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مجموعــة نمــاء نمــوذج رائــد لإلجــادة فــي
مجــال الخدمــات فــي المنطقــة.
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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 الخدمات في المنطقة.
القيم
• النزاهة
• االحترافية
• 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.
تتكون مجموعة نماء من:
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 (تنوير)

شركات شراء الطاقة والمياه
• الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه
التدريب والتطوير
• معهد نمو لتنمية المهارات
تقنية المعلومات
• شركة نماء للخدمات المشتركة
نبذة عن نماء القابضة
نمــاء القابضــة هــي شــركة مســاهمة مقفلــة فــي ســلطنة
عمــان .بــدأت الشــركة عملياتهــا التجاريــة فــي  16ســبتمبر
 2003وتمتلــك أســهم الحكومــة فــي الشــركات التابعــة
للمجموعــة .وتتمثــل األدوار الرئيســية لنمــاء القابضــة
فيمــا يلــي:
 )1دعــم وتنفيــذ سياســات الخصخصــة الحكوميــة لقطــاع
الكهربــاء والميــاه.
 )2تنفيــذ سياســة الحكومــة فيمــا يتعلــق بتمويــل
الشــركات المملوكــة مــن قبلهــا فــي قطــاع الكهربــاء
والميــاه ذات الصلــة والمحافظــة علــى مصالحهــا.
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وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وزارة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﺎء
ﻣﺤﻄﺔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺤﻮل ﺑﺨﻔﺾ
اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻘﻠﻪ
ﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺤﻮل
ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺠﻬﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻨﻘﻠﻪ

ﺗﻘﻮم ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ

ﺧﻄﻮط اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ

ﺳﻜﻨﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

%٧٣,٩٩
%٠,٠٤

ﺷﺮﻛﺔ وادي
اﻟﺠﺰي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺻﻨﺎﻋﻲ

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

%٢١,٢٤

اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺔ
ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

%٠,٧٥

اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ

%٣,١٢

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
)ﺗﻨﻮﻳﺮ(

ﺗﺠﺎري

اﻟﺘﺰوﻳﺪ

زراﻋﻲ

ﺣﻜﻮﻣﻲ

%٠,٨٧

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ويتكــون قطــاع الكهربــاء مــن ثــاث مؤسســات رئيســية وهــي وزارة النفــط والغــاز وهيئــة تنظيــم الكهربــاء ومجموعــة نمــاء.
حيــث تكمــن مهــام الــوزارة 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).
مالحظــة :صــدر المرســوم الســلطاني رقــم ( )٢٠١٨/٤٠و الــذي ينــص علــى نقــل جميــع االختصاصــات المعقــودة للهيئــة العامــة
للكهربــاء والميــاه سـ ً
ـابقا و التــي تتصــل بقطــاع الكهربــاء المنصــوص عليهــا فــي نظــام الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه إلــى
وزارة النفــط والغــاز.
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة حسن بن محمد اللواتي
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة فيصل بن خميس الحشار
عضو مجلس اإلدارة

علي بن حمد الغافري
عضو مجلس اإلدارة

ملهم بن بشير الجرف
عضو مجلس اإلدارة

أمل بنت حميد الجابرية
عضو مجلس اإلدارة
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فريق اإلدارة التنفيذية

عمــــــر الوهيبــــــي
الرئيس التنفيذي

منصور الهنائي

نائب الرئيس التنفيذي لخدمات
التزويد والتوزيع
المدير التنفيذي لدائرة التواصل
واالستدامة بالوكالة

إبراهيم السليماني
المدير التنفيذي لدائرة
الموارد البشرية للمجموعة

حسين البلوشي
المدير التنفيذي المالي
للمجموعة

سهيلة الفارسية
المديرة التنفيذية لدائرة
التخطيط االستراتيجي وإدارة
المخاطر

لينا الفارسية
رئيس التدقيق الداخلي
للمجموعة بالوكالة
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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المساهمون األفاضل،

بالنيابــة عــن مجلــس إدارة مجموعــة نمــاء القابضــة،
يســرني أن أضــع بيــن يديكــم التقريــر الســنوي والبيانــات
الماليــة المدققــة للمجموعــة للســنة الماليــة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2018م.

النتائج التشغيلية

فــي إطــار الســعي لمواكبــة احتياجــات النمــو فــي عــدد
ســكان الســلطنة ،شــهد قطــاع الكهربــاء والميــاه
المرتبــط بــه نمــوا ً قوي ـ ًا خــال عــام  2018ســواء مــن ناحيــة
االســتثمار أو زيــادة أصــول شــبكات النقــل والتوزيــع،
وتمكنــت المجموعــة مــن الوصــول إلــى عــدد مشــتركين
أكثــر ومناطــق جغرافيــة جديــدة ،إضافــة إلــى زيــادة اإلنتــاج
لتوفيــر الكهربــاء والميــاه.
فقــد نمــت قاعــدة مشــتركينا خــال عــام  2018بنســبة
 %6,3مقارنــة بعــام 2017م لتصــل إلــى  1،219،156مشــترك،
فيمــا زادت إمــدادات الكهربــاء للمشــتركين بنســبة %4
لتصــل إلــى  33.562جيجــاوات /ســاعة ،كمــا اســتثمرت
المجموعــة مبلــغ  378مليــون ريــال عمانــي فــي توســعة
شــبكات النقــل والتوزيــع خــال عــام  2018مقارنــة بمبلــغ
 468,5مليــون ريــال عمانــي خــال عــام  ،2017وكأحــد ركائـــــز
استراتيجيــــة النمــو للمجموعــة فقــد وصلــت نسبـــة
التعميــن بالمجموعــة إلــى  %94,4بنهايــة عــام 2018م .

النتائج المالية

حققــت المجموعــة زيــادة فــي إجمالــي اإليــرادات التشــغيلية
بنســبة  % 14,9مــن  1,123مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 2017
لتصــل إلــى  1,290مليــار ريــال عمانــي فــي عــام  ،2018وارتفــع
صافــي الربــح بعــد اقتطــاع الضرائــب التــي أرتفعــت بنســبة
 % 97,3مــن  36,176مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2017
ليصــل إلــى  71,363مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2018م .
وقــد بلــغ إجمالــي الدعــم الحكومــي للكهربــاء  563مليــون
ريــال عمانــي خــال عــام  2018مرتفعـ ًا بنســبة  % 23,5مقارنة
بعــام  ،2017كمــا ارتفــع معــدل الدعــم لــكل مشــترك
بنســبة  % 16,2مــن  398ريــال عمانــي فــي عــام  2017إلــى 462
ريــال عمانــي خــال عــام  ، 2018وارتفــع معــدل الدعــم لــكل
وحــدة مــن  14,1ريــال عمانــي لــكل ميجــاواط /ســاعة فــي
عــام  2017إلــى  16,8ريــال عمانــي لــكل ميجاواط/ســاعة فــي
عــام  ،2018كمــا أرتفعــت إجمالــي أصــول المجموعــة خــال
العــام بنســبة  %5,3حيــث بلـــغت  4,44مليــار ريـــال عمانــي
مقارنــــة بـــ  4,220مليــار ريــــال عمانــي خــــال عــام 2017م .
كمــا تمكنــت مجموعــة نمــاء خــال عــام  2018مــن إطــاق
المرحلــة الثالثــة إلتفاقيــة تمويــل شــركات المجموعــة
(مشــروع لمــار) خــال الفتــرة مــن  2019إلــى  ،2021والتــي تقــدر
بمبلــغ  1,5مليــار دوالر أمريكــي .ويتضمــن نطــاق عمــل
المؤسســات المصرفيــة الفائــزة بالمناقصــة الخاصــة
بالمرحلــة الثالثــة تقديــم التقريــر االستشــاري وإعــداد
وتنفيــذ الصفقــات وتقديــم المشــورة بشــأن التحــوط
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وتســهيل العمليــات التمويليــة إلــى أن يتــم تحقيــق اإلقفــال
المالــي.

تنفيذ استراتيجيات المجموعة

واصلــت مجموعــة نمــاء خــال عــام  2018فــي مســاندة
شــركات المجموعــة بهــدف تحقيــق التحــول التكنولوجــي
بشــكل أفضــل وتحســين الكفــاءة ،خاصــة مــا يتعلــق
بمجــال خدمــات المشــتركين ،حيــث عــززت شــركات
التوزيــع اســتخدامها للقنــوات اإللكترونيــة لقــراءة العــدادات
وتســليم ودفــع الفواتيــر .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت نمــاء
القابضــة بدعــم شــركات التوزيــع مــن خــال تقديــم حلــول
لقــراءة العــدادات الذكيــة والتــي تقــوم بقــراءة العــدادات عــن
بعــد  ،حيــث تقــدم هــذه الحلــول للمشــتركين ذوي القيمــة
العاليــة مــع إمكانيــة التوســع فــي المســتقبل إلــى شــرائح
أخــرى فــي المجتمــع.

مشاريع االستدامة

حققــت المجموعــة تقدمـ ًا ملحوظـ ًا فــي المشــاريع الخاصة
بسياســة االســتدامة خــال عــام 2018م ،حيــث خصصــت
المجموعــة نصــف مليــون ريــال عمانــي للمشــاريع والبرامج
والحمــات والتبرعــات والرعايــات التــي تعكــس جوانــب
االســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة ،األمــر
الــذي تــرك إرثــ ًا إيجابيــ ًا للمجتمــع العمانــي الــذي تقــدم لــه
المجموعــة أفضــل مــا لديهــا مــن خدمــات فــي عــام 2018م ،
وســوف يســتمر هــذا العطــاء خــال عــام 2019م.

شركة نماء للخدمات المشتركة

باشــرت شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة (إحــدى
شــركات مجموعــة نمــاء) أنشــطتها وأعمالهــا فــي العــام
2018م والتــي تهــدف إلــى مســاندة المجموعــة فــي تحقيــق
أهدافهــا مــن خــال توفيــر خدمــات موثوقــة وفعالــة فــي
مجــال تقنيــة المعلومــات .ومــن الخدمــات الحاليــة التــي
تقدمهــا شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة هــي نظــام
نمــاء لــإدارة المتكاملــة وبرنامــج (أوفيــس  )365ونظــام
قــراءة العــدادات بصــورة يدويــة وقريبــا نظــام قــراءة
العــدادات بصــورة ذاتيــة ( إلكترونيــة ) والــذي يعتبــر واحــدة
مــن الخدمــات الجديــدة فــي الشــركة.

تخصيص قطاع الكهرباء

تنفيــذا ً للتوجيهــات الحكوميــة ،أطلقــت نمــاء القابضــة
برنامــج التخصيــص الجزئــي لشــركات توزيــع ونقــل وإمــداد
الكهربــاء فــي مجموعــة نمــاء عــن طريــق نقــل األســهم
إلــى الشــركاء االســتراتيجيين الدولييــن .حيــث أعلنــت نمــاء
القابضــة عــن عرضهــا لبيــع مــا يصــل إلــى  ٪49مــن أســهمها
فــي الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء ،وبيــع مــا يصــل إلــى
 ٪70مــن أســهمها فــي شــركات التوزيــع والتوريــد وهــي:
شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء ،وشــركة كهربــاء مجــان،
وشــركة كهربــاء مــزون ،وشــركة ظفــار للطاقــة .كمــا
تــم إطــاق عمليــة التخصيــص لشــركتي مســقط لتوزيــع
الكهربــاء والعمانيــة لنقــل الكهربــاء فــي أكتوبــر 2018م،
وفــي ديســمبر 2018م أعربــت  23شــركة عــن رغبتهــا فــي
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المشــاركة فــي عمليــة التخصيــص لهاتيــن الشــركتين،
ســواء بشــكل فــردي أو جماعــي.

إعادة هيكلة قطاع المياه

واصلــت نمــاء القابضــة العمــل مــع الهيئــة العامــة للميــاه
إلنجــاز مبــادرة الحكومــة للعمــل علــى إعــادة هيكلــة
قطــاع الميــاه ،وتقــود نمــاء القابضــة جهــود تنفيــذ مرحلــة
التصميــم والتطبيــق التفصيليــة لمــدة  20شــهرا ً والتــي
بــدأت فــي أبريــل 2018م ،وتمضــي قدمــ ًا كمــا هــو مخطــط
لهــا.

