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التـــقــريــــر الســـنـــــوي 2014

المساهمون الكرام،
اقدم لكم نيابةً عن مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.ع) التقرير السنوي العشرون عن السنة المالية
يسرني أن ّ
المنتهية في  31ديسمبر . 2014
تمتلك الشركة المتحدة للطاقة محطة إنتاج الكهرباء في منح على أساس نظام ( BOOTبناء  ،تملك  ،تشغيل و تحويل
الملكية) كما تملك مرافق نقل الطاقة على أساس نظام ( BOTبناء ،تملك و تحويل الملكية ) .سيتم تحويل ملكية المحطة إلى
الحكومة في  2020بينما سيتم تحويل ملكية مرافق التوصيل و النقل في عام  .2016يتم بيع كامل الطاقة الكهربائية المنتجة
إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه ش م ع م حسب إتفاقية شراء الطاقة طويلة األمد المضمونة ،وعليه فإن الشركة
ليست معرضة لمنافسة و تذبذبات السوق.
بتاريخ  ٧يناير  ٢٠١٤أدى اشتعال قاطع دائرة المولّد في واحدة من التوربينات ذات اإلطار  9إلى فشله .و بالنظر إلى حجم
التلف ،فقد تقرر استبدال قاطع دائرة المولّد بآخر جديد .و شرعت الشركة و بوجه السرعة على التعاقد مع الشركة المصنّعة
( )Alstom Gridحيث عادت التوربينة  GT2Aإلى الخدمة في  1يوليو .2014
و عدا الوارد أعاله ،فقد عملت محطة كهرباء منح بكل سالسة وكفاءة ولم تكن هناك أي حادثة أخرى تستحق الذكر .عملت
أطقم المولدات الخمسة للمشروع دون أية مشاكل و أثبتت قدرة تشغيلية إستثنائية معتمد عليها لمثل هذا النوع من
الماكينات ذات التكنولوجيا العالية .إستلمت الشركة خالل السنة و بعد طول إنتظار التصريح البيئي النهائي للمرحلة االولى
و الثانية والمجمع السكني.
تأتي جوانب الصحة و السالمة في مقدمة أولويات الشركة .تقوم الشركة بالمشاركة في أنشطة السالمة التي يقوم بها مقاول
التشغيل عن طريق زيارات السالمة الميدانية و إجتماعات لجنة السالمة .وقد أكملت محطة كهرباء منح  6789يومًا دون أية
حوادث مضيعة للوقت منذ بداية التشغيل ،األمر الذي يعد انجاز مهم لقطاع الطاقة في عمان.
حققت الشركة خالل عام  2014أرباحًا صافية بلغت  1,020ألف ريال عماني (مليون و عشرون ألف ريال عماني)  ،و تتوافق تلك اإليرادات
والتكاليف الضمنية مع الخطة  ،أما االختالف في اإليرادات فانه يعكس جدول رسوم اتفاقية شراء الطاقة لإلنتاج و مرافق النقل
للمرحلة األولى.
توضح الفقرة الخاصة بتقرير مناقشة و تحليل االدارة في هذا التقرير السنوي تلك الفروقات .و يسر مجلس اإلدارة أن يرفع
توصياته بتوزيع أرباح نقدية عن السنة تبلغ  1,500ألف ريال عماني (مليون و خمسمائة ألف ريال عماني) والتي تمثل ( ٪30ثالثمائة
بيسة للسهم الواحد) من رأس مال الشركة الحالي.
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قامت الشركة أيضا خالل شهر ديسمبر  2014بتخفيض رأس مال الشركة بواقع  1,974ألف ريال عماني (مليون و تسعمائة و اربعة
و سبعون ألف ريال عماني ) حسب خطة التخفيض المصادق عليها من الهيئة العامة لسوق المال و المساهمين في الجمعية
العامة غير العادية التي عقدت في  .2012يبلغ رأسمال الشركة الحالي بعد ذلك التخفيض  5,000,000ريال عماني (خمسة ماليين
ريال عماني).
ونظرًا لمحدودية عمر المشروع و أهدافه ،فإن سياسة الشركة تقوم على زيادة توزيع األرباح في حاالت الوفرة أما في السنوات
التي تنخفض فيها األرباح فإنها تقوم بتوزيع المبالغ غير المطلوبة في التشغيل عن طريق خطة محكمة لتخفيض رأس المال.
يوضح الجدول في صفحة « تقرير مناقشة و تحليل اإلدارة» التوزيعات للمساهمين خالل السنوات الخمس الماضية.
تولي الشركة المتحدة للطاقة اهتمامًا كبيرًا لاللتزام والمحافظة على قواعد و نظم إدارة الشركات الواردة من الهيئة العامة
لسوق المال كما هو موضح في أجزاء من هذا التقرير  .و في هذا الخصوص ،فإن الشركة ملتزمة بالسياسات المتبعة بخصوص
توزيع األرباح و ملتزمة باألهداف المرجوة من تلك الضوابط.
لم يكن هناك تغيير في اإلدارة التنفيذية للشركة خالل العام.
تقوم الشركة و من منطلق مسؤولياتها اإلجتماعية بمجموعة من األنشطة المجتمعية في والية منح مع التركيز على طلبة
المدارس .و قد أثمرت تلك الجهود بتكريم الشركة المتحدة للطاقة من قبل بلدية منح التي حصلت على المركز الثاني في
منافسة شهر البلديات السابع و العشرون لعام .2014
أود هنا أن اتقدم بالشكر الجزيل لجميع أفراد طاقم العمليات في محطة منح و كذلك األفراد العاملين بالشركة لعملهم الجاد
و إخالصهم و تفانيهم.
وفي الختام  ،يسرني نيابةً عن مجلس اإلدارة أن أعرب عن خالص شكري و عظيم امتناني للمقام السامي لحضرة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم وحكومته الرشيدة لتشجيعهم المتواصل للقطاع الخاص ،سائلين المولى عزّوجل أن
يحفظهم جميعًا.
و السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته ...

مرتضى بن أحمد بن سلطان
رئيس مجلس اإلدارة
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