أو الخدمــة المتعهــدة للعميــل 

ــة. ــراف ثالث ــن أط ــة ع ــة نياب ــغ المحصل ــتثناء المبال باس

الخطــوة ٤: تخصيــص ســعر المعاملــة اللتزامــات األداء فــي العقــد: بالنســبة للعقــد الــذي   
يتضمــن أكثــر مــن التــزام أداء واحــد، تخصــص الشــركة ســعر المعاملــة لــكل التــزام أداء 
بمبلــغ يصــف المقابــل الــذي تعتقــد الشــركة انــه يحــق لهــا مقابــل الوفــاء بــكل التــزام 

أداء.

الخطوة 5: إدراج اإليرادات: عندما تفي الشركة بالتزامات األداء.  

احــد  تســتوفي  عندمــا  الوقــت؛  بمــرور  اإليــرادات  وتــدرج  األداء  بالتــزام  الشــركة  تفــي   
التاليــة: المعاييــر 

1. يتلقــى العميــل ويســتهلك فــي نفــس الوقــت المنافــع التــي يوفرهــا أداء الشــركة   
أو بــاألداء؛  الشــركة  تقــوم  عندمــا 

2. يقــوم أداء الشــركة بإنشــاء أو تعزيــز أصــل يتحكــم فيــه العميــل عنــد إنشــاءه أو   
أو تحســينه؛ 

٣. ال يقــوم أداء الشــركة بإنشــاء أصــول ذات اســتخدام بديــل للشــركة وللشــركة حــق   
ــه. ــى تاريخ ــل حت ــألداء المكتم ــداد ل ــي الس ــذ ف ناف

فــي حالــة عــدم الوفــاء بــأي مــن الشــروط أعــاله عنــد أداء اإللتــزام، يتــم إدراج اإليــراد فــي   
الوقــت الــذي يتــم أداء اإللتــزام.

المقابل المتغير  

يتــم تقديــر مبالــغ المقابــل المتغيــر إمــا بقيمــة متوقعــة أو بالمبلــغ المرجــح وتــدرج فــي   
ــس. ــن ينعك ــد ل ــة أن العائ ــل للغاي ــن المحتم ــه م ــون في ــذي يك ــد ال ــى الح ــرادات إل اإلي

مكّون تمويلي هام  

تقــوم الشــركة بتقييــم مكــّون تمويلــي كبيــر، إذا كانــت الفتــرة بيــن دفــع العميــل ونقــل   
ــام  ــن ع ــر م ــرة( أكث ــات المتأخ ــا أو للدفع ــات مقدًم ــواء للمدفوع ــات )س البضائع/الخدم

ــود  ــة للنق ــة الزمني ــي القيم ــر ف ــد للنظ ــغ المتعه ــل المبل ــركة بتعدي ــوم الش ــد. تق واح
ــان. ــر االئتم ــس مخاط ــب يعك ــدة مناس ــعر فائ ــتخدام س باس

تعديل العقد  

يحــدث تعديــل العقــد عندمــا توافــق الشــركة والعميــل علــى تغييــر فــي العقــد إما إلنشــاء   
حقــوق والتزامــات جديــدة قابلــة للتنفيــذ أو لتغييــر الحقــوق وااللتزامــات القائمــة القابلــة 
للتنفيــذ. ال يتــم إدراج اإليــرادات المتعلقــة بالتعديــل إلــى أن تتــم الموافقــة عليــه، ويمكــن 
أن تكــون الموافقــة خطيــة أو شــفهية أو ضمنيــة مــن خــالل الممارســات التجاريــة 

العرفيــة.

تعامــل الشــركة تعديــل العقــد كعقــد منفصــل إذا نتــج عنــه إضافــة التــزام أداء منفصــل   
ويعكــس الســعر ســعر البيــع المســتقل لهــذا االلتــزام بــاألداء. وبخــالف ذلــك، يتــم 
ــر فقــط علــى ســعر الصفقــة(  حســاب التعديــل )بمــا فــي ذلــك تلــك التعديــالت التــي تؤث

كتســوية للعقــد األصلــي، إمــا مســتقبلًيا أو مــن خــالل تســوية تراكميــة.

ــي  ــات ف ــلع أو الخدم ــت الس ــتقبلي إذا اختلف ــر مس ــل بأث ــاب التعدي ــركة بحس ــوم الش تق  
الشــركة بحســاب  تقــوم  وبالمقابــل،  التعديــل.  المنقولــة قبــل  تلــك  التعديــل عــن 
التعديــل مــن خــالل تعديــل تجميــع تراكمــي إذا كانــت الســلع أو الخدمــات فــي التعديــل 
غيــر مختلفــة وهــي جــزء مــن التــزام أداء واحــد ال يتــم الوفــاء بــه إال بشــكل جزئــي فقــط 

ــد. ــل العق ــد تعدي عن
تكلفة االستالم والوفاء  

ــل إال إذا  ــع العمي ــد م ــى عق ــول عل ــة للحص ــف اإلضافي ــملة التكالي ــركة برس ــوم الش تق  
كانــت فتــرة اســتهالك هــذه التكاليــف أقــل مــن ســنة واحــدة.

إذا كانــت التكاليــف المتكبــدة فــي تنفيــذ عقــد مــع عميــل ال تدخــل فــي نطــاق توجيهــات   
أخــرى - علــى ســبيل المثــال؛ المخــزون أو األصــول غيــر الملموســة أو الممتلــكات 
واآلالت والمعــدات - وعندئــذ، تــدرج الشــركة األصــول فقــط إذا اســتوفت تكاليــف الوفــاء 

ــة: ــر التالي المعايي

• تعلقت مباشرة بعقد قائم أو محدد؛  

فــي  األداء  التزامــات  لتلبيــة  اســتخدامها  ســيتم  التــي  المــوارد  عــززت  أو  أنشــئت   •  
و المســتقبل؛ 
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• كان من المتوقع أن يتم استردادها.  

إذا كانــت التكاليــف المتكبــدة لتنفيــذ العقــد فــي نطــاق توجيهــات أخــرى، فتقوم الشــركة   
بحســاب هــذه التكاليــف باســتخدام التوجيهــات األخــرى.

تقــوم الشــركة بإطفــاء األصــول المدرجــة للتكاليــف للحصــول علــى و/أو الوفــاء بالعقــد   
ــا  ــق به ــي يتعل ــة الت ــة أو الخدم ــل البضاع ــط تحوي ــع نم ــى م ــي يتماش ــاس نظام ــى أس عل
األصــل. فــي حالــة انخفــاض القيمــة، تــدرج الشــركة تلــك الخســائر إلــى الحــد الــذي تتخطــى 

ــة لألصــل القيمــة القابلــة لإلســترداد. معــه القيمــة الدفتري
إيرادات توزيع وتوريد الكهرباء  

يمثــل اإليــراد القيمــة العادلــة للدخــل القابــل لإلســتالم فــي الســياق العــادي لالعمــال مــن   
بيــع الكهربــاء للحكومــة، والزبائــن التجارييــن والســكنيين ضمــن شــبكة توزيع الشــركة 
بمــا فــي ذلــك اإليــراد غيــر المفوتــر خــالل الفتــرة مــن تاريــخ آخــر فاتــورة إلــى نهايــة فتــرة 

التقريــر واإليــرادات األخــرى المتعلقــة بالكهربــاء.

اإليــرادات األخــرى المتعلقــة بالكهربــاء بمــا فيهــا رســوم المناقصــات  إدراج  يتعلــق   
والتوصيــل. التركيــب  برســوم  المتعلقــة  المؤجلــة  واإليــرادات 

ــرادات الزائدة/)العجزيــة( للحــد األقصــى المســموح بــه مــن قبــل  يتــم إرجــاء إجمالــي اإلي  
الصيغــة التنظيميــة وفًقــا لمتطلبــات الترخيــص إلــى الســنة التاليــة ويتــم إظهــاره 

كإلتزامــات متداولــة أخــرى / )أصــول متداولــة أخــرى(.

الفتــرات  جميــع  علــى  المحاســبية  السياســات  بتطبيــق  باســتمرار  الشــركة  قامــت   
المحاســبية  السياســات  فــي  التغيــرات  باســتثناء  الماليــة  القوائــم  فــي  المعروضــة 

أعــاله.  ٣-٢ ايضــاح  فــي  والمفصلــة  الجديــد  المعيــار  تطبيــق  عــن  الناتجــة 
٤ - ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

بيان اإللتزام

تــم إعــداد القوائــم الماليــة طبقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ومتطلبــات قانــون 
وتعديالتــه.  ١٩٧٤ لســنة  التجاريــة  الشــركات 

أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية .

ــع  ــة للمقابــل الممنــوح مقابــل البضائ تســتند التكلفــة التاريخيــة عــادة علــى القيمــة العادل
ــات. والخدم

ــال العمانــي ، ويتــم تقريبهــا إلــى أقــرب ريــال عمانــي ، وهــي  يتــم إعــداد البيانــات الماليــة بالري
ــركة. ــة للش ــرض العمل ــة وع ــة الوظيفي العمل

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة اســتخدام 
بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة. كمــا يتطلــب مــن اإلدارة ممارســة تقديرهــا فــي 
عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة. تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي 
التــي تكــون فيهــا االفتراضــات  أو المجــاالت  التعقيــد  أو  التقديــر  علــى درجــة كبيــرة مــن 

ــاح ٥. ــي إيض ــة ف ــم المالي ــة للقوائ ــرات جوهري والتقدي
تحديد القيم العادلة

فــي  العادلــة  القيمــة  قياســات  تصنــف   ، الماليــة  التقاريــر  ألغــراض   ، ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
المســتويات ١ و ٢ و ٣ بنــاء علــى درجــة مالحظــة مدخــالت قياســات القيمــة العادلــة وأهميــة 
ــي: ــه كالتال ــن توضيح ــا يمك ــو م ــة ككل ، وه ــة العادل ــات القيم ــى قياس ــالت عل ــك المدخ تل
ــول  ــطة ألص ــوق نش ــي س ــة( ف ــر معدل ــة )غي ــعار مدرج ــي أس ــالت ه ــتوى ١:  المدخ • المس

ــاس.  ــخ القي ــي تاري ــا ف ــول إليه ــركة الوص ــن للش ــددة يمك ــات مح وإلتزام
• المســتوى ٢: المدخــالت هــي مدخــالت ملحوظــة لألصــل أو اإللتــزام ســواء بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر ، عــدا عــن األســعار المدرجــة المضمنــة فــي المســتوى ١. 
• المستوى ٣: المدخالت هي مدخالت غير ملحوظة لألصل أو اإللتزام.

