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مجموعة نماء
المهمة
قيادة المجموعة وتمكينها لتقوم بتوفير خدمات كهرباء ومياه آمنة وموثوقة ومستدامة لدعم التنمية
في السلطنة
الرؤية
مجموعة نماء هي نموذج رائد لإلجادة في مجال خدمات الكهرباء والمياه في المنطقة بحلول عام 2022
القيم
• النزاهة
• اإلحترافية
• االحترام
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نبذة عن
مجموعة نماء
تــم إنشــاء مجموعــة نمــاء نتيجــة إلعــادة هيكلــة قطــاع
خدمــات الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه فــي عــام 2004م،
حيــث انطلقــت عمليــات المجموعــة فــي القطــاع بتاريــخ
 1مايــو 2005م.
حيــث تقــدم المجموعــة خدمــات توليــد ونقــل وتوزيــع
وتزويــد وشــراء الكهربــاء وخدمــات الميــاه ذات الصلــة فــي
الســلطنة .تتكــون مجموعــة نمــاء مــن:
الشركة القابضة:
• نماء القابضة
شركات توليد الكهرباء:
• شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه
• شركة وادي الجزي للطاقة
شركات نقل الكهرباء:
• الشركة العمانية لنقل الكهرباء
شركات توزيع وتزويد الكهرباء:
• شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
• شركة كهرباء مزون
• شركة كهرباء مجان
• شركة ظفار للطاقة
• شركة كهرباء المناطق الريفية

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﺎء
ﻣﺤﻄﺔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺗﻘﻮم ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ

ﺧﻄﻮط اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ

التدريب والتطوير:
• معهد نماء لتنمية المهارات

 )1دعــم وتنفيــذ سياســات الخصخصــة الحكوميــة لقطــاع
الكهربــاء والميــاه.
 )2تنفيــذ سياســة الحكومــة فيمــا يتعلــق بتمويــل
الشــركات المملوكــة بالكامــل للحكومــة فــي قطــاع
الكهربــاء والميــاه ذات الصلــة والمحافظــة علــى مصالــح
الحكومــة فــي هــذه الشــركات.

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺤﻮل ﺑﺨﻔﺾ
اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻘﻠﻪ
ﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺤﻮل
ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺠﻬﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻨﻘﻠﻪ

شركات شراء الكهرباء والمياه:
• الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

نبذة عن نماء القابضة:
نمــاء القابضــة هــي شــركة مســاهمة مســجلة فــي
ســلطنة عمــان .بــدأت الشــركة عملياتهــا التجاريــة فــي 16
ســبتمبر  2003وتمتلــك أســهم الحكومــة فــي الشــركات
التابعــة للمجموعــة .وتتمثــل األدوار الرئيســية لنمــاء
القابضــة فيمــا يلــي:
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

ﺳﻜﻨﻲ
%٧٤,٣١
%٠,٠٤

ﺷﺮﻛﺔ وادي
اﻟﺠﺰي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺒﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

%٣,٣١

%٠,٩٠

زراﻋﻲ

%٠,٧٦

%٠,٠٦

اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ

ﺗﺠﺎري

%٢٠,٦٢

ﺷﺮﻛﺔ
ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ

ﺻﻨﺎﻋﻲ

ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺳﻴﺎﺣﻲ

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻣﺪاد

ويتكــون قطــاع الكهربــاء مــن ثــاث مؤسســات رئيســية وهــي الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه وهيئــة تنظيــم الكهربــاء
ومجموعــة نمــاء .حيــث تكمــن مهــام الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه فــي اإلشــراف العــام علــى سياســة قطــاع الكهربــاء
فــي حيــن تعــد هيئــة تنظيــم الكهربــاء الجهــة المســؤولة عــن تنظيــم القطــاع.
وتعتبــر وزارة الماليــة هــي المالكــة لنمــاء القابضــة المســؤولة عــن إدارة مجموعــة نمــاء .حيــث تنفــرد المجموعــة بعمليــات
نقــل وتزويــد وتوزيــع وشــراء الكهربــاء فــي الســلطنة .أمــا فــي مجــال توليــد الكهربــاء ،تمتلــك المجموعــة شــركتين مــن
أصــل مجموعــة مــن شــركات التوليــد المســتقلة الخاصــة المتعاقــدة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه (إحــدى
شــركات مجموعــة نمــاء).
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أعضاء مجلس اإلدارة

فريق اإلدارة التنفيذية

عمــــــر الوهيبــــــي
الرئيس التنفيذي
سعادة حسن بن محمد اللواتي
رئيس مجلس اإلدارة

منصور الهنائي

نائب الرئيس التنفيذي لخدمات
التزويد والتوزيع

صالح بن ناصر الرمحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مبارك بن سليمان المنذري
عضو مجلس اإلدارة

سعادة فيصل بن خميس الحشار
عضو مجلس اإلدارة

محمد بن مسعود الخروصي
عضو مجلس اإلدارة

غادة اليوسف

المديرة التنفيذية لدائرة التواصل
واالستدامة للمجموعة

فريدريك ريدر

رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

إبراهيم السليماني

المدير التنفيذي لدائرة الموارد
البشرية للمجموعة

أحمد الرحبي

المدير التنفيذي لدائرة تقنية
المعلومات للمجموعة

سهيلة الفارسي

المديرة التنفيذية لدائرة الحوكمة
وإدارة المخاطر

حسين البلوشي

المدير التنفيذي المالي للمجموعة

المرحوم :علي العبري

مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون
الخارجية

كيث ستاالرد

المدير التنفيذي لهيكلة المياه
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المساهمون األفاضل،

إن أداء مجموعــة نمــاء علــى مــدى الســنوات الماضيــة
أظهــر قــدرات المجموعــة علــى التجــاوب مــع النمــو
االقتصــادي و ارتفــاع توقعــات مشــتركينا لمســتوى
الخدمــة المتوقعــة .فــي العــام  ،2017عمــل موظفــي
المجموعــة بــكل جــد و اجتهــاد للمســاهمة فــي
التطــور االقتصــادي للســلطنة و لتقديــم أفضــل
الخدمــات للمشــتركين بدعــم مــن التطــورات
التقنيــة و دون المســاس بأســس الصحــة و الســامة
المهنيــة .و لقــد عملنــا علــى تعزيــز الكفــاءة داخــل
شــركات المجموعــة مــن خــال العمــل علــى تنفيــذ
اســتراتيجياتنا.
و فــي إطــار تحقيــق رؤيتنــا لجعــل مجموعــة نمــاء
نمــوذج رائــد لإلجــادة فــي مجــال خدمــات الكهربــاء
و الميــاه فــي المنطقــة بحلــول عــام  ،2022تعمــل
نمــاء القابضــة علــى تعزيــز تميزنــا و اإلرتقــاء بخدماتنــا
بتمكيــن موظفــي المجموعــة و تطويــر كفــاءات
عمانيــة أكثــر قــدرة علــى التجــاوب مــع التطــور
التكنولوجــي.
و تواصــل نمــاء القابضــة مســيرتها فــي استشــراف
المســتقبل مــن خــال خطــط و مشــروعات رائــدة و
اإلســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة فــي مجــاالت نقــل
و توزيــع الكهربــاء ،و البــدء فــي اســتخدام الطاقــة
النظيفــة مــا نســبته  %10بحلــول عــام  2025فــي إطــار
اســتراتيجية الحكومــة الرشــيدة للبــدء فــي اســتخدام
الطاقــة البديلــة و تنويــع مصــادر توليــد الطاقــة.
بالنيابــة عــن مجلــس إدارة نمــاء القابضــة ،يســرني أن
أضــع بيــن يديكــم التقريــر الســنوي و البيانــات الماليــة
المدققــة للمجموعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر .2017

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

النتائج التشغيلية:

فــي إطــار الســعي لمواكبــة أحتياجــات النمــو فــي عــدد
ســكان الســلطنة ،شــهد قطــاع الكهربــاء والميــاه
المرتبــط بــه نمــوا ً قويــ ًا خــال عــام  2017ســواء مــن
ناحيــة االســتثمار أو زيــادة أصــول شــبكات النقــل
والتوزيــع ،وتمكنــا مــن الوصــول إلــى عــدد مشــتركين
أكثــر ومناطــق جغرافيــة جديــدة ،إضافــة إلــى زيــادة
اإلنتــاج وتوفيــر الكهربــاء والميــاه.
فقــد نمــت قاعــدة مشــتركينا خــال عــام 2017
بنســبة  %6.8مقارنــة بعــام  2016لتصــل إلــى 1,147,401
مشــترك ،فيمــا زادت إمــدادات الكهربــاء للمشــتركين
بنســبة  %7لتصــل إلــى  32.277جيجاواط-ســاعة،
كمــا اســتثمرت المجموعــة مبلــغ  469.7مليــون
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ريــال عمانــي فــي توســعة شــبكات النقــل والتوزيــع
خــال عــام  2017مقارنــة بمبلــغ  448.9مليــون ريــال
عمانــي خــال عــام 2016م ،وكأحــد ركائــز اســتراتيجية
النمــو للمجموعــة فقــد وصلــت نســبة التعميــن
بالمجموعــة إلــى  %92بنهايــة عــام .2017

النتائج المالية:

حققــت المجموعــة زيــادة فــي إجمالــي اإليــرادات
التشــغيلية بنســبة  % 0.18مــن  1.121مليــار ريــال عمانــي
فــي عــام 2016لتصــل إلــى  1.123مليــار ريــال عمانــي
فــي عــام  ، 2017وانخفــض صافــي الربــح بعــد اقتطــاع
الضرائــب بنســبة  %59مــن  89.009مليــون ريــال عمانــي
فــي عــام  2016ليصــل إلــى  36.176مليــون ريــال عمانــي
فــي عــام  2017بســبب زيــادة معــدل الضريبــة وتعديــل
لمــرة واحــدة للضريبــة علــى األصــول وأيضــ ًا نظــرا ً
للزيــادة فــي تكلفــة تمويــل االســتثمارات الرأســمالية
ومتطلبــات رأس المــال العامــل.
وقــد بلــغ إجمالــي الدعــم الحكومــي للكهربــاء
 0.456مليــار ريــال عمانــي خــال عــام  2017منخفضــ ًا
بنســبة  %8.3مقارنــة بعــام  ،2016كمــا انخفــض معــدل
الدعــم لــكل مشــترك بنســبة  %14مــن  463ريــال
عمانــي فــي عــام  2016إلــى  398ريــال عمانــي خــال عــام
 ، 2017وانخفــض معــدل الدعــم لــكل وحــدة مــن 16.44
ريــال عمانــي لــكل ميجاواط-ســاعة فــي عــام  2016إلــى
 14.09ريــال عمانــي لــكل ميجــاواط  -ســاعة فــي عــام
 ،2017ويعــود إنخفــاض معــدل الدعــم لــكل مشــترك
بشــكل أساســي إلــى إدخــال التعرفــة المنعكســة علــى
التكلفــة لعــدد مــن فئــات المشــتركين ،كمــا ارتفــع
إجمالــي أصــول المجموعــة خــال العــام بنســبة %17.4
حيــث بلغــت  4.220مليــار ريــال عمانــي مقارنــة بــــ 3.595
مليــار ريــال عمانــي خــال عــام .2016
كمــا تمكنــت مجموعــة نمــاء خــال عــام  2017مــن
الحصــول علــى تمويــل بقيمــة  5.5مليــار دوالر أمريكــي
مــن خــال إتفاقيــة تمويــل المجموعــة (مشــروع
لمــار) وذلــك لتمويــل خطــط التوســعات الرأســمالية
لمختلــف شــركات المجموعــة إضافــة إلــى تمويــل
إحتياجــات رأس المــال العامــل.

تنفيذ استراتيجيات المجموعة

واصلــت مجموعــة نمــاء خــال عــام  2017تنفيــذ
اســتراتيجات المجموعــة فــي جميــع عملياتهــا ،خاصــة
مــا يتعلــق بمجــال خدمــات المشــتركين ،حيــث أدخلت

شــركات التوزيــع العديــد مــن الضوابــط المتصلــة بتعزيــز
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الكفــاءة ومــن أهمهــا إدخــال المنافســة فــي عمليــات
تقديــم خدمــات قــراءة العــدادات وأنشــطة التحصيــل
إضافــة إلــى تطبيــق تقنيــات قــراءة العــدادات عــن بعــد ألكثــر
المشــتركين إســتهالك ًا.
كمــا واصلــت المجموعــة االســتثمار فــي تنفيــذ مشــروع
نظــام نمــاء لــإدارة المتكاملــة والــذي يعــد أحــد الحلــول
المركزيــة المتكاملــة بهــدف ضمــان تدفــق المعلومــات
بســهولة وكفــاءة عاليــة بيــن مختلــف وحــدات األعمــال
بالمجموعــة.

مشاريع االستدامة

حققــت المجموعــة تقدمــ ًا ملحوظــ ًا فــي المشــاريع
الخاصــة بسياســة اإلســتدامة خــال عــام  ،2017حيــث
خصصــت المجموعــة نصــف مليــون ريــال عماني للمشــاريع
والبرامــج والحمــات والتبرعــات والرعايــات التــي تعكــس
جوانــب اإلســتدامة اإلجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة ،كمــا
أننــا نؤمــن بــأن المجموعــة تركــت إرثــ ًا إيجابيــ ًا للمجتمــع
العمانــي الــذي نقــدم لــه أفضــل مــا لدينــا مــن خدمــات فــي
عــام  ،2017وإننــا ســوف نســتمر فــي هــذا العطــاء خــال عــام
.2018

شركة نماء للخدمات المشتركة

أسســت المجموعــة شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة،
وذلــك بهــدف توفيــر خدمــات أفضــل لشــركات المجموعــة
وفقــا لقانــون تنظيــم وتخصيــص قطــاع الكهربــاء الميــاه
المرتبــط بــه الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم ،2004/78
ويهــدف تأســيس شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة إلــى
تقديــم الدعــم للشــركات التابعــة للمجموعــة فــي مجــال
تقنيــة المعلومــات بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا
التجاريــة إضافــة إلــى تعزيــز الكفــاءة بشــكل عــام فــي
تقديــم الخدمــات للمشــتركين.