التقدم في المشاريع الرئيسية

• مشروع الطاقة المستقلة
بهــدف اســتغالل إمكانــات الطاقــة الشمســية الهائلــة
وكذلــك تلبيــة أهــداف الطاقــة المتجــددة فــي الســلطنة،
قامــت مجموعــة نمــاء ،ممثلــة فــي الشــركة العمانيــة
لشــراء الطاقــة والميــاه ،بعمليــة شــراء لمشــروع
الطاقــة الشمســية المســتقل والتــي تقــدر طاقتــه بـــ
 500ميجــاواط فــي واليــة عبــري وذلــك وفقــا لبرنامــج
مشــاريع الطاقــة والميــاه المســتقلة  ،حيــث تــم
إصــدار طلــب تقديــم العــروض للمشــروع إلــى مقدمــي
ً
مســبقا فــي يونيــو 2018م وتــم
العــروض المؤهليــن
اســتالم العطــاءات فــي نوفمبــر مــن نفــس العــام .ومــن
المتوقــع إســناد المشــروع بحلــول مــارس 2019م كمــا
أنــه مــن المتوقــع أن تبــدأ العمليــات التجاريــة للمشــروع
فــي يونيــو 2021م .وســيكون هــذا المشــروع األول مــن
سلســلة مشــاريع الطاقــة المســتقلة التــي ســتقوم
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتدشــينها
خــال األعــوام القادمــة ،كمــا يظهــر هــذا المشــروع
التــزام المجموعــة بتنويــع وتعزيــز الكفــاءة بشــكل عــام
فــي عمليــات توليــد الكهربــاء.
• مشروع تحويل النفايات إلى طاقة
خــال عــام 2018م ،قامــت مجموعــة نمــاء ،ممثلــة
بالشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بإجــراء
دراســة جــدوى تقنيــة واقتصاديــة الستكشــاف إمكانيــة
تطويــر مشــروع تحويــل النفايــات إلــى طاقــة فــي
الســلطنة  ،حيــث تشــير تقاريــر هــذه الدراســة إلــى
إمكانيــة إنشــاء مثــل هــذه المحطــة ،وبالتالــي باشــرت
الشــركة فــي تنفيــذ عمليــة التطويــر للمشــروع والتــي
ســوف تتبعــه مشــاريع أخــرى مشــابهة وفقــا لبرنامــج
مشــاريع الطاقــة والميــاه المســتقلة ،ومــن المتوقــع أن
تبــدأ العمليــات التجاريــة للمشــروع فــي الربــع الثانــي مــن
العــام 2023م.
• مشروع ظفار لطاقة الرياح
يعــد مشــروع ظفــار للريــاح أحــد مشــاريع الطاقــة
المتجــددة الرئيســية التــي تــم تطويرهــا بيــن شــركة
كهربــاء المناطــق الريفيــة (تنويــر) وشــركة مصــدر مــن
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك مــع الشــركة
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه كعمليــة شــرائية
للمخرجــات الكهربائيــة .ويعتمــد تطويــر هــذا المشــروع
علــى اتفاقيــة شــراء الطاقــة طويلــة األجــل الموقعــة

بيــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميـــاه
وشركـــة تنويــر .وســوف تتكــون محطــة الريــاح مــن 13
محــرك (توربيــن) تنتــــج طاقـــة تقدر بـــ  50ميجــاواط ومن
المتوقــع أن تبــدأ العمليــات التجاريــة للمشــروع بحلــول
الربــع الثالــث مــن عــام 2019م.
شكر وتقدير
نيابــة عــن أعضــاء المجلــس أو ّد أن أع ّبــر عــن عظيم شــكرنا
وامتناننــا إلــى موالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة 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 الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة نمــاء،
والرؤســاء التنفيذيــون للشــركات التابعــة للمجموعــة
وفريــق اإلدارة وموظفــي المجموعــة علــى التزامهــم
وتفانيهــم نحــو مواصلــة تحقيــق النمــو والتطويــر
للمجمو عــة .
واهلل ولي التوفيق.

حسن بن محمد بن علي اللواتي
رئـيـس مجـلس اإلدارة
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تقرير الحوكمة
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ
ﻧﻤﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻧﻤﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﺣﻮل ﺿﻮاﺑﻂ 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 اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓــﻲ
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.

التقرير السنوي 2018 -

21

الهيكل التنظيمي للحوكمة

ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن
وأﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة
داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

داﺋﺮة إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﻴﺎه

داﺋﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

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 الموارد البشرية للمجموعة
تتبــع لجنــة المــوارد البشــرية للمجموعــة لمجلــس إدارة نمــاء القابضــة ،حيــث تتولــى اإلشــراف علــى المســائل ذات
الصلــة بتعييــن أعضــاء مجالــس الشــركات التابعــة ،باإلضافــة إلــى اإلدارات التنفيذيــة لــكل من نمــاء القابضة 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:
1.1أن ال يقل العمر عن  21سنة.
2.2أن ال يكــون عضــوا فــي شــركة مســاهمة عامــة أو شــركة مســاهمة مغلقــة مقرهــا الرئيســي فــي ســلطنة عمــان،
وتمــارس أنشــطة تجاريــة مماثلــة.
3.3أن ال يكون قد أشهر إفالسه أو عزله ما لم يكن ذلك اإلشهار قد ألغي بحكم القانون.
4.4أن ال يكون قد أدين في جنحة أو جريمة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
5.5أن ال يكون غير قادر على سداد ديونه والتزاماته.
6.6ال 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.
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تفاصيل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس خالل العام 2018
سعادة /حسن
محمد علي اللواتي

سعادة /فيصل
خميس الحشار

الفاضل /ملهم
بشير الجرف

الفاضلة /أمل
حميد يونس
الجابري

الدكتور /علي
حمد عابد الغافري

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
اجتماعات المجلس

التواريخ

رئيس المجلس

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

االجتماع األول

 28يناير 2018

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثاني

 6مارس 2018

حضور

-

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثالث

 16أبريل 2018

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

االجتماع الرابع

 7يونيو 2018

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

االجتماع الخامس

 5سبتمبر 2018

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

االجتماع السادس

 28أكتوبر 2018

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

االجتماع السابع

 23ديسمبر 2018

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

إجمالي اجتماعات
المجلس التي حضرها

٧

٦

٧

٧

٧

بدل حضور االجتماعات
(ريال عماني)

4،٥٥٠

3،٠٠٠

٣،٥00

٣،٥00

٣،٥00

المكافأة (ريال عماني)

10،000

5،000

5،000

5،000

5،000

لجنة التدقيق الداخلي
اجتماعات اللجنة

التواريخ

عضو

الرئيس

عضو

االجتماع األول

 6مارس 2018

-

حضور

حضور

االجتماع الثاني

 15مايو 2018

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثالث

 5سبتمبر 2018

حضور

حضور

حضور

االجتماع الرابع

 15أكتوبر 2018

حضور

حضور

حضور

االجتماع الخامس

 20ديسمبر 2018

حضور

حضور

حضور

إجمالي اجتماعات اللجنة
التي حضرها

4

5

5

بدل حضور االجتماعات
(ريال عماني)

1،200

2،000

1،٥00

لجنة المناقصات الرئيسية
التواريخ

الرئيس

عضو

عضو

اجتماعات اللجنة
االجتماع األول

 9أبريل 2018

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثاني

 15مايو 2018

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثالث

 31يوليو 2018

حضور

حضور

حضور

إجمالي اجتماعات اللجنة
التي حضرها

3

3

3

بدل حضور االجتماعات
(ريال عماني)

1،200

900

900

اجتماعات اللجنة

التواريخ

عضو

عضو

الرئيس

االجتماع األول

 1أبريل 2018

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثاني

 14أغسطس 2018

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثالث

 16ديسمبر 2018

حضور

حضور

حضور

إجمالي اجتماعات اللجنة
التي حضرها

3

3

3

بدل حضور االجتماعات
(ريال عماني)

900

900

1،200

لجنة الموارد البشرية للمجموعة
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تفاصيل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس خالل العام 2018
سعادة /حسن
محمد علي اللواتي

سعادة /فيصل
خميس الحشار

الفاضل /ملهم
بشير الجرف

الفاضلة /أمل
حميد يونس
الجابري

الدكتور /علي
حمد عابد
الغافري

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

الرئيس

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

االجتماع األول

 4سبتمبر 2018

حضور

حضور

حضور

-

حضور

االجتماع الثاني

 19ديسمبر 2018

حضور

حضور

حضور

-

حضور

إجمالي اجتماعات المجلس
التي حضرها

2

2

2

0

2

بدل حضور االجتماعات
(ريال عماني)

1،300

1،000

1،000

إجمالي االجتماعات التي

12

15

14

اجتماع مجالس اإلدارة
لمجموعة نماء

التواريخ

1،000
18

15

حضرها في 2018
إجمالي بدل حضور
االجتماعات في 2018

7،050

6،100

6،500

6،800

6،600

6،000

6،000

6،000

6،000

6،000

االجتماع السنوي العام

يقصــد باالجتمــاع الســنوي العــام هــو اجتمــاع 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.

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم  ،2004/78تحتفــظ الشــركة بعالقــة 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.
مفصــل فــي الرســم
التابعــة
وشــركاته
القابضــة
نمــاء
إدارة
مجلــس
اعتمــده
الــذي
للحوكمــة
التنظيمــي
الهيــكل
ً
البيانــي التالــي:
مجلس إدارة
الشركات التابعة
الرئيس التنفيذي /المدير
العام للشركات التابعة

مجلس إدارة نماء
القابضة
الرئيس التنفيذي للمجموعة
أو نائب الرئيس المعني
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توزيع ملكية األسهم

بمــا أن الشــركة مملوكــة بالكامــل لحكومــة ســلطنة عمــان ،ممثلــة فــي وزارة الماليــة ،فــإن نمــاء القابضــة
مســؤولةعن رفــع تقاريرهــا إلــى 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
المعاييــر الحســابية المعتــرف بهــا دول ًيــا .كانــت شــركة كــي بــي أم جــي ( )KPMGمدقــق الحســابات القانونيــة الخارجــي
لنمــاء القابضــة خــال عــام  .٢٠١٨تعــد شــركة كــي بــي أم جــي ( )KPMGشــركة تدقيــق عالميــة يعمــل مــن خاللهــا آالف
المدققيــن والمهنييــن المؤهليــن ذوي الخبــرة فــي مكاتــب تدقيــق مســتقلة منتشــرة فــي كافــة أنحــاء العالــم .حيــث
تعمــل الشــركة علــى تقديــم خدمــات التدقيــق ،واالستشــارات الماليــة ،وخدمــات تقييــم وإدارة المخاطــر ،والخدمــات
الضريبيــة إلــى عمالئهــا المتعدديــن فــي كافــة القطاعــات.

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 االســتراتيجية 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

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:
http://wajib.nama.om/
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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
نمــوذج رائــد لإلجــادة فــي مجــال الخدمــات فــي المنطقــة.
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.

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 وفقـ ًا 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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مــن واقــع التزامهــا بتوفيــر كهربــاء آمنــة ومســتدامة
لمشــتركينا ،وتقديــم االهتمــام واألولويــة لســامة
موظفينــا ومقاولينــا ،تقــوم مجموعــة نمــاء بتطبيــق
المعاييــر المحليــة و الدوليــة فــي مجــاالت األداء وتحقيــق
أعلــى مســتويات إدارة الصحــة والســامة والبيئــة .تمضــي
وحثيثــة نحــو تحقيــق أهــداف
راســخة
المجموعــة بخطــى
ٍ
ٍ
الصحــة والســامة والتطويــر المســتمر فــي هــذا الجانــب.
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.
فــي عــام  ،2018أنشــأت المجموعــة «لجنــة الصحــة
والســامة والبيئــة لمجموعــة نمــاء» لتحديــد وقيــادة
المبــادرات االســتراتيجية التــي تهــدف إلــى تعزيــز وتطويــر
مقومــات الصحــة والســامة بصفــة مســتمرة ،وذلــك
بمــا يتماشــى مــع رؤيــة المجموعــة .كمــا تعتــزم اللجنــة
تتبــع وتوجيــه ومراقبــة تنفيــذ مبــادرات الصحــة والســامة
والبيئــة عبــر مجموعــة نمــاء لتحقيــق األهــداف المطلوبــة.
تقــوم اللجنــة برفــع تقاريــر بصفــة دوريــة عــن مــدى نمــو
وتقــدم مبــادرات الصحــة والســامة باإلضافــة إلــى التحديات
وارســالها إلــى مديــري اإلشــراف الرئيســيين إلســتراتيجيات
المجموعــة ( )Senior Responsible Ownersوالــذي
يرأســهم الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة نمــاء.
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 .حيــث تهــدف المجموعــة
إلــى تســجيل جميــع إحصائيــات الحــوادث فــي نظــام نمــاء
لــإدارة المتكاملــة ( )NIMSلمتابعــة هــذه الحــوادث
والتقليــل منهــا بشــكل دقيــق وســريع .يضــاف إلــى ذلــك
أن هنــاك توجُّ ــه حاســم لتعزيــز وترســيخ ثقافــة الســامة،
ّ
موظفــي مجموعــة نمــاء،
كالتــزام مهنــي وأخالقــي ،بيــن
ومقاوليهــا ،وكذلــك فــي أوســاط شــرائح المجتمــع
المحلــي .ومــن هــذا المنطلــق ،فقــد ّ
ركــزت مجموعــة
نمــاء ،فــي العــام  ،2018علــى 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
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نمــاء بعــض البرامــج والمبــادرات التــي تدفــع نحــو تحقيــق
أهدافهــا ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

• •قواعد نماء المنقذة للحياة

ضمــن تطويــر وتعزيــز ثقافــة الصحــة والســامة والبيئــة
فــي مجموعــة نمــاء لعــام  2018تــم تدشــين وتنفيــذ
المشــروع التدريبــي «قواعــد نمــاء المنقــذة للحيــاة».
وبنــاء علــى هــذا ،فقــد نصــت قواعــد نمــاء المنقــذة
للحيــاة علــى أنــه ال يتــم التســامح مطلقــ ًا مــع حــاالت
عــدم االلتــزام بهــذه الضوابــط .وتــم تنفيــذ المشــروع
عــن طريــق إقامــة ورش عمــل عــن طريــق دوائــر الصحــة
والســامة والبيئــة مــع زيــارات ميدانيــة واجتماعــات
لتغطيــة المقاوليــن المتعاقديــن مــع شــركات
المجموعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تخصيــص حملــة
إعالميــة داخليــة وخارجيــة عــن طريــق دوائــر التواصــل
فــي المجموعــة للترويــج للمشــروع .كذلــك تــم اعتمــاد
عــدد مــن األدوات والتقنيــات الجديــدة فــي مجــال الصحــة
والســامة والبيئــة ،وجــرى تدريــب أكثــر مــن  1،500فــردا ً
مــن موظفــي إدارة الصحــة والســامة والبيئــة وفــرق
اإلســناد فــي مجموعــة نمــاء ،علــى اســتخدام هــذه
األدوات والتقنيــات.
يذكــر أن الــورش التدريبيــة شــملت معلومــات مختلفــة
عــن أســباب الحــوادث و إحصائيــات الحــوادث فــي
المجموعــة .كمــا اشــتملت علــى أساســيات الصحــة
والســامة فــي بيئــة العمــل ودور موظفــي المجموعــة
و موظفــي المقاوليــن فــي المشــاركة فــي تعزيــز بيئــة
الصحــة و الســامة فــي المجموعــة .يوضــح الجــدول
أدنــاه إحصــاءات المشــروع التدريبــي:
عدد الورش
التدريبية

عدد الحضور
من موظفي
المجموعة فقط

عدد ساعات
التدريب

50

1،500

180

• • َح َمــات التوعيــة والتثقيــف بمعاييــر الصحــة
والســامة والبيئــة

تواصــل شــركات مجموعــة نمــاء حمــات توعويــة
مكثفــة حــول معاييــر وضوابــط الصحــة والســامة
والبيئــة خــال عــام  ،2018والتــي شــملت معظــم
المشــاريع ومناطــق التشــغيل .كذلــك تــم تنظيــم 7
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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المعدل القياسي لتكرار الحوادث المضيعة للوقت لكل مليون ساعة عمل ()LTIF

ﺷﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣَ َﺠﺎن
ﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺒﺮة
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺘﺤﻠﻴﺔ

7

ﺷﺮﻛﺔ وادي
اﻟﺠﺰي
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻧﻤﺎء
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻧﻤﺎء
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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 للعمال (مليون)
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اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻧﻤﺎء
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻧﻤﺎء

70
72,797

60

61,981

50
40
30

28,011

20

20,289

10
0

10,368 9,938
1,556

3,610

2018 | 2017

2018 | 2017

3,752 4,996

2,342 2,324

2018 | 2017

2018 | 2017

6,972

5,412

2018 | 2017

0,482

0,506

2018 | 2017

0,159

15,904 18,234

0,936

2018 | 2017

0,119

2018 | 2017

2018 | 2017

0,166

2018 | 2017

2018 | 2017

 34التقرير السنوي 2018 -

خدمات المشتركين

التقرير السنوي 2018 -

35

تواصــل شــركات توزيــع الكهربــاء لمجموعــة نمــاء تعزيــز
جــودة الخدمــات المقدمــة للمشــتركين فــي كافــة
القنــوات ونقــاط االتصــال معهــم .وتقــوم الشــركات
بتنفيــذ اســتراتيجيتها مــن خــال إعــادة هيكلــة العمليــات،
وتوظيــف التكنولوجيــا الحديثــة ،وتمكيــن مواردنــا البشــرية،
والســعي الدائــم للتطويــر التدريجــي والمســتدام مــن أجــل
تعزيــز مســتوى رضــا المشــتركين.

 ٪4مقارنـ ً
ـة بالعــام المنصــرم .كمــا ركــزت شــركات توزيــع
العــدادات واســتخدام
الكهربــاء علــى زيــادة فعاليــة قــراءة
ّ
أحــدث التقنيــات الحديثــة فــي هــذا المجــال .فقــد وظفــت
الشــركات أدوات وأجهــزة حديثــة لقــراءة العــدادات باإلضافــة
إلــى اســتخدام تقنيــات العــدادات الذكيــة بهــدف قــراءة
العــدادات عــن بعــد .نتــج ذلــك عــن انخفــاض كبيــر فــي عــدد
االستفســارات عــن الفواتيــر فــي عــام  2018مقارنة بعــام .2017

وخــال عــام  ،2018تمكنــت شــركات التوزيــع مــن تحســين
قنــوات قــراءة العــدادات والدفــع اإللكترونيــة وتوزيــع الفواتيــر
بشــكل كبيــر .فقــد تزايــد اســتخدام المشــتركين لقنــوات
الدفــع اإللكترونيــة لمــا نســبته  %28,4مــن عمليــات الدفــع،
كمــا حققــت الشــركات مــا نســبته  %92,7لدقــة قــراءات
العــدادات الفعليــة .كمــا ســاهمت هــذه الخدمــات فــي
ارتفــاع نســبة رضــى المشــتركين وانخفــاض تكلفــة قــراءة
العــدادات وتوزيــع الفواتيــر ،حيــث بلغــت النســبة المئويــة
لرضــى المشــتركين عــن الخدمــات  %74بنســبة زيــادة

وفــي عــام  ،2018تمــت قــراءة أكثــر مــن  ٪50مــن اســتهالك
الكهربــاء فــي الســلطنة باســتخدام العــدادات الذكيــة
عــن بعــد .كمــا بلــغ عــدد العــدادات المســبقة الدفــع فــي
مجموعــة نمــاء إلــى أكثــر مــن  50ألــف عــداد المقدمــة مــن
قبــل شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء وشــركة كهربــاء
ـدا
مــزون .وقــد أثبتــت هــذه العــدادات علــى أنهــا مناســبة جـ ً
للشــقق والمجمعــات الســكنية ،كمــا أن المشــتركين
التجارييــن يفضلــون اســتخدامها لالســتفادة مــن الطاقــة
الكهربائيــة بصفــة مؤقتــة.

إنجازات خدمات المشتركين في العام ٢٠١٨
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻌﺪّ ادات ٪٩٢,٧
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة
ﻗﺮاءة اﻟﻌﺪادات ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٩٢,٧ﻛﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻓﻲ
ﻋﺎم  ٢٠١٨ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٨٨,٦ﻓﻲ ٢٠١٧

ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻮﺗﺮة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ٪18,4
وﺳﻌﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ّ
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻟﻠﻘﻨﻮات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ .ﻓﻲ
 ٪١٨,٤ ،٢٠١٨ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ
ﺗﻢ ارﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٣,٤ﻓﻲ
 .٢٠١٧ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬه
اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٪٤٠
ﻟﺪى ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ٪٢٨,٤
ﺷﻬﺪت ﻗﻨﻮات اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻧﻤﻮً ا
ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﻓﻲ  .٢٠١٨ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻫﺬه اﻟﻘﻨﻮات إﻟﻰ ٪٢٨,١
ﻛﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻋﺎم
 ٢٠١٨ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١٧
ﻓﻲ.٢٠١٧

ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
أﻗﻞ ﻣﻦ  ٦أﻳﺎم ٪٩٦,٥
ﺣﺮﺻﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻋﻠﻰ اﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻟﺸﻜﺎوى
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم .ﺣﻴﺚ
ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٪٩٦,٥ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٦أﻳﺎم.

آراء اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﻌﻤﻞ دراﺳﺔ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ آراء اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم
ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺪراﺳﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺗﺼﻮرات
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ .ﻳﺘﻢ
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه
اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻛﻤﻼﺣﻈﺎت ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ
واﻟﺘﺰوﻳﺪ
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تنمية الكفاءات

تعتبــر المــوارد البشــرية الركيــزة األساســية لتحقيــق رؤيــة ومهمــة مجموعــة نمــاء ،كونهــا القاعــدة األساســية لتحقيــق
اإلنجــازات ،وبالتالــي تمكينهــم باكتســاب المهــارات والقــدرات الالزمــة ألداء األعمــال باحترافيــة؛ هــو مــن أولويــات المجموعــة.
ولذلــك قامــت المجموعــة بتطويــر الكفــاءات والمهــارات لــكل الوظائــف وفــق أطــر واضحــة ومحــددة .ومنــذ عــام  ،2015باشــرت
مجموعــة نمــاء بتحليــل كفــاءة كل موظــف مقارنــة مــع الكفــاءة والمهــارة المطلوبــة للوظيفــة ،حيــث بلــغ عــدد الموظفيــن
الذيــن تــم تحليــل كفاءاتهــم  2،690موظفـ ًا عمانيـ ًا باإلضافــة إلــى وضــع خطــط التدريــب والتطويــر الالزمــة لتنميــة مهاراتهــم
وأدائهــم .وقــد تــم اســتثمار  2،696،000مليــون ريــال عمانــي فــي عــام  2018مقارنــة بـــ  1،910،000مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2017
بنســبة زيــادة .%41,2

برنامج «رواد» (النسخة الثانية)

كجــزء مــن خططنــا فــي تحقيــق رؤيــة المجموعــة ،تــم إنشــاء برنامــج «رواد» أحــد البرامــج التــي ّ
تنفذ لجميــع شــركات مجموعة
نمــاء .وتتمثــل األهــداف الرئيســية للبرنامــج فــي تحديــد الموظفيــن مــن ذوي األداء العالــي وتطويــر قدراتهــم فــي تولــي أدوار
قياديــة مســتقبال بشــركات المجموعــة .حيــث تــم تدشــين البرنامــج فــي عــام  2014وذلــك مــن خــال ترشــيح  14موظــف
باعتبارهــم الدفعــة األولــى مــن «رواد» .وفــي عــام  ،2017قامــت المجموعــة باإلعــان عــن الدفعــة الثانيــة مــن خــال ترشــيح
 34موظفــا ليتــم تدريبهــم عــن طريــق المعهــد العالمــي لدراســات اإلدارة ( .)HEC Parisويعتبــر معهــد ( )HEC Parisأحــد
أفضــل المعاهــد فــي مجــال تدريــب القــادة بحســب إحصــاءات الصحيفــة البريطانيــة ( .)Financial Timesكمــا تــم تصميــم
البرنامــج بنــاء علــى نمــوذج مجموعــة نمــاء لتنميــة الكفــاءات الرياديــة ليشــمل علــى تخطيــط مشــاريع العمــل ،والتدريــب
الفــردي والتدريــب الجماعــي .وتــم االنتهــاء مــن تدريــب الدفعــة الثانيــة ليتــم تخريــج  33متــدرب فــي عــام .2018

التدريب والتطوير

انطالقــا مــن األهــداف التــي تــم مــن خاللهــا إنشــاء معهــد نمــو لتنميــة المهــارات ،حــرص المعهــد علــى المواصلــة فــي تنفيــذ
عــدد مــن البرامــج التدريبيــة فــي عــام  2018بهــدف تطويــر كفــاءات المــوارد البشــرية .وبلــغ عــدد البرامــج التــي نفــذت فــي المعهــد
 211برنامجـ ًا تدريبيـ ًا .ويوضــح الجــدول أدنــاه أبــرز إحصــاءات برامــج التدريــب التــي تــم تنفيذهــا فــي المعهــد:

3،190

211

59،696
180

2،244

2017

43،456

2018

] اﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن [

زاد إجمالي عدد المتدربين
بنسبة %٤٢,١٦

2017

2018

] ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ [

زاد إجمالي عدد ساعات التدريب
بنسبة %٣٧,٣٧

2017

2018

] اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ [

زاد إجمالي عدد برامج التدريب
بنسبة %١٧,٢٢
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أبرز البرامج والمبادرات في 2018
• •برنامج «تطوير»

وهــو برنامــج تدريبــي صمــم لشــركة كهربــاء مــزون والــذي يهــدف إلــى تحقيــق الكفــاءة فــي العمــل وبنــاء القــدرات فــي
القطــاع .حيــث تــم تدشــين البرنامــج ،والمقــرر إقامتــه لمــدة عــام ،فــي معهــد نمــو لتنميــة المهــارات بالتنســيق مــع معهــد
( ،)Franklin Coveyأحــد المعاهــد الرائــدة عالمي ـ ًا فــي مجــال االستشــارات والتدريــب فــي إمــارة دبــي .وانطلــق البرنامــج فــي
نوفمبــر  2018حيــث تــم تدريــب الدفعــة األولــى لفتــرة  10أيــام مكثفــة علــى مهــارات القيــادة علــى أن يتــم تقديــم الــدورة
التدريبيــة لســتة دفعــات أخــرى فــي وقــت الحــق.

• •مبادرة «أساليب لين» في معهد نمو لتنمية المهارات

باشــر معهــد نمــو لتنميــة المهــارات بتنفيــذ هــذه المبــادرة فــي مجموعــة نمــاء فــي  2018والتــي تهــدف إلــى تنميــة مجريــات
العمــل وتحســين إدارة األعمــال فــي كافــة شــركات المجموعــة .حيــث تــم تشــكيل فــرق عمــل خاصــة للنظــر فــي
المســائل والمعوقــات البســيطة والمعقــدة لعــدد مــن المشــاريع فــي مجــاالت عملهــم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم هــذه
الفــرق بتطبيــق أســاليب ومفــردات هــذا البرنامــج إليجــاد حلــول مناســبة لهــذه المســائل.
وانطلــق البرنامــج بتدريــب  57مشـ ً
ـاركا مــن مختلــف اإلدارات واألقســام بالمجموعــة ،كمــا تــم العمــل علــى  18مشــروعا
فــي  .2018كمــا يســعى المعهــد إلــى تقديــم البرنامــج ألكثــر مــن  200موظــف بنهايــة عــام  2019فــي  9شــركات بالمجموعــة.