السياسات المحاسبية الرئيسية موضحة أدناه.
الممتلكات واآلالت والمعدات

تــدرج الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة مخصومــًا منهــا االســتهالك المتراكــم 
ــة خســائر انخفــاض محــددة. تكاليــف الممتلــكات واآلالت والمعــدات هــي ســعر الشــراء  وأي
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باإلضافــة إلــى أي مصروفــات عرضيــة ضروريــة لتحويــل األصول لوضعهــا ومكانهــا المقصود.
المصروفات الالحقة

تتــم رســملة المصروفــات الناتجــة عــن اســتبدال أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت 
ــة  ــتقبلية المضمن ــة المس ــع االقتصادي ــون المناف ــل أن تك ــن المحتم ــدات إذا كان م والمع
ســتتدفق إلــى الشــركة ويمكــن قيــاس تكلفتهــا بشــكل موثوق. جميــع مصروفــات الصيانة 
األخــرى يتــم إدراجهــا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى كمصروفــات 

كيفمــا وعندمــا يتــم تكبدهــا.
االستهالك 

ــاس  ــى أس ــرى عل ــاملة األخ ــرادات الش ــائر واإلي ــاح أو الخس ــة األرب ــي قائم ــتهالك ف ــدرج االس ي
القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل جــزء فــي بنــد الممتلــكات 
واآلالت والمعــدات ، حيــث أنهــا األقــرب فــي عكــس نمــوذج االســتهالك للمنافــع االقتصاديــة 

ــل. ــي األص ــة ف ــتقبلية المضمن المس

األعمار اإلنتاجية الرئيسية المقدرة لهذا الغرض هي:

السنوات األصول

30 المباني على أراضي مستأجرة

20 , 40 أعمال توزيع الكهرباء 

20 , 50 الخطوط والتوصيالت الكهربائية

15 , 30 مولدات الديزل

20 , 40 أصول المحطات الفرعية

20 , 40 أجهزة تحلية المياه

20 , 40 المعدات والماكينات األخرى 

5 , 7 أثاث وتركيبات وسيارات 

20 قطع غيار المعدات 

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

ــزاً  ــي جاه ــل المعن ــون األص ــا يك ــة. وعندم ــذ بالتكلف ــد التنفي ــمالية قي ــال الرأس ــدرج األعم ت

ــد  ــمالية قي ــال الرأس ــل األعم ــم تحوي ــبين ، يت ــع المناس ــة والموق ــب الحال ــتخدام حس لالس
إلــى فئــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات المناســبة ويتــم اســتهالكها حســب  التنفيــذ 

سياســات االســتهالك المطبقــة فــي الشــركة.

ــة  ــا الدفتري ــًا لقيمه ــدد وفق ــدات تح ــكات واآلالت والمع ــتبعادات الممتل ــائر اس ــاح وخس أرب
ــغيل. ــاح التش ــد أرب ــد تحدي ــي عن وتراع

النقد والنقد المعادل

يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن نقديــة بالصنــدوق وودائــع تحــت الطلــب. النقــد المعــادل 
هــو إســتثمارات قصيــرة األجــل ، ذات ســيولة عاليــة ، قابلــة للتحويــل بســهولة لمبلــغ نقــدي 
معلــوم ، وهــي ليســت معرضــة لمخاطــر جوهريــة للتغيــرات فــي القيمــة وتســتحق خــالل 

ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ اإليــداع.
االلتزامات المالية

القروض

المتكبــدة  التكاليــف  خصــم  بعــد  صافــي  العادلــة،  بالقيمــة  مبدئيــًا  القــروض  إدراج  يتــم 
للمعاملــة. يتــم تصنيــف القــروض كإلتزامــات متداولــة مــا لــم يكــن لــدى الشــركة حــق غيــر 
مشــروط فــي تأجيــل تســوية االلتــزام لمــدة ال تقــل عــن اثنــي عشــر شــهراً بعــد تاريــخ التقريــر.

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

الذمــم الدائنــة هــي التزامــات تدفــع للبضائــع أو الخدمــات التــي تــم الحصــول عليهــا فــي 
ســياق األعمــال االعتياديــة مــن مورديــن. الحســابات المســتحقة الدفــع مصنفــة كإلتزامــات 
متداولــة إذا اســتحقت الدفعــات خــالل ســنة أو أقــل )أو فــي دورة تشــغيل األعمــال العاديــة إذا 

كانــت بمــدة أطــول( وإن لــم تكــن كذلــك ، يتــم إدراجهــا كإلتزامــات غيــر متداولــة.

ــتلمة  ــات المس ــع والخدم ــل البضائ ــدادها مقاب ــب س ــغ الواج ــات المبال ــاب التزام ــم احتس يت
ــدر. ــم تص ــركة أم ل ــر للش ــا فواتي ــدرت عنه ــواًء أص س

المخزون 

يــدرج المخــزون علــى أســاس التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. تتكــون 
التكلفــة مــن تكلفــة المشــتريات مضافــًا إليهــا، حيثمــا ينطبــق، تكاليــف العمالــة المباشــرة 
والمصروفــات التــي تكبدتهــا الشــركة فــي ســبيل الوصــول بالمخــزون إلــى شــكله ومكانــه 
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الحالييــن.  يتــم احتســاب التكلفــة بشــكل رئيســي باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح. 
ــم  ــًا لتقيي ــة وفق ــة والمتقادم ــة الحرك ــزون بطيئ ــواد المخ ــل م ــغ مقاب ــص مبال ــم تخصي يت

اإلدارة.
مخصص منافع الموظفين

يتــم إدراج االلتزامــات المتعلقــة بالمنافــع المســتحقة للموظفيــن فيمــا يتعلــق باألجــور 
ــراء  ــة إلج ــاك حاج ــون هن ــل أن تك ــن المحتم ــون م ــا يك ــنوية ، عندم ــازة الس ــب واإلج والروات

ــا. ــوق به ــورة موث ــها بص ــكان قياس ــه باإلم ــوية وأن تس

تســتحق مكافــآت نهايــة الخدمــة مــع مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل الُعمانــي لعــام ٢٠٠٣ 
ــتحقات  ــدرج مس ــى. ت ــا أعل ــركة ، أيهم ــن بالش ــد الموظفي ــروط تعاق ــًا لش ــه أو وفق وتعديالت
اإلجــازة الســنوية وبــدل تذاكــر الســفر عنــد اســتحقاقها للموظفيــن ويكــون اســتحقاق 
لاللتــزام المقــدر الناشــئ مقابــل الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الموظفيــن حتــى تاريــخ 
ــم  ــا يت ــة ، بينم ــات المتداول ــن االلتزام ــتحقاقات ضم ــك االس ــن تل ــاح ع ــم اإلفص ــر. يت التقري

ــداول. ــر مت ــزام غي ــة كإلت ــة الخدم ــآت نهاي ــق بمكاف ــتحقاق المتعل ــن االس ــاح ع اإلفص

يتــم احتســاب مخصــص مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن العمانييــن وفقــًا لقانــون 
التأمينــات االجتماعيــة لعــام ١٩٩١م وقانــون معاشــات ومكافــآت مــا بعــد الخدمــة لموظفــي 
العمانييــن  للموظفيــن  الخدمــة  نهايــة  مكافــآت  إحتســاب  يتــم  العمانيــة.  الحكومــة 
١ مايــو ٢٠٠٥ وفقــًا للشــروط  بتاريــخ  المنقوليــن مــن وزارة اإلســكان والكهربــاء والميــاه 
ــم  ــص وت ــن مخص ــم تكوي ــة. وت ــة والحكوم ــركة القابض ــن الش ــا بي ــاق عليه ــع االتف المتوق

ــي. ــز المال ــة المرك ــي قائم ــداول ف ــر مت ــزام غي ــه كإلت تصنيف

ــوم اإلدارة  ــن، تق ــات الموظفي ــم ١٩ - مخصص ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــكام المعي ــًا ألح وفق
بممارســة لتقييــم القيمــة الحاليــة اللتزامــات الشــركة كمــا فــي تاريــخ التقريــر، فيمــا يتعلــق 
باســتحقاقات نهايــة الخدمــة للموظفيــن المســتحقة الدفــع لتحديــد مــا إذا كانــت ال تختلــف 
اختالفــًا جوهريــًا مــن المخصــص المكــّون. وبموجــب هــذه الطريقــة، يتــم إجــراء تقييــم 
ــخ  ــي تاري ــع ف ــي المتوق ــب األساس ــركة والرات ــع الش ــف م ــة للموظ ــة المتوقع ــرة الخدم لفت
تــرك الخدمــة، مخصوًمــا علــى فتــرة الفتــرة المتبقيــة المتبقيــة باســتخدام معــدل المخاطــر 

فــي البلــد.
المخصصات  

ــتداللي  ــي أو اس ــزام قانون ــود الت ــد وج ــي عن ــز المال ــة المرك ــي قائم ــات ف ــم إدراج المخصص يت
ــي  ــق خارج ــدث تدف ــل أن تح ــن المحتم ــي م ــابقة والت ــالت س ــن معام ــج ع ــركة نات ــى الش عل

ــول. ــكل معق ــا بش ــن تقديره ــة يمك ــع اقتصادي لمناف

يمثــل المبلــغ المــدرج كمخصــص أفضل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتزامات 
الحاليــة فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي االعتبــار مخاطــر عــدم اليقيــن التــي تحيــط بااللتــزام. 
ــزام  ــوية االلت ــدرة لتس ــة المق ــات النقدي ــتخدام التدفق ــص باس ــاس المخص ــم قي ــا يت عندم
الحالــي، فــإن قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. عندمــا يكــون 
ــة الالزمــة لتســوية المخصــص متوقــع اســتردادها مــن  بعــض أو جميــع المنافــع االقتصادي
أطــراف أخــرى، يتــم إدراج المديونيــة كأصــل إذا كان مــن المؤكــد عمليــًا اســتالمها وأن مبلــغ 

تلــك المديونيــة يمكــن قياســه بصــورة موثــوق بهــا.
الدعم الحكومي

تقــوم حكومــة ســلطنة عمــان بتمويــل الزيــادة فــي التكلفــة االقتصاديــة عــن إيــرادات 
ــذا  ــم إدراج ه ــه، ويت ــع ل ــاه التاب ــاء والمي ــاع الكهرب ــل قط ــرى داخ ــرادات األخ ــتركين واإلي المش
التمويــل ضمــن اإليــرادات.  تقــوم الشــركة بإعتمــاد هــذا الدعــم فــي حســاباتها عندمــا يصبــح 

لهــا الحــق فــي اســتالمها.
منح حكومية 

يتــم إدراج المنــح مــن حكومــة ســلطنة عمــان بقيمتهــا العادلــة إذا كان هناك تأكيــد معقول 
بأنــه ســيتم اســتالم المنحــة وأن الشــركة ســوف تلتزم بجميــع الشــروط المرفقة.