تخصيص قطاع الكهرباء

قامــت مجموعــة نمــاء مؤخــرا ً ائتــاف عــدد مــن الشــركات
االستشــارية للمســاعدة فــي تنفيــذ توجــه الحكومــة
نحــو تخصيــص عــدد مــن شــركات الكهربــاء التابعــة
للمجموعــة ،وقــد حــدد القــرار الــوزاري رقــم 2017/1377
الصــادر بتاريــخ  19ديســمبر 2017م مــن معالــي الوزيــر
المســؤول عــن الشــؤون الماليــة الموقــر الشــركات التابعــة
لمجموعــة نمــاء القابضــة والتــي تــم اختيارهــا للتخصيــص
 ،تضــم شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء ش.م.ع.م،
شــركة كهربــاء مجــان ش.م.ع.م ،شــركة كهربــاء مــزون
ش.م.ع.م ،شــركة ظفــار للطاقــة ش.م.ع.م والشــركة
العمانيــة لنقــل الكهربــاء ش.م.ع.م ،ويعــد برنامــج
تخصيــص شــركات الكهربــاء بالمجموعــة جــزءا ً أساســي ًا
مــن اســتراتيجيتنا لتحســين الكفــاءة وتعزيــز المنافســة
والعمــل علــى إدخــال المزيــد مــن التطــورات التقنيــة لهــذا
القطــاع.
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إعادة هيكلة قطاع المياه

واصلــت نمــاء القابضــة العمــل مــع الهيئــة العامــة
للكهربــاء والميــاه إلنجــاز مبــادرة الحكومــة للعمــل
علــى إعــادة هيكلــة قطــاع الميــاه ،وتقــدم نمــاء القابضــة
المســاعدة مــن خــال توفيــر الخبــراء واالستشــاريين وإدارة
مشــروع إعــادة الهيكلــة.

التقدم في المشاريع الرئيسية
مشروع الطاقة المستقلة

قامــت مجموعــة نمــاء ممثلــة فــي الشــركة العمانيــة
لشــراء الطاقــة والميــاه بإجــراء دراســة جــدوى للبحــث
فــي إمكانيــة تأســيس مشــروع للطاقــة الشمســية
فــي ســلطنة عمــان كجــزء مــن سياســة تنويــع مصــادر
الطاقــة التــي قامــت بهــا المجموعــة بالتعــاون مــع اصحــاب
المصلحــة ،وقــد خلــص التقريــر الخــاص بدراســة الجــدوى
بوجــود جــدوى فنيــة واقتصاديــة مــن تأســيس مثــل هــذه
المشــاريع فــي الســلطنة ،ونتيجــة لذلــك ،قامــت الشــركة
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بالبــدء فــي إجــراءات
بنــاء مشــروع مســتقل للطاقــة الشمســية بواليــة
عبــري بطاقــة  500ميجــاواط وفقــا لنهــج “البنــاء والتملــك
والتشــغيل” وذلــك وفقــا لبرنامــج مشــاريع الطاقــة
(والميــاه) المســتقلة  ،كمــا تــم إصــدار طلــب التقديــم
بتاريــخ  28ديســمبر  ،2017ومــن المتوقــع إســناد المشــروع
بحلــول شــهر ديســمبر  ،2018فيمــا مــن المتوقــع أن تبــدأ
العمليــات التجاريــة للمشــروع فــي شــهر يونيــو ،2021
وســيكون هــذا المشــروع األول مــن سلســلة مشــاريع
الطاقــة المســتقلة التــي ســتقوم الشــركة العمانيــة
لشــراء الطاقــة والميــاه بتدشــينها خــال األعــوام القادمــة،
كمــا يظهــر هــذا المشــروع إلتزامنــا بتنويــع وتعزيــز الكفــاءة
بشــكل عــام فــي عمليــات توليــد الكهربــاء.

شكر وتقدير

نيابــة عــن أعضــاء المجلــس أو ّد أن أعبّــر عــن عظيــم
شــكرنا وإمتناننــا لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللة الســلطان
ّ
المعظــم -حفظــه اهلل ورعــاه -
قابــوس بــن ســعيد
لدعمــه المتواصــل لقطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبطــة
بــه بالســلطنة ،وكذلــك لقيادتــه الحكيمــة التــي مهّ ــدت
ّ
الطريــق لتنميــة عُ مــان ،كمــا أو ّد أن أنتهــز هــذه الفرصــة
ألشــكر ّ
كل مســاهمينا وأصحــاب المصلحــة الذيــن كانــت
لهــم بصمــة فــي نجــاح مجموعــة نمــاء.
كمــا أود أن أشــكر المهنــدس /عمــر بــن خلفــان الوهيبــي،
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة نمــاء ،والرؤســاء التنفيذيــون
للشــركات التابعــة للمجموعــة وفريــق اإلدارة وموظفــي
المجموعــة علــى التزامهــم وتفانيهــم نحــو مواصلــة
تحقيــق النمــو والتطويــر للمجموعــة.
واهلل ولي التوفيق.

حسن بن محمد اللواتي
رئيس مجلس اإلدارة

مشروع ظفار لطاقة الرياح

يعــد مشــروع ظفــار للريــاح أحــد مشــاريع الطاقــة المتجــددة
الرئيســية التــي تــم تطويرهــا بيــن شــركة كهربــاء المناطق
الريفيــة وشــركة مصــدر مــن دولــة االمــارات العربيــة و
المتحــدة .فــي أغســطس  ،2017وقعــت شــركة “مصــدر”
عقــدا فــي مجــال الهندســة والبنــاء والتوريــد مــع مجموعــة
عالميــة تضــم شــركة جنــرال إلكتريــك ( )GEوشــركة تــي
أس كــي ( )TSKاإلســبانية إلنشــاء مشــروع ظفــار لطاقــة
الريــاح ،وتقــوم الشــركة حاليــ ًا ببعــض التجهيــزات فــي
موقــع المشــروع التــي ســيتم إنجازهــا فــي منتصــف مــارس
 .2018ومــن المتوقــع أن يبــدأ تشــغيل المشــروع فــي الربــع
الثالــث مــن عــام .2019
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ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﻧﻤــﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀــﺔ ﺣــﻮل ﺿﻮاﺑــﻂ
وﻧﻈﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺗﻠﺘــﺰم ﻧﻤــﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀــﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ وﻣﻤﺎرﺳــﺎت ﺻﺎرﻣــﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺿﻤــﺎن ﺗﻤﻜﻴــﻦ وﺗﻨﺴــﻴﻖ اﻫــﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ،وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ وأﺻﺤــﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎت .وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻃــﺎر ،ﺗﻄﺒــﻖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﻋﻤﻠﻴــﺎت وإﺟــﺮاءات وﻧﻈــﻢ ﻣﺘﻌــﺪدة ﻟﻠﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ أن ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ
ﺗﺤــﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬــﺎ ﻳﻌﻤﻠــﻮن ﺑﺄﻋﻠــﻰ درﺟــﺎت اﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ واﻻﻧﻀﺒــﺎط
واﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟــﺬي ﻳﻀﺎﻋــﻒ وﻳﻌــﺰز ﻣــﻦ ﺛﻘــﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﺎء.
وﺗﻌﺘﻤــﺪ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ ﻟﻨﻤــﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀــﺔ ﻋﻠــﻰ رؤى وﻣﺒــﺎدئ
ﻋﺎﻟﻤﻴــﺔ ،وﻋﻠــﻰ ﺿﻮاﺑــﻂ وﻧﻈــﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﺑﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ
ﺗــﻢ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴــﻊ ﺷــﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ .وﻳﻮﻟــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﻧﻤــﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀــﺔ أﻫﻤﻴــﺔ ﻗﺼــﻮى
ﻟﻀﻮاﺑــﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺜــﻞ ﻣﺤــﻮر إدارة اﻋﻤــﺎل
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة
داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت و
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

داﺋﺮة اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ
ﻧﻤﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

الحوكمة

الهيكل التنظيمي للحوكمة

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن
وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
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داﺋﺮة
إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﻴﺎه

داﺋﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

داﺋﺮة
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

داﺋﺮة ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺰوﻳﺪ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

دور مجلس اإلدارة ولجان المجلس
• مجلس اإلدارة
يتولــى مجلــس إدارة نمــاء القابضــة اإلشــراف علــى عمليــات الشــركة والشــركات التابعــة لهــا .علمــا بــأن األعمــال
اليوميــة المباشــرة لنمــاء القابضــة تتوالهــا إدارة الشــركة ممثلــة فــي الرئيــس التنفيــذي فــي حيــن يقــوم مجلــس إدارة
نمــاء القابضــة بالمتابعــة .وتشــتمل مســئوليات مجلــس إدارة نمــاء القابضــة تجــاه مجموعــة نمــاء علــى مــا يلــي:
.أالتعييــن :إصــدار قــرارات التعييــن للمســاهمين بمــا يتعلــق بتعييــن أو عــزل أعضــاء مجالــس إدارة الشــركات
التابعــة ،متــى لــزم األمــر ،إضافــة إلــى تحديــد أدوارهــم ومهامهــم وصالحياتهــم.
.باالستراتيجية :وضع التوجه االستراتيجي لمجموعة نماء واعتماد الهيكل اإلداري الستراتيجية المجموعة.
.جالمحافظة على سمعة المجموعة :تعزيز وحماية سمعة المجموعة داخليا وخارجيا.
.دإدارة األداء :مراجعة أداء الشركات التابعة ومجالس إدارتها متى ما لزم األمر		 .
.هالرؤســاء التنفيذيــون للشــركات التابعــة :تعييــن وإعــادة تعييــن الرؤســاء التنفيذييــن للشــركات التابعــة وإنهــاء
عقــود تعيينهــم ،إن لــزم األمــر ،بالتنســيق مــع مجالــس إدارة الشــركات التابعــة.
.وإدارة المخاطــر :تزويــد مجموعــة نمــاء بإطــار عمــل حاســم وفعــال لضمــان تقييــم وإدارة المخاطــر علــى كافــة
المســتويات.
.زسياســات المجموعــة :تحديــد وتب ّنــي سياســات وضوابــط وأنظمــة عمــل مجموعــة نمــاء التــي تضمــن تحقيــق
أهــداف المجموعــة ،مــع المحافظــة علــى مبــادئ الشــفافية والنزاهــة والتناغــم.
.حالخدمــات المشــتركة :ضمــان التنســيق والتجانــس بيــن شــركات المجموعــة عبــر تبنــي نظــام الخدمــات
المشــتركة إن أمكــن لتقليــل التكاليــف والنفقــات اإلضافيــة.
.طالتدقيــق الداخلــي :تتولــى لجنــة التدقيــق الداخلــي فــي نمــاء القابضــة أيضــا عمليــات التدقيــق علــى كافــة الشــركات
ذات المســئولية المحــدودة التابعــة للمجموعــة.
.يحوكمــة شــركات المســئولية المحــدودة :اعتمــاد تفويــض الصالحيــات الخاصــة بالشــركات ذات المســئولية
المحــدودة التابعــة للمجموعــة.
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• لجنة التدقيق:
لجنــة التدقيــق مســؤولة عــن ضمــان وضــع الضوابــط واإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق االلتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة،
وتعزيــز عمــل لجــان التدقيــق الداخلــي والخارجــي عبــر التنســيق معهــم وضمــان أداء هــذه اللجــان لمهامهــا بحياديــة
بعيــدا عــن تأثيــر إدارات الشــركات ،وتقديــم النصــح والمشــورة للمجلــس حــول مســائل الحوكمــة وإدارة المخاطــر.
وتشــتمل أهــداف لجنــة التدقيــق علــى اآلتــي:
1.1مراقبــة ســامة ودقــة البيانــات الماليــة للشــركة واإليضاحــات الرســمية عــن أداء الشــركة المالــي ومراجعــة
التقديرات واألرقام المالية المتضمنة في هذه البيانات.
2.2مراجعة إجراءات الرقابة المالية الداخلية ،وضوابط األداء الداخلي ،ونظم إدارة المخاطر المطبقة بالشركة.
3.3مراقبة ومراجعة فعالية ضوابط وإجراءات التدقيق الداخلي المطبقة بالشركة.
4.4مراقبــة وضمــان اســتقاللية عمــل التدقيــق الخارجــي والتحقــق مــن إنجاز مهمــة التدقيق وفــق األهــداف الموضوعة
التزامــا بتوجيهــات وضوابــط الهيئــة العامــة لســوق المــال وقانــون الشــركات التجاريــة وقانــون القطــاع ،وأي قوانيــن
وضوابــط أخــرى ذات الصلــة.
5.5اتبــاع وتطبيــق السياســات الخاصــة بتكليــف المدققيــن الخارجييــن لتقديــم خدمــات خــارج نطــاق التدقيــق ،واألخــذ
بعيــن االعتبــار الضوابــط األخالقيــة الخاصــة بتقديــم مكاتــب التدقيــق الخارجــي لخدمــات خارجــة عــن نطــاق التدقيــق.
• لجنة التعيينات والمكافآت والموارد البشرية للمجموعة
تتبــع لجنــة التعيينــات والمكافــآت والمــوارد البشــرية المــوارد البشــرية للمجموعــة لمجلــس إدارة نمــاء القابضة ،حيث
تتولــى اإلشــراف علــى المســائل ذات الصلــة بتعييــن أعضــاء مجالــس الشــركات التابعــة ،باإلضافــة إلــى اإلدارات التنفيذيــة
لــكل مــن نمــاء القابضــة والشــركات التابعــة لهــا ،إلــى جانــب سياســات المــوارد البشــرية والمســائل الرئيســية األخــرى
التــي قــد تعــرض ألعضــاء مجلــس اإلدارة .وتتلخــص أهــداف لجنــة المــوارد البشــرية فــي اآلتــي:
1.1مســاعدة مجلــس إدارة نمــاء القابضــة ومجالــس الشــركات التابعــة للمجموعــة فــي إنجــاز مهامهــا اإلشــرافية،
بمــا يضمــن اســتقاللية ونزاهــة أعضــاء هــذه المجالــس ،وكفايــة إســتراتيجية الرواتــب والمكافئــات فــي نمــاء
القابضــة والشــركات التابعــة.
2.2مســاعدة مجالــس إدارة الشــركات التابعــة علــى ترشــيح األشــخاص المناســبين للتعييــن فــي عضويــة هــذه
المجالــس ،وشــغل شــواغر مجلــس اإلدارة عنــد الضــرورة.
3.3مســاعدة مجلــس إدارة نمــاء القابضــة ومجالــس الشــركات التابعــة للمجموعــة علــى ترشــيح األشــخاص
المناســبين للتعييــن فــي المناصــب اإلداريــة فــي نمــاء القابضــة والشــركات التابعــة للمجموعــة.