التعمين في مجموعة نماء

تفتخــر مجموعــة نمــاء بنســبة التعميــن فــي شــركاتها والتــي تمثــل  ٪100مــن الرؤســاء التنفيذييــن .كمــا ارتفعــت نســبة
التعميــن فــي جميــع شــركات المجموعــة بنســبة  ٪2,4مقارنــة بعــام  2017والتــي بلغــت .٪٩٤,٤

العدد اإلجمالي للموظفين وكفاءتهم ونسبة التعمين
443

2،823

2،750

2017

2018

406

٪94,4

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ

٪92

] ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ[

انخفض إجمالي عدد الموظفين
بنسبة %2,5٩

2017

2018

] ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ [

بلغت نسبة زيادة كفاءة الموظفين
 %9,11مما يعني أن كل موظف في
المجموعة يخدم  443مشترك
في عام 2018

2017

2018

] ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻦ [

ازداد إجمالي التعمين
بنسبة %2,40
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األداء المالي والتشغيلي
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أبرز مخرجات األداء المالي والتشغيلي

ﻧﻤﻮ ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

%٦,25

ارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎءة
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز

%4,55

ﻧﻤﻮ ﻓﻲ إﻳﺮادات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%14,87

ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ

%3,98

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ

زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

%٩٩,٩٩٨٧

%٩,11

41
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األداء المالي لمجموعة نماء
أداء مال ًيــا مميـ ًزا خــال عــام  2018مــع ارتفــاع فــي األربــاح قبــل الفائــدة والضريبــة بنســبة  %١٢,٢٧لتصــل
حققــت مجموعــة نمــاء ً
إلــى  ٢٤٤،٩٢٧مليــون ريــال عمانــي.

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  .2018جديــر بالذكــر أن قاعــدة
المشــتركين قــد ارتفعــت لتصــل إلــى نحــو  ١،٢١٩،١٥٦مشــترك ،بمعدل زيــادة قدرهــا  %٦,٢٥مقارنـ ً
ـة باألرقام المســجلة
لعــام  .2017فــي حيــن زاد إمــدادات الكهربــاء للمشــتركين إلــى  ٣٣،٥٦٢جيجــاواط  -ســاعة ،بمعــدل زيــادة  .%٤واعتبــارا ً
أن التعميــن يعــد عنصــرا ً أساســي ًا فــي خطــة تنميــة مجموعــة نمــاء واســتنادا ً إلــى إحصــاءات عــام  ،2018وصلــت نســبة
تعميــن الوظائــف داخــل المجموعــة إلــى نحــو .%٩٤,٤
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اإليرادات إجمالي اإليرادات في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
• إجمالي اإليرادات في عام  1,290 :201٨مليار ريال عُ ماني
• إجمالي اإليرادات في عام  1,123 :٢٠١٧مليار ريال عُ ماني
)إﻳﺮادات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  +أﺧﺮى(

%١,٩٢

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺎه

)إﻳﺮادات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  +أﺧﺮى(

%٣,٠٩

%١٣,٢٥

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺎه

%١٠,٣٠

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

%٤٣,٦٦

%٤١

2018

2017

إﻳﺮادات
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

إﻳﺮادات
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

%٤٢,٩٥

%٤٤,٢١

مالحظات:
• ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة %١٤,٨٧

المصروفات إجمالي المصروفات في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
• إجمالي المصروفات في عام  1,٢١٧ :2018مليار ريال عُ ماني
• إجمالي المصروفات في عام  1,061 :2017مليار ريال عُ ماني
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

%٧,٦٩

%٨,٥١

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﺎﻣﺔ
وإدارﻳﺔ

%١١,٢٨

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﺎﻣﺔ
وإدارﻳﺔ

%٩,٠٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

%71,40

%٦٨,٧٦

2018

2017
إﻫﻼك
اﺻﻮل

%١٢,٢٧

مالحظات:
تشمل إجمالي المصروفات المباشرة على:
• مصروفات شراء الطاقة والمياه
• مصروفات الصيانة وقطع الغيار
• المصروفات المباشرة األخرى
• ارتفع إجمالي مصروفات المجموعة بنسبة %١٤,٧٠

إﻫﻼك
اﺻﻮل

%١١
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قيمة التكلفة لكل ميجاواط  -ساعة (ريال ُعماني) في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
٣٢,٨٨
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

• قيمة تكلفة ميجاواط  -ساعة في عام  ٣٦,٢٦ :2018ريال عُ ماني
• قيمة تكلفة ميجاواط  -ساعة في عام  ٣٢,٨٨ :2017ريال عُ ماني

45

٣٦,٢٦
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

مالحظات:
• ارتفعت تكلفة الميجاواط  -ساعة بنسبة %١٠,٢٨
• ارتفعت تكلفة الوحدة بصورة أساسية نظرًا لدخول محطات جديدة
٢٠١٧

٢٠١٨

توزيع قيمة التكلفة لكل ميجاواط  -ساعة حسب الفئة في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

%7,69

ﻣﺼﺮوﻓﺎت
ﻋﺎﻣﺔ وإدارﻳﺔ

%8,51

%11,28

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

%68,76

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻣﺼﺮوﻓﺎت
ﻋﺎﻣﺔ وإدارﻳﺔ

%9,09

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

2017

إﻫﻼك
اﺻﻮل

%71,40

2018

إﻫﻼك
اﺻﻮل

%12,27

%11

األرباح إجمالي األرباح قبل الضريبة في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
• إجمالي األرباح قبل الضريبة في عام  ١٥٥,85 :2018مليون ريال عُ ماني
• إجمالي األرباح قبل الضريبة في عام  ١٤٢,٨٢ :2017مليون ريال عُ ماني

١٥٥,٨٥
ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ
١٤٢,٨٢
ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

مالحظات:
• ارتفع إجمالي األرباح قبل الضريبة بنسبة %٩,١٢

٢٠١٧

٢٠١٨
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الدعم الحكومي لكل وحدة مباعة في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
• الدعم الحكومي لكل وحدة مباعة في عام  ١٦,٧٨ :2018ريال عماني
• الدعم الحكومي لكل وحدة مباعة في عام  14,14 :2017ريال عماني

الدعم الحكومي لكل مشترك في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
• الدعم الحكومي لكل مشترك في عام  ٤٦٢,٠٤ :2018 :2018ريال عماني
• الدعم الحكومي لكل مشترك في عام  398 :2017ريال عماني
مالحظات:
• ارتفع الدعم الحكومي لكل وحدة بنسبة %١٨,٦٧
• ارتفع الدعم الحكومي لكل مشترك بنسبة %١٦,٠٩
1000

16,78

900
800

563
ﻣﻠﻴﻮن

600

456
ﻣﻠﻴﻮن

398

500

16
14

14,14

700

18

462

12
10
8

400

6

300

4

200

2

100

0

0

2017
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ(

2018
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك
)رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك(

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

الدعم الحكومي لكل شركة في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
• اجمالي الدعم الحكومي في عام  ٥٦٣,29 :2018مليون ريال عماني
• اجمالي الدعم الحكومي في عام  456 :2017مليون ريال عماني
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

%٢٠

%٢٢

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

%٢٢,٦٩

%١٨,٢٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

%٣٢

%٨

2017

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

%٣٥,١٢

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

%١٨

2018

%٧,٨٨

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

%١٦,١١
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٣٣،٥٦٢

٣٢،٢٧٧

ﺟﻴﺠﺎواط-ﺳﺎﻋﺔ

ﺟﻴﺠﺎواط-ﺳﺎﻋﺔ

باعة في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
الم َ
الوحدات ُ
المباعَ ة (جيجاواط  -ساعة) في عام ٣٣،٥٦٢ :2018
• الوحدات ُ
المباعَ ة (جيجاواط  -ساعة) في عام ٣٢،٢٧٧ :2017
• الوحدات ُ
٢٠١٨

٢٠١٧

مالحظات:
• ارتفعت الوحدات المباعة بنسبة  %٣,٩٨وكانت النسبة العظمى من الزيادة في الطلب على
الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية

ّ
لكل شركة في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
باعة (جيجاواط  -ساعة)
الم َ
الوحدات ُ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

%2,83

%33,83

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%3,20

%34,38
ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

2017

%26,41

%8,84

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

2018

%25,56

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

%8,49

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

%28,37

%28,09

ّ
لكل قطاع في عامي  ٢٠١٧و ٢١٠٨
باعة (جيجاواط  -ساعة)
الم َ
الوحدات ُ
ﺗﺠﺎري

ﺗﺠﺎري

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

%14,6

%32,5

ﺻﻨﺎﻋﻲ

%0,2

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

%9,70

%37,13

ﺻﻨﺎﻋﻲ

%0,05

٢٠١٧

ﺣﻜﻮﻣﻲ

%5,6

ﺳﻜﻨﻲ

%45,8

٢٠١٨
ﺳﻜﻨﻲ

%45,65
زراﻋﻲ

%1,3

ﺣﻜﻮﻣﻲ

%5,85

زراﻋﻲ

%1,63
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١،١٤٧،٤٠١
ﻣﺸﺘﺮك
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١،٢١٩،١٥٦
ﻣﺸﺘﺮك

عدد المشتركين عدد المشتركين في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
• إجمالي عدد المشتركين في عام 1،219،156 :2018
• إجمالي عدد المشتركين في عام 1،147،401 :2017

٢٠١٧

٢٠١٨

مالحظات:
• زاد عدد المشتركين بنسبة %6,25
• يشــكل مشــتركي نظــام التعرفــة المنعكســة علــى التكلفــة  %0,87فــي عــام  2018مــن اجمالــي عــدد المشــتركين،
ولكن كما تم ذكره سابق ًا ،يمثل مساهمتهم في الوحدات المباعة %٣٧,١٣

توزيع المشتركين حسب شركات توزيع الكهرباء
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

%3

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

%3,26

%9

%9,42

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

%36

%35,83

2017

٢٠١٨

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

%20

%19,62
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%31,87

%32

توزيع المشتركين حسب القطاعات
اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

%0,87

%0,90

زراﻋﻲ

%0,76

زراﻋﻲ

ﺣﻜﻮﻣﻲ

%0,75

%3,31

ﺻﻨﺎﻋﻲ

ﺗﺠﺎري

٢٠١٧
ﺳﻜﻨﻲ

%3,12

ﺻﻨﺎﻋﻲ

%0,04

%74,31

ﺣﻜﻮﻣﻲ

%0,04

%20,62

]ﺗﺠﺎري

٢٠١٨
ﺳﻜﻨﻲ

%73,99

%21,24
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%٩
%٨,٤

فاقد الكهرباء فاقد الكهرباء في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨

• فاقد الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية وشبكة شركة ظفار للطاقة في عام %٩ :2018
• فاقد الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية وشبكة شركة ظفار للطاقة في عام %8,4 :2017
٢٠١٧

توزيع الفاقد حسب شركات التوزيع في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
٢٠١٧

اﻟﺸﺮﻛﺔ

٢٠١٨

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%٦,٩٢

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

%٩,٠٨

		v
%٦,٧٢
v
v

%١٢,٣٧

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

%٩,٣

%٨,١٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

%٩,٧

%٨,٧٨

توزيع الفاقد حسب الشبكات في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨

%9,70

%9,02
10
9

%8,78

%8,30

8
7
6
5
4
3
2
1
0

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
2017

ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
2018

٢٠١٨
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المن َتجة في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
الطاقة الكهربائية ُ
اﻟﻤﻨ َﺘﺠﺔ )ﺟﻴﺠﺎواط  -ﺳﺎﻋﺔ(
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ُ

2017

2018

2،969

2،150

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

32،567

34،916

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮاة

35،536

37،066

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

مالحظات:
• الطاقــة المنتجــة مــن قبــل مجموعــة نمــاء فــي العــام  2018تقــدر بـــ ( 2،150جيجــاواط  -ســاعة) والتــي تعــد أقــل مــن الطاقــة
المنتجــة فــي العــام  2017والتــي بلغــت ( 2،969جيجــاواط  -ســاعة) .ارتفعــت الطاقــة المشــتراة مــن قبــل محطــات
الكهربــاء المســتقلة بنســبة  %٤,٣١فــي العــام  2018مقارنــة بعــام  2017لتبلــغ ( 34،916جيجــاواط  -ســاعة) وذلك بســبب إيقاف
محطتي شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه وشركة وادي الجزي للطاقة.