ــدة  ــى م ــائر عل ــاح أو الخس ــي األرب ــدرج ف ــل وت ــف ، تؤج ــة بالتكالي ــة المتعلق ــح الحكومي المن
ــويتها. ــزم تس ــي يُعت ــف الت ــع التكالي ــا م ــة لمطابقته ــرة الالزم الفت

المنــح الحكوميــة المتعلقــة بتشــييد األصــول مدرجــة فــي بنــد اإليــرادات المؤجلــة علــى أنهــا 
ــى  ــت عل ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــائر عل ــاح أو الخس ــي األرب ــب ف ــة وتحتس ــر جاري ــات غي التزام

مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لألصــول ذات الصلــة.
ايرادات التمويل

يتم احتساب إيرادات التمويل على أساس االستحقاق بطريقة معدل الفائدة الفعلي.
العمالت األجنبية

تقــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم الماليــة للشــركة بالريــال العمانــي مقــرب إلــى أقــرب ألــف 
ــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة )العملــة  وهــو عملــة ســلطنة ُعمــان وهــي البيئــة اإلقتصادي

التنفيذيــة(. تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة بالريــال العمانــي مقــرب إلــى أقــرب ألــف.
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ــتخدام  ــة بإس ــة التنفيذي ــى العمل ــة إل ــالت األجنبي ــذة بالعم ــالت المنف ــل المعام ــم تحوي يت
معــدالت الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تلــك المعامــالت. تــدرج أربــاح وخســائر صــرف العملــة 
األجنبيــة الناتجــة عــن تســوية هــذه المعامــالت ومــن تحويــل األصــول وااللتزامــات النقديــة 
المنفــذة بعمــالت أجنبيــة حســب معــدالت الصــرف فــي تاريــخ التقريــر فــي األربــاح أو الخســائر. 
فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ، يتــم إعــادة تحويــل األصــول وااللتزامــات النقديــة المنفــذة 

ــخ.  ــك التاري ــي ذل ــائد ف ــرف الس ــعر الص ــًا لس ــة وفق ــالت أجنبي بعم
تكاليف االقتراض 

ــم  ــة يت ــول مؤهل ــاج أص ــاء أو إنت ــاء أو إنش ــى اقتن ــرة إل ــب مباش ــي تنس ــراض الت ــف االقت تكالي
إضافتهــا إلــى تكلفــة هــذه األصــول حتــى تصبــح هــذه األصــول جاهــزة بشــكل جوهــري 
لالســتخدام لغرضهــا المحــدد أو لبيعهــا. تخصــم اإليــرادات المكتســبة مــن االســتثمار 
المؤقــت لهــذه االقتراضــات بانتظــار تحميــل مصروفــات االقتــراض علــى األصــول المؤهلــة 

مــن تكاليــف االقتــراض القابلــة للرســملة.

جميــع تكاليــف االقتــراض األخــرى مدرجــة فــي األربــاح أو الخســائر فــي الســنة التــي تــم تكبدهــا 
خاللها.

الضريبة 

يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل حســب التشــريعات الماليــة المعمــول بهــا فــي ســلطنة 
عمــان.  

الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقــع دفعهــا عــن الربــح الضريبي للســنة وذلك باســتخدام 
المعــدالت الضريبيــة المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع بتاريــخ التقريــر وأيــة تســويات 

علــى ضريبــة الدخــل المســتحقة عــن ســنوات ســابقة. 

ــغ  تــدرج الضرائــب المؤجلــة بطريقــة االلتــزام وذلــك لجميــع الفروقــات المؤقتــة بيــن المبال
ــراض  ــتخدمة ألغ ــغ المس ــة والمبال ــر المالي ــراض التقاري ــات ألغ ــول وااللتزام ــة لألص الدفتري
ــع  ــة المتوق ــدالت الضريبي ــاس المع ــى أس ــة عل ــب المؤجل ــب الضرائ ــل.  تُحس ــة الدخـ ضريب
ــدالت  ــًا للمع ــات وفق ــوية االلتزام ــم تس ــل أو تت ــق األص ــا يتحق ــنة عندم ــى الس ــا عل تطبيقه
الضريبيــة )وقوانيــن الضريبــة( المطبقــة أو التــي ســيتم تطبيقهــا بشــكل جوهــري فــي تاريــخ 
ــر  ــات غي ــن االلتزام ــة ضم ــات المؤقت ــى الفروق ــي عل ــر الضريب ــن األث ــاح ع ــم اإلفص ــر. ت التقري

ــة. ــب مؤجل ــة كضرائ المتداول

ــاح  ــذي يكــون مــن المحتمــل توفــر أرب ــى الحــد ال يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إل
ضريبيــة مســتقبلية تمكــن مــن اســتغالل الخســائر والمنافــع الضريبيــة غيــر المســتخدمة. 
تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لألصــول الضريبيــة المؤجلــة بتاريــخ التقريــر ويتــم تخفيــض 
أصــل الضريبــة المؤجلــة إلــى الحــد الــذي ال يمكــن معــه تحقــق المنافــع الضريبيــة المرتبطــة 

بهــا.

ــول  ــم أص ــب خص ــي يوج ــق قانون ــاك ح ــون هن ــا يك ــات عندم ــول وااللتزام ــم األص ــم خص يت
الدخــل  بضرائــب  تتعلــق  وعندمــا  الحاليــة  الضريبــة  التزامــات  مقابــل  الجاريــة  الضريبــة 
المفروضــة مــن قبــل نفــس الســلطة الضريبيــة وتنــوي الشــركة تســوية أصــول والتزامــات 

الضريبــة الحاليــة علــى أســاس الصافــي.

يتــم إدراج الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة فــي األربــاح أو الخســائر كمصــروف أو منافــع باســتثناء 
عندمــا تتعلــق الضريبــة ببنــود تقيــد دائنــة أو مدينــة مباشــرة بحقــوق الملكيــة ، ففــي هــذه 

الحالــة يتــم إدراج الضريبــة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة.     
انخفاض قيمة األصول غير المالية

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لألصــول غيــر الماليــة للشــركة بخــالف المخــزون فــي تاريــخ 
كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل 

هــذه المؤشــرات، يتــم تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل.

يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة إذا تجــاوزت القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المولــدة 
للنقــد قيمتــه المســتخدمة وقيمتــه العادلــة ناقًصــا تكاليــف البيــع. عنــد تقديــر القيمــة قيــد 
االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة 
باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة 
للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المحــددة لألصــل. يتــم تقييــم خســائر انخفــاض القيمــة 
المدرجــة فــي الســنوات الســابقة فــي تاريــخ كل تقريــر أليــة مؤشــرات تــدل علــى أن الخســارة 
انخفضــت أو لــم تعــد موجــودة. يتــم عكــس خســارة انخفــاض القيمــة إذا كان هنــاك تغييــر 
خســارة  عكــس  يتــم  لالســترداد.  القابــل  المبلــغ  لتحديــد  المســتخدمة  التقديــرات  فــي 
انخفــاض القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة لألصــل القيمــة 
ــة  ــي حال ــاء، ف ــتهالك أو اإلطف ــم االس ــد خص ــا، بع ــن تحديده ــن الممك ــي كان م ــة الت الدفتري

عــدم وجــود خســائر انخفــاض فــي القيمــة.
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ايرادات اخرى

تشــتمل اإليــرادات األخــرى علــى رســوم التركيــب ورســوم توصيــل العــدادات وفصلهــا ويتــم 
احتســابها علــى أســاس االســتحقاق.

رأس المال

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. ويتــم إظهــار التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة 
إلــى إصــدار أســهم عاديــة جديــدة فــي حقــوق الملكيــة كخصــم، بعــد خصــم  مباشــرة 

العائــدات. الضرائــب، مــن 
عقود اإليجار

ــا  ــر ومزاي ــع مخاط ــر بجمي ــكل كبي ــر بش ــظ المؤج ــث يحتف ــار حي ــود اإليج ــف عق ــم تصني يت
ملكيــة األصــل كعقــود تأجيــر تشــغيلية. يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار التشــغيلي كمصــروف 
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة واإليــرادات الشــاملة األخــرى علــى أســاس القســط الثابــت علــى 

مــدار فتــرة اإليجــار.
توزيع األرباح

ــاح علــى مســاهمي الشــركة كالتــزام فــي القوائــم الماليــة فــي الفتــرة  ــع األرب يتــم إدراج توزي
ــاح األســهم مــن قبــل مســاهمي الشــركة. التــي يتــم فيهــا اعتمــاد أرب

5 -  التقديرات المحاسبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة اســتخدام 
بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة. ويتطلــب أيضــًا مــن اإلدارة ممارســة تقديرهــا فــي 
الشــركة تقديــرات وافتراضــات  المحاســبية. تجــري  الشــركة  عمليــة تطبيــق سياســات 
الناتجــة  المحاســبية  التقديــرات  تكــون  أن  ينــدر  لطبيعتهــا  وطبقــًا  المســتقبل.  تخــص 

مســاوية للنتائــج الفعليــة ذات العالقــة.   

يتــم تقييــم التقديــرات واالفتراضــات باســتمرار وهــي تســتند علــى خبــرات ســابقة وعوامــل 
أخــرى بمــا فيهــا أحــداث مســتقبلية يعتقــد أنهــا معقولــة حســب الظــروف. المجــاالت التــي 
تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن التقديــر أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تكــون فيهــا االفتراضــات 

والتقديــرات جوهريــة للقوائــم الماليــة مبينــة باإليضاحــات التاليــة:

االستهالك 

يتــم احتســاب االســتهالك لشــطب تكلفــة األصــول علــى أســاس األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة.  
ــا  ــل منه ــدة عوام ــى ع ــاًء عل ــم اإلدارة بن ــًا لتقيي ــدر وفق ــي المق ــر اإلنتاج ــاب العم ــم احتس يت
الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة والتــآكل والتلــف الطبيعييــن وذلــك باســتخدام أفضــل 

التقديــرات.
مخصص انخفاض القيمة - قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

تســتند مخصصــات خســائر األصــول الماليــة علــى افتراضــات حــول مخاطــر التعثــر فــي 
هــذه  وضــع  فــي  أحــكام  الشــركة  تســتخدم  المتوقعــة.  الخســارة  ومعــدالت  الســداد 
ــد المدخــالت فــي حســاب انخفــاض القيمــة، اســتناًدا إلــى خبــرة الشــركة  االفتراضــات وتحدي
الســابقة والبيانــات الســابقة، وظــروف الســوق الحاليــة باإلضافــة إلــى التقديــرات المســتقبلية 
فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. يتــم اإلفصــاح عــن تفاصيــل االفتراضــات والمدخــالت الرئيســية 

المســتخدمة فــي السياســة المحاســبية أعــاله.
مخصص تقادم المخزون

إمكانيــة  مثــل  عوامــل  لعــدة  اإلدارة  تقديــرات  علــى  المخــزون  تقــادم  مخصــص  يســتند 
تقديراتهــا. ألفضــل  وفقــًا  الطبيعيــن  والتلــف  والتــآكل  الصيانــة  وبروامــج  اإلســتخدام 

الضريبة

أعتبــرت الشــركة أن اإليــرادات الناشــئة عــن أصــول ســاهم بهــا العمــالء والمدرجــة بموجــب 
معيــار لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١٨ "تحويــل األصــول مــن العمــالء" علــى 

أنهــا دخــل خاضــع للضريبــة بنــاًء علــى مناقشــات اإلدارة مــع ســلطات الضريبــة.
إدراج اإليرادات

تــم تقديــر جــزء معيــن مــن إيــرادات الشــركة بــداًل مــن إحتســابه إســتناداً علــى فواتيــر فعليــة. 
تجــري اإلدارة عمليــات إحتســاب مفصلــة علــى أســاس أنمــاط إصــدار فواتيــر محــددة ســابقًا 
ــؤالء  ــن ه ــدرة م ــرادات المق ــى اإلي ــل إل ــدف التوص ــدات به ــتخدام الوح ــة بإس ــر متعلق ومعايي
العمــالء عندمــا ال تتمكــن  الشــركة مــن الحصــول علــى قــراءة للعــدادات. وإذا إختلفــت 
القــراءات الفعليــة ألولئــك العمــالء عــن التقديــرات ، فقــد تتأثــر إيــرادات الشــركة عــن الفتــرة 

إلــى حــد تلــك اإلختالفــات.
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6 -   الممتلكات واآلالت والمعدات

اإلجمالي
آلف ر.ع

أعمال
 قيد 

التنفيذ
آلف ر.ع

قطع
غيـار

المعدات
آلف ر.ع

 أثـاث
وتركيبات
وسيارات
آلف ر.ع

المعدات
 والـماكينات

األخرى
آلف ر.ع

أجهزة التحلية
آلف ر.ع

 أصول
 المحطات

الفرعية
آلف ر.ع

مولدات الديزل
آلف ر.ع

خطـوط
وتوصيالت
كهربائية

آلف ر.ع

أعمال توزيع
الكهرباء

آلف ر.ع

 المبانـي
 على أرض
مستاجرة

آلف ر.ع
التكلفة

401,115 72,021 1,914 4,078 63,188 16,108 21,123 83,136 77,034 39,980 22,533 1 يناير 2018

15,728 8,405 - 142 446 - 966 249 4,255 833 432 إضافات

  -            )64,656( )3( - 4,600 - 3,863 30,172 17,269 2,072 6,683 تحويالت

)631( - - )17( - - )49( )460( - - )105( استبعادات
)697( )295( - )423( )962( - )185( 897 )61( )11( 343 تسويات

415,515 15,475 1,911 3,780 67,272 16,108 25,718 113,994 98,497 42,874 29,886 31 ديسمبر 2018

استهالك

71,096 - 1,044 3,123 10,185 4,169 3,175 22,267 9,028 12,262 5,843 1 يناير 2018

12,337 - 66 331 2,050 543 688 4,283 2,089 1,675 612 محمل للسنة

- - - - - - - - - - - تحويالت
)314( - - )191( - - )24( )232( - - 133 استبعادات

83,119 - 1,110 3,263 12,235 4,712 3,839 26,318 11,117 13,937 6,588 31 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية

332,396 15,475 801 517 55,037 11,396 21,879 87,676 87,380 28,937 23,298 31 ديسمبر 2018

368,214 76,176 1,875 4,054 38,863 16,108 13,630 96,072 64,942 37,794 18,700 1 يناير 2017

45,512 21,197 54 74 12,970 - 3,100 )652( 5,280 2,048 1,441 إضافات

- )25,352( )15( - 11,205 - 4,228 652 6,787 107 2,388 تحويالت

)50( - - )50( - - - - - - - استبعادات

)12,561( - - - 150 - 165 )12,936( 25 31 4 تسويات

401,115 72,021 1,914 4,078 63,188 16,108 21,123 83,136 77,034 39,980 22,533 31 ديسمبر 2017

استهالك
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اإلجمالي
آلف ر.ع

أعمال
 قيد 

التنفيذ
آلف ر.ع

قطع
غيـار

المعدات
آلف ر.ع

 أثـاث
وتركيبات
وسيارات
آلف ر.ع

المعدات
 والـماكينات

األخرى
آلف ر.ع

أجهزة التحلية
آلف ر.ع

 أصول
 المحطات

الفرعية
آلف ر.ع

مولدات الديزل
آلف ر.ع

خطـوط
وتوصيالت
كهربائية

آلف ر.ع

أعمال توزيع
الكهرباء

آلف ر.ع

 المبانـي
 على أرض
مستاجرة

آلف ر.ع

60,018 - 982 2,742 8,419 3,626 2,612 18,462 7,376 10,766 5,033 1 يناير 2017

11,128 - 66 431 1,762 543 563 3,805 1,652 1,496 810 محمل للسنة

- - )4( - 4 - - - - - - استبعادات

)50( - - )50( - - - - - - -

71,096 - 1,044 3,123 10,185 4,169 3,175 22,267 9,028 12,262 5,843 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية

330,019 72,021 870 955 53,003 11,939 17,948 60,869 68,006 27,718 16,690 31 ديسمبر 2017

تتضمــن أعمــال التشــييد قيــد التنفيــذ أعمــال فــي مراحــل إنجــاز مختلفــة وتتعلــق بـــ )أ( تشــييد وتطويــر المحطــات الفرعيــة وروافدهــا ، )ب( أعمــال  شــبكات نقــل الكهربــاء ، )ج( توســيع نطــاق 
تزويــد الطاقــة ، )د( أثــاث وتركيبــات وأجهــزة وبرمجيــات حاســب آلــي ، )هـــ( أصــول عامــة أخــرى.

ممتلكات وآالت ومعدات الشركة مشيدة على أراضي مستأجرة من وزارة اإلسكان بحكومة سلطنة عمان بموجب إتفاقيات حق اإلنتفاع.

تم تخصيص اإلستهالك للسنة بين تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية واإلدارية كما يلي:
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2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

اإلستهالك المحتسب للسنة

11,982 10,697 تكلفة المبيعات )إيضاح 23(

355 431 مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 24(

12,337 11,128

7 - المخزون

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

7,875 7,522 قطع غيار ومواد مستهلكة 

4,729 3,185 وقود

)4,805( )4,523( مخصص تقادم المخزون

7,799 6,184

الحركة في مخصص تقادم المخزون:

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

4,523 4,191 في 1 يناير

282 332 مبلغ المخصص خالل السنة

4,805 4,523 في 31 ديسمبر 

8 - مديونيات تجارية وأخرى

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

1,498 3,413 مديونيات تجارية من الهيئة العامه للكهرباء والمياه

7,286 7,902 مديونيات تجارية من عمالء القطاع الخاص

1,901 مديونيات تجارية من عمالء القطاع الحكومي 1,737

)1,394( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )3,024(

9,291 10,028 صافي مديونيات تجارية

362  399 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 29(

2,213 2,973 دفعات إلى مقاولين وموردين 

266 391 مدفوعات مقدمًا

12,924 25,665 دعم حكومي مستحق

864 1,902 "K" مديونيات المعامل

1,290 3,179 مديونيات أخرى 

27,210 44,537

الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

939 1,394 في 1 يناير

- 1,270 تعديالت وفقا لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9 

939 2,664 في 1 يناير كما أعيد بيانه

455 360 مبلغ المخصص خالل السنة

1,394 3,024 في 31 ديسمبر

تعتقــد اإلدارة بأنــه كمــا فــي ٣١ ديســمبر، مديونيــات تجاريــة قدرهــا ١٠,٠٢٨مليــون ريــال عمانــي 
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)٢٠١٧ , ٩,٢٩١مليــون ريــال عمانــي( كانــت قابلــة للتحصيــل بالكامــل.

مديونيــات المعامــل "K" تمثــل اإليــرادات المســتحقة عــن نقــص اإليــرادات التنظيميــة علــى 
الحــد األقصــى المســموح بــه وفقــًا آلليــة التحكــم فــي األســعار.

التجاريــة  المديونيــات  التجاريــة األخــرى المصنفــة ضمــن  المديونيــات  بــأن  تعتقــد اإلدارة 
واألخــرى ال تحتــوي أصــول انخفضــت قيمتهــا.

9 - النقد والنقد المعادل

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

17,781 4,206 ودائع تحت الطلب

1,295 32,619 حسابات بنكية جارية

14 14 نقد في الصندوق

19,090 36,839

تحمل الودائع البنكية تحت الطلب معدل فائدة قدره ٠.٧٥% سنويًا )٢٠١٧: ٠.٧٥%(.

10 - رأس المـال
يتكــون رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع مــن ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ســهم بقيمــة ١ ريــال 
عمانــي لــكل ســهم. تمــت الموافقــة علــى إعــادة هيكلــة الميزانيــة العموميــة التــي قامــت 
بهــا الشــركة مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــي ١٢ يونيــو ٢٠١٨. وتقــرر 

ــاهمين. ــوال المس ــن أم ــغ م ــل المبل ــم تحوي ــون. وت ــى ١٠٠ ملي ــال إل ــادة رأس الم زي

. فيما يلي تفاصيل المساهمين:

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

 عـــدد
 األسهم

المصدرة

   نســبة
التملك

499,950 99,990,000 99,990,000 % 99.99 شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م 

25 5,000 5,000 % 0.005 معهد نماء لتنمية المهارات ش.م.م

25 5,000 5,000 % 0.005 نماء للخدمات المشتركة ش.م.م

500,000 100,000,000 100,000,000 % 100.00

11 - اإلحتياطي القانوني 
اإلحتياطــي القانونــي ، وهــو غيــر قابــل للتوزيــع ، يحتســب وفقــًا للمــادة ١٥٤ مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة لعــام ١٩٧٤ ، وتعديالتــه. يجــب أن يكــون التحويــل الســنوي بنســبة ١٠% 
مــن صافــي ربــح كل ســنة بعــد الضرائــب ، إلــى أن يعــادل رصيــد اإلحتياطــي ثلــث رأس المــال 
مدفــوع علــى األقــل. تــم تحويــل مبلــغ ١,٠١١ ألــف ريــال عمانــي إلــى االحتياطــي القانونــي يمثــل ١٠% 

ــاح بعــد الضرائــب. مــن األرب

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

167 167 في 1 يناير 2018

- 1,011 إضافة: نقل خالل العام

167 1,178 في 31 ديسمبر 2018
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12 - اإلحتياطي العام  
وفقــًا لسياســة الشــركة ، يتــم تحويــل مبلــغ ال يتجــاوز ٢٠% مــن األربــاح إلــى اإلحتياطــي العــام 
ــف رأس  ــام نص ــي الع ــد اإلحتياط ــغ رصي ــى يبل ــي حت ــي القانون ــالزم لإلحتياط ــل ال ــد التحوي بع

المــال ، وهــو مــا تــم تحقيقــه بالفعــل.