تشكيل مجلس اإلدارة

باعتبــار أن نمــاء القابضــة هــي شــركة مســاهمة غيــر مدرجــة ،فهــي تخضــع ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم
 1974/4وتعديالتــه والنظــام األساســي للشــركة .ويقــود نمــاء القابضــة مجلــس إدارة متمكــن ذو خبــرة واســعة وذلــك
علــى النحــو التالــي:
1.1يتكون مجلس إدارة نماء القابضة من  5أعضاء.
2.2يضم المجلس أعضاء مستقلين وأعضاء مستقلين ال يشغلون مناصب تنفيذية.
3.3ال يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلون الذيــن ال يشــغلون مناصــب تنفيذيــة بمهــام عمــل خاصــة فــي نمــاء
القابضــة بحيــث أنهــم يتلقــون منهــا مكافئــات شــهرية وســنوية.
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ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
فيمــا يتعلــق بترشــيح وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ،يجــب االلتــزام التــام بالشــروط والضوابــط الصــادرة عــن وزارة
التجــارة والصناعــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أحــكام المــادة رقــم  95مــن قانــون الشــركات التجاريــة ودون المســاس
ببنــود عقــد التأســيس .ويجــب أن تنطبــق الشــروط أدنــاه علــى األشــخاص المرشــحين لشــغل مناصــب أعضــاء مجلــس
اإلدارة:
أن ال يقل العمر عن  21سنة.
1.1أن ال يكــون عضــوا فــي شــركة مســاهمة عامــة أو شــركة مســاهمة مغلقــة مقرهــا الرئيســي فــي ســلطنة عمــان،
وتمــارس أنشــطة تجاريــة مماثلــة.
2.2أن ال يكون قد أشهر إفالسه أو عزله ما لم يكن ذلك اإلشهار قد ألغي بحكم القانون.
3.3أن ال يكون قد أدين في جنحة أو جريمة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4.4أن ال يكون غير قادر على سداد ديونه والتزاماته.
5.5ال يمكن الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة.
يمتلــك أعضــاء مجلــس إدارة نمــاء القابضــة المؤهــات الالزمــة والخبــرات المتعــددة المتميــزة ،والتــي تمكنهــم مــن
إدارة قطــاع الكهربــاء الــذي يتســم بالتعقيــد ويخضــع لتشــريعات عاليــة مــن التشــريعات التنظيميــة.

التقرير السنوي 2017 -

 24التقرير السنوي 2017 -

25

تفاصيل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس خالل العام 2017
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة /حسن
محمد اللواتي

الفاضل /صالح
ناصر الرمحي

الفاضل /مبارك
سليمان المنذري

سعادة  /فيصل الفاضل /محمد
خميس الحشار مسعود الخروصي

اجتماعات المجلس

التواريخ

رئيس المجلس

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

االجتماع األول

 5يناير 2017

حضور

حضور

حضور

-

حضور

االجتماع الثاني

 23فبراير 2017

حضور

-

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثالث

 21مارس 2017

حضور

-

حضور

حضور

حضور

االجتماع الرابع

 12أبريل 2017

حضور

-

حضور

حضور

حضور

االجتماع الخامس

 31مايو 2017

حضور

-

حضور

حضور

حضور

االجتماع السادس

 27أغسطس 2017

حضور

-

حضور

حضور

حضور

االجتماع السابع

 8نوفمبر 2017

حضور

-

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثامن

 17ديسمبر 2017

حضور

حضور

حضور

حضور

إجمالي اجتماعات اللجنة التي
حضرها

8

1

8

7

8

بــدل حضــور اإلجتماعــات (ريــال
عمانــي)

4 400

500

3 300

3 500

4 000

المكافأة (ريال عماني)

10 000

123

5 000

5 000

5 000

لجنة التدقيق الداخلي
عضو

اجتماعات الجنة

التواريخ

االجتماع األول

 23فبراير 2017

حضور

االجتماع الثاني

 13مارس 2017

حضور

حضور

االجتماع الثالث

 16و  22مايو 2017

حضور

حضور

االجتماع الرابع

 25أغسطس 2017

حضور

حضور

االجتماع الخامس

 17أكتوبر 2017

حضور

حضور

االجتماع السادس

 11ديسمبر 2017

حضور

حضور

6

6

1 500

2 400

إجمالي اجتماعات اللجنة التي
حضرها
بــدل حضــور
(ريــال عمانــي)

اإلجتماعــات

عضو

الرئيس
حضور

اجتماعات الجنة

التواريخ

الرئيس

عضو

االجتماع األول

 14فبراير 2017

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثاني

 14مارس 2017

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثالث

 14مايو 2017

حضور

حضور

حضور

االجتماع الرابع

 25أكتوبر 2017

حضور

حضور

حضور

4

4

4

1 600

1 200

1 200

بــدل حضــور
(ريــال عمانــي)

بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم  ،2004/78تحتفــظ الشــركة بعالقتــه وطيــدة مــع وزارة الماليــة ،بصفتهــا المالــك،
فيمــا يخــص مختلــف المســائل المتعلقــة بسياســة الشــركة ،كمــا تقــدم الشــركة تقريرهــا الســنوي إلــى الــوزارة.

أسس ونظم الحوكمة بين نماء القابضة والشركات التابعة

تــم تأســيس نمــاء القابضــة بموجــب قانــون القطــاع ،حيــث تمتلــك نمــاء القابضــة  ٪99.99مــن ملكيــة الشــركات
التابعــة باســتثناء شــركة ظفــار للطاقــة .إذ تبلــغ نســبة ملكيتهــا مــن شــركة ظفــار للطاقــة .٪98.90
تتضمن المهام الرئيسية لنماء القابضة ما يلي:
1.1بصفتهــا المؤسســة المســاهمة فــي الشــركات التابعــة والممثلــة لملكيــة حكومــة ســلطنة عمــان لهــذه
الشــركات ،فــإن نمــاء القابضــة تعمــل علــى المســاندة فــي تطبيــق سياســة الخصخصــة التــي تعلنهــا حكومــة
الســلطنة.
2.2بصفتهــا مــزود للخدمــة للشــركات التابعــة ،تقــدم نمــاء القابضــة خدمات الدعــم المركــزي ضمن نطاق المحاســبة
والماليــة فــي هــذه الشــركات التابعــة ،وفقــا لمســئوليات نمــاء القابضــة بموجب قانــون القطاع.
3.3بصفتها الشركة القابضة للمجموعة ،تتولى نماء القابضة اإلدارة االستراتيجية والتطوير للمجموعة.
4.4كجــزء مــن دورهــا االســتراتيجي ،تتولــى نمــاء القابضــة مســئولية تطويــر وتطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة فــي
المجموعــة ويشــمل ذلــك تعييــن مجالــس إدارة كل شــركة مــن الشــركات التابعــة بالتنســيق مــع وزارة الماليــة
وفقــا لقانــون القطــاع ،بحيــث تضمــن وضــع وإعــداد هيكلــة الحوكمــة المناســبة فــي نمــاء القابضــة والشــركات
التابعــة لهــا.

مجلس إدارة
الشركات التابعة

عضو

اإلجتماعــات

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

مفصــل فــي الرســم
الهيــكل التنظيمــي للحوكمــة الــذي اعتمدتــه مجلــس إدارة نمــاء القابضــة وشــركاته التابعــة
ً
البيانــي التالــي:

لجنة التعيينات والمكافآت والموارد البشرية للمجموعة

إجمالي اجتماعات اللجنة التي
حضرها

اإلجتماع السنوي العام

يقصــد باالجتمــاع الســنوي العــام هــو إجتمــاع الجمعيــة العموميــة العــام للشــركة الــذي يعقــد ســنويا .وتلــزم المــادة
رقــم  120مــن قانــون الشــركات التجاريــة علــى قيــام نمــاء القابضــة بعقــد اجتمــاع ســنوي خــال ثالثــة أشــهر مــن نهايــة
ـاء علــى سياســة نمــاء القابضــة فــإن المــدة الزمنيــة بيــن االجتماعــات الســنوية العامــة ال تزيــد عــن
كل ســنة ماليــة .وبنـ ً
خمســة عشــر شــهراً.

الرئيس التنفيذي /المدير
العام للشركات التابعة

مجلس إدارة نماء
القابضة
الرئيس التنفيذي للمجموعة
آو نائب الرئيس المعني

توزيع ملكية األسهم

بمــا أن الشــركة مملوكــة بالكامــل لحكومــة ســلطنة عمــان ،ممثلــة فــي وزارة الماليــة ،فــإن نمــاء القابضــة
مســؤولةعن رفــع تقاريرهــا إلــى طريــق وزارة الماليــة.

المدققون القانونيون

يقــوم المدققــون القانونيــون بتدقيــق األعمــال والحســابات الخاصــة بنمــاء القابضــة ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة،
بمــا فــي ذلــك النواحــي الماديــة مــن حيــث موقفهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة التــي تتماشــى مــع
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المعاييــر الحســابية المعتــرف بهــا دول ًيــا .كانــت شــركة كــي بــي إم جــي ( )KPMGمدقــق الحســابات القانونيــة الخارجــي
لنمــاء القابضــة خــال عــام .2017
تعــد شــركة كــي بــي ام جــي ( )KPMGشــركة تدقيــق عالميــة يعمــل مــن خاللهــا آالف المدققيــن والمهنييــن المؤهليــن
ذوي الخبــرة فــي مكاتــب تدقيــق مســتقلة منتشــرة فــي كافــة أنحــاء العالــم .حيــث تعمل الشــركة على تقديــم خدمات
التدقيــق ،واالستشــارات الماليــة ،وخدمــات تقييــم وإدارة المخاطــر ،والخدمــات الضريبيــة إلــى عمالئهــا المتعدديــن فــي
كافــة القطاعات.

استمرارية األعمال وإدارة المخاطر

تــم تنفيــذ إطــار عمــل إدارة اســتمرارية األعمــال لمســاعدة نمــاء القابضــة فــي بنــاء القــدرات الخاصــة باســتمرارية
األعمــال ،وضمــان األداء المســتمر للوظائــف والعمليــات األساســية قبــل وأثنــاء وبعــد وقــوع كارثــة أو أزمــة قــد تــؤدي
إلــى تعطيــل األعمــال .بنيــت إدارة اســتمرارية األعمــال علــى معيــار .22301 ISO
تهــدف إدارة المخاطــر المؤسســية فــي نمــاء القابضــة إلــى تعزيــز الحوكمــة علــى مســتوى المجموعــة مــن خــال تنفيــذ
المبــادرات اإلســتراتيجية الخاصــة بــإدارة المخاطــر المؤسســية .وتشــمل اإلجــراءات الرئيســية مــا يلي:

1.1تصميــم وتطويــر وتطبيــق وحفــظ ومراجعــة سياســة إدارة المخاطــر المؤسســية ،وإطــار العمــل ،واإلجــراءات
والمســتندات والســجالت مــن أجــل ضمــان مناســبتها ومواكبتهــا وكفايتهــا وفعاليتهــا واتســاقها مــع سياســة
إدارة المخاطــر المطبقــة علــى مســتوى المجموعــة.
2.2االستمرار في تطبيق وحفظ وتحسين إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية في نماء القابضة.
3.3اســتمرار دمــج وتضميــن نظــم وضوابــط إدارة المخاطــر فــي سياســات التخطيــط والموازنــة واإلبــاغ المالــي وغيرهــا
مــن السياســات الخاصــة فــي نمــاء القابضــة.
4.4رفــع مســتوى الوعــي فــي المجموعــة عــن طريــق تطويــر نمــوذج إلدارة المخاطــر يتــم مــن خاللــه قيــاس
مســتوى أداء وعمليــات إدارة المخاطــر ومــدى تطبيــق مبــادئ وضوابــط إدارة المخاطــر فــي أعمــال المجموعــة
ونشاطاتها.

دليل قواعد السلوك األخالقي والمهني

ينطبــق دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي والمهنــي علــى مجالــس إدارة شــركات مجموعــة نمــاء وجميــع الموظفيــن
بهــا ،وكذلــك جميــع االستشــاريين والمقاوليــن والمورديــن واألشــخاص الذيــن يمثلــون مجموعــة نماء فــي عملياتهم
التجاريــة .ويؤكــد هــذا الدليــل علــى:
• التزام مجموعة نماء باألخالقيات المهنية واالمتثال للقانون
• إعداد المعايير األساسية للسلوك األخالقي والقانوني
• المساعدة على كشف ومنع السلوكيات الخاطئة
نظامــا إلكترون ًيــا فــي عــام  2017يختــص بدليــل قواعــد الســلوك األخالقــي والمهنــي وأقامــت
وقــد دشــنت نمــاء القابضــة
ً
جلســات توعيــة لجميــع موظفيهــا .كمــا تــم تقييــم جميــع الموظفيــن بهــذا النظــام.

اإلبالغ عن المخالفات

مــن أجــل تحقيــق المســؤوليات وفــق ممارســات الحوكمــة وعلــى أفضــل وجــه  ،تــم تطويــر سياســة اإلبــاغ عــن
المخالفــات بمــا يتماشــى مــع سياســة القطــاع الخاصــة بــردع االحتيال .والغرض من هذه السياســة هــو دعم مهمة
مجموعــة نمــاء وقيمهــا والتأكــد مــن أن المــدراء والمســؤولين والموظفيــن الحالييــن والســابقين والمورديــن
والمقاوليــن ومشــتركي مجموعــة نمــاء يمكنهــم اإلبــاغ عــن حــاالت ســوء التصــرف والمخالفــات واالنتهــاكات
والممارســات غيــر القانونيــة كمــا هــو موضــح فــي سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات علــى الموقــع االلكتروني:
.www.wajib.nama.om

االستراتيجية

27

التقرير السنوي 2017 -

 28التقرير السنوي 2017 -

29

استراتيجية مجموعة نماء:

تعمــل نمــاء القابضــة ،جنبـ ًا إلــى جنــب مــع الشــركات التابعــة لهــا ،علــى وضــع وتطويــر اســتراتيجيات تهــدف إلــى تحقيــق وتنفيــذ
مهمــة المجموعــة وأهدافهــا علــى نحــو شــامل ومتكامــل .وفــي هــذا اإلطــار ،تســعى المجموعــة إلــى تحقيــق رؤيتهــا لتكــون
رائــدة فــي مجــال تزويــد وتوزيــع خدمــات الكهربــاء فــي المنطقــة بحلــول عــام .2022
تســعى مجموعــة نمــاء إلــى تحســين مســتويات األداء وتطويــر القــدرات اســتنادا ً إلــى خمســة مجــاالت اســتراتيجية وذلــك
بهــدف خدمــة قاعــدة المشــتركين المتناميــة والمســاهمة بصفــة فاعلــة فــي التنميــة االقتصاديــة للســلطنة .وتعكــس
اســتراتيجيات المجموعــة بصــورة واضحــة التزامهــا فــي تلبيــة توقعــات المشــتركين ورضاهــم والتغلــب علــى التحديــات
المســتقبلية..

استراتيجية المجموعة

ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ا ﻓﺮاد واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﻮﻇﻔﻮن أﻛﻔﺎء

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

ﻣﺸﺘﺮﻛﻮن ﺳﻌﺪاء

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ إﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

لقــد تــم اســتحداث وتطويــر مجــاالت عمــل االســتراتيجية المذكــورة أعــاه ،إضافــة إلــى بعــض األهــداف األخــرى ذات الصلــة
بــاألداء المالــي وانضبــاط األداء ،كمبــادئ أساســية لتحديــد وضبــط التوجــه االســتراتيجي لشــركات المجموعــة فــي تطويــر
وتنميــة خطــط عمــل هــذه الشــركات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تحــرص الشــركات التابعــة للمجموعــة علــى استكشــاف وتحديــد
تمكنهــا مــن تحقيــق الــرؤى الخاصــة بــكل واحــدة منهــا ،وتلبيــة ّ
ّ
توقعــات ومتط ّلبــات المســاهمين
اســتراتيجيات إضافيــة
وأصحــاب المصلحــة فيهــا.
أرســت شــركاتنا التابعــة أهدافهــا االســتراتيجية لمواكبــة التوجُّ ــه االســتراتيجي العــام لمجموعــة نمــاء ،حيــث بدأنــا بقيــاس
مســتويات أداء المجموعــة وفــق معاييــر األداء األمثــل فــي مجــال الخدمــات وتقييمهــا علــى مســتوى المنطقــة .وفــي
المســتقبل القريــب ،نتطلــع فــي التوســع لقيــاس مســتويات أداء المجموعــة وفقــا لمعاييــر األداء األمثــل فــي مجــال الخدمــات
عالميـ ًا ،مــن أجــل ضمــان التوافــق مــع سياســة وتوجهــات الحكومــة .وبذلــك ســوف نتمكــن مــن تعزيــز وتنميــة أدائنــا ونتبنــى
إن نتائــج تطبيــق هــذا النظــام المعيــاري الســنوي لقيــاس األداء يلعــب
أفضــل الممارســات بحيــث نواكــب المعاييــر الدوليــةّ .
دورا ً أساســي ًا فــي تشــكيل وصياغــة اســتراتيجياتنا المســتقبلية ،ويســاعد فــي تحديــد المبــادرات االســتراتيجية المحوريــة التــي
يتع ّيــن علينــا اســتحداثها أو تبنيهــا.
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الصحة والسالمة والبيئة:

مــن واقــع التزامهــا المهنــي واألخالقــي تســعى مجموعــة
نمــاء إلــى االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة فــي مجــاالت األداء
وتحقيــق أعلــى مســتويات إدارة الصحــة والســامة والبيئــة.
تمضــي المجموعــة بخطــى راســخة وحثيثــة نحــو تحقيــق
هدفهــا المنشــود فــي توفيــر كهربــاء أمنــة ومســتدامة .
تتوافــق معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة المطبقــة فــي
مجموعــة نمــاء مــع معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة
فــي الســلطنة ،والمعاييــر الدوليــة .كمــا تلتــزم المجموعــة
بوضــع أهــداف لمســتويات أداء الصحــة والســامة والبيئــة،
ومعاييــر لقيــاس النتائــج المحققــة ،بحيــث يتســنى تقييــم
وتحســين األداء علــى نحــو مســتمر ،لضمــان تطبيــق
أفضــل الممارســات والخدمــات مــن خــال نظــم اإلدارة
الفاعلــة .تهــدف مجموعــة نمــاء للمحافظــة علــى هــذا
االلتــزام لتحقيــق المنفعــة لصالــح موظفيهــا ،وعمالئهــا،
ومقاوليهــا ،وكل مــن لديــه صلــة بعملياتهــا.

HSE

الصحة والسالمة
والبيئة

وتتطلــع إدارة الصحــة والســامة والبيئــة فــي مجموعــة
نمــاء إلــى توفيــر بيئــة عمــل خالية مــن اإلصابــات والحــوادث،
فقــدان لــأرواح ،أو تدميــ ٌر
خصوصــا تلــك التــي ينتــج عنهــا
ٌ
للممتلــكات ،أو إضــرا ٌر بالبيئــة .يضــاف إلــى ذلــك أن هنــاك
توجُّ ــه حاســم لتعزيــز وترســيخ ثقافــة الســامة ،كالتــزام
ّ
موظفــي مجموعــة نمــاء ،ومقاوليهــا،
مهنــي وأخالقــي ،بيــن
وكذلــك فــي أوســاط شــرائح المجتمــع المحلــي .ومــن
هــذا المنطلــق ،فقــد ّ
ركــزت مجموعــة نمــاء ،فــي العــام
 ،2017علــى إدخــال تحســينات أساســية فــي ثــاث مجــاالت
رئيســية،كما يلــي :تعزيــز الــدور الريــادي لدوائــر الصحــة
والســامة والبيئــة علــى جميــع المســتويات؛ تضميــن
أهــداف الصحــة والســامة والبيئــة فــي أهــداف عمليــات
التشــغيل لكافــة الدوائــر؛ وتعميــم الــدروس المســتفادة
مــن الحــوادث .كذلــكّ ،
نفــذت مجموعــة نمــاء بعــض
البرامــج والمبــادرات التــي تدفــع نحــو تحقيــق أهدافهــا،
وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
قواعد نماء المنقذة للحياة:
تهــدف مجموعــة نمــاء إلــى ترســيخ وتعزيــز ثقافــة الصحــة
ّ
موظفيهــا ومقاوليهــا.
والســامة والبيئــة فــي أوســاط
وبنــاء علــى هــذا ،فقــد نصــت قواعــد نمــاء المنقــذة للحيــاة
علــى أنــه ال يتــم التســامح مطلقــا مــع حــاالت عــدم االلتــزام
بهــذه الضوابــط .كذلــك تــم اعتمــاد عــدد مــن األدوات
والتقنيــات الجديــدة فــي مجــال الصحــة والســامة والبيئــة،
وجــرى تدريــب أكثــر مــن  130فــردا ً مــن موظفــي إدارة الصحــة
والســامة والبيئــة وفــرق اإلســناد فــي مجموعــة نمــاء،
علــى اســتخدام هــذه األدوات والتقنيــات .علمــا بــأن التدريــب
ّ
موظفــي مجموعــة نمــاء،
ســيمتد ليشــمل جميــع
ومقاوليهــا ،فــي خطــة المرحلــة الثانيــة مــن هــذا المشــروع.
نظــم اإلدارة المتكاملــة الدوليــة للصحــة والســامة

وتحسين
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اإلجراءات على نحو
مستمر لضمان تطبيق
أفضل ممارسات في
مجال التقديم الخدمة
عبر استخدام نظم
ادارة فاعلة
ومؤثرة
والبيئــة
حــازت معظــم شــركات مجموعــة نمــاء علــى شــهادات
اعتمــاد نظــم اإلدارة الدوليــة المتكاملــة للصحة والســامة
والبيئــة ،وتتضمــن هــذه الشــهادات شــهادة اعتمــاد معيــار
الســامة المهنيــة  18001 OHSASومعيــارَي الجــودة
الدوليَيــن ايــزو ( 14001للبيئــة) و ايــزو ( 9001للجــودة) .ولقــد تــم
القيــام بعمليــات تدقيــق مــن ِقبــل مدققيــن خارجييــن
خــال العــام  2017للتثبــت مــن اســتمرارية االلتــزام بمعاييــر
االعتمــاد المذكــورة ،حيــث تمــت إعــادة تجديــد الشــهادات
المعتمــدة.
حَ َمــات التوعيــة والتثقيــف بمعاييــر الصحــة والســامة
والبيئة
ّ
دشــنت شــركات مجموعــة نمــاء حمــات توعويــة مكثفــة
حــول معاييــر وضوابــط الصحــة والســامة والبيئــة خــال
عــام  ،2017شــملت معظــم المشــاريع ومناطــق التشــغيل.
كذلــك نُظمــت زيــارات ميدانيــة مشــتركة علــى مســتوى
اإلدارات العليــا للوقــوف علــى تدابيــر الصحــة والســامة
والبيئــة بمواقــع العمــل وذلــك بالتنســيق بيــن مســئولي
نمــاء القابضــة والرؤســاء التنفيذييــن لشــركات مجموعــة
نمــاء.
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معدل الحوادث المضيعة للوقت (:)LTIF

ﻣﻌﺪل اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ):(LTIF
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
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حوادث الوفاة واإلصابات المضيعة للوقت:
تولــي مجموعــة نمــاء أهميــة قصــوى لمعاييــر الصحــة والســامة والبيئــة  ،حيــث تعتبرهــا جــزءا ً ال يتجــزأ مــن ِق َيــم وأهــداف
نشــاطها التشــغيلي ،مــع التركيــز بصــورة أساســية علــى عــدم حــدوث أي أذى لألشــخاص ،وتقليــل اإلضــرار بالبيئــة ،وعــدم
تعريــض الممتلــكات للضــرر .فبالرغــم مــن التحســينات المســتمرة فــي مختلــف عناصــر إدارة الصحــة والســامة والبيئــة ،إال أن
بعــض الحــوادث المؤســفة تقــع بيــن الحيــن واآلخــر .تبــذل مجموعــة نمــاء كل مــا فــي وســعها إلبــراز الــدروس المســتفادة مــن
الحــوادث التــي تقــع ،بحيــث تضــع ضوابــط إضافيــة لضمــان عــدم تكــرار وقــوع حــوادث مماثلــة.
ساعات العمل اآلمنة التراكمية:

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻣﻨﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن(:
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

100
90
80
70
60

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣَ َﺠﺎن

ﺷﺮﻛﺔ
ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺒﺮة
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺘﺤﻠﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ وادي
اﻟﺠﺰي
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻧﻤﺎء
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