استهالك الغاز في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
• استهالك الغاز في عام  22,37 :2018مليون متر مكعب قياسي في اليوم
• استهالك الغاز في عام  22,39 :2017مليون متر مكعب قياسي في اليوم

٢٤٢

٢٣١

2017

2018

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ /ﻣﻴﺠﺎواط ﺳﺎﻋﺔ

مالحظات:
• ارتفعت كفاءة استهالك الغاز بنسبة  %٤,٥٥مقارنة بعام ٢٠١٧
• انخفــض اســتهالك الغــاز فــي شــبكة الربــط الرئيســية وشــبكة شــركة ظفــار للطاقــة بمعــدل  %0,09وذلــك بســبب
تحديثات شبكة النقل والتي تمكنت من الوصول بشكل أفضل إلى محطات توليد الطاقة األكثر كفاءة

 52التقرير السنوي 2018 -

٤٦٨٫٥١
ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ
٣٧٨
ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

مصروفات رأس المال المبلغ اإلجمالي لمصروفات رأس المال في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
• المبلغ اإلجمالي لمصروفات رأس المال في عام  378 :2018مليون ريال عُ ماني
• المبلغ اإلجمالي لمصروفات رأس المال في عام  468,5١ :2017مليون ريال عُ ماني
٢٠١٧

توزيع مصروفات رأس المال لكل شركة
ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

%4,48

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

%4

%10

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%39

2017

2017

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﺧﺮى٪٠٫٤٣

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%12

2018

2018

		v
اﺧﺮى%٠,٩٣
اﻟﺸﺮﻛﺎت
v
v

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

%4,05

%13,70

%37,49

%11

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

٢٠١٨

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%12,16

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

%27,18

%24

		أبرز المشاريع واإلنجازات الرئيسية للعام 2018
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

١

ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻋﺒﺮي ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٥٠٠
ﻣﻴﺠﺎواط ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠١٨وﺗﻢ اﺳﺘﻼم اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٨

٢

ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ ﺻﻼﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺑﺴﻌﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  ٤٤٥ﻣﻴﺠﺎواط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ
ﻇﻔﺎر ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨

٣

ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺮﻛﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه وﺑﺴﻌﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  ٢٨١،٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﻛﺎء ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٨

٤

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة )ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ( ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎق

٥

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أول ﻣﺤﻄﺔ رﻳﺎح ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ٥٠ﻣﻴﺠﺎواط واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٩

٦

إﺗﻤﺎم دراﺳﺔ ﺟﺪوى ½ﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻫﺠﻴﻨﺔ )دﻳﺰل  -ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ( ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر  ١١ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﺪي ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ

٧

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

٨

ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﺣﻤﺎل ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺻﻼﻟﺔ

٩

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻬﺪ  ٤٠٠ك.ف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﺎر اﻟﺤﺮة و ﺧﻂ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ إزﻛﻲ وﻋﺒﺮي

١٠

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﺟﻬﺪ ﻋﺎﻟﻲ  ٤٠٠ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﺎر اﻟﺤﺮة و ﻣﺤﻄﺎت  ٣٣/١٣٢ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﻨﺎص
وﻋﺒﺮي وﺳﻨﺎو وﺑﺪﻳﺔ وﺻﺤﺎر .وﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ

١١

ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ  ١٥ﻣﺤﻄﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ

١٢

ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ

١٣

ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻧﻈﺎم إدارة اﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
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العرض والطلب على الكهرباء في عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨
تزويد الكهرباء المتعاقدة

اﻟﺴﻌﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻴﺠﺎواط(
اﺟﻤﺎﻟﻲ

2017

2018

٧،٨٩٨

٨،٣٥١

الطلب على الكهرباء  -شبكة الربط الرئيسية

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

2017

2018

٣،٥٧٨

٣،٧٤٨

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

%٦,٤

%٤,٧

ذروة اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط(

٦،١١٦

٦،١٦٨

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

%٣,٣

%٠,٨

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط -ﺳﺎﻋﺔ(

الطلب على الكهرباء  -شبكة ظفار للطاقة

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

2017

2018

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط-ﺳﺎﻋﺔ(

٣٦٨

٣٥٤

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

%٥

][%٣,٨

ذروة اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط(

٥٥٢

٥٣٩

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

%١١,١

][%٢,٤
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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  1,٧٥مليــار
ريــال عُ مانــي مــن مصــادر تمويــل مختلفــة ولفتــرات ســداد
متفاوتــة.
ولقــد اســتطاعت المجموعــة ،عبــر تنويــع مصــادر التمويــل
وسياســة التســويق والترويــج الفعالــة ،والعمــل علــى تثبيــت
أن تحقــق أهــداف التكلفــة الماليــة علــى
معــدالت الفائــدةْ ،
نحــو فعّ ــال حســب المعاييــر الموضوعــة ،بالرغــم مــن
الضوابــط المفروضــة علــى األســعار.

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

2018
•

إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة كهربــاء
المناطــق الريفيــة (تنويــر) بمبلــغ  ١٥٤مليــون ريــال
عُ ما نــي .

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ:
 1,75ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ُﻋﻤﺎﻧﻲ

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 2018
2015
•

•
•

2016
•

•

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

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

1,75
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
ُﻋﻤﺎﻧﻲ
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أداء شركات
المجموعة
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شركة وادي الجزي للطاقة

2017

2018

األيرادات (ألف ريال ُعماني)

14،699

9،338

صافي الربح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

5،415

)(8

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

5،427

)(7

46

6

%89

%91

54

32

159،788

140،704

عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

1

0

الكهرباء المنتجة (جيجاواط ساعة)

376

141

نسبة جاهزية المحطة ()%

%90

%91

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

مالحظة  :تم إيقاف العمليات التشغيلية للمحطة في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨
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شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه

2017
44،070

2018
42،996

صافي الربح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(1،805

)(2،113

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(1،597

)(1،883

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

46

-

النسبة المئوية للتعمين

%77

%92

إجمالي عدد الموظفين

204

82

6،585،342

7،058،913

عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

0

0

الكهرباء المنتجة (جيجاواط/الساعة)

1،969

1،346

المياه المنتجة (بالمليون متر مكعب)

37,8

26,1

نسبة توافر الكهرباء في المحطة ()%

%92

%91

%89,5

%92

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

إجمالي ساعات العمل اآلمنة

نسبة توافر المياه في المحطة ()%
مالحظة  :تم إيقاف العمليات التشغيلية للمحطة في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨
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الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

2017
761،829

2018
815،946

صافي الربح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(852

)(1،732

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

22،481

16،758

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

475

688

النسبة المئوية للتعمين

85%

86%

74

81

28،011،975

20،289،669

1

1

31،345

32،835

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

16,48

16,56

الطاقة المنتجة في شبكة ظفار (جيجاواط ساعة)

3،224

3،143

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

25,63

31,63

محطة مسندم لتوليد الطاقة (جيجاواط ساعة)

189

344

تكلفة الوحدات المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة) في
مسندم

49,91

39,72

302،702

313،747

0,468

0,468

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

إجمالي عدد الموظفين
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)
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الشركة العمانية لنقل الكهرباء

2017
98،481

2018
88،884

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

33،898

32،872

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

52،005

39،887

183،565

141،725

النسبة المئوية للتعمين

%93

%94

إجمالي عدد الموظفين

353

351

7،535،724

6،350،815

1

2

33،877

35،326

األحمال خالل وقت الذروة (ميجاواط)

6،870

6،922

نسبة مؤشر موثوقية الشبكة ()%

%99,999

%99,999

نسبة الفاقد في نقل الكهرباء ()%

%1,64

%1,36

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت
الوحدات المنقولة الخاضعة للوائح (جيجاواط ساعة)
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شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

2017
313،502

2018
327،809

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

9،551

12،989

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

18،437

23،733

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

55،098

45،961

النسبة المئوية للتعمين

%93

%94

إجمالي عدد الموظفين

490

500

1،556،720

2،315،827

0

0

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط ساعة

10،919

11،538

تكلفة الوحدات المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

28,9

28,5

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

10,32

11,08

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)

98،496

127،808

عدد المشتركين

362،891

388،548

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

 %91,8

%94,63

عدد الشكاوى المسجلة

2،797

2،089

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

%100

%100

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

1,64

1,13

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

104,02

94

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI

170,6

106,3

النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%

%6,92

%6,72

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت
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شركة كهرباء مزون

61

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

2017
290،609

2018
320،120

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

19،660

23،613

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

33،575

45،250

110،495

102،750

النسبة المئوية للتعمين

%98

%98,12

إجمالي عدد الموظفين

525

531

9،145،553

10،409،164,97

1

2

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط ساعة

8،611

8،579

تكلفة الوحدات المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

28,13

29,63

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

18,41

23,06

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)

148،559

197،809

عدد المشتركين

411،739

436،774

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

%92

%94

عدد الشكاوى المسجلة

1،804

617

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

%95

%99

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

2,74

1,86

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

91,92

101,03

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI

251,99

188,21

النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%

%9,08

%12,4

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت
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شركة كهرباء مجان

2017
240،863

201٨
257،041

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

9،530

15،868

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

18،002

28،132

53،768

51،799

النسبة المئوية للتعمين

%95

%95

إجمالي عدد الموظفين

396

401

4،996،077

3،752،008

0

0

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط ساعة

9،066

9،521

التكلفة للوحدة المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

24,55

24,10

9,8

10,7

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)

٨٣،٢٣٩

٩٠،٧٥٨

عدد المشتركين

225،195

239،239

إجمالي الدعم الحكومي

٨٢،٢٣٩

٩٠،٧٥٨

%85

%92

3،856

2،714

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

%95

%100

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

5,93

4,37

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

44,1

44,0

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI

261,12

192,24

النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%

%9,3

%8,1

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

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

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%
عدد الشكاوى المسجلة
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شركة ظفار للطاقة

63

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

2017
91،857

201٨
93،317

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

2،687

5،074

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

7،945

11،622

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

19،606

16،976

النسبة المئوية للتعمين

%87

%88

إجمالي عدد الموظفين

143

155

2،324،834

2،342،193

1

1

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط/ساعة

2،853

2،851

التكلفة للوحدة المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

25,38

24,09

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

13,128

15,58

37،458

44،411

عدد المشتركين

110،063

114،822

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

%85

%89

عدد الشكاوى المسجلة

702

3،071

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

%73

%١٠٠

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

1,88

1,72

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

129,91

136,14

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI

244,7

234,78

النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%

%9,7

%8,78

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)
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شركة تنوير

2017
109،728

2018
125،666

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

9،713

12،610

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

12،847

19،295

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

36،033

15،305

النسبة المئوية للتعمين

%95

%95

إجمالي عدد الموظفين

450

444

4

0

الطاقة الكهربائية المنتجة (جيجاواط/ساعة)

832

775

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط/ساعة

914

1،073

التكلفة للوحدة المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

77,4

76,56

المياه المنتجة (بماليين األمتار المكعبة)

3,57

3,94

عدد الوحدات المباعة (مليون متر مكعب)

3,36

3,73

93

95,53

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)

85،044

102،507

عدد المشتركين

37،513

39،773

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

%80

%79,6

عدد الشكاوى المسجلة

74

98

%98,52

%95,9

97

119,9

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

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

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI
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ﻣـﻌــﻬـــــــﺪ ﻧﻤـــــــــﻮ ﻟـﺘـﻨـﻤﻴـــــــــﺔ اﻟﻤﻬــــــــﺎرات

Numo Institute for Competency Development

معهد نمو لتنمية المهارات

2017
812

2018
1،434

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(38

126

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(22

136

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

24

65

النسبة المئوية للتعمين

%67

%92

7

13

1،435

1،260

0

0

إجمالي المتدربين

2،244

3،190

إجمالي ساعات التدريب

43،456

59،696

494

543

6،208

8،528

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

إجمالي عدد الموظفين
إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

إجمالي أيام التدريب
إجمالي ساعات العمل

65
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أعزائنا المساهمين،
تحــرص مجموعــة نمــاء علــى مواءمــة أعمالهــا مــع
التوجهــات الخاصــة باالســتدامة فــي ســلطنة عُ مــان ،والتــي
تتوافــق مــع التوجهــات الدوليــة حيــث قمنــا بإعــداد النهــج
الــذي يركــز علــى التأثيــر االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
ـاء علــى ذلــك ،تركــز سياســة االســتدامة ،التــي
ألنشــطتنا .وبنـ ً
تم إطالقها رســميًا في  10ســبتمبر 2014م  ،على المشروعات
ورعايتهــا التــي تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى
المجــاالت ذات األولويــة .وتكمــل سياســة االســتدامة
جميــع المبــادرات اإلســتراتيجية األخــرى وتسترشــد بقيــم
مجموعتنــا وهــي النزاهــة واإلحتــرام واالحترافيــة .وتتمثــل
مهمتنــا فــي االســتدامة فــي دعــم تطويــر الســلطنة مــن
خــال قيــادة وتمكيــن مجموعــة نمــاء لتقديــم خدمــات
الكهربــاء والميــاه بشــكل آمــن وموثــوق وفعّ ــال .كمــا
خصصنــا المــوارد التاليــة الســتدامة المجموعــة:
 -1موازنــة بنســبة  ٪0,5مــن صافــي أربــاح المجموعــة بحــد
أقصى  500،000ريال عماني (أيهما أقل).
 -2تخصيــص يــوم عمــل لــكل موظــف فــي الســنة
لألنشطة التطوعية.
وتواجــه أعمالنــا بحســب طبيعتهــا العديــد مــن التحديــات
والفــرص بســبب تأثيرهــا المباشــر علــى األطــراف ذات
ـاء علــى ذلــك ،فقــد منحنــا األولويــة لهــذه
العالقــة لدينــا .وبنـ ً
القضايــا علــى النحــو التالــي :الصحــة والســامة ،تزايــد الطلــب
علــى الكهربــاء باســتمرار ،ومــوارد الطاقــة المحــدودة،
والمجتمــع الــذي يعتبــر معظمــه مــن الفئــة الشــابة.
وبالتالــي  ،تلتــزم مجموعــة نمــاء بتعزيــز عمليــة مشــاركة
األطــراف ذات العالقــة للتمكــن مــن فهــم توقعاتهــم
واالســتجابة لهــا بشــكل أفضــل ،باإلضافــة إلــى مجــاالت
اهتمامهــم الرئيســية .ويتــم تقييــم األطــراف ذات العالقــة
كجــزء مــن آليــة توثيــق االســتدامة.
ومنــذ إطــاق هــذه السياســة ،شــهدت مجموعــة نمــاء
تقدمــا كبيــرًا فــي تنفيــذ مشــاريع االســتدامة فــي  ،2018وال
ً
تــزال ملتزمــة بإحــداث التغييــرات اإليجابيــة فــي الســلطنة
بشــكل عــام .حيــث نؤمــن بضــرورة تــرك بصمــة إيجابيــة
للمجتمعــات التــي نقــدم خدماتنــا لهــا.

