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مجموعة نماء
تقرير االستدامة 2018
معــا نحــو تحقيق االســتدامة
ً
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كلمــة الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة نمــاء
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نبــذة عــن مجموعــة نماء
مشــاركة الجهــات ذات العالقــة
الجهــات ذات العالقــة التــي تم إشــراكها
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المواضيــع والقضايــا ذات األهميــة النســبية التــي تــم
التوصــل إليهــا أثنــاء عمليــة تحديــد مضمــون ونطــاق
التقريــر
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إشــراك الجهــات ذات العالقة
إدارة أداء االســتدامة
حوكمــة االســتدامة
إدارة المخاطــر واالســتدامة
تقييــم المخاطــر التــي تؤثــر علــى اســتدامة المجموعــة
التدريــب علــى مواضيــع تحقيــق االســتدامة للمجموعــة
الحوكمــة ،أخالقيــات العمــل ،إدارة المخاطــر
وااللتــزام بالقوانيــن واألنظمــة
نظــرة عامــة علــى الحوكمة
الهيــكل التنظيمــي للحوكمــة
االلتزام
اإلبــاغ عــن المخالفات
التنــوع والشــمولية فــي الهيئــات اإلداريــة والموظفيــن
نســبة الراتــب األساســي وأجور اإلنــاث مقارنــة بالذكور
عــدم التمييــز

44

٨
١٢
١٣
١٥
١٨
٢٤
٢٥
٢٩
٢٩
٣١
٣٤
٣٥
٣٧
٣٧
٣٧
٣٩
٤٠
٤٠
٤١
٤٢
٤٢
٤٩
٤٩
٥٠
٥١
٥١

ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر :200
الجانــب االقتصــادي
األداء االقتصــادي
مشــروع لمــار المالي
خصخصــة قطــاع الكهربــاء
القيمــة االقتصاديــة الناتجــة والموزعــة
ضمــان توفيــر وموثوقيــة واســتمرارية إمــداد
الطاقــة الكهربائيــة
إدارة الطلــب
التأثيــر االقتصــادي غيــر المباشــر
إعــادة هيكلــة قطــاع المياه
دعــم المؤسســات المحليــة الصغيــرة
والمتوســطة
اســتثمارات وخدمــات البنيــة األساســية
المدعومــة
ممارســات القيمــة المحليــة المضافــة
مكافحــة الفســاد
أمــن تقنيــة المعلومــات
الطاقــة المتجــددة
دراســة الجــدوى الفنيــة واالقتصادية
محطــة ظفــار لطاقــة الرياح
محطــات الكهربــاء المســتقلة بالطاقــة
الشمســية
معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر :400
الجانــب االجتماعــي
تنميــة المــوارد البشــرية
موظفــو مجموعــة نمــاء
المكافــآت والمزايــا
التدريــب والتعليــم
برامــج تعزيــز مســتوى مهــارات الموظفيــن
وبرامــج المســاعدة االنتقاليــة
برنامــج «رواد»
برنامــج «تطويــر»
مبــادرة «منهجيــة ليــن» «LEAN
 »Managementفــي معهــد نمــو لتنميــة
المهارات
الصحــة والســامة والبيئــة المهنيــة
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تعزيــز رضــى المشــتركين
التســويق والتواصــل
التقنيــة واالبتــكار
صــورة وســمعة مجموعــة نماء
المســؤولية المجتمعيــة
ريــادة األعمال
االبتكار
بنــاء القدرات
الصحــة والســامة والبيئــة
المجتمــع والثقافــة
التعامــل مــع المورديــن والمقاوليــن
المســؤولين
عمليــة تقديــم العطــاءات واختيــار المورديــن
المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر  :300البيئــة
إدارة التأثيــر البيئــي فــي مجموعــة نمــاء
التأثيــر البيئــي لــدى مجموعــة نمــاء
انبعاثــات الغــازات الكربونيــة
الكهربــاء
وقــود المركبات
ا لميا ه
اســتهالك الورق
التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية علــى التغيــرات
المناخيــة
النفايــات وإعــادة التدوير
المبــادرات البيئيــة
جــدول محتويــات المبــادرة العالميــة إلعــداد
التقاريــر
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قائمــة المصطلحــات
مجموعــة نمــاء

وهــي مؤسســة تضــم عــد ًد ا مــن الشــركات التــي تعمل فــي مجاالت توليد وشــراء
ونقــل وتوزيــع وتزويــد الكهربــاء وخدمــات الميــاه ذات الصلــة فــي ســلطنة ُعمان.
العمانيــة لنقــل الكهربــاء،
وتنــدرج تحــت مظلتهــا ك ًلا مــن نمــاء القابضــة ،والشــركة ُ
وشــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء ،وشــركة كهربــاء مــزون ،وشــركة كهرباء
مجــان ،وشــركة وادي الجــزي للطاقــة ،وشــركة الغبــرة للطاقــة وتحليــة الميــاه،
العمانيــة لشــراء الطاقــة
وشــركة ظفــار للطاقــة ،وشــركة تنويــر ،والشــركة ُ
والميــاه ،ومعهــد نمــو لتنميــة المهــارات ،وشــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة.
تُعــرف هــذه الشــركات ً
أيضــا باســم “الشــركات التابعة”.