72 797
48 765

50
40
30
20
10
0

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻧﻤﺎء

1 556 1 296
2017 | 2016

9 938 3 270

4 996 4 914

2 324 2 118

2017 | 2016

2017 | 2016

2017 | 2016

6 972 4 954
2017 | 2016

11 561
0,482 0,598
2017 | 2016

0,160

28 011

12 963

18 234
0,153

0,159

2017 | 2016

2017 | 2016

2017 | 2016

0,119

2017 | 2016

2017 | 2016

اإلنجازات في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة للعام :2017
أطلقــت مجموعــة نمــاء العديــد مــن المبــادرات المتميــزة الهادفــة لتبنــي وتطبيــق أســلوب عملــي وفعــال للتعامــل مــع
مســائل الصحــة والســامة والبيئــة ،علــى نحــو مهنــي ومبتكــر .وفــي هــذا الصــدد تــم تطبيــق النظــام التكاملــي إلدارة الحــوادث
فــي مجــال الصحــة والســامة والبيئــة علــى برنامــج أوراكل ( ،)ORACLE/NIMSكمــا تــم تنظيــم عــدد مــن البرامــج التدريبيــة
المتنوعــة علــى مهــام وبرامــج إدارة المخاطــر وتحليــل الحــوادث المســماة( )BowTieو ()Tripod BETA؛ و ( ،)Audit XP
ّ
موظــف مســاعد فــي مجموعــة نمــاء .إضافــة إلــى ذلــك ،قدمــت
ـي الصحــة والســامة والبيئــة  ،و 100
لعــدد  30فــردا مــن اختصاصـ ّ
مجموعــة نمــاء بنجــاح برامــج تدريــب موحــدة علــى كيفيــة التعامــل مــع الحــوادث وإنــذارات الصحــة والســامة والبيئــة فــي
ُّ
التحقــق مــن التزامهــا
المجموعــة ،فــي حيــن خضعــت جميــع الشــركات التابعــة للمجموعــة لعمليــات التدقيــق مــن أجــل
بمتطلبــات معيــار الصحــة المهنيــة (.)18001 OHSAS
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خدمات المشتركين:
تســعى شــركات توزيــع الكهربــاء باســتمرار إلــى تحســين
مســتوى الخدمــات المقدمــة إلــى المشــتركين فــي كافــة
جوانبهــا .وفــي هــذا اإلطــار ،تعمــل الشــركات وفــق برنامــج
متكامــل لتطويــر هــذه الخدمــات مــن أجــل رفــع الكفــاءة
واف ومســتقر يلبــي
التشــغيلية ،وتزويــد الكهربــاء علــى نحــو ٍ
تطلعــات المشــتركين.
ومــن أجــل تطويــر خدمــات المشــتركين ورفــع الكفــاءة
التشــغيلية ،طرحــت شــركات التوزيــع خدمــات قــراءة
العــدادات وتحصيــل الفواتيــر للمنافســة بيــن مــزودي
ّ
الخدمــات ممــا أدى إلــى تطــور كبيــر فــي مســتوى جــودة
العــدادات ،إضافــة إلــى تحقيــق مرونــة أكبــر فــي
قــراءة
ّ
تنظيــم مواعيــد هــذه القــراءة ،ونتــج عــن ذلــك أيضــا
انخفــاض ملحــوظ فــي تكاليــف التشــغيل.

وســعت شــركات التوزيــع مــن
وخــال العــام ،2017
ّ
ً
معتمــدة علــى
اســتخدامها لنظــام الفوتــرة اإللكترونيــة،
تطبيقــات الرســائل النصيــة القصيــرة ،والبريــد اإللكترونــي،
والمواقــع اإللكترونيــة ،وتطبيقــات الهاتــف النقــال إليصــال
الفواتيــر إلــى المشــتركين .وقــد أدى هــذا إلــى خفــض تكلفــة
توزيــع الفواتيــر وزيــادة موثوقيــة وصولهــا للمشــتركين.
عــاوة علــى مــا ُذكــر ،تســتفيد شــركات توزيــع الكهربــاء من
القــوة الشــرائية الجماعيــة فــي مجموعــة نمــاء ،حيثما كان
ذلــك متاحـ ًا ،لخفــض التكاليــف التشــغيلية .ولضمــان تعزيــز
ـدادات ،وفــرت شــركات التوزيــع ،فــي عــام
فعاليــة قــراءة العـ ّ
ـدادات الذكيــة لشــريحة مــن المشــتركين
 ،2017خدمــة العـ ّ
األكثــر إســتهالكا للكهربــاء .ومــن المتوقــع أن تخفــض
العــداد ،وباإلضافــة إلــى
العــدادات الذكيــة تكلفــة قــراءة
ّ
تقديمهــا لقــراءات أكثــر ّ
دقــة.

أمــا فــي مجــال تحصيــل الفواتيــر؛ أدت المنافســة إلــى
انتشــار كبيــر لقنــوات الدفــع اإللكترونــي ،ممــا أســهم فــي
تحقيــق زيــادة تجــاوزت نســبة  %300فــي عــدد عمليــات الدفــع
اإللكترونــي بواســطة المشــتركين منــذ العــام .2016

إنجازات خدمات المشتركين في العام :2017
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻌﺪّ ادات  ٪٨٨٫٦ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٪٨٧ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٦

خدمات المشتركين

ﺗﻬﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة
دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻌﺪادات اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ.
وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ
ﻗﺮاءة اﻟﻌﺪادات ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻌﺪادات ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ،
وﻗﺮاءة اﻟﻌﺪادات اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ،
وﻗﺮاءة اﻟﻌﺪادات اﻟﻴﺪوﻳﺔ،
وﻗﺮاءة اﻟﻌﺪادات اﻟﺬاﺗﻴﺔ،
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺮاءات
ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻤﺎﺛﻞ
إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺸﺘﺮك.

ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ  13,4%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  7,5%ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
ﺗﺴﻌﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ إﻟﻰ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق وﺳﻬﻞ.،
وﻳﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ
اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة
ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ.
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ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ٪٢٣ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٧ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ  ٪٧ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ٢٠١٦
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ  %٩٧٫٥ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %٩٦ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٦
ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ

ﻗﻨﻮات اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻬﺎ ﻟÆﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ
أﺳﺮع وأﺳﻬﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.

ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﺳﺘﻔﺴﺎرات وﺷﻜﺎوى
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ،وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ
اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ ،وﺗﺤﺎول
ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ
ﻣﻤﻜﻦ.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اÃﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.

آراء اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻤﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ آراء
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ،
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ إﺳﺘﺒﻴﺎن رﺑﻊ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎس رﺿﻰ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ وﻣﻌﺮﻓﺔ
آراﺋﻬﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات
اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ،وﻓﻬﻢ
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
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تنمية الكفاءات

تعتبــر المــوارد البشــرية المحــرك الرئيســي لتحقيــق رؤيــة
مجموعــة نمــاء ،وبالتالــي تســعى المجموعــة إلــى اكتســاب
موظفيــن أكفــاء بصــورة أساســية .ولذلــك قامــت
المجموعــة باســتحداث  18مجــا ًال لتنميــة المهــارات وفــق
أطــر واضحــة ومحــددة .ومنــذ عــام  2015باشــرت مجموعــة
نمــاء تقييــم كافــة الموظفيــن العمانييــن العامليــن لديهــا
مــن أجــل تحديــد نقــاط القــوة وصقلهــا والنقــاط التــي تحتــاج
إلــى تطويــر ،ووضــع الخطــط الالزمــة لتنميــة مهاراتهــم
وأدائهــم .وخــال عــام  2017تــم تقييــم أداء أكثــر مــن 820
موظــف ،ليبلــغ إجمالــي الموظفيــن الذيــن تــم تقييمهــم
منــذ عــام  2015نحــو  1910موظــف.

برنامج “رواد” (النسخة الثانية)

موظفــا ممــن يمتلكــون االســتعداد الــازم لإلنضمــام
إلــى النســخة الثانيــة مــن البرنامــج .كمــا ســيتم عقــد
دورات تدريــب رســمية لهــؤالء الموظفيــن المرشــحين
خــال عــام  2018فــي المعهــد العالمــي لدراســات اإلدارة
( .)HEC Parisعلمــا بــأن هــذا المعهــد يصنــف مــن ضمــن
أفضــل المعاهــد فــي مجــال تدريــب القــادة.

التدريب والتطوير

بــادرت نمــاء القابضــة بتنفيــذ خطــة طموحــة لتوحيــد
الخدمــات المشــتركة بيــن الشــركات التابعــة وذلــك مــن
أجــل ضمــان تعزيــز كفــاءة أعمــال المجموعــة بشــكل
عــام .ونتيجــة لذلــك ،تــم تأســيس معهــد نمــاء لتنميــة
المهــارات ( )NICDفــي عــام  2014كمركــز تدريــب يهــدف
إلــى تطويــر كفــاءات المــوارد البشــرية فــي القطــاع.

يعتبــر برنامــج “رواد” أحــد برامــج التطويــر الــذي يتــم تنفيذهــا
لجميــع شــركات مجموعــة نمــاء ،ويتمثــل الهــدف
الرئيســي للبرنامــج فــي تحديــد الموظفيــن مــن ذوي األداء
العالــي وتطويــر قدراتهــم فــي تولــي أدوار قياديــة مســتقبال
بشــركات المجموعــة .حيــث تــم تدشــين البرنامــج ألول
مــرة فــي عــام  2014بترشــيح  16موظــف لتنميــة مهاراتهــم
الرياديــة .وفــي عــام  ،2017قامــت المجموعــة بترشــيح 38

العدد اإلجمالي للمتد ّربين وساعات التدريب:

2 244

تنمية الموارد البشرية

1 931

2016

43 456
36 267

2017

] اﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن [

37

2016

2017

] ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ [

• زاد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 14
• زاد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 17
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أبرز مخرجات األداء المالي والتشغيلي:

ﻧﻤﻮ ﻓﻲ إﻳﺮادات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ
وﺣﺪة ﻛﻬﺮﺑﺎء

ارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎءة
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز

ﻧﻤﻮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر
رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ

%6,2

األداء المالي والتشغيلي

%3

ﻧﻤﻮ ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

%6,8

%9,0

%6,3

%4,3

%6,8

زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ

%8

%99,99919

39
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األداء المالي لمجموعة نماء:
أداء مال ًيــا مميــزا ً خــال عــام  2017مــع ارتفــاع فــي األربــاح قبــل الفائــدة والضريبــة بنســبة  %6.3لتصــل إلــى
حققــت مجموعــة نمــاء ً
 163.2مليــون ريــال عمانــي.
أمــا األربــاح قبــل الضريبــة فقــد أظهــرت انخفاض ـ ًا مقارنــة بالعــام المنصــرم ويعــود ذلــك بصــورة رئيســية إلــى ارتفــاع تكلفــة
التمويــل الــذي تلتــزم بــه المجموعــة لتوســعة اســتثمار رأس المــال والشــبكة الكهربائيــة وتعزيــز كفاءتهــا.

األداء التشغيلي لمجموعة نماء:
ارتفــع الطلــب علــى خدمــات الكهربــاء والميــاه ذات الصلــة ،خــال الســنوات القليلــة الماضيــة .ومــع ذلــك ،فقــد
اســتطاعت مجموعــة نمــاء عبــر التحســينات التــي قامــت بهــا لرفــع كفــاءة التشــغيل فــي شــبكاتها ،أن تقــدم
خدماتهــا بأعلــى مســتويات الجــودة لقاعــدة المشــتركين المتناميــة خــال عــام  .2017جديــر بالذكــر أن قاعــدة
المشــتركين قــد ارتفعــت لتصــل إلــى نحــو  1,147,401مشــترك ،بمعــدل زيــادة قدرهــا  %6.8مقارنـ ً
ـة باألرقــام المســجلة
لعــام  .2016فــي حيــن زادت إمــدادات الطاقــة الكهربائيــة إلــى  32,277جيجــاواط  -ســاعة ،بمعــدل زيــادة  .%٧وااعتبــارا ً
أن التعميــن يعــد عنصــرا ً أساســي ًا فــي خطــة تنميــة مجموعــة نمــاء واســتنادا ً إلــى إحصــاءات عــام  ،2017وصلــت نســبة
تعميــن الوظائــف فــي المجموعــة إلــى نحــو .%٩٢
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قيمة التكلفة لكل ميجاواط  -ساعة (ريال ُعماني) في عامي  2017و 2016

اإليرادات إجمالي اإليرادات في عامي  2017و 2016
• إجمالي اإليرادات في عام  1.123 :2017مليار ريال عُ ماني
• إجمالي اإليرادات في عام  1.121 :2016مليار ريال عُ ماني
ﺑﻴﻊ اﺻﻮل  +اﻳﺮادات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  +أﺧﺮى
%٢

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه
%١٣

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
%٤١

٣٤٫٢٩٥
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

• قيمة تكلفة ميجاواط  -ساعة في عام  ٣٢،٨٧٥ :2017ريال عُ ماني
• قيمة تكلفة ميجاواط  -ساعة في عام  34 ،295 :2016ريال عُ ماني
ﺑﻴﻊ اﺻﻮل  +اﻳﺮادات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  +أﺧﺮى
%٢

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
%٤٣

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه
%١٤

٣٢٫٨٧٥
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

مالحظات:
• انخفضــت تكلفــة الوحــدة بصــورة أساســية نظــرًا النخفــاض إجمالــي المصروفــات
المباشــرة ،وتوفيــر فــي المصروفــات العامــة واإلداريــة.
٢٠١٧

٢٠١٦

2016

2017
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توزيع قيمة التكلفة لكل ميجاواط  -ساعة حسب الفئة في عامي  2017و 2016
إﻳﺮادات
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
%٤١

إﻳﺮادات
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
%٤٤

مالحظات:
• ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة %0.2
• انخفضــت نســبة مســاهمة الدعــم الحكومــي فــي إجمالــي اإليــرادات بنســبة  ،%2وذلــك يرجــع بصــورة أساســية إلــى تأثيــر تطبيــق
نظــام التعرفــة المنعكســة علــى التكلفــة.