الركيــزة االقتصاديــة (مجمــوع النفقــات
 145،500ريــال عمانــي)

اهتمامــا كبيــرًا للمؤسســات
تولــي مجموعــة نمــاء
ً
ـاء علــى أنشــطتنا وأعمالنــا التــي
الصغيــرة والمتوســطة بنـ ً
تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الربحيــة وتحقيــق معــدالت العوائــد
المســتهدفة ،وذلــك مــن منطلــق إيماننــا بــدور هــذه
وبنــاء علــى
المؤسســات فــي تنميــة االقتصــاد العمانــي.
ً
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ذلــك  ،يعــد تدريــب وتطويــر المواهــب الشــابة أحــد األهــداف
الرئيســية لسياســة االســتدامة لمســاعدتها علــى إدارة
األعمــال والمشــاريع الصغيــرة بنجــاح.
تعتــزم مجموعــة نمــاء دائمــ ًا تبنــي وتنفيــذ البرامــج
والرعايــات بصفــة مســتدامة تدعــم المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة وتعــزز مــن المــوارد البشــرية العمانيــة
لتكــون قــادرة علــى رعايــة المجتمــع المحلــي والقطاعــات
االقتصاديــة .ففــي عــام  ، 2018أنفقنــا  ٪29,1مــن ميزانيــة
االســتدامة فــي المشــروعات االقتصاديــة التــي تتوافــق مــع
أهــداف السياســة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قمنــا باحتضــان أربــع
مؤسســات صغيــرة ومتوســطة الحجــم لتنفيــذ مشــاريعنا
بنــاء علــى نطــاق أعمالهــم ،والتــي قامــت ً
أيضــا
الرئيســية
ً
بالتعاقــد الفرعــي لبعــض الخدمــات مــع الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة األخــرى.

مشاريع الركيزة االقتصادية

• المشــروع التدريبــي للفنييــن الكهربائييــن لبرنامــج
القيمة المحلية المضافة ()ICV
فــي عــام  ، 2017تــم إجــراء دراســة مــن قبــل معهــد نمــو
لتنميــة المهــارات  ،NICDإحــدى شــركات مجموعــة
نمـــــــــاء ومجلـــــــــــس مراجعــة قــــــواعـــــــد التــوزيــــــع
(،)Distribution Code Review Panel-DCRP
وهــي لجنــة تحــت مظلــة شــركات التوزيــع بمجموعــة
نمــاء) والتــي أســفرت عــن أهميــة زيــادة فنيــي الكهربــاء
العُ مانييــن للعمــل فــي قطــاع الكهربــاء بنســبة  .٪10وعالوة
علــى ذلــك ،مــا بيــن عامــي  2016و  ،2017تــم التوصــل إلــى أن
 200فنــي عمانــي تقدمــوا بطلــب الحصــول علــى التراخيــص
المطلوبــة للعمــل فــي قطــاع الكهربــاء لكــن  ٪5فقــط
اجتــازوا متطلبــات التراخيــص .وبنــاء علــى ذلــك ،تــم تنفيــذ
مشــروع تدريبــي لتطويــر الكفــاءات العمانيــة فــي مجــال
خدمــات الكهربــاء .ويتمثــل الهــدف الرئيســي للمشــروع
فــي زيــادة نســبة فنيــي الكهربــاء الذيــن يجتــازون االختبــارات
بنســبة  ٪20مــن خــال تعزيــز معارفهــم وقدراتهــم ،ممــا
يمكنهــم مــن تلبيــة متطلبــات التراخيــص الالزمــة للعمــل
فــي قطــاع الكهربــاء .وبالتالــي ،ســيتمكن المشــاركون مــن
الحصــول علــى فــرص عمــل لــدى الشــركات المتعاقــدة مــع
مجموعــة نمــاء ،أو تأســيس شــركاتهم الخاصــة.
تــم تقديــم البرنامــج لمــدة  7أســابيع ،مقســم إلــى تدريــب
نظــري وعملــي ،لــــــ  75متــدرب .وقــد تــم عقــد  12ورشــة
عمــل لمــدة  18،000ســاعة تدريبيــة علــى مــدى  ٧أشــهر .فــي
ّ
وتمكن
نهايــة البرنامــج ،اجتاز  ٪80من المشــاركين االختبــار
مرخصــا عمان ًيــا مــن دخــول قطــاع الكهربــاء .جديــر
 60فن ًيــا
ً
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بالذكــر أنــه تــم إقامــة حفــل ختامــي لتكريــم هــؤالء الفنييــن
وبمشــاركة األطــراف المعنيــة ذات العالقــة ،والــذي أقيــم
تحــت رعايــة ســعادة حمــد بــن خميــس العامــري وكيــل
وزارة القــوى العاملــة لشــؤون العمــل.

الرعايات ضمن الركيزة االقتصادية

• رؤية عُ مان 2040
اســتنادا ً إلــى التوجيهــات الســامية لجاللــة الســلطان،
فقــد تــم إنشــاء رؤيــة عُ مــان  2040بــرؤى ثاقبــة تتطلــع
إلــى المســتقبل وتســعى إلــى تحقيــق المزيــد مــن التقــدم
والتنميــة ،والتــي تتســم بنظــام عمــل طمــوح تشــارك فيــه
جميــع شــرائح المجتمــع فــي صياغتهــا وتنفيذهــا .وتهــدف
رؤيــة عمــان  2040إلــى الحفــاظ علــى المشــاركة المجتمعيــة
فــي المســتقبل ،ومناقشــة المميــزات التفصيليــة وتقديــم
أفضــل الممارســات الدوليــة لتحقيــق الرؤيــة.
ً
شــريكا فــي هــذا المشــروع فــإن هــذه الشــراكة
كونهــا
تعتبــر مســؤولية أساســية لمجموعــة نمــاء حيــث
شــاركنا «كشريك مســتقبل عُ مــان  ،»2040حيــث نهــدف
إلــى المســاهمة فــي إعــداد الرؤيــة المســتقبلية للســلطنة
بمــا يتماشــى مــع تجانــس المجتمــع المحلــي بأكملــه.

• إنجــاز ُعمــان :برنامــج «الشــركة» للمؤسســات
الصغيرة والمتوسطة

مــن أجــل تعزيــز مفهــوم ريــادة األعمــال للشــباب العمانــي
وتطويــر إمكاناتهــم لتأســيس المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة ( ،)SMEsرعــت مجموعــة نمــاء للمــرة
الثالثــة مبــادرة برنامــج «الشــركة» للمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة بالتعــاون مــع إنجــاز عُ مــان .ومــن خــال هــذه
المبــادرة ،التــي تســتهدف الطــاب فــي عــدة مســتويات،
تهــدف مجموعــة نمــاء إلــى بنــاء ثقافــة االســتدامة
الموحــدة .وبالتالــي ،ســيتمكنون مــن فهــم واســتدراك
ّ
ســوق العمــل والتقنيــات التــي تمكنهــم مــن تطويــر
شــركاتهم الصغيــرة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنها تشــجعهم
علــى تصميــم وإنشــاء منتجــات وخدمــات مســتدامة .وقــد
شــاركت  22مؤسســة فــي هــذا البرنامــج وقدمــت 924
طالبًــا شــاركوا فــي إنشــاء  93شــركة طالبيــة .باإلضافــة
إلــى ذلــك  ،شــارك  117متطوعً ــا فــي تنفيــذ ومراقبــة البرنامــج
الــذي قــدم  8،424ســاعة عمــل.
• منصة المدن الذكية في عُ مان
(مجلس البحث العلمي)
تعاونــت مجموعــة نمــاء مــع مجلــس البحــث العلمــي فــي
هــذا المشــروع الرائــع «المنصــة المعرفيــة إلدارة أنشــطة

المــدن الذكيــة فــي عُ مــان» .وتلعــب المــدن الذكيــة دورا ً
هامـ ًا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي عُ مــان  ،وتعزيــز
المكانــة الدوليــة وتحســين نمــط الحيــاة للمجتمــع.
وتكمــن أهــداف المشــروع فــي المســاهمة فــي إدخــال
ابتــكارات المــدن الذكيــة واختبــار الحلــول الذكيــة التــي
فرصــا لتعزيــز
تســتهدف تحديــات المــدن .وســيوفر ذلــك
ً
االقتصــاد مــن خــال جــذب الشــركات العالميــة .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،ستســاعد هــذه المبــادرة الوصــول لألنشــطة
الحديثــة ،وإقامــة جلســات تبــادل المعرفــة وعــرض أحــدث
المنتجــات والخدمــات المقدمــة مــن خــال المــدن الذكيــة
فــي جميــع أنحــاء العالــم .وقــد شــملت رعايــة البرنامــج
فتــرة المشــروع بأكملــه ().2020-2017
وكوننــا أحــد األعضــاء المؤسســين لمنصــة المــدن الذكيــة،
تعتبــر هــذه المبــادرة واحــدة مــن إنجــازات االســتدامة لعــام
ً
مشــاركا حتــى اآلن مــع  20فريــق
 .2018حيــث تــم جــذب 120
مســجل واإلعــان عــن  6فائزيــن .كمــا تــم احتضــان الفــرق
الفائــزة مــن قبــل مجلــس البحــث العلمــي لتكــون مهيئــة
كمؤسســات صغيــرة ومتوســطة.

• مستقبل السيارات الكهربائية في عمان

ً
انطالقــا مــن توجهنــا نحــو المســتقبل وتشــجيعنا علــى
جلــب التقنيــات الحديثــة المتعلقــة بالكهربــاء ،رعــت
مجموعــة نمــاء إطــاق أول محطــة شــحن للســيارات
الكهربائيــة بالطاقــة الشمســية فــي الســلطنة بالتعــاون
مــع مركــز أبحــاث الطاقــة المســتدامة التابــع لجامعــة
جــزءا
الســلطان قابــوس .وقــد كانــت هــذه المبــادرة
ً
مــن رعايتنــا لحــدث جلوبــال  ،EVRTوالــذي تضمــن رحلــة
الســيارات الكهربائيــة المغــادرة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة إلــى عمــان ثــم العــودة إلــى اإلمــارات لمــدة 5
أيــام .وعــاوة علــى ذلــك ،قمنــا برعايــة الجلســة الحواريــة
لمســتقبل الســيارات الكهربائيــة ،وهــو الحــدث األول
مــن نوعــه فــي ســلطنة عمــان  ،الــذي أقيــم فــي فنــدق
انتركونتننتــال ،بمســقط يــوم االثنيــن  22ينايــر  .2018حيــث
تــم مناقشــة أبــرز وأهــم االســتراتيجيات والتحديــات التــي
تواجــه مســتقبل الســيارات الكهربائيــة فــي الســلطنة.
• فعالية Global Shapers Community
تعاونــت مجموعــة نمــاء مــع Global Shapers
 ، Communityوهــي مبــادرة تابعــة للمنتــدى االقتصــادي
العالمــي ،مــن خــال رعايــة مؤتمــر  2018 Shape MENAالذي
اســتضافته ( .)Muscat Hubوفــي إطــار الشــراكة البالتينيــة،
قامــت مجموعــة نمــاء بدعــم المؤتمــر ،الــذي تــم عقــده
فــي الفتــرة مــن  7إلــى  9ديســمبر  ، 2018ضمــن شــعار «إيجــاد
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القيمــة المشــتركة»( :اإلنســان ،واألرض  ،واإلنتاجيــة) .وتهــدف  Global Shapers Communityإلــى إطــاق إمكانــات الشــباب
العمانــي وتشــجيع الشــباب علــى المســاهمة اإليجابيــة فــي بنــاء الوطــن .كمــا تعتبــر  Global Shapers Communityشــبكة
للمراكــز التــي تــم تطويرهــا وقيادتهــا مــن قبــل شــباب متميزيــن فــي إمكاناتهــم وإنجازاتهــم وذلــك لتقديــم المســاهمة فــي
مجتمعاتهــم.

إجمالي الموازنة الخاصة بالركيزة االقتصادية
الصنف

االسم

الميزانية

المشاريع

المشروع التدريبي للفنيين الكهربائيين لبرنامج القيمة المحلية المضافة ()ICV

24،500

الرعايات

رؤية عمان 2040

50،000

إنجاز عُ مان :برنامج “الشركة” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

40،000

منصة المدن الذكية

17،500

فعالية Global Shapers Community

8،500

مستقبل السيارات الكهربائية في عمان

5،000

اإلجمالي

 145،500ريال عُ ماني

الركيزة االجتماعية (إجمالي المصروفات  144،875ريال عماني)

أولــت مجموعــة نمــاء اهتمامــا خاصــا بهــذه الركيــزة وذلــك مــن منطلــق التوســع فــي أنشــطة أعمالنــا لتــرك بصمــة إيجابيــة
علــى مشــتركينا مــن خــال الحصــول علــى الكهربــاء اآلمنــة والموثوقــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،نولــي
أولويــة تامــة لســامة موظفينــا والمقاوليــن لدينــا مــن خــال تحديــد أهــداف الشــركة ذات الصلــة ومؤشــرات األداء الرئيســية.
فــي عــام  ،2018اســتثمرنا  ٪29مــن ميزانيتنــا إلنجــاز المشــاريع ورعايتهــا فــي هــذه الركيــزة .وكجــزء مــن مشــاركتنا فــي تطويــر
المجتمــع  ،أطلقــت مجموعــة نمــاء عــدة برامــج متعلقــة بالســامة والتطــوع .وعــاوة علــى ذلــك ،ســاهمنا فــي قضايــا
المنظمــات غيــر الربحيــة فــي عُ مــان التــي تتشــارك فــي نفــس الرؤيــة ضمــن سياســة مجموعــة «نمــاء» المســتدامة .باإلضافــة
إلــى ذلــك  ،فإننــا نشــجع موظفينــا علــى قضــاء يــوم عمــل واحــد علــى األقــل ســنويًا فــي األنشــطة الخيريــة والتطوعيــة.
تعــد الصحــة والســامة والبيئــة ( )HSEعنصــرا ً هامــ ًا فــي جميــع أنشــطة وعمليــات المجموعــة .إن تحديــد أولويــات صحــة
وســامة ورفاهيــة موظفينــا وعمالئنــا والمقاوليــن أمــر أساســي لمجموعــة نمــاء وذلــك مــن أجــل ضمــان تطبيــق جوانــب
االســتدامة فــي جميــع مشــاريعنا ومبادراتنــا .فعلــى ســبيل المثــال ،حصلــت المجموعــة علــى شــهادات دوليــة فــي الصحــة
والســامة والبيئــة .باإلضافــة علــى ذلــك ،قمنــا بتحديــد مؤشــرات األداء الرئيســية للشــركات التــي تهــدف إلــى تقليــل اإلصابــات
المضيعــة للوقــت ( )LTIFلموظفيهــا والمقاوليــن إلــى أقــل مــن شــخص واحــد .كمــا أننــا نحــث موظفينــا والمقاوليــن لدينــا
علــى االلتــزام بمعاييــر ومبــادئ الصحــة والســامة المهنيــة الخاصــة بنــا بطريقــة مســتدامة .عــاوة علــى ذلــك  ،فنحــن نشــجع
مشــتركينا علــى اإلبــاغ عــن أوضــاع أو ســلوكيات غيــر آمنــة لمراكــز االتصــال الخاصــة بنــا.

مشاريع الركيزة االجتماعية

• حملة الصحة والسالمة والبيئة
دشــنت مجموعــة نمــاء حملــة الصحــة والســامة والبيئــة للعــام  2018لموظفــي المجموعــة والشــركات المتعاقــدة معنــا.
وتضمنــت الحملــة القواعــد المنقــذة للحيــاة ( )LSRالتــي تهــدف إلــى تعزيــز ودعــم دوائــر وأقســام الصحــة والســامة والبيئــة
لبنــاء الثقافــة المطلوبــة نحــو تحقيــق أهــداف الصحــة والســامة.
يتولــى معهــد نمــو لتنميــة المهــارات ( ،)NICDإحــدى شــركات مجموعــة نمــاء ،مســؤولية تنفيــذ ورش عمــل الحملــة مــن
خــال التعــاون مــع مديــري ومستشــاري الصحــة والســامة الرئيســيين فــي إدارة وتقديــم القواعــد المنقــذة للحيــاة  .LSRوقــد
تــم تنفيــذ الحملــة خــال خمســة أشــهر مــن خــال  50ورشــة عمــل شــملت  1500موظــف وموظفيــن رئيســيين فــي الشــركات
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المتعاقــدة مــع المجموعــة الذيــن قامــوا بتدويــن القواعــد
لموظفــي شــركاتهم.
• برنامج بيتي آمن
بهــدف بنــاء ثقافــة الصحــة والســامة وتعزيــز الوعــي
بالمهــارات الالزمــة للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ والحــوادث
المحتملــة فــي المنــزل  ،أطلقــت مجموعــة نمــاء النســخة
الثالثــة مــن برنامــج بيتــي آمــن .إذ بــدأ البرنامــج فــي عــام 2015
 ،حيــث تــم تدريــب أكثــر مــن  400مــن ســكان واليــة بوشــر
علــى المهــارات المتعلقــة باإلســعافات األوليــة ،ومكافحــة
الحرائــق ،وســامة المنــازل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تزويــد
 200منــزل فــي الواليــة بصناديــق اإلســعافات األوليــة ،
ومعــدات مكافحــة الحرائــق المناســبة.

لقــد أدى نجــاح المشــروع فــي اإلصــدارات الســابقة إلــى قيــام
مجموعــة نمــاء بتوســيع المشــروع ليشــمل جميــع أنحــاء
الســلطنة ،واســتهداف مجموعــات مختلفــة مــن المجتمع
(ربــات البيــوت واألمهــات وطــاب المــدارس والجامعــات
والكليــات) وكذلــك دعــم المؤسســات المعنيــة األخــرى
التــي ســاهمت فــي مجــاالت الصحــة والســامة والجوانــب
البيئيــة .ولقــد قمنــا باحتضــان شــركة «أجيــال الهمــة» و
«فريــق أســعف التطوعــي» ،لتنفيــذ هــذا المشــروع الــذي
شــمل سلســلة مــن األنشــطة والمحاضــرات.
قــدم البرنامــج تدريبــا عمليــا فــي مجــال ســامة الكهربــاء
واإلســعافات األوليــة ،وكذلــك عــاج الجــروح الطفيفــة.
عــاوة علــى ذلــك ،تعاونــا مــع الهيئــة العامــة للدفــاع
المدنــي واإلســعاف لتنفيــذ ورش عمــل تتعلــق بمهــام
ـخصا مــن 10
مكافحــة الحرائــق .شــارك فــي الحملــة  1،350شـ ً
محافظــات واســتكملوا  6،750ســاعة تدريبيــة.

• برنامج وياكم
برنامــج «وياكــم» هــو أحــد أولــى مبــادرات سياســة
االســتدامة التــي أطلقتهــا المجموعــة فــي عــام .2014
ويهــدف المشــروع إلــى تعزيــز ثقافــة التطــوع فــي الســلطنة
مــن خــال المشــاركين الذيــن ســيصبحون قــدوة فــي
مجتمعاتهــم المحليــة مــن خــال دعــم مختلــف مبــادرات
مســتداما.
التنميــة والتــي يمكــن أن تخلــق تأثيــرًا
ً
شــهدت اإلصــدارات الســابقة مــن البرنامــج حضــورًا كبيــرًا
مــن قبــل الشــباب ،إمــا مــن الفــرق التطوعيــة أو مــن مــن
قامــوا بتشــكيل فــرق عمــل تطوعيــة جديــدة للمشــاركة
فــي مســابقات المشــروع.
نظــرا ً لزيــادة األعاصيــر المتكــررة مؤخــرا ً والتــي شــكلت
خطــرا ً علــى أراضــي الســلطنة  ،حــددت مجموعــة نمــاء
الفجــوة المتعلقــة بــإدارة فــرق التطــوع خــال األزمــة .حيــث
كانــت فرصــة للمجموعــة لمــلء هــذه الفجــوة بالتنســيق
مــع األطــراف ذات العالقــة المعنيــة .وفــي عــام  ، 2018تــم
تطويــر برنامــج مــن خــال التنســيق والمشــاركة مــع
األطــراف ذات العالقــة لتحقيــق بعــض األهــداف .أو ًال ،صياغــة
سياســة تنظــم وتنســق العمــل بين فــرق العمــل التطوعي
واألطــراف المســؤولة التــي تديــر األزمــات فــي عُ مــان .ثانيــا،
تدريــب فــرق العمــل التطوعــي علــى إدارة األزمــات وحــاالت
معتمــدا لقيــادات فريــق
برنامجــا
الطــوارئ .أخيــرًا ،تقديــم
ً
ً
العمــل التطوعــي.
وقــد تــم تنظيــم  12ورشــة عمــل فــي  11محافظــة لتدريــب
 1،140متطوعـ ًا شــمل  6،840ســاعة تدريبيــة .وقــد تــم تنفيــذ
البرنامــج مــن قبــل شــركة صغيــرة متخصصــة تســمى
«الوجهــة لالســتدامة».

كجــزء مــن برنامــج وياكــم ،تــم تنفيــذ مشــروع آخــر
بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للشــباب لدعمهــم مــن
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خــال مشــروع بنــاء قــدرات الشــباب .وقــد كانــت نتائــج البرنامــج علــى النحــو التالــي:
 .1إعداد الدليل اإلرشادي والتي تتضمن نظم الحوكمة والتصنيفات المتعلقة بمجال العمل التطوعي
 .2تدريب فرق العمل التطوعي على الدليل اإلرشادي.
سيســاعد هــذه الدليــل المنظمــات والشــركات علــى معرفــة آليــة عمــل المتطوعيــن ودعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة
ً
مشــاركا يمثلــون فــرق التطــوع واألفــراد
والفــرق لبنــاء مجموعاتهــم فــي هيــاكل تنظيميــة مناســبة .تــم تدريــب 390
المتطوعين والمنظمات التي تعمل في المشاريع االجتماعية.

رعايات الركيزة اإلجتماعية

• مؤتمر إثراء األداء
تؤمــن مجموعــة نمــاء بــأن المــوارد البشــرية هــي العامــل الرئيســي فــي تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية نحــو التميــز .وقــد
شــاركت المجموعــة كــراع رئيســي لمؤتمــر إثــراء األداء العالمــي .تــم تنظيــم هــذا الحــدث مــن قبــل وزارة الخدمــة المدنيــة
والجمعية الدولية لتطويــر األفــراد واألداء ( )IAPPDخــال الفتــرة مــن  2إلــى  3أبريــل  2018فــي فنــدق كــراون بــازا  ،مســقط .عقــد
المؤتمــر تحــت رعايــة معالــي الشــيخ خالــد بــن عمــر المرهــون  ،وزيــر الخدمــة المدنيــة .حيــث كنــا نهــدف إلــى المشــاركة فــي
بنــاء ثقافــة اإلنتــاج واإلنجــاز والكفــاءة.
• مركز عُ مان للحوكمة واالستدامة
ـوا فــي مركــز عمــان للحوكمة واالســتدامة
كجــزء مــن التــزام مجموعــة نمــاء بسياســة االســتدامة  ،أصبحــت المجموعــة عضـ ً
(المؤسســة الحكوميــة المســؤولة عــن تطويــر المســؤوليات االجتماعيــة وجوانــب االســتدامة) .نهــدف مــن هــذه العضويــة إلــى
مواءمــة سياســتنا مــع توجهــات الحكومــة .عــاوة علــى ذلــك ،قمنــا برعايــة المركــز ،كشــريك اســتراتيجي ،فــي مؤتمرهــم األول
لدعــم تحقيــق األهــداف والمبــادرات المشــتركة التــي تنظــم االســتدامة فــي الســلطنة .يهــدف المؤتمــر إلــى جلــب وتشــجيع
أفضــل الممارســات ووضــع اللوائــح المناســبة لالســتدامة فــي الســلطنة .باإلضافــة علــى ذلــك ،شــهد المؤتمــر إطــاق ميثــاق
سياســة االســتدامة الوطنيــة.
• الرعايات األخرى
قامــت مجموعــة نمــاء برعايــة مؤسســات أخــرى تحقــق أهــداف المجموعــة .حيــث قامــت المجموعــة برعايــة المنتــدى
العمانــي للشــراكة والمســؤولية االجتماعيــة لجريــدة الرؤيــة كــراع ذهبــي ،حيــث ناقشــت وضــع سياســات وطنيــة موحــدة حــول
المســؤولية االجتماعيــة واالســتدامة لجميــع الشــركات .شــاركت المجموعــة فــي المنتــدى كأحــد النمــاذج الناجحــة فــي تنفيــذ
مشــاريع االســتدامة وذلــك بهــدف عــرض خبراتنــا وأفضــل الممارســات.
كمــا دعمــت المجموعــة بنــاء المجلــس العــام بواليــة نــزوى مــن خــال تمويــل أحــد الفــرق التطوعيــة المســئولة عــن عمليــة
إنشــاء المجلــس .حيــث تحــرص المجموعــة علــى تشــجيع الشــباب علــى المشــاركة فــي األنشــطة التطوعيــة ،والتــي لهــا تأثيــر
إيجابــي علــى المجتمــع.
عــاوة علــى ذلــك ،قامــت نمــاء بتمويــل الجماعــة القانونيــة بجامعــة الســلطان قابــوس حيــث نظمــت الجماعــة مبــادرة لبنــاء
الوعــي القانونــي حــول المشــاكل والقضايــا الرئيســية التــي تواجــه المجتمــع.
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إجمالي موازنة الركيزة االجتماعية
الصنف