1٣ - أموال المساهمين
فــي أعقــاب تنفيــذ قــرار صــادر بموجــب قانــون القطــاع ، ووفقــًا لمنهــاج التحويــل ، اســتلمت 
ــن  ــات م ــول وااللتزام ــض األص ــة( بع ــركة القابض ــة ش.م.ع.م )الش ــاء القابض ــركة الكهرب ش

وزارة اإلســكان والكهربــاء والميــاه )الــوزارة( فــي تاريــخ التحويــل )١ مايــو ٢٠٠٥(.

الحقــًا ، تــم تحويــل جــزء مــن تلــك األصــول واإللتزامــات إلــى الشــركة. قيمــة صافــي األصــول 
المحولــة وبعــض المســاهمات لألصــول المنّظمــة فــي ســنوات ســابقة مدرجــة فــي الدفاتــر 
علــى أنهــا أمــوال المســاهمين. ال يوجــد التــزام تعاقــدي لســداد هــذا المبلــغ وال توجــد شــروط 

ســداد ثابتــة.

ــن  ــركة م ــا الش ــت به ــي قام ــة الت ــة العمومي ــة الميزاني ــادة هيكل ــى إع ــة عل ــت الموافق تم
ــادة رأس المــال  ــة المنعقــدة فــي ١٢ يونيــو ٢٠١٨. وتقــرر زي قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العادي

ــاهمين. ــوال المس ــن أم ــغ م ــل المبل ــم تحوي ــون، وت ــى ١٠٠ ملي إل

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

101,089 101,089 أموال المساهمين

- )99,500( تحويل إلى سهم رأس المال

101,089 1,589

1٤ -  قرض طويل األجل
فــي عــام ٢٠١٨، حصلــت الشــركة علــى قــرض طويــل األجــل بقيمــة ٤٠٠ مليــون دوالر أمريكــي 
)حوالــي ١٥٤ مليــون ريــال عمانــي( مــن مجموعــة مــن البنــوك المســتحقة الســداد علــى مــدى 
٧,٧٥ ســنة. تبــدأ التســديدات مــن مــارس ٢٠١٩. يتــم دفــع الفائــدة كل ثالثــة أشــهر ويتــم دفــع 

الفائــدة األولــى فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١٨.

القــروض المصرفيــة للفريــق مضمونــة برهــن ســلبي، علــى أال تقــوم الشــركة بإنشــاء أو 

الســماح ألي شــخص باالحتفــاظ بــأي ضمــان علــى أي مــن أصولهــا. أيًضــا، ال يجــوز بيــع أو نقــل 
أو التصــرف بــأي طريقــة أخــرى فــي أصولهــا بشــروط يتــم بموجبهــا تأجيرهــا أو إعــادة شــراؤها 

مــن قبــل الشــركة أو أي مــن مســتحقات الشــركة بشــروط االنتصــاف.

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

- 154,004 قرض طويل األجل

- )1,441( ناقص: تكلفة المعاملة غير المستهلكة

- 152,563 تحمل قيمة قرض طويل األجل

تكلفة المعامالت

- 1,544 الرصيد االفتتاحي

- )103( ناقص: تكاليف المعامالت المطفأة خالل السنة

- 1,441 تكلفة المعاملة غير المستهلكة في نهاية السنة

- 16,735 الجزء الجاري من القرض طويل األجل

- 135,828 الجزء غير الجاري من القرض طويل األجل

- 152,563

15 - المبالغ المستحق لشركة قابضة
 تــم ســداد المبالــغ المســتحقة للشــركة القابضــة بمبلــغ ٤ مليــون ريــال عمانــي خــالل عــام 

.٢٠١٨

16 - مخصصات

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

غير متداولة

1,375 1,345 منافع الموظفين - مكافآت نهاية الخدمة



85

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

متداولة

519 569 منافع الموظفين- صرف بدل اإلجازات

الحركة في مخصص منافع الموظفين - مكافآت نهاية الخدمة

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

1,329 1,375 في 1 يناير

99 42 محمل للسنة

)53( )72( مسدد خالل السنة

1,375 1,345

الحركة في مخصص منافع الموظفين - صرف بدل اإلجازات

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

434 519 في 1 يناير

185 111 محمل للسنة

)100( )61( مسدد خالل السنة

519 569 في 31 ديسمبر

17 - التزام ضريبة مؤجلة
ــدل  ــتخدام مع ــك بإس ــة وذل ــروق المؤقت ــة الف ــى كاف ــة عل ــل المؤجل ــب الدخ ــب ضرائ تُحس
ــة  ــي قائم ــة ف ــة المؤجل ــول( الضريب ــي التزام/)أص ــغ ١٥% )٢٠١٧, ١٥%(. صاف ــي يبل ــي أساس ضريب
المركــز المالــي وصافــي الضريبــة المؤجلــة المحملــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر واإليرادات 

الشــاملة األخــرى تتعلــق بالبنــود التاليــة:

 في 31 ديسمبر
ألف ر.ع

المحمل/
)المسترد(

للسنة
ألف ر.ع

في 1 يناير 
ألف ر.ع

األصول

)265( )265( - مخصص لإليرادات التنظيمية المؤجلة 

)191( 10 )201( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 15 التعديالت

)395( )42( )353( مخصص تقادم المخزون

)453( )54( )399( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

)222( )41( )181( رسوم حق االنتفاع المستحقة

اإللتزام 

18,028 2,893 15,135 إستهالك ضريبي معجل 

16,502 2,501 14,001 صافي إلتزام الضريبة المؤجلة

في 31 ديسمبر 2017

)353( )110( )243( األصول

)209( )96( )113( مخصص تقادم المخزون

)182( )45( )137( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

رسوم اإلستحقاق وحق اإلنتفاع

)744( )251( )493(

15,135 4,794 10,341 اإللتزام 

إستهالك ضريبي معجل 

14,391 4,541 9,848 صافي إلتزام الضريبة المؤجلة
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18- إيرادات مؤجلة
والمعــدات  واآلالت  الممتلــكات  لتكلفــة  الحكومــة  تمويــل  المؤجلــة  اإليــرادات  تمثــل 
للمشــاريع التــي تــم البــدء فيهــا قبــل ١ ينايــر ٢٠٠٩. يتــم تأجيــل هــذه المســاهمات علــى 
مــدى فتــرة العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات واآلالت والمعــدات ذات العالقــة. تمويــل الحكومــة 
لتكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات يمثــل منحــة غيــر مشــروطة مستلمة/مســتحقة 

مــن الحكومة/جهــات حكوميــة لتشــييد األصــول.

تــم إدراج اإليــرادات المؤجلــة خــالل الســنة بمبلــغ ٢.٨ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١٧ - ٣.١ مليــون 
ريــال عمانــي( فــي األربــاح أو الخســائر)إيضاح ٢٦(.

المجموع غير متداولة متداولة

60,301 57,439 2,862 اإليرادات المؤجلة - دعم حكومي

1,457 1,388 69 اإليرادات المؤجلة -المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم 15

936 936 - MAR األصول التنظيمية تعديالت

62,694 59,763 2,931 في 31 ديسمبر

19 - التزامات العقد

المجموع غير متداولة

- 13 التزامات العقد

- - أقل: الجزء المتداول

- 13 الجزء غير المتداول

الحركة الصافية في إلتزامات العقد

- 4 في الفترة االنتقالية 1 يناير 2018

- 9 صافي الحركة

- 13 في 31 ديسمبر

20 - دائنيات تجارية وأخرى

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

21,919 20,471 دائنيات مشاريع رأسمالية

17,168 17,760 دائنيات ومستحقات أخرى

9,724 4,264 دائنيات موردين ومقاولين 

3,064 4,610 مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة )إيضاح 26( 

51,875 47,105

18 - قروض قصيرة االجل

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

114,825 - قروض قصير األجل

ــال عمانــي مــن  خــالل الســنة، حصلــت الشــركة علــى تســهيل إئتمانــي بمبلــغ ١١٤ مليــون ري
ــداد  ــركة.تم س ــول للش ــراء أص ــل وش ــال العام ــرأس الم ــو ل ــهيل ه ــذا التس ــاري. ه ــك تج بن
ــى  ــول عل ــة للحص ــي اتفاقي ــركة ف ــت الش ــد أن دخل ــام ٢٠١٨ بع ــالل ع ــن خ ــغ للمقرضي المبل

ــل. ــل األج ــرض طوي ق

22 - اإليرادات

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

89,523 102,507 دعم حكومي مستلم

12,097 13,169 مبيعات الكهرباء لعمالء القطاع الخاص

4,136 5,294 مبيعات الكهرباء لعمالء القطاع الحكومي 

3,700 5,178 مبيعات المياه للهيئة العامة للكهرباء والمياه  

385 244 إيرادات أخرى

109,841 126,392
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2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

- )1,764( مضاف: إيرادات تقل عن الحد األقصى المسموح به حسب آلية التحكم في 
األسعار

)4,479( 1,038 ناقص: إيرادات تزيد عن الحد األقصى المسموح به حسب آلية التحكم في 
األسعار

105,362 125,666

تبلــغ اإليــرادات المســتلمة مــن رســوم التوصيــل والتركيــب ٢١١,٧٢٥ ريــال عمانــي خــالل 
ــغ  ــر الماليــة رقــم ١٥ ، تبلــغ المبال ــي إلعــداد التقاري ــار الدول العــام. بعــد اإلطفــاء حســب المعي

ــي ــال عمان ــة ٦٩,٠٤٨ ري ــنة الحالي ــي الس ــا ف ــرف به المعت

2٣ - تكاليف المبيعات

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

44,062 50,046 الوقود المستهلك

10,697 11,982 االستهالك )إيضاح 6(

7,381 8,108 رسوم عقود تشغيل وصيانة

3,074 2,558 مصروفات قطع غيار ومواد مستهلكة

3,332 4,497 مصروفات الصيانة واإلصالحات

1,461 1,007 تكاليف استئجار المعدات

10,981 15,685 مشتريات الكهرباء

454 240 تكاليف مباشرة أخرى

81,442 94,123

2٤ - مصروفات عمومية وإدارية

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

10,082 10,189 تكاليف العاملين )إيضاح 25(

2,511   3,607 مصروفات خدمات

940     768 مصروفات عموالت

431     355 االستهالك )إيضاح 6(

52 56 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور 

968 932  جلسات )إيضاح 29( 

14,984 15,907 مصروفات أخرى

تمثــل العمــوالت المبلــغ المدفــوع للشــركة الوطنيــة العمانيــة للهندســة واالســتثمار 
ــدار  ــدادات وإص ــراءة الع ــات ق ــا بخدم ــك لقيامهم ــي وذل ــاء الوطن ــز الكهرب ش.م.ع.ع ومرك

الفواتيــر وتحصيلهــا.