المصروفات إجمالي المصروفات في عامي  2017و 2016

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

%7,69

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻣﺼﺮوﻓﺎت
ﻋﺎﻣﺔ وإدارﻳﺔ

%5,06

%11,28

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

%68,76

2017

ﻣﺼﺮوﻓﺎت
ﻋﺎﻣﺔ وإدارﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
إﻫﻼك اﺻﻮل

%72,08

%12,27

%11,81

2016

إﻫﻼك اﺻﻮل

%11,04

• إجمالي المصروفات في عام  1.061 :2017مليار ريال عُ ماني
• إجمالي المصروفات في عام  1.03٨ :2016مليار ريال عُ ماني
مالحظات:
ً
• علــى الرغــم مــن زيــادة إجمالــي الوحــدات المباعــة بنســبة  %٦،٧ســنويا ،إال أن إجمالــي المصروفــات ارتفــع بنســبة  %2فقــط،
المنســقة والموحــدة للموازنــة بيــن تكلفــة اإلنتــاج والمصروفــات فــي كافــة شــركات المجموعــة.
وذلــك بفضــل جهودنــا
ّ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

%٧٫٦٩

%٥٫٠٦

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﺎﻣﺔ
وإدارﻳﺔ

%١١٫٢٨

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

%١١٫٨١

%٧٢٫٠٨

إﻫﻼك اﺻﻮل

%١٢٫٢٧

2016

 ١٠٧,٠ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

• إجمالي األرباح قبل الضريبة في عام  87،7 :2017مليون ريال عُ ماني
• إجمالي األرباح قبل الضريبة في عام  107،0 :2016مليون ريال عُ ماني
مالحظات:
أظهــرت األربــاح قبــل الضريبــة انخفاضــ ًا مقارنــة بالعــام المنصــرم ويعــود ذلــك
بصــورة رئيســية إلــى ارتفــاع تكلفــة التمويــل فــي مجموعــة نمــاء.

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

%٦٨٫٧٦

2017

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﺎﻣﺔ
وإدارﻳﺔ

األرباح إجمالي األرباح قبل الضريبة في عامي  2017و 2016

 ١٨,٠ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ
ﺿﺮاﺋﺐ

 ٨٧,٧ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

إﻫﻼك اﺻﻮل

 ٥١,٥ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ
ﺿﺮاﺋﺐ

%١١٫٠٤
٢٠١٦
٢٠١٧

مالحظات:
تشمل إجمالي المصروفات المباشرة على:
• مصروفات شراء الطاقة والمياه
• مصروفات الصيانة وقطع الغيار
• المصروفات المباشرة األخرى
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الدعم الحكومي لكل وحدة مباعة في عامي  2017و 2016
• الدعم الحكومي لكل وحدة مباعة في عام  14.14 :2017ريال عماني
• الدعم الحكومي لكل وحدة مباعة في عام  16.43 :2016ريال عماني

الدعم الحكومي لكل مشترك في عامي  2017و 2016
• الدعم الحكومي لكل مشترك في عام  398 :2017ريال عماني
• الدعم الحكومي لكل مشترك في عام  463 :2016ريال عماني
مالحظات:
• انخفاض الدعم الحكومي لكل وحدة بنسبة %13.9
• انخفاض الدعم الحكومي لكل مشترك بنسبة %14.0
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2016
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ(

2017
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة )رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﺠﺎواط  -ﺳﺎﻋﺔ(

اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك) رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك(

الدعم الحكومي لكل شركة في عامي  2017و 2016
• اجمالي الدعم الحكومي في عام  456 :2017مليون ريال عماني
• اجمالي الدعم الحكومي في عام  497 :2016مليون ريال عماني
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%20

%22

%14

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%25

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

%32

2017

%8

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

%18

2016

%8

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

%30

%23

45
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٣٠ ٢٥٥

٣٢ ٢٧٧

١,٠٧٤,٦٠٨
ﻣﺸﺘﺮك

ﺟﻴﺠﺎواط-ﺳﺎﻋﺔ

ﺟﻴﺠﺎواط-ﺳﺎﻋﺔ

باعة في عامي  2017و 2016
الم َ
الوحدات ُ

٢٠١٦

• إجمالي عدد المشتركين في عام 1,147,401 :2017
• إجمالي عدد المشتركين في عام 1,074,608 :2016
٢٠١٧

مالحظات:
• بلغ اجمالي إمدادات الطاقة الكهربائية ( 32,277جيجاواط  -ساعة) في عام  2017بنسبة زيادة تقدر بـ .%٧
كانت النسبة العظمى من الزيادة في الطلب على الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية.
• تبلــغ نســبة مســاهمة التعرفــة المنعكســة علــى التكلفــة  %34مــن مجمــوع الوحــدات المباعــة فــي عــام  2017والتــي
ســاهمت بشــكل كبيــر فــي التقليــل مــن إيــرادات الدعــم الحكومــي.

%32

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

%3

%20

%18

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

%36

%8

2016

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

%0,2

ﺳﻜﻨﻲ

%45,8
زراﻋﻲ

%1,3

%20

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%32

ﺣﻜﻮﻣﻲ

%14

زراﻋﻲ
%0,76

٢٠١٧

زراﻋﻲ

%1

ﺗﺠﺎري

%22

زراﻋﻲ
%0,78

ﺣﻜﻮﻣﻲ
%3,31

ﺻﻨﺎﻋﻲ
%0,04

٢٠١٦

%46

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
%0,90

%17

%5,6

%20

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

توزيع المشتركين حسب القطاعات

ﺻﻨﺎﻋﻲ

ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

%32

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺳﻜﻨﻲ

2016

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%30

%32,5

%36

2017

%23

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

٢٠١٧

%9

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

ّ
لكل قطاع في عامي  2017و 2016
باعة (جيجاواط  -ساعة)
الم َ
الوحدات ُ

ﺻﻨﺎﻋﻲ

%3

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

%8

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

ﺗﺠﺎري

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%25

%14,6

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

%9

%14

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

مالحظات:
• زاد عدد المشتركين بنسبة %٦،٨
• يشــكل مشــتركي نظــام التعرفــة المنعكســة علــى التكلفــة  %1فــي عــام  2017مــن اجمالــي عــدد المشــتركين ،ولكــن
كمــا تــم ذكــره ســابق ًا ،يمثــل مســاهمتهم فــي مبيعــات الوحــدة .%34

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

2017

٢٠١٦

٢٠١٧

توزيع المشتركين حسب شركات توزيع الكهرباء

ّ
لكل شركة في عامي  2017و 2016
باعة (جيجاواط  -ساعة)
الم َ
الوحدات ُ

%22

١,١٤٧,٤٠١
ﻣﺸﺘﺮك

عدد المشتركين عدد المشتركين في عامي  2017و 2016

المباعَ ة (جيجاواط  -ساعة) في عام 32 277 :2017
• الوحدات ُ
المباعَ ة (جيجاواط  -ساعة) في عام 30 255 :2016
• الوحدات ُ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

47

ﺳﻜﻨﻲ
%74,31

ﺗﺠﺎري
%20,62

ﺻﻨﺎﻋﻲ
%0,09

٢٠١٦
ﺳﻜﻨﻲ
%74,53

ﺣﻜﻮﻣﻲ
%3,89

ﺗﺠﺎري
%20,65
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49

%٨٫٨
%٨٫٤

المن َتجة في عامي  2017و 2016
الطاقة الكهربائية ُ

فاقد الكهرباء فاقد الكهرباء في عامي  2017و 2016
• فاقد الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية وشبكة شركة ظفار للطاقة في عام %8.4 :2017
• فاقد الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية وشبكة شركة ظفار للطاقة في عام %8.8 :2016

اﻟﻤﻨ َﺘﺠﺔ )ﺟﻴﺠﺎواط  -ﺳﺎﻋﺔ(
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ُ
٢٠١٦

٢٠١٧

مالحظات:
• انخفضت نسبة فاقد الكهرباء إلى %0.4
• انخفضــت نســبة فاقــد التوزيــع إلــى  %8.4فــي شــبكة الربــط الرئيســية وذلــك بســبب التحســينات التــي أدخلــت علــى شــبكة
التوزيــع والعــدادات وتحســين الممارســات اإلداريــة .كمــا انخفضــت نســبة فاقــد التوزيــع لشــبكة شــركة ظفــار للطاقــة بشــكل
طفيــف إلــى  ٪ 9.70فــي عــام .2017

توزيع الفاقد حسب شركات التوزيع في عامي  2017و 2016
٢٠١٦

٢٠١٧

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%٧٫٤٩

%٦٫٩٢

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

%٩٫٢٦

%٩٫٠٨

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

%٩٫٩

%٩٫٣

%٩٫٩٨

%٩٫٧

اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

v

		v
v

9

اﻟﻤﻨ َﺘﺠﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ُ

30 017

32 567

33 439

35 536

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ

مالحظات:
• الطاقــة المنتجــة مــن قبــل مجموعــة نمــاء فــي العــام  2017تقــدر بـــ ( 2,969جيجــاواط  -ســاعة) والتــي تعــد أقــل مــن الطاقــة
المنتجــة فــي العــام  2016والتــي بلغــت ( 3,422جيجــاواط  -ســاعة) .ارتفعــت نســبة الطاقــة المشــتراة مــن قبــل محطــات
الكهربــاء المســتقلة إلــى  %8.4فــي العــام  2017مقارنــة بعــام  2016لتبلــغ ( 32,567جيجــاواط  -ســاعة) وذلــك وبصــورة رئيســية
نظــرا لتشــغيل محطــة مســندم واالســتخدام المتزايــد لمحطــة صــور.

استهالك الغاز في عامي  2017و 2016

 ٢٢٫١ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻗﻴﺎﺳﻲ/اﻟﻴﻮم
%9,98

10

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

3 422

2 969

• استهالك الغاز في عام  22.1 :2017مليون متر مكعب قياسي في اليوم
• استهالك الغاز في عام  21.6 :2016مليون متر مكعب قياسي في اليوم

توزيع الفاقد حسب الشبكات في عامي  2017و 2016

%8,70

2016

2017

 ٢١٫٦ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻗﻴﺎﺳﻲ/اﻟﻴﻮم

245

237

%9,70

%8,30

8
7
6

٢٠١٧

5
4
3

٢٠١٦

2016

2017

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز
)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  /ﻣﻴﺠﺎواط ﺳﺎﻋﺔ(

مالحظات:
• ازداد اســتهالك الغــاز فــي شــبكة الربــط الرئيســية وشــبكة شــركة ظفــار للطاقــة بمعــدل  %2.3وذلــك بســبب زيــادة
الطلب على الطاقة المنتجة بنسبة  .%6زادت كفاءة استهالك الغاز بنسبة  % 3مقارنة بعام 2016

2
1
0

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
2016

ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
2017
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 ٤٤٨٫٩ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

 ٤٦٩٫٧ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

العرض والطلب على الكهرباء في عامي  2017و 2016

مصروفات رأس المال المبلغ اإلجمالي لمصروفات رأس المال في عامي  2017و 2016

تزويد الكهرباء المتعاقدة

• المبلغ اإلجمالي لمصروفات رأس المال في عام  469.7 :2017مليون ريال عُ ماني
• المبلغ اإلجمالي لمصروفات رأس المال في عام  448.9 :2016مليون ريال عُ ماني

اﻟﺴﻌﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻴﺠﺎواط(

مالحظات:
• ازدادت مصروفات رأس المال بنسبة %6.3

٢٠١٦

٢٠١٧

اﺟﻤﺎﻟﻲ

2016
٧٨٩٨

2017
٧٨٩٨

توزيع مصروفات رأس المال لكل شركة
ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

%4

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

%5

%10

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

%39

2017

2017

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﺧﺮى٪٠٫٤٣

%12

v

2016

2016

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

%28

أبرز المشاريع واإلنجازات الرئيسية لعام 2017
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%12

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﺧﺮى٪٠٫٤٠

%24

%12

%12

		v
v

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

%30

%11

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

		

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

الطلب على الكهرباء  -شبكة الربط الرئيسية

إﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

1

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪم ﺑﺴﻌﺔ إﻧﺘﺎج ﻗﺪرﻫﺎ  ١٢٠ﻣﻴﺠﺎواط
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻨﺪم ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

2

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ) (٢ﻓﻲ ﺻﻼﻟﺔ ﺑﺴﻌﺔ إﻧﺘﺎج ﻗﺪرﻫﺎ ٤٤٥
ﻣﻴﺠﺎواط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ

3

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺪى ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺴﻌﺔ  ١٣٢ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﻧﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮادي اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻔﻠﺞ وﻣﻄﺮح

4

إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﻌﺔ  ١١ /١٣٢ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ دﻏﻤﺮ وﺧﻂ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺴﻌﺔ  ١٣٢ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻗﺮﻳﺎت

5

إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻧﻘﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺳﻌﺔ  ٣٣/ ١٣٢ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ:
.١اﻟﺪرﻳﺰ وﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻋﺒﺮي
.٢اﻟﺴﻌﺎدة
.٣اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﺼﻼﻟﺔ
.٤اﻟﺴﻮﻳﻖ
.٥ﺟﺒﺮﻳﻦ

6

ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻌﺒﻴﻠﺔ  ١ﺑﺴﻌﺔ  ٣٣/١٣٢ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ إﻟﻰ  ٢٢٠ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ

7

إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻧﻘﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺑﺴﻌﺔ  ٣٣/١٣٢/٢٢٠ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﺼﺤﺎر

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

2016

2017

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط -ﺳﺎﻋﺔ(

٣٣٦٤

٣٥٧٨

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

%٣،٩

%٦،٤

ذروة اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

٥٩٢٠
%٦،٤

٦١١٦
%٣،٣

الطلب على الكهرباء  -شبكة ظفار للطاقة

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

2016

2017

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط-ﺳﺎﻋﺔ(

٣٤٩

٣٦٨

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

%٤

%٥

ذروة اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط(

٤٩٧

٥٥٢

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

%٠،٥

%١١،١
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البرنامج المالي لمجموعة نماء «لمار»
تعمــل مجموعــة نمــاء علــى تنميــة اســتثماراتها
ومشــاريعها وخدماتهــا بصفــة مســتمرة كمــا تلعــب دورا ً
بــارزا ً فــي االقتصــاد الوطنــي .وقــد اســتثمرت المجموعــة
بشــكل كبيــر فــي شــراء أصــول رأس المــال مــن أجــل
توســيع وتطويــر شــبكاتها وأنظمتهــا لتلبيــة متط ّلبــات
واحتياجــات الســوق.
وال شــك أن توفــر مصــادر تمويــل رأس المــال يحظــى
بأهميــة قصــوى وذلــك لنجــاح المجموعــة فــي تحقيــق
رؤيتهــا ومهمتهــا .علمــا بــأن المجموعــة قــد حققــت
تقدم ـ ًا كبيــرا ً فــي برنامــج «لمــار» منــذ انطالقتــه فــي عــام
ُّ
 .2014فقــد نجحــت مجموعــة نمــاء ،تحــت قيــادة نمــاء
القابضــة ،فــي الحصــول علــى إجمالــي مبلــغ  1.6مليــار ريــال
عُ مانــي مــن مصــادر تمويــل مختلفــة ولفتــرات ســداد
متفاوتــة.

