الشـركة املتحدة للطاقة

(ش.م.ع.ع)

تـــقــريــــــر جمل�س الإدارة
ح�رضات امل�ساهمني الكرام،،،
نيابة عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�رشكة املتحدة للطاقة (�ش.م.ع.ع) ي�رسين �أن اقدم لكم تقرير ال�رشكة ال�سنوي ال�سابع ع�رش لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب. 2011
متلك ال�رشكة املتحدة للطاقة حمطة �إنتاج الكهرباء يف منح على �أ�سا�س نظام ( BOOTبناء ومتلك و ت�شغيل و حتويل امللكية) كما متلك
مرافق نقل الطاقة على �أ�سا�س نظام ( BOTبناء ،متلك و حتويل امللكية ) وذلك ملدة ع�رشون عاماً .يتم بيع كامل الطاقة املنتجة اىل
ال�رشكة العمانية ل�رشاء الطاقة و املياه �ش م ع م ح�سب �إتفاقية �رشاء الطاقة طويلة الأمد امل�ضمونة ،وعليه فان ال�رشكة لي�ست معر�ضة
ملناف�سة و تذبذبات ال�سوق.
عملت حمطة كهرباء منح بكل �سال�سة وكفاءة ومل تكن هناك �أي حادثة ت�ستحق الذكر .عملت �أطقم املولدات اخلم�سة للم�رشوع دون اية
م�شاكل و اثبتت قدرة ت�شغيلية ا�ستثنائية معتمد عليها ملثل هذا النوع من املاكينات ذات التكنولوجيا العالية.
�سجلت ال�رشكة خالل عام � 2011أرباح ًا �صافية بلغت  1.872الف ريال عماين ( مليون وثمامنئة و اثنان و �سبعون �ألف ريال عماين)،
حيث تتوافق تلك الإيرادات والتكاليف الأ�سا�سية مع اخلطة �أما الإختالف يف الإيرادات فانه يعك�س جدول ر�سوم اتفاقية �رشاء الطاقة
للإنتاج و مرافق النقل للمرحلة الأوىل .ومن هذا املنطلق  ،فقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�رشكة بتوزيع �أرباح عادية ختامية تبلغ 1.709
الف ريال عماين (مليون و �سبعمائة و ت�سعة االف ريال عماين) متثل جمموع �أرباح نقدية ختامية عن ال�سنة تبلغ ( %14مائة و اربعون
بي�سة لل�سهم الواحد) من ر�أ�س املال احلايل لل�رشكة.
قامت ال�رشكة خالل �شهر دي�سمرب  2011بتخفي�ض ر�أ�س مال ال�رشكة بواقع  %10من ر�أ�س مال ال�رشكة الأ�صلي ح�سب خطة التخفي�ض
امل�صادق عليها من الهيئة العامة ل�سوق املال و امل�ساهمني يف اجلمعية العامة غري العادية ل�سنة  .2006وقد قامت ال�رشكة بالطلب من
الهيئة العامة ل�سوق املال املوافقة على خطة لتخفي�ض ر�أ�س مال ال�رشكة مرة اخرى لثالث �سنوات ا�ضافية .وتنوي ال�رشكة تقدمي اخلطة
ملوافقة امل�ساهمني يف اجلمعية العامة غري العادية القادمة.
قامت ال�رشكة خالل العام بتوزيع عالوة �إ�صدار مببلغ  4.764الف ريال عماين (�أربعة ماليني و �سبعمائة و �أربعة و �ستون الف ريال
عماين) وذلك بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية املطلوبة ح�سب موافقة امل�ساهمني يف اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة
يف مار�س .2011
ونظراً ملحدودية عمر امل�رشوع و اهدافه ،ف�إن �سيا�سة ال�رشكة تقوم على زيادة توزيع الأرباح يف حاالت الوفرة اما يف ال�سنوات الالحقة
حيث تنخف�ض الأرباح فانها تقوم بتوزيع املبالغ غري املطلوبة يف الت�شغيل عن طريق خطة حمكمة لتخفي�ض ر�أ�س املال .يو�ضح اجلدول
يف �صفحة “ مناق�شة و حتليل الإدارة” تلك التوزيعات للم�ساهمني خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
تويل ال�رشكة املتحدة للطاقة اهتمام ًا كبرياً للإلتزام واملحافظة على قواعد و نظم �إدارة ال�رشكات الواردة من الهيئة العامة ل�سوق املال
كما هو مو�ضح يف �أجزاء من هذا التقرير  .و يف هذا اخل�صو�ص فان ال�رشكة ملتزمة بال�سيا�سات املتبعة بخ�صو�ص توزيع الأرباح و
ملتزمة بالأهداف املرجوة من تلك ال�ضوابط .
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مل تكن هناك تغيريات يف فريق �إدارة ال�رشكة خالل ال�سنة.
تقوم ال�رشكة و من منطلق م�س�ؤلياتها االجتماعية ببع�ض امل�ساهمات البلدية و املحلية حيث قدمت خالل ال�سنة امل�ساهمات التالية:
م�شاريع مدر�سة منح

 2.024ريال عماين

جمعية النور للمكفوفني مبحافظة الداخلية

 500ريال عماين

جمعية التدخل املبكر

 500ريال عماين

برنامج توعية مكافحة ال�رسطان

 100ريال عماين

دعم الفنون العمانية و معونات اخرى

 450ريال عماين

اغتنم هذه الفر�صة لأ�شكر جميع املعنيني بت�شغيل حمطة كهرباء منح وموظفي ال�رشكة جلهودهم وتفانيهم.
ويف اخلتام  ،ونيابة عن جمل�س �إدارة ال�رشكة � ،أتوجه بال�شكر واالمتنان للمقام ال�سامي حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم وحكومته الر�شيدة لت�شجيعهم املتوا�صل للقطاع اخلا�ص� ،سائلني املوىل ع ّزوجل �أن يحفظهم جميعاً.
و ال�سالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته ...

مرت�ضى بن �أحمد بن �سلطان
رئي�س جمل�س الإدارة

8

التقريـر السنوي2011