25 - تكاليف العاملين

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

5,436 5,534 رواتب وأجور

4,547 4,613 مكافآت وعالوات أخرى

99 42 مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح 16(

10,082 10,189
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26 - إيرادات أخرى

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

3,111 2,780 إطفاء إيرادات مؤجلة

146 19 بيع خردة 

75 83 بيع استمارات وعطاءات

9 )246( )الخسارة(/الربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

964 1,383 إيرادات أخرى 

4,305 4,019

27 - إيرادات/تكاليف التمويل 

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

إيرادات التمويل:

61 188 فوائد على ودائع بنكية

تكاليف التمويل:

)3,134( )6,873( فوائد بنكية ومصروفات

28 - الضريبة
يتــم دفــع ضريبــة الدخــل وفًقــا ألحــكام "قانــون ضريبــة الدخــل علــى الشــركات" فــي ســلطنة 
ــة  ــدل الضريب ــا. مع ــموح به ــر المس ــم أو غي ــة للتقيي ــر القابل ــود غي ــل البن ــد تعدي ــان بع عم
ــع  ــى جمي ــة عل ــة المؤجل ــاب الضريب ــم احتس ــو ١٢ % )٢٠١٥ - ١٢ %(. ت ــركة ه ــى الش ــق عل المطب

ــرادات الشــاملة األخــرى. الفــروق المؤقتــة وإدراجهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة واإلي

تتكون رسوم الضرائب للسنة من:

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

4,541 2,501 رسوم الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالسنة الحالية )المالحظة 17(

ــلطنة  ــي س ــركات" ف ــى الش ــل عل ــة الدخ ــون ضريب ــكام "قان ــا ألح ــل وفق ــة الدخ ــدرج ضريب ت
عمــان بعــد تســوية البنــود غيــر القابلــة للربــط أو غيــر المســموح بخصمهــا. تخضــع الشــركة 
لمعــدل الضريبــي المطبــق ١٥%) ٢٠١٧ -١٥ %(. وتــم احســاب الضريبــة المؤجلــة علــى جميــع 

ــائر. ــاح و الخس ــة األرب ــي قائم ــا  ف ــة وإدراجه ــروق المؤقت الف

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

9,713 12,610 الربح المحاسبي قبل الضريبة 

1,457 1,892 الضريبة على الربح المحاسبي وفقًا لمعدل 15 %

يضاف/)يطرح( األثر الضريبي لـ:

8 198 األثر الضريبي لالختالف الدائم

2,461 - األثر الضريبي للتغير في معدل الضريبة

615 411 أصل ضريبي مؤجل غير مدرج من الخسائر الضريبية

4,541 2,501 الضريبة المحملة للسنة

فــي الســنة الحاليــة بعــد تعديــل المصاريــف وفقــا لقانــون الضرائــب ، فــإن الشــركة فــي وضــع 
الضريبــة وفقــا لذلــك لــم يتــم تســجيل الضريبــة الحاليــة فــي الســنة الحاليــة. لــم يتــم 
االعتــراف بموجــودات ضريبيــة مؤجلــة بمبلــغ ٤١١,٠٠٠ ريــال عمانــي مــن خســائر الضرائــب اآلجلــة 
ــاح خاضعــة للضريبــة  ــه مــن المســتبعد تحقيــق أرب للســنة الحاليــة ، حيــث تعتقــد اإلدارة بأن
لســنوات قادمــة نظــراً لإلســتهالك الضريبــي الكبيــر المحتســب والــذي قــد ينتــج عنــه زوال 

ــة للســنة الحاليــة. الخســائر الضريبيــة المرحّل

لــم تنتهــي الســلطات الضريبيــة الُعمانيــة مــن إجــراء الربــط الضريبــي للســنوات ٢٠١٣ إلــى 
ــة  ــنة الضريبي ــة بالس ــدت ، المتعلق ــة ، إن وج ــب اإلضافي ــركة أن الضرائ ــد إدارة الش ٢٠١٥. تعتق

ــمبر ٢٠١٨ ــي ٣١ ديس ــا ف ــركة كم ــي للش ــز المال ــة للمرك ــون مهم ــن تك ــة ل المفتوح

ــمبر ٢٠١٨  ــي ٣١ ديس ــي ف ــال عمان ــون ري ــت ١٤.٧٥ ملي ــة بلغ ــائر ضريبي ــركة خس ــت الش حقق
)٢٠١٧ , ١٤.٦١ مليــون ريــال عمانــي(
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29 - أطراف ذات عالقة
تتكــون األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار الموظفيــن 
والوحــدات الذيــن يملكــون فيهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى قراراتهــا الماليــة والتشــغيلية 

ــة(.   ــراف ذات عالق ــة )أط ــورة هام بص

لــدى الشــركة أرصــدة هامــة مــع هــذه األطــراف نتجــت فــي ســياق األعمــال العاديــة. األرصــدة 
القائمــة فــي نهايــة الســنة غيــر مؤمنــة وتظهــر التســوية بالنقــد.

فيما يلي ملخص للمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

المصروفات

9,723 11,802  شراء طاقة من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )ش م ع م(

- 356 نماء لخدمات مشتركة - رسوم إتفاقية خدمات مشتركة

179 34 مصروفات خدمات محاسبية لشركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

276 322 المصروفات المشتركة لمجلس مراجعة قواعد التوزيع

10,178 12,514

 

)1( مدفوعات لموظفي اإلدارة العليا   

تتمثــل اإلدارة العليــا فــي األشــخاص الذيــن يتمتعــون بالســلطات والمســؤوليات الالزمــة   
لتخطيــط وتوجيــه والتحكــم بنشــاطات الشــركة، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 
شــاملًة أي عضــو مجلــس إدارة )ســواًء كان تنفيذيــًا أو بخــالف ذلــك(.  المدفوعــات لــإلدارة 

العليــا خــالل الســنة كمــا يلــي:

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

1,728 1,846 رواتب ومنافع قصيرة األجل أخرى

503 512 منافع ما بعد الخدمة

52 56 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور جلسات 

2,283 2,414  )إيضاح 24(

)2(   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 8(  

أطراف ذات عالقة تحت الملكية المشتركة

206 206 الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م

30 52 شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م

67 48 شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

26 74 شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م

26 7 شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م

2 2 الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م

2 7 شركة الغبرة للطاقة والتحلية ش.م.ع.م

2 2 شركة وادي الجزي للطاقة ش.م.ع.م

1 1 شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

362 399
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)٣(   مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 18(  

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

1,252 2,028 شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

2 2 شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م

1,799 2,366 الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م

9 120 معهد نماء لتنمية المهارات ش.م.م

- 94 شركة نماء لخدمات مشتركة ش.م.م

2 - شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

3,064 4,610

تمثل هذه األرصدة التكاليف التي تتكبدها الشركة نيابة عن الشركات األخرى في المجموعة.  

)٤(   قرض من الشركة القابضة  

2015 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

4.002 - شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

٣0 -  توزيعات أرباح مقترحة
اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعهــم المنعقــد فــي ٢٥ فبرايــر ٢٠١٩، توزيــع أربــاح 
بنســبة ٧% علــى رأس مــال الشــركة البالــغ ١٠٠ مليــون ريــال عمانــي بتكلفــة إجماليــة قدرهــا 
٧,٠٠٠,٠٠٠ ريــال عمانــي )٢٠١٧ - تــم توزيــع أربــاح بقيمــة ٣.٠٠٠ ريــال عمانــي لــكل ســهم بمجمــوع 
١,٥٠٠,٠٠٠ ريــال عمانــي وتــم دفعهــا كمــا توزيعــات اربــاح(. يخضــع توزيــع األربــاح هــذا إلــى موافقــة 

مســاهمي الشــركة فــي االجتمــاع العــام الســنوي.

٣1 - إرتباطات

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

3,887 7,870 إرتباطات رأسمالية

إرتباط إيجار تشغيلي

328 252 أقل من سنة

261 34 أكثر من سنة وأقل من 5 سنوات

589 286

2 2 ضمانات شحن

٣2 - إدارة المخاطر المالية 

ــار  ــك آث ــي ذل ــا ف ــة بم ــة مختلف ــر المالي ــا لمخاط ــركة تعرضه ــطة الش إن أنش
التغيــرات فــي مخاطــر الســوق )متضمنــة مخاطــر األســعار ومخاطــر العملــة األجنبيــة 
إدارة  برنامــج  أن  إال  االئتمــان.   ومخاطــر  الســيولة  ومخاطــر  الفائــدة(  معــدل  ومخاطــر 
ــة  ــواق المالي ــؤ باألس ــى التنب ــدرة عل ــدم الق ــى ع ــز عل ــام يرك ــكل ع ــركة بش ــر للش المخاط

ويســعى لتقليــل اآلثــار العكســية المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة.  

تتــم إدارة مخاطــر االئتمــان بواســطة الشــركة وفقــًا للسياســات المعتمــدة مــن قبــل 
ــم  ــطة قس ــوق بواس ــر الس ــيولة ومخاط ــر الس ــم إدارة مخاط ــن تت ــي حي ــس اإلدارة ف مجل
الخزينــة لــدى الشــركة القابضــة.  يقــدم مجلــس اإلدارة مبــادئ مكتوبــة إلدارة المخاطــر 
بشــكل عــام، إلــى جانــب سياســات مكتوبــة تغطــي مجــاالت محــددة مثــل مخاطــر صــرف 
العمــالت األجنبيــة ومخاطــر معــدالت الفائــدة ومخاطــر االئتمــان واســتخدام األدوات الماليــة 

ــيولة. ــض الس ــتثمار فائ ــتقة واس ــر المش ــتقة وغي المش
مخاطر السوق  

مخاطر األسعار  

يتــم تحديــد تعرفــة )أســعار( توزيــع الكهربــاء إمــا بواســطة اتفاقيــات طويلــة األجــل   
مــع العميــل أو وفقــًا للتعرفــة المصــرح بهــا والصــادرة عــن الهيئــة العامــة لتنظيــم 
ــاء والميــاه فــي ســلطنة عمــان. ولذلــك فالشــركة  ــاء والهيئــة العامــة للكهرب الكهرب

غيــر معرضــة لمخاطــر جوهريــة بالنســبة لألســعار.
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مخاطر العمالت األجنبية  

ــتقبلية أو  ــة مس ــالت تجاري ــون معام ــا تك ــة عندم ــة األجنبي ــرف العمل ــر ص ــأ مخاط تنش  
ــة للشــركة.  الشــركة  أصــول أو التزامــات مدرجــة منفــذة بعملــة غيــر العملــة التنفيذي
معرضــة لمخاطــر صــرف العملــة الناشــئة مــن مخاطــر العملــة وبشــكل رئيســي 
معظــم  أن  وبمــا  األمريكــي.  بالــدوالر  مرتبــط  العمانــي  الريــال  إن  األمريكــي.  الــدوالر 
ــرى  ــه ، ت معامــالت العملــة األجنبيــة تنفــذ بالــدوالر األمريكــي وعمــالت أخــرى مرتبطــة ب
ــا  ــاح م ــى أرب ــري عل ــر جوه ــا تأثي ــون له ــن يك ــة ل ــرف العمل ــدالت ص ــات مع اإلدارة أن تقلب

قبــل الضريبــة.

مخاطر معدل الفائدة  

تنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة للشــركة مــن قــرض ألجــل يحمــل معــدل فائــدة قــدره   
٥,٠٥% ســنوًيا. تقــوم الشــركة بإجــراء تحليــل دوري للتعــرض لمعــدالت الفائــدة وتقــوم 
بإعــادة تقييــم مصــدر القــروض وإعــادة التفــاوض علــى أســعار الفائــدة بشــروط لصالــح 

ــركة. الش

إن أي تغييــر محتمــل معقــول قــدره ١٠٠ نقطــة أســاس فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ   
ــغ  ــائر بمبل ــاح أو الخس ــة واألرب ــوق الملكي ــص( حق ــد )ينق ــأنه أن يزي ــن ش ــر كان م التقري
١٥٤,٠٠٠ ريــال عمانــي )٢٠١٧: ١١٥,٠٠٠ ريــال عمانــي(. يفتــرض هــذا التحليــل أن جميــع المتغيــرات 

ــة. ــل ثابت ــة، تظ ــالت األجنبي ــرف العم ــعار ص ــة أس ــرى، وخاص األخ
مخاطر السيولة  

تنطــوي إدارة مخاطــر الســيولة الحــذرة علــى االحتفــاظ بنقــٍد كاٍف وتوفــر التمويــل مــن   
ــة  ــى المرون ــظ اإلدارة عل ــا. تحاف ــزم به ــان الملت ــهيالت االئتم ــن تس ــدٍر كاٍف م ــالل ق خ
بالتمويــل عــن طريــق االحتفــاظ بتوفــر األمــوال وفقــًا لخطــوط ائتمــان ملتــزم بهــا. 
تراقــب اإلدارة ســيولة الشــركة عــن طريــق توقــع التدفقــات النقديــة. يحلــل الجــدول 
التالــي االلتزامــات الماليــة للشــركة التــي ســتتم تســويتها علــى أســاس الصافــي ضمــن 
مجموعـــات االســتحقاق ذات العالقــة اســتناداً إلــى الفتــرة المتبقيــة لالســتحقاق بتاريــخ 
ــات  ــل التدفق ــدول تمث ــة بالج ــغ المدرج ــدي. المبال ــتحقاق التعاق ــخ االس ــى تاري ــر إل التقري
ــم  ــغ القي ــاوي مبال ــهراً تس ــالل ١٢ ش ــتحقة خ ــدة المس ــة.  األرص ــر المخصوم ــة غي النقدي

ــري. ــر جوه ــم غي ــر الخص ــا أن تأثي ــة بم الدفتري

 أكثر من
سنة واحدة

ألف ر.ع

 أشهر 3
 إلى سنة

واحدة
ألف ر.ع

إلى 3 1
أشهر

ألف ر.ع

 التدفق
 النقدي

التعاقدي
ألف ر.ع

القيمة
الدفترية
ألف ر.ع

محملة بفوائد

137,064 12,705 4,235 154,004 154,004 قروض طويلة األجل

25,947 6,459 2,135 34,541 - الفائدة على ما سبق

غير محملة بفوائد

- 21,897 25,208 47,105 47,105 دائنيات تجارية وأخرى

163,011 41,061 31,578 235,650 201,109

31 ديسمبر 2017

محملة بفوائد

- 114,825 - 114,825 114,825 إقتراضات قصيرة األجل

- 1,283 1,132 2,415 - الفائدة على ما سبق

غير محملة بفوائد

4,002
- - 4,002 4,002 مبالغ مستحقة إلى الشركة 

القابضة

- 23,046 28,829 51,875 51,875 دائنيات تجارية وأخرى

4,002 139,154 29,961 173,117 170,702

مخاطر االئتمان    

ــل  ــرف مقاب ــل ط ــر أو فش ــة تأخ ــي حال ــارة ف ــد خس ــر تكب ــي مخاط ــان ه ــر االئتم مخاط  
بالوفــاء بالتزاماتــه الماليــة فــي موعــد اســتحقاقها. تعــزى مخاطــر ائتمــان الشــركة 

بنكيــة. وأرصــدة  بنكيــة  التجاريــة واألخــرى وودائــع  للمديونيــات  رئيســي  بشــكل 

مديونيات تجارية وأخرى    

ــي  ــكل رئيس ــرى بش ــة وأخ ــات تجاري ــان لمديوني ــر االئتم ــركة لمخاط ــرض الش ــر تع يتأث  
بالخصائــص الفرديــة لــكل عميــل. وضعــت الشــركة سياســات وإجــراءات ائتمانيــة 
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تعتبــر مالئمــة وتتناســب مــع طبيعــة وحجــم المديونيــات. تتمثــل المديونيــات التجاريــة 
ــاص.  ــاع الخ ــالء القط ــك عم ــة وكذل ــات حكومي ــن جه ــتحقة م ــغ المس ــًا بالمبال أساس

ــي: ــا يل ــن فيم ــو مبي ــا ه ــان كم ــر االئتم ــري لمخاط ــز جوه ــركة تركي ــدى الش ل

ــًا  ــر وفق ــخ التقري ــة بتاري ــات التجاري ــبة للمديوني ــان بالنس ــر االئتم ــرض لمخاط كان التع  
لنــوع العميــل    كمــا يلــي:

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

1,498 3,413 الهيئة العامة للكهرباء والمياه

7,286 7,902 عمالء القطاع الخاص 

1,901 1,737 عمالء القطاع الحكومي 

10,685 13,052

كانــت أعمــار المديونيــات التجاريــة وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة ذات العالقــة بتاريــخ   
ــي: ــا يل ــر كم التقري

 تجاوزت
 موعد

 االستحقاق
 ولم

 تنخفض
قيمتها
ألف ر.ع

 االنخفاض
 في

 القيمة
ألف ر.ع

 اإلجمالي
ألف ر.ع

 تجاوزت
 موعد

 اإلستحقاق
 ولم

 تنخفض
قيمتها
ألف ر.ع

االنخفاض
في القيمة

ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

- - ألف ر.ع 1,653 )150( 1,803
لم تتجاوز موعد 

االستحقاق

- - 1,469 1,699 )255( 1,954 أقل من شهر واحد

3,036 - 3,036 1,923 )406( 2,329
تجاوزت موعد 

االستحقاق - 31 إلى 90 
يومًا

2,067 - 2,067 2,965 )801( 3,766
تجاوزت موعد 

االستحقاق - 91 إلى 365 
يومًا

 تجاوزت
 موعد

 االستحقاق
 ولم

 تنخفض
قيمتها
ألف ر.ع

 االنخفاض
 في

 القيمة
ألف ر.ع

 اإلجمالي
ألف ر.ع

 تجاوزت
 موعد

 اإلستحقاق
 ولم

 تنخفض
قيمتها
ألف ر.ع

االنخفاض
في القيمة

ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

1,084 )1,394( 2,478 1,788 )1.412( 3,200
تجاوزت موعد 

االستحقاق ألكثر من 
سنة واحدة

6,187 )1,394( 10,685 10,685 )3,024( 13,052

 

االستثمارات بودائع بنكية وأرصدة بنكية

حســابات الشــركة لــدى مؤسســات ماليــة ذات ســمعة مرموقــة مــع التصنيــف االئتمانــي   
ــتثمرين.  ــات المس ــودي لخدم ــف م ــب تصني ــاه حس أدن

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

البنك

19,076 36,825 BBA3

ــد  ــان. كان الح ــر االئتم ــى لمخاط ــد األقص ــة الح ــول المالي ــة لألص ــة الدفتري ــل القيم تمث  
األقصــى لمخاطــر االئتمــان بتاريــخ التقريــر كمــا يلــي:

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

9,291 10,028 مديونيات تجارية

362 399 مستحقات من أطراف ذات عالقة

1,290 3,179 مديونيات اخرى

19,076 36,825 نقد لدى البنك

30,019 50,431
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فئات األدوات المالية  

إجمالي القيمة 
الدفترية
 ألف ر.ع

 التكلفة
المطفأة
ألف ر.ع 

ديسمبـــــــــــــر 2018

األصول المالية

36,839 - النقد والنقد المعادل

قروض ومديونيات

10,028 10,028 مديونيات تجارية

25,665 25,665 دعم حكومي مستحق 

1,902 1,902 "K" مديونيات المعامل

399 399 مستحقات من أطراف ذات عالقة

3,170 3,170 مديونيات أخرى

41,173 41,173 إجمالي األصول المالية

ديسمبــــــــــــــر 2017

األصول المالية

19,090 - النقد والنقد المعادل

قروض ومديونيات

9,291 9,291 مديونيات تجارية

12,924 12,924 دعم حكومي مستحق 

864 864 "K" مديونيات المعامل

362 362 مستحقات من أطراف ذات عالقة

1,290 1,290 مديونيات أخرى

41,173 41,173 إجمالي األصول المالية

اإللتزامات المالية )لم تقاس بالقيمة العادلة(  

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

إلتزامات مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

- 154,004 إقتراضات طويل األجل

114,825 - إقتراضات قصيرة األجل

21,919 20,471 دائنيات عن مشاريع رأسمالية

17,168 17,760 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

9,724 4,264 دائنيات موردين ومقاولين

3,064 4,610 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

166,700 201,109

لم تفصح الشركة عن القيم العادلة لألصول المالية المذكورة أعاله ألن قيمتها الدفترية قريبة بشكل   
معقول من قيمتها العادلة.