التقرير السنوي 2017 -

:2017
•
•
•
•
•

إتمــام الســندات الماليــة لصالــح الشــركة العمانيــة
لنقــل الكهربــاء بمبلــغ  192.5مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام الصكــوك الماليــة لصالــح شــركة كهربــاء
مــزون بمبلــغ  192.5مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة مســقط
لتوزيــع الكهربــاء بمبلــغ  81.2مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة كهربــاء مجان
بمبلــغ  63.5مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة ظفــار للطاقــة
بمبلــغ  41.1مليــون ريــال عُ مانــي

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ:
 1،6ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ُﻋﻤﺎﻧﻲ

ولقــد اســتطاعت المجموعــة ،عبــر تنويــع مصــادر التمويــل
وسياســة التســويق والترويــج الفعالــة ،والعمــل علــى تثبيــت
أن تحققمصــروغ أهــداف التكلفــة الماليــة
معــدالت الفائــدةْ ،
علــى نحــو فعّ ــال حســب المعاييــر الموضوعــة ،بالرغــم مــن
الضوابــط المفروضــة علــى األســعار.
وســوف يســاعد برنامــج حصــد مصــادر التمويــل مجموعــة
نمــاء فــي تمويــل النفقــات الرأســمالية لشــبكة توزيــع
ونقــل الطاقــة الكهربائيــة ،وكذلــك لتوفيــر الضمانــات
الكافيــة للقــروض قصيــرة األجــل الحاليــة.

إنجازات برنامج «لمار» من  2015حتى :2017

1،6
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
ُﻋﻤﺎﻧﻲ

:2015
•

•
•

إتمــام الســندات الماليــة لصالــح الشــركة العمانيــة
لنقــل الكهربــاء بمبلــغ  385مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة مســقط
لتوزيــع الكهربــاء بمبلــغ  170مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة كهربــاء مــزون
بمبلــغ  240مليــون ريــال عُ مانــي

:2016
•
•

إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة كهربــاء مجان
بمبلــغ  127مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة ظفــار للطاقــة
بمبلــغ  100مليــون ريــال عُ مانــي

أداء شركات
المجموعة
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شركة وادي الجزي للطاقة

2016

2017

شركة الغبرة للطاقة والتحلية

األيرادات (ألف ريال ُعماني)

17 132

14 699

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

صافي الربح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

2 923

5 415

صافي الربح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(1 171

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

2 934
79

5 427
46

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(1 011

)(1 597

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

857

46

89%

89%

النسبة المئوية للتعمين

%77

%77

61

54

إجمالي عدد الموظفين

219

204

عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

1 600 322
0

159 788
1

عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

5 988 575
0

6 585 343
0

الكهرباء المنتجة (جيجاواط ساعة)

615

376

الكهرباء المنتجة (جيجاواط/الساعة)

2 069

1 969

نسبة جاهزية المحطة ()%

87%

90%

المياه المنتجة (بالمليون متر مكعب)

33.6

37.8

نسبة توافر الكهرباء في المحطة ()%

%90

%92

%87.7

%89.5

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)
النسبة المئوية للتعمين
إجمالي عدد الموظفين
إجمالي ساعات العمل اآلمنة

إجمالي ساعات العمل اآلمنة

نسبة توافر المياه في المحطة ()%

2016

2017

42 936

44 070
)(1 805
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2016

2017

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

95 840

98 481

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

40 382

33 898

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

51 395

52 005

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

132 184

183 565

%93

%93

353

353

9 029 115

7 535 724

2

1

الوحدات المنقولة الخاضعة للوائح (جيجاواط ساعة)

31 910

33 877

األحمال خالل وقت الذروة (ميجاواط)

6 623

6 870

الشركة العمانية لنقل الكهرباء

2016

2017

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

722 890

صافي الربح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(2 857

761 829
)(852

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

18 867
376

22 481
475

النسبة المئوية للتعمين

%85

%85

النسبة المئوية للتعمين

إجمالي عدد الموظفين

75

74

إجمالي عدد الموظفين

11 561 179

28 011 975

1

1

29 549

31 534

تكلفة الوحدات المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة) في
شبكة الربط الرئيسية

17.22

16.97

الطاقة المنتجة في شبكة ظفار (جيجاواط ساعة)

3 057

3 095

تكلفة الوحدات المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة) في
شبكة ظفار

26.75

25.93

281 498
0.460

302 702
0.423

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت
الطاقة المنتجة في شبكة الربط الرئيسية (جيجاواط/ساعة)

المياه المنتجة (باأللف متر مكعب)
تكلفة المياه للوحدة (ريال عماني /متر مكعب)

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

نسبة مؤشر موثوقية الشبكة ()%

% 99.99

نسبة الفاقد في نقل الكهرباء ()%

%1.61

%99.99
%1.64
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59

2016

2017

304 695

313 502

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

17 310

9 551

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

23 437

18 437

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

30 767

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

54 605

55 098

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

%92

%93

123 886
%98

180 996
%98

501

490

525

524

1 240 120

1 556 720

0

0

3 270 741
1

9 145 553
1

10 381

10 919

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط ساعة

تكلفة الوحدات المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

29.0

28.9

تكلفة الوحدات المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

7 918
32.28

8 611
28.13

الدعم لكل ميجاواط ساعة مباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

11.68

10.32

الدعم لكل ميجاواط ساعة مباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

19.9

18.41

12 309

98 496

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)

149 546

148 559

336 523

362 891

عدد المشتركين

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

%92.5

%91.8

390 689
%88.50

411 739
%9٢

عدد الشكاوى المسجلة

4 973

2 797

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب (خالل  10أيام عمل)

%100

%100

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

1 482
%94

1 804
%95

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

1.36

1.64

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

2.51

2.74

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

124.26

104.02

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

٧٢

91.92

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI

168.99

170.6

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI

170.72

251.99

النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%

%7.49

%6.92

النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%

9.26

9.08

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

النسبة المئوية للتعمين
إجمالي عدد الموظفين
إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت
عدد الوحدات المباعة – جيجاواط ساعة

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)
عدد المشتركين

شركة كهرباء مزون
اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

النسبة المئوية للتعمين
إجمالي عدد الموظفين
إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%
عدد الشكاوى المسجلة

2016

2017

272 633
22 417

290 609
19660
33575
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2016

2017

231 685

240 863

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

12 866

9 530

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

17 211

18 002

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

52 667

53 768

%95

%95

405

404

4 914 400

4 996 077

1

0

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط ساعة

8 542

9 066

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط/ساعة

التكلفة للوحدة المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

25.13

24.55

التكلفة للوحدة المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

11.9

9.8

عدد المشتركين

210 901

225 195

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

%85

%85

عدد الشكاوى المسجلة

1 648

3 856

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

%91

%95

عدد الشكاوى المسجلة

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

5.55

5.93

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

%95

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

57.9

44،١

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

1.83

1.88

321.35

261.12

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

128.57

129.91

%9.9

%9.3

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI

235.28

244.7

%11.7

%9.7

شركة كهرباء مجان
اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)
النسبة المئوية للتعمين
إجمالي عدد الموظفين
إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

الدعم لكل ميجاواط ساعة مباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI
النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%

61

2016

2017

84 994

91 857

4 153

2 687

6 340

7 945

23 873

19 406

%87

%87

154

143

2 118 740

2 324 834

0

1

2 667

2 853

28.60

29.41

15.2

13.1٢٨

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)

40 655

37 458

عدد المشتركين

101 026

110 063

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

%84

%85

224

702
%73

شركة ظفار للطاقة
اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)
النسبة المئوية للتعمين
إجمالي عدد الموظفين
إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

الدعم لكل ميجاواط ساعة مباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%
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اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

2016

2017

95 090

109 728

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

13 107

9 713

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

14 402

12 847

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

51-

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

52 951

36 033

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

15

24

النسبة المئوية للتعمين

%95

%95

النسبة المئوية للتعمين

%80

%67

إجمالي عدد الموظفين

474

466

إجمالي عدد الموظفين

7

7

4 954 050

6 972 000

1 099

1 435

0

3

0

0

الطاقة الكهربائية المنتجة (جيجاواط/ساعة)

939

832

إجمالي المتدربين

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط/ساعة

2 346

2 244

849

914

إجمالي ساعات التدريب

التكلفة للوحدة المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

36 267

43 456

100.81

77.4

إجمالي أيام التدريب

383

494

المياه المنتجة (بماليين األمتار المكعبة)

3.42

3.57

إجمالي ساعات العمل

عدد الوحدات المباعة (مليون متر مكعب)

5 181

6 208

3.22

3.36

91

93

71 820

85 044

35 458

37 513

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

%79

%80

عدد الشكاوى المسجلة

65

74

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

%98

%٩٨،٥٢

104

97

شركة كهرباء المناطق الريفية

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

الدعم لكل ميجاواط ساعة مباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)
إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)
عدد المشتركين

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

معهد نماء لتنمية المهارات

2016

2017

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

866

812

61-

3822-

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

63
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االستدامة
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استدامة مجموعة نماء:

حققــت مجموعــة نمــاء ،فــي عــام  ،2017تقدمــ ًا ملموســ ًا
ً
مســتمرة فــي التزامهــا
فــي اســــتراتيجيتها لالســــتدامة ،
بالمســاهمة اإليجابيــة فــي كافــة النواحــي والفعاليــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة فــي ســلطنة عمــان .ومــن
منطلــق هــذا االلتــزام فإننــا نقــوم بــدور ريــادي فــي تــرك أثــرا ً
إيجابيــ ًا فــي أوســاط المجتمعــات التــي نقــدم خدماتنــا إليهــا.
وفــي ظــل تراجــع النمــو االقتصــادي العالمــي ،قمنــا بتعزيــز
أعمالنــا لنحقــق انضباطــا أكثــر فــي اســتثماراتنا مــن أجــل
تقديــم أفضــل الخدمــات لقاعــدة مشــتركينا التــي تشــهد نموا ً
مطــرداً ،واســتحداث الحلــول التقنيــة المبتكــرة والمتجــددة
التــي تســاعد فــي ضبــط معاييــر الجــودة وتحســين األداء
وتنميــة مســتوى الخدمــات المقدمــة للمشــتركين .وبهــذه
التشــكيلة المبتكــرة مــن االســتثمار والتقنيــات المتجــددة؛
اســتطعنا تقديــم خدماتنــا للمشــتركين بمســتويات عاليــة
مــن الجــودة وتكاليــف تشــغيل منخفضــة .ونقــدم فيمــا يلــي
المبــادرات المبتكــرة التــي دشــنتها مجموعــة نمــاء لتحقيــق
هــذا اإلنجــاز:

الركيزة اإلجتماعية (إجمالي المصروفات 123,500
ريال عماني)

أولــت مجموعــة نمــاء إهتمامــا خاصــا لهــذا الجانــب الحيــوي
مــن جوانــب االســتدامة إنطالقــا مــن إيمانهــا القــوي بأهميــة
المســاهمة اإليجابيــة فــي تحســـين ورفــع مســتوى معيشــة
مشــتركيها .وقــــد اســــتثمرنا خــال هــــذا العــــام نســــبة ٪25
مــــن الموازنة الخاصة باالســــتدامة للمســــاهمة فــي تطويــر
ورفــع المســــتويات المعيشــــية للمجتمــع.

مسابقة ويّاكم:

تهــدف هــذه المســابقة إلــى تحفيــز ونشــر ثقافــة العمــل
التطوعــي فــي الســلطنة عبــر األدوار التــي يلعبهــا المشــاركون
فــي المنافســة كشــركاء للتغييــر فــي مجتمعاتهــم
المحليــة مــن خــال مســاندة المبــادرات المتنوعــة التــي
يمكــن أن تحــدث أثــرا مســتدام ًا فــي هــذه المجتمعــات .وقــد
تــم تقســــيم المســابقة إلــــى جزئيــــن كمــا يلــي:

• المسابقة العامة:

هــذه المنافســة تســتهدف بصــورة أساســية الشــباب
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،حيــث تشــجع مشــاركتهم
فــي تحديــد المشــاكل فــي المجتمعــات المحليــة والعمــل
علــى إحــداث تغييــر إيجابــي فــي هــذه المجتمعــات عبــر تكويــن
مجموعــات عمــل تطوعيــة .وقــد شــهد عــام  2017النســخة
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الثالثــة مــن مســابقة (ويّاكــم) حيــث تــم تنفيذهــا باإلشــتراك
مــع اللجنــة الوطنيــة للشــباب .وبلــغ عــدد المشــاركين فــي
المســابقة  2700متطــوع موزعيــن علــى  137فريــق ،عملــوا على
تنفيــذ  18مشــروع ًا طرحــت للتنفيــذ .وفــي ختــام المنافســة
تــم تكريــم خمــس فــرق فائــزة.