االسم

الميزانية

المشاريع

برنامج وياكم

49،000

برنامج بيتي آمن

43،595

حملة الصحة والسالمة والبيئة

31،480

مؤتمر إثراء األداء

7،500

المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية االجتماعية لجريدة الرؤية

7،000

مركز عُ مان للحوكمة واالستدامة

5،000

بناء المجلس العام بوالية نزوى

1،000

رعاية الجماعة القانونية بجامعة السلطان قابوس

300

الرعايات

اإلجمالي

 144،875ريال عُ ماني

الركيزة البيئية (إجمالي المصروفات  122،000ريال ُعماني)

ـدءا مــن تحســين أنشــطة التشــغيل .لقــد صممنــا ً
أيضــا مشــروعاتنا
تولــي مجموعــة نمــاء
ً
اهتمامــا كبي ـرًا لهــذه الركيــزة بـ ً
لتحقيــق أهــداف سياســة االســتدامة .كمــا حــددت مجموعــة نمــاء هدفيــن طويــل األجــل فــي سياســة االســتدامة الخاصــة
بهــا:
• فهم وخفض كثافة الكربون لكل ميجا واط من الكهرباء والمياه المنتجة ً
وفقا للمعايير الدولية
• تطوير وتنفيذ حمالت سنوية لتشجيع المشتركين للحد من استهالك الكهرباء
تعتــزم المجموعــة تحقيــق التوجــه العالمــي للحــد مــن انبعــاث الكربــون الــذي يعــد أحــد أســباب االحتبــاس الحــراري العالمــي.
ونتطلــع إلــى مواصلــة التزامنــا مــن خــال تطويــر المشــاريع الرئيســية المتعلقــة بالجوانــب البيئيــة وكذلــك دعــم المؤسســات
األخــرى مــن خــال رعايــات منظمــة.

مشاريع الركيزة البيئية

• برنامج سفراء نماء
بعــد اإلنجــازات التــي تحققــت خــال اإلصــدارات الســابقة مــن البرنامــج  ،واصلــت مجموعــة نمــاء تنفيــذ النســخة الثالثــة مــن
برنامــج ســفراء نمــاء ،وهــو برنامــج تثقيفــي وطنــي  ،يهــدف إلــى نشــر المعرفــة حــول تنميــة االســتدامة بيــن الشــباب العمانــي.
وقــد تــم تقديــم البرنامــج  ،تحــت شــعار «التنميــة البيئيــة المســتدامة»  ،بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم
العالــي ووزارة القــوى العاملــة والــذي يســتهدف المــدارس والكليــات والجامعــات باإلضافــة إلــى طــاب الكليــات المهنيــة مــن
جميــع أنحــاء الســلطنة .يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تعريــف
الطــاب بمفاهيــم التنميــة المســتدامة للبيئــة ،وأهميــة
مصــادر الطاقــة المتجــددة ،والتقنيــات الحديثــة ،وكذلــك
تخطيــط وتنفيــذ المشــاريع المســتدامة .كمــا تهــدف
المبــادرة إلــى بنــاء قاعــدة وطنيــة مــن شــباب المســتقبل
للمســاهمة فــي أنمــاط االســتدامة فــي الســلطنة.
تــم تقديــم البرنامــج مــن قبــل شــركة تــم احتضانهــا
خصيصــا
مــن قبــل مجموعــة نمــاء والتــي تــم تأسيســها
ً
جــزءا مــن اســتراتيجية
لتنفيــذ هــذا البرنامــج .وكان ذلــك
ً
المجموعــة لدعــم الشــباب العمانــي وخلــق فــرص عمــل
لهــم وتطويــر مهاراتهــم مــن خــال التدريــب أثنــاء العمــل
وتنميــة معارفهــم.
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مــن خــال هــذا البرنامــج  ،تمكنــا مــن جــذب  2،021مشــارك
(طــاب) قدمــوا أكثــر مــن  423مشــروع .وقــد نفــذت الفــرق
المشــاركة  29مشــروع ًا بعــد الحصــول علــى أكثــر مــن
 12،126ســاعة تدريبيــة  ،وفــي النهايــة قامــت المجموعــة
بتكريــم  6فائزيــن .وقــد أجريــت نســخة عــام  2018خــال
فتــرة  7أشــهر.
• الحملة الوطنية لترشيد استهالك الكهرباء
إن مبــدأ ترشــيد اســتهالك الكهربــاء هــو أولويــة قصــوى
للمجموعــة حيــث تؤمــن المجموعــة أن كفــاءة الطاقــة
والحفــاظ عليهــا همــا حجــر األســاس لمســتقبل زاهــر
لألجيــال القادمــة فــي عُ مــان .لذلــك ،أطلقــت مجموعــة
نمــاء الحملــة الوطنيــة لترشــيد اســتهالك الكهربــاء
كأحــد مشــاريع االســتدامة للمجموعــة  ،بهــدف تعزيــز
مفاهيــم االســتدامة فــي المجــاالت البيئيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة.
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هندســة معماريــة ،قامــت بالعمــل مــع المهنييــن لتكــون
قــادرة علــى تنفيــذ المشــروع.
اشــتمل المشــروع علــى برنامــج لتدريــب طــاب كليــات
الهندســة المعماريــة والمهندســين العامليــن فــي
شــركات استشــارات البنــاء .كمــا ركــز البرنامــج علــى ثــاث
ركائــز رئيســية ؛ تصميــم منــازل مســتدامة وموفــرة
للطاقــة  ،وممارســة برامــج التصميــم الرئيســية المتعلقــة
بالمنــازل المســتدامة والمنافســة علــى تصميــم المبانــي
المســتدامة .وقــد تــم تقديــم التصاميــم الفائــزة إلــى
جمعيــة دار العطــاء للنظــر فيهــا أثنــاء بنــاء المنــازل لــذوي
الدخــل المحــدود.
تــم تنفيــذ المشــروع فــي غضــون أربعــة أشــهر .تــم تدريــب
 338طالــب وطالبــة مــن تخصــص الهندســة المعماريــة
فــي  9ورش عمــل فــي  8محافظــات مختلفــة أكملــوا
 2،512ســاعة تدريبيــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،تــم اســتهداف المجتمــع مــن خــال
الحملــة التــي أبــرزت العناصــر الرئيســية لوجــود منــازل
مســتدامة وتأثيــر اســتخدام األجهــزة الكهربائيــة الفعالــة.
كمــا شــملت الحملــة فعاليــة تــم تنظيمهــا بالتعــاون مــع
مكتبــة األطفــال العامــة  ،شــملت سلســلة مــن األنشــطة
فــي مجــاالت المنــازل المســتدامة وكفــاءة األجهــزة
الكهربائيــة وعالقتهــا بالترشــيد.
جمعــت مجموعــة نمــاء األطــراف ذات العالقــة فــي حلقــة
نقاشــية كجــزء مــن التكامــل مــع األطــراف ذات العالقــة
لتحقيــق أهــداف مشــتركة تجــاه كفــاءة الطاقــة .كانــت
المناقشــة حــول مســؤولية كل طــرف ،والمشــاريع الحاليــة
والمســتقبلية المتعلقــة بكفــاءة الطاقــة والتعــاون
المســتقبلي لتحقيــق األهــداف المشــتركة.

وفــي الســنوات الســابقة ،ركــزت الحملــة علــى الحفــاظ
علــى الســلوك االســتهالكي للمشــترك .أمــا فــي عــام 2018
 ،أطلقنــا الحملــة تحــت شــعار «تــدوم» .حيــث كان توجهنــا
نشــر الوعــي بأهميــة ترشــيد اســتهالك الكهربــاء والتــي تبدأ
مــن عمليــة بنــاء المنــازل واســتخدام األجهــزة الكهربائيــة
الفعالــة حيــث أن كال الموضوعيــن لهمــا تأثيــر مباشــر
وفعــال فــي ترشــيد االســتهالك.

فــي عــام  ، 2018واصلــت مجموعــة نمــاء تمويــل عــدد مــن
المؤسســات بهــدف الحفــاظ علــى بيئتنــا المســتدامة .لقــد
قمنــا برعايــة بنــاء مختبــر مختــص بالطاقــة المتجــددة
لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي محافظــة ظفــار بغــرض
تشــجيع الطــاب علــى تطويــر مشــاريع تتعلــق بالكهربــاء
والتــي لهــا تأثيــر إيجابــي علــى البيئــة.

رعايات الركيزة البيئية

ومــن أجــل دعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
( ، )SMEsقامــت مجموعــة «نمــاء» بتعييــن تنفيــذ مشــروع
لشــركة «دكــة للخدمــات الهندســية»  ،وهــي شــركة

وبغيــة المحافظــة علــى المــوارد المائيــة واالعتمــاد علــى
الطاقــة المتجــددة  ،دعمــت مجموعــة نمــاء الجمعيــة
العمانيــة للميــاه مــن خــال النــدوة التــي تهــدف إلــى
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االســتفادة مــن الطاقــة المتجــددة فــي تقنيــات ومشــاريع الــري .تتوافــق النــدوة مــع أهــداف المجموعــة فــي الركيــزة البيئيــة
التــي تســتهدف إلــى الحــد مــن كثافــة الكربــون لــكل ميجــا واط مــن الكهربــاء والميــاه المنتجــة ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،تقــوم مجموعــة نمــاء بتقديــم الدعــم لجمعيــة البيئــة العمانيــة ( )ESOكعضويــة ســنوية للمســاهمة
فــي تحقيــق أهدافهــا التــي تتوافــق مــع ركيــزة االســتدامة البيئيــة لدينــا.

إجمالي موازنة الركيزة البيئية
الصنف

االسم

الميزانية

المشاريع

برنامج سفراء نماء

64،000

الحملة الوطنية لترشيد استهالك الكهرباء

43،000

بناء مختبر مختص بالطاقة المتجددة لوزارة التربية والتعليم في محافظة ظفار

9،000

ندوة الجمعية العمانية للمياه

5،000

جمعية البيئة العمانية

1،000

الرعايات

 122،000ريال عُ ماني

اإلجمالي

عامــا رائعً ــا ؛ وقــد أظهــر مــا قدمنــاه فــي هــذا التقريــر التزامنــا بالمبــادرات الخاصــة
فــي مجموعــة نمــاء ،نؤمــن بــأن عــام  2018كان ً
باالســتدامة والمزيــد مــن التعزيــزات التــي تعهــدت بهــا مجموعــة نمــاء مــن أجــل تــرك بصمــة إيجابيــة لألجيــال القادمــة.
ســتواصل المجموعــة تقدمهــا فــي مجــاالت االســتدامة فــي الســنوات القادمــة .وسيســاعدنا هــذا االتجــاه فــي تعزيــز العالقــة
ـال مــن الخدمــات بتكلفــة أفضــل.
بيــن تقديــم مســتوى عـ ٍ
نشــكر جميــع الموظفيــن والشــركاء الذيــن ســاهموا فــي التزامهــم بتنفيــذ الممارســات المســتدامة ،بمــا يتماشــى مــع
سياســة االســتدامة الخاصــة بنــا .ونحــن نعتمــد علــى دعــم وتفانــي الجميــع لمواصلــة تحقيــق النتائــج التــي تســهم فــي الحفــاظ
علــى تقدمنــا بطريقــة أكثــر اســتدامة.
الصنف
الركيزة

العمليات

اإلجمالي

االسم

الميزانية

الركيزة االقتصادية

145،500

الركيزة االجتماعية

144،857

الركيزة البيئة

122،000

العمليات التشغيلية
الرواتب
التدريب
الفعاليات والعمليات ذات الصلة

68،180
25،620
2،700
39،860
 480،537ريال عُ ماني
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إﻧﺠﺎزات اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨
اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ:
• ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ٣٠٥
• ﻋﺪد اﻟﻮرش اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ٩
• ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ٢٣٦٥

•
•
•
•

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ٢٠٢١
ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ١٢١٢٦
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ٤٢٣
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ٢٩

اﻟﺮﻛﻴﺰة ا¬ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:
• ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ٧٥
• ﻋﺪد اﻟﻮرش اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ١٢
• ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ١٨٠٠٠

اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺮﻛﻴﺰة ا¬ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﻣﺸﺮوع
ﺑﻴﺘﻲ آﻣﻦ

• ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ١٣٥٠
• ﻋﺪد اﻟﻮرش اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ٨
• ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ٦٧٥٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻔﺮاء ﻧﻤﺎء

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
"وﻳﺎﻛﻢ"
اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻴﻦ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

مالحظات:
• بلغ إجمالي عدد المتدربين  ٤،٨٩١متدرب
• بلغ إجمالي عدد ساعات التدريب  ٤٦،٠٨١ساعة
• بلغ إجمالي المصروفات على مشاريع وبرامج االستدامة  ٤٨٠،٥٣٧ريال عماني.

• ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ١١٤٠
• ﻋﺪد اﻟﻮرش اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ١٢
• ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ٦٨٤٠
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