أدوات التمويل وإدارة المخاطر  

مخاطر االئتمان  

افصاحات جودة االئتمان  

 صافي القيمة
الدفترية

 خسارة
 االئتمان

المتوقعة

 المبلغ
اإلجمالي

 شهرا أو عمر 12
 المتوقع خسائر

االئتمان

 نموذج خسارة
 االئتمان

المتوقعة

44,537 3,024 47,561 مدى حياه  مصفوفة
مخصص

مدونيات

36,839 - 36,839 شهرا 12 تصنيف خارجي أرصدة البنوك

81,376 3,024 84,400

بالنســبة للمدينيــن التجارييــن، طبقــت الشــركة االســلوب المبســط وفقــًا المعيــار   
الدولــي للتقاريــر الماليــة ٩ لقيــاس بــدل الخســارة فــي خســارة االئتمــان المتوقعــة طــوال 
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العمــر. تحــدد الشــركة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى هــذه البنــود باســتخدام 
ــابقة  ــة الس ــارة االئتماني ــة الخس ــى تجرب ــاًء عل ــا بن ــم تقديره ــات، يت ــة مخصص مصفوف
اســتناًدا إلــى الوضــع الســابق المســتحق للمدينيــن، وتعديلهــا حســب االقتضــاء لتعكــس 
الظــروف الحاليــة وتقديــرات الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية. وفًقــا لذلــك، يتــم تقديــم 
بيــان بمخاطــر االئتمــان لهــذه األصــول بنــاًء علــى وضعهــا الســابق المســتحق مــن حيــث 

ــات. ــة المخصص مصفوف

تقــوم الشــركة دائًمــا بقيــاس بــدل الخســارة للمدينيــن التجارييــن بمبلــغ يســاوي   
ــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  خســارة االئتمــان المتوقعــة طــوال العمــر. يتــم تقدي
ــخ  ــى تاري ــوع إل ــات بالرج ــة مخصص ــتخدام مصفوف ــة باس ــة المدين ــم التجاري ــى الذم عل
ــب  ــه حس ــع تعديل ــن، م ــي للمدي ــي الحال ــز المال ــل المرك ــن وتحلي ــابق للمدي ــر الس التعث
التــي يعمــل  العامــة للصناعــة  االقتصاديــة  بالمدينيــن، والظــروف  الخاصــة  العوامــل 
ــر. ــخ التقري ــي تاري ــروف ف ــع للظ ــاه المتوق ــك االتج ــي وكذل ــاه الحال ــم لالتج ــون وتقيي المدين

يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل مخاطــر الذمــم التجاريــة المدينــة بنــاًء علــى مصفوفــة   
ــر  ــركة تظه ــة للش ــة التاريخي ــارة االئتماني ــة الخس ــًرا ألن تجرب ــركة. نظ ــات الش مخصص
ــا للخســائر بالنســبة لقطاعــات العمــالء المختلفــة، أي العمــالء  أنماًطــا مختلفــة تماًم
القطــاع الحكومــي والخــاص )الكهربــاء( وعمــالء قطــاع الميــاه، فــإن تخصيــص بــدل 
ــالء  ــدة عم ــي قاع ــزه ف ــم تميي ــد ت ــابقة ق ــتحقاق الس ــة االس ــى حال ــتناًدا إل ــارة اس الخس

ــركة. الش

خسارة االئتمان المتوقعة ذمم تجارية مدينة عميل قطاع حكومي -كهرباء  

 صافي القيمة
الدفترية
ألف ر.ع

 خسارة ائتمانية
 متوقعة طوال

العمر
ألف ر.ع

 معدل الخسارة
 االئتمانية

% المتوقعة
ألف ر.ع

 إجمالي القيمة
 الدفترية

التقديرية
ألف ر.ع

31 ديسمبر 2018

126 50 28.51 176 غير مستحقة

242 109 30.95 351 1 - 30 يوم 

240 124 34.05 364 31 - 60 يوم

62 36 37.17 98 61 - 90 يوم

 صافي القيمة
الدفترية
ألف ر.ع

 خسارة ائتمانية
 متوقعة طوال

العمر
ألف ر.ع

 معدل الخسارة
 االئتمانية

% المتوقعة
ألف ر.ع

 إجمالي القيمة
 الدفترية

التقديرية
ألف ر.ع

63 44 39.62 107 180-90 يوم

52 38 42.90 90 150-180 يوم 

84 67 44.25 151 أكثر 360 يوم

خسارة االئتمان المتوقعة ذمم تجارية مدينة عميل قطاع خاص -كهرباء  

 صافي القيمة
الدفترية
ألف ر.ع

 خسارة ائتمانية
 متوقعة طوال

العمر
ألف ر.ع

 معدل الخسارة
 االئتمانية

% المتوقعة
ألف ر.ع

 إجمالي القيمة
 الدفترية

التقديرية
ألف ر.ع

31 ديسمبر 2018

1,107 82 6.88 1,189 غير مستحقة

1,036 128 11.01 1,164 1 - 30 يوم 

747 124 14.28 871 31 - 60 يوم

489 100 16.96 589 61 - 90 يوم

958 247 19.56 1,205 180-90 يوم

597 176 22.73 773 150-180 يوم 

1,909 601 23.94 2,510 أكثر 360 يوم
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خسارة االئتمان المتوقعة ذمم تجارية مدينة عميل  المياه

 صافي القيمة
الدفترية
ألف ر.ع

 خسارة ائتمانية
 متوقعة طوال

العمر
ألف ر.ع

 معدل الخسارة
 االئتمانية

% المتوقعة
ألف ر.ع

 إجمالي القيمة
 الدفترية

التقديرية
ألف ر.ع

31 ديسمبر 2018

420 18 4.19 438 غير مستحقة

421 18 4.19 439 1 - 30 يوم 

206 10 4.80 216 31 - 60 يوم

179 11 5.63 190 61 - 90 يوم

515 60 13.07 575 180-90 يوم

781 235 23.18 1,016 150-180 يوم 

- 538 100 538 أكثر 360 يوم

 

شطب  

تقــوم الشــركة بشــطب الذمــم التجاريــة المدينــة عندمــا تكــون هنــاك معلومــات   
ــي  ــال واقع ــاك أي احتم ــس هن ــديدة ولي ــة ش ــة مالي ــه صعوب ــن يواج ــى أن المدي ــير إل تش
لالســترداد، علــى ســبيل المثــال عندمــا يكــون المديــن قيــد التصفيــة أو دخــل فــي 
ــة قــد تجــاوزت االســتحقاق  إجــراءات اإلفــالس، أو عندمــا تكــون الذمــم المدينــة التجاري
ــرة  ــة مباش ــة المدين ــم التجاري ــطب الذم ــم ش ــنة، ت ــالل الس ــبق. وخ ــا أس ــن، أيهم بعامي

بقيمــة ال شــيء ريــال عمانــي.

حركة خسارة انخفاض القيمة للسنوات هي كما يلي  

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة - الذمم التجارية المدينة  

2018 ألف ر.ع

1,394 الرصيد في 1 يناير بموجب معيار المحاسبة الدولي 39

1,270 أثر اإلنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

2,663
الرصيد في 1 يناير بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 - معاد 

بيانه

361 حركة خالل السنة

3,024 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

إدارة مخاطر رأس المال  

تهــدف سياســة الشــركة عنــد إدارة رأس المــال إلــى حمايــة قــدرة الشــركة علــى المتابعــة   
ــاهمين. ــة للمس ــد كافي ــر عوائ ــتمرارية وتوفي ــدأ االس ــًا لمب وفق

أجــل  تقــوم سياســة مجلــس اإلدارة علــى االحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية صلبــة مــن   
الحفــاظ علــى ثقــة الدائنيــن والســوق ولدعــم التطــور المســتقبلي للعمــل التجــاري. 
ــزة  ــاح المحتج ــات واألرب ــال واالحتياطي ــن رأس الم ــركة م ــمال الش ــة رأس ــون هيكل تتك
خارجيــًا. المفروضــة  المــال  رأس  لمتطلبــات  الشــركة  تخضــع  ال  المســاهمين.  وأمــوال 

تقــوم الشــركة بتحديــد مبلــغ رأس المــال بالتناســب مــع المخاطر. تقــوم الشــركة بإدارة   
هيــكل رأس المــال وإجــراء تعديــالت عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة 

وخصائــص المخاطــر لألصــول ذات الصلــة.
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نسبة المديونية  

فيما يلي نسبة المديونية في نهاية فترة التقرير:  

2017 ألف ر.ع 2018 ألف ر.ع

- 152,563 قرض طويل األجل

114,825 - قرض قصير األجل

)19,090( )36,839( النقد واألرصدة البنكية

95,735 115,724 صافي المديونية

134,371 140,780 حقوق الملكية

230,106 256,504 المديونية + حقوق الملكية

41.60% 45% صافي المديونية إلى نسبة حقوق ملكية

تقدير القيمة العادلة  

يفتــرض أن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تســتحق خــالل أقــل   
ــة للمبلــغ المســتحق  ــر القيمــة العادل ــة. ال يمكــن تقدي مــن عــام تقــارب قيمهــا العادل

ــة. ــداد ثابت ــروط س ــا ش ــس له ــد ولي ــل فوائ ــا ال تحم ــة ألنه ــركة القابض للش

٣٣ - أرقام المقارنة
تــم إعــادة تصنيــف األرقــام المقارنــة التاليــة للســنة الســابقة لكــي تتماشــى مــع عــرض 

الســنة الحاليــة فــي هــذه القوائــم الماليــة وذلــك بغــرض العــرض األفضــل للبيانــات.

عنوان الحسابات الرئيسي 
في القوائم المالية للسنة 
المنتهية 31 ديسمبر 2017

 عنوان الحسابات الرئيسي
 في القوائم المالية للسنة
المنتهية 31 ديسمبر 2018

 المبلغ بألف
ريال عماني

التفاصيل

مصروفات عامة وإدارية مخصص انخفاض القيمة 455 حساب األرباح والخسائر 
مخصص انخفاض القيمة

تــم إعــادة تصنيــف بعــض المبالــغ األخــرى للســنة الســابقة لتتوافــق مــع عــرض الســنة 
الحاليــة.

٣٤ - الموافقة على القوائم المالية 
تمــت الموافقــة علــى القوائــم الماليــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وعلــى إصدارهــا بتاريــخ ٢٥ 

ــر ٢٠١٩. فبراي