• مسابقة موظفي نماء:

تســتهدف هــذه المبــادرة موظفــي مجموعــة نمــاء بغــرض
تحفيــز ونشــر ثقافــة العمــل التطوعــي بيــن الموظفيــن ،وبنــاء
جســور التواصــل مــع المجتمــع وتشــجيع موظفــي مجموعــة
نمــاء علــى اإلســتفادة مــن إجــازة يــوم العمــل التطوعــي علــى
نحــو إيجابــي ومؤثــر .وقــد شــارك فــي هــذه المبــادرة إجمالــي
 181موظفــا مــن مجموعــة نمــاء ،فــي فعاليــات تطوعيــة فــي
الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء وشــركة كهربــاء مــزون،
كمــا شــارك  40متطوعــا مــن المجموعــة فــي مســابقات
للعمــل التطوعــي أقيمــت فــي ســياق هــذه المبــادرة .وقــد
اســتطعنا تنفيــذ  3مشــاريع فــي أنحــاء مختلفــة من الســلطنة
مــن خــال  8فــرق مســجلة.

مبادرة بيتي آمن:

لــدى مجموعــة نمــاء دورا ً فاعــ ً
ا فيمــا يتعلــق بتقديــم
خدمــات الســامة فــي المنــازل .ففــي هــذه المبــادرة نحــرص
علــى إحــداث أثــر إيجابــي فيمــا يتعلــق بمفهــوم وممارســات
مشــتركينا للحفــاظ علــى معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة
داخــل منازلهــم .ويســتهدف هــذا البرنامــج ربــات البيــوت مــن
خــال إطالعهــن علــى المعلومــات الالزمــة حــول إجــراءات
وتجهيــزات اإلســعافات األوليــة ،حيــث منحــت كل مشــاركة
فــي البرنامــج طقــم إســعافات أوليــة ليوضــع فــي مــكان
مناســب بالمنــزل .علمــا بــأن البرنامــج عبــارة عــن مبــادرة
دشــنتها إدارة الصحــة والســامة والبيئــة بشــركة الغبــرة
للطاقــة والتحليــة ويشــرف علــى تنفيذهــا مندوبــون مــن
وزارة الصحــة .وقــد غطــت ورش التدريــب منطقــة مســقط
حيــث اســتهدفت المبــادرة  1000ربــة منــزل واســتطعنا أن نــدرب
 1100مشــاركة ،وقمنــا بعقــد  20ورشــة تدريــب حــول إجــراءات
وتجهيــزات ومهــارات اإلســعافات األوليــة.

مبادرة التدريب على لغة اإلشارة عن طريق
الجمعية العمانية لذوي اإلعاقة السمعية:

قامــت مجموعــة نمــاء بالتنســيق مــع الجمعيــة العمانيــة
لــذوي اإلعاقــة الســمعية لعقــد دورة تدريبيــة عــن التخاطــب
بلغــة اإلشــارة لمندوبــي خدمــات المشــتركين مــن مختلــف
مــزودي الخدمــات الحكوميــة فــي الســلطنة مــن أجــل تعزيــز
مســتوى الخدمــة التــي نقدمهــا لــذوي اإلعاقــة الســمعية مــن

خــال مكاتبنــا وفــي الدوائــر الحكوميــة األخــرى .وقــد قمنــا
بتدريــب  30مشــاركا مــن  12مؤسســة حكوميــة لفتــرة 144
ســاعة تدريــب .وتعتبــر هــذه المبــادرة خطــوة رئيســية فــي
تعزيــز التواصــل مــع ذوي اإلعاقــة الســمعية أثنــاء مراجعــة
مراكــز خدمــة المشــتركين بالمجموعــة أو أثنــاء مراجعتهــم
ألي مــن دوائــر الخدمــات الحكوميــة األخــرى المشــاركة فــي
التدريــب.

التبرعات ومبادرات الرعاية االجتماعية:

خــال عــام  ،2017قمنــا بمســاعدة جهــات مختلفــة ضمــن
خطــة االســتدامة الخاصــة بمجموعــة نمــاء .فقــد قمنــا
بتوفيــر  85مقعــدا متحــركا للجمعيــة العمانيــة لــذوي
االحتياجــات الخاصــة ،و  25جهــاز حاســوب ولوحــة مفاتيــح
“بريــل” لجمعيــة النــور للمكفوفيــن .كذلــك قمنــا بدعــم
فعاليتيــن تطوعيتيــن لألولمبيــاد الخــاص العمانــي ســوف
تنفــذان فــي عام  .2018كما دشــننا مبــــادرة “البوابــة االلكترونية
لتبرعــات فواتيــر الكهربــاء والميــاه” بالتنســــيق مــــع جمعيــــة
دار العطــــاء ،وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعزيــز مســاهمتنا فــي
تيســير ســبل الحيــاة للمشــــتركين المســتحقين.

الركيزة البيئية (إجمالي المصروفات  168,200ريال
عماني):
برنامج سفراء نماء:

دشــنت مجموعــة نمــاء برنامــج تثقيفــي وتعليمــي علــى
نطــاق الســلطنة يهــدف إلــى نشــر ثقافــة االســتدامة فــي
أوســاط الشــباب العمانــي .ويركــز هــذا البرنامــج علــى ركيــزة
االســتدامة حيــث يشــكل المشــاركون فــي البرنامــج (مــن
طلبــة الجامعــات والكليــات العليــا) فرقــا تتولى تنفيذ مشــاريع
تعكــس المعــارف والعلــوم التــي اكتســبوها مــن دراســتهم.
وتتولــى تقديــم البرنامــج إحــدى الشــركات التابعــة لمجموعــة
نمــاء ،وهــو معهــد نمــاء لتنميــة المهــارات .ومــن خــال هــذا
البرنامــج اســتطعنا جــذب  1706طالــب مشــارك قدمــوا أكثــر
مــن  300مقتــرح .وقــد تمكنــت الفــرق المشــاركة مــن تنفيــذ
 20مشــروعا بعــد حضورهــم  10,000ســاعة تدريــب .قمنــا باختيــار
 7فائزيــن فقــط ،بالرغــم مــن اعتقادنــا أن كافــة المشــاركين
جديــرون بالفــوز والتكريــم.

حملة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية:
يحتــل مبــدأ ترشــيد اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة أولويــة
قصــوى فــي مبادراتنــا لالســتدامة .حيــث أننــا نؤمــن بــأن ترشــيد
اســتهالك الطاقــة هــو حجــر الزاويــة فــي توفيــر مســتقبل زاهــر
ومزدهــر ألجيالنــا القادمــة .وقــد قامــت مجموعــة نمــاء فــي

67

عــام  2017بتدشــين وتنظيــم حملــة ترشــيد اســتهالك الطاقة
فــي إطــار الجهــود الموحــدة لمجلــس التعــاون الخليجــي فــي
مجــال ترشــيد اســتهالك الطاقــة .وتهــدف الحملــة إلــى إبــراز
أهميــة ترشــيد اســتهالك الطاقــة وتثقيـــف األطــراف ذات
العالقــة حــول أفضــل الوســائل لتوفيــر الطاقــة .كمــا تهــدف
الحملــة أيضــا إلــى توعيـــة األطــراف ذات العالقــة باألثــر اإليجابــي
لالســتهالك الســليم للطاقــة الكهربائيــة وتثقيفهــم حــول
دورهــم فــي المشــاركة للحفــاظ علــى المــوارد وترشــيد
اســتهالكها .ومــن خــال هــذه الحملــة اســتطعنا أن نجــذب
أكثــر مــن  690مشــارك فــي منافســات وســائطنا االجتماعيــة
و  2000زائــر لمنصتنــا التــي اقيمــت ليــوم واحــد فــي أحــد المراكــز
التجاريــة .وقــــد دشــــنا هـــذه المبـــادرة بالتعــاون مــع وســائل
اإلعـــام التقليديـــة حيــث أجرينــا أكثــر مــن  20مقابلــة إذاعيــة
وتلفزيونيــة ،كمــا كانــت هنــاك مشــاركة واســعة عبــر وســائط
االتصــال االجتماعيــة بلغــت أكثــر مــن  1000مشــاركة .وكان
الختــام بفعاليــة يــوم األرض فــي بــركاء حيــث شــارك أكثــر
مــن  32متطــوع فــي الفعاليــة مســتخدمين أجهــزة تعمــل
بالطاقــة الشمســية.

جمعية البيئة العمانية – مسابقة الخطابة العامة
حول قضايا البيئة بين الكليات:

تعاونت الجمعيــة العمانيــة للبيئــة مــع مجموعــة اإلمــارات
للبيئــــة فــي مبــادرة شــراكة اســتراتيجية إلقامــة مســــابقة
عامـــة للخطابــة بيــن الكليات فــي قضايــا البيئة في الســلطنة.
وقــد شــاركنا فــي المبــادرة بهــدف تشــجيع وتنميـــة مهـــارات
الخطابــة العامـــة لــدى الشــبيبة العمانييــن .فقــد كانــت تلــك،
مــن وجهــة نظرنــا ،فرصــة مثاليــة إلبــراز مقــدرات ومهــارات
الشــباب العمانــي علــى المســتوى اإلقليمــي .وقــد كان أحــد
أهــم مواضيــع المســابقة بعنــوان “مســتقبل الطاقــة” ،وهــو
موضـــوع ضمــن ركيــزة االســتدامة البيئيــة التــي تعتمدهــا
المجموعــة .وقــد اســتفاد مــن هــذه المبــادرة التدريبيــة أكثــر
مــن  120طالــب وفــازت ثــاث فــرق بجوائــز المســابقة.

برامج التبرعات والرعاية البيئية:
رعاية أول محطة لشحن السيارات الكهربائية
تعمل بالطاقة الشمسية في جامعة السلطان
قابوس:

قامــت مجموعــة نمــاء برعايــة إنشــاء أول محطــة لشــحن
الســيارات الكهربائيــة تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي
جامعــة الســلطان قابــوس .وتأتــي هــذه الرعايــة فــي إطــار
اســتراتيجية مجموعــة نمــاء لمواكبــة التوجــه العالمــي
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نحــو اســتخدام الطاقــة النظيفــة ،وبغيــة تشــجيع البحــوث
العلميــة فــي مجــاالت الطاقــة ،إضافــة إلــى مســاندة جهــود
الحكومــة للحفــاظ علــى البيئــة واإلدارة المســتدامة للمــوارد.
وقــد صممــت المحطــة إلجــراء البحــوث علــى آليــة شــحن
الســيارات الكهربائيــة وقيــاس مــدى فاعليــة وكفــاءة
الشــواحن الكهربائيــة.

الركيــزة االقتصاديــة (إجمالــي المصروفــات  101 000ريــال
ُعمانــي)
منصة المدن الذكية (مجلس البحث العلمي):

بصفتهــا عضــو مؤســس فــي برنامــج مجلــس البحــث
العلمــي ،فـــإن ”منصـــة المـــدن الذكيـــة“ كانــت إحـــدى أهـــم
إنجازاتنــا األساســـية فــي مجــال الســاتدامة خــال هــذا العــام.
ويغطــي تمويــل البرنامــج طيلــة فتــرة البرنامــج مــن  2017إلــى
 .2020علمــا بــأن هــدف هــذه المبــادرة هــو مســاندة إبتــكارات
المدن الذكية ونمذجة واختبــــار الحلــــول الذكيــــة المقترحـــة.
وســتوفر هـــذه المبـــادرة فــرص اســتثنائية لتبــادل المعــارف
والمهــارات فــي الســلطنة .كمـــا أنهـــا ســتوفر اإلمكانيــة
للشــباب العمانــي لمعرفــة المزيــد عــن اإلبتــكارات الحديثــة
فــــي مجــال المــــدن الذكيـــة ،وتتيــح عقــد جلســات مشــتركة
لتبــادل آخــر المعــارف وعــرض أحــدث المنتجــات والخدمــات
المقدمــة عبــر المــدن الذكيــة فــي كافــة أنحــاء العالــم .ومــن
خــال هــذا البرنامــج ،اســــتطعنا أن نســتقطب أكثــر مــن
 120مشــارك فــي مســابقة هاكاثــون المــدن الذكيــة حيــث
تــم تســجيل أكثــر مــن  20فريــق واإلعــان عــن  6فائزيــــن
ســيحصلون علــى منحــة رعايــة مــن مجلــس البحــث العلمــي
ومؤسســة الردهــة.

التبرعات ورعاية اـلبرامج االقتصادية:
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فــي إطــار التزامهــا بالبرامــج االقتصاديــة ،قامــت مجموعــة
نمــاء برعايــة عــدة فعاليــات ذات صلــة بنشــاط المجموعــة،
بمــا فــي ذلــك رؤيــة عمــان  2040التــي تعــد ملتقــى استشــراف
المســتقبل  .كذلــك ســاهمت المجموعــة فــي برامــج
القيمــة المحليــة المضافة حيـــث قمنـــا بتدريـــب  75مواطـــن
عمانـــي كفنيــي كهربــاء ،إضافــة إلــى دعــم مؤسســة إنجــاز
عمــان ودعــم برامــج البحــث والتطويــر فــي جامعــة الســلطان
قابــوس.
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