نمــاء القابضــة

شــركة مســاهمة مقفلــة فــي ســلطنة ُعمــان ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة نماء.

ا لشر كة

نمــاء القابضــة

المجموعــة

مجموعــة نمــاء

العمانيــة لنقــل
الشــركة ُ
الكهربــاء

العمانيــة لنقــل الكهربــاء ش.م.ع.م ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة
الشــركة ُ
نماء.

شــركة مســقط لتوزيع
الكهربــاء

شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء ش.م.ع.م ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة نماء.

شــركة كهربــاء مزون

شــركة كهربــاء مــزون ش.م.ع.م ،وهــي إحدى شــركات مجموعــة نماء.

شــركة كهربــاء مجان

شــركة كهربــاء مجــان ش.م.ع.م ،وهــي إحدى شــركات مجموعــة نماء.

شــركة وادي الجزي
للطاقــة

شــركة وادي الجــزي للطاقــة ش.م.ع.م ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة نماء.

8

شــركة الغبــرة للطاقــة
وتحليــة الميــاه

شــركة الغبــرة للطاقــة وتحليــة الميــاه ش.م.ع.م ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة
نماء.

شــركة ظفــار للطاقة

شــركة ظفــار للطاقــة ش.م.ع.م ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة نماء.

شــركة تنوير

المعروفــة سـ ً
ـابقا باســم شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة ش.م.ع.م ،وهــي إحــدى
شــركات مجموعــة نماء.

العمانيــة لشــراء
الشــركة ُ
الطاقــة والميــاه

العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م ،وهــي إحدى شــركات
الشــركة ُ
مجموعــة نمــاء.

معهــد نمــو لتنميــة
المهارات

معهــد نمــو لتنميــة المهــارات ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة نماء.

شــركة نمــاء للخدمات
المشــتركة

شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة نماء.

شــركات توزيــع الكهرباء

وهــي (شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء وشــركة كهربــاء مجــان وشــركة كهرباء
مــزون وشــركة ظفــار للطاقــة وشــركة تنويــر) :وهــي الشــركات المرخــص لها من
هيئــة تنظيــم الكهربــاء بتوزيــع الكهربــاء فــي ســلطنة ُعمــان.

شــركة بيئة

العمانيــة القابضــة لخدمــات البيئــة ش.م.ع.م.
الشــركة ُ

المنظمــة الدوليــة
للمعاييــر

معيــار دولــي يقــدم التوجيهات اإلرشــادية.
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المشــتركين

المســتفيدين مــن خدمــات مجموعــة نمــاء.

مشــاركة الجهــات ذات
ا لعال قة

قيــام إحــدى المؤسســات بإشــراك الجهــات ذات العالقــة التــي قــد تتأثــر بالقرارات
التــي تتخذهــا أو يمكنهــا التأثيــر علــى تنفيــذ قراراتهــا.

اإلشــراف البيئي

يشــير إلــى االســتخدام المســؤول للبيئــة الطبيعيــة وحمايتهــا مــن خــال ممارســات
صــون البيئــة واســتدامتها.

شــبكة الربــط الرئيســية

شــبكة نقــل الكهربــاء فــي الجــزء الشــمالي مــن ســلطنة ُعمان.

شــبكة شــركة ظفار
للطاقــة

شــبكة نقــل الكهربــاء لمحافظــة ظفــار (الجــزء الجنوبــي مــن ســلطنة ُعمــان).
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معلومــات عــن هــذا التقرير
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فيمــا يلــي تقريــر االســتدامة الثالــث الخــاص بالمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر الــذي يشــمل منهجيــة عملنــا
شــر أول تقريــر اســتدامة خــاص بالمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر لمجموعــة
وأدائنــا فــي
عامــي  2017و 2018م .نُ ِ
ْ
ُ
ً
وفقــا لتوصيــات
ــد هــذا التقريــر
نمــاء فــي عــام 2015م ،ومنــذ ذلــك الحيــن ونحــن نقــدم هــذا التقريــر بصفــة ســنوية .أ ِع ّ
إرشــادات إعــداد تقاريــر االســتدامة ،المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر (إرشــادات المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر).
ً
المدرجــة تحــت خيــار «األســاس» وتضميــن الــردود علــى التوجيهــات الخاصــة
اخترنــا إعــداد التقريــر
وفقــا للمعاييــر ُ
بإفصاحــات قطــاع المرافــق الكهربائيــة.
ال توجــد تغييــرات محوريــة علــى التقريــر مقارنــة بالتقريــر الصــادر فــي عــام  .2016تمــت الموافقــة علــى محتــوى التقريــر
مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة ومراجعتــه مــن قبــل المديــرة التنفيذيــة لدائــرة التواصــل واالســتدامة
للمجموعــة ومشــرف اســتدامة المجموعــة.
أي مــن المعلومــات
حــول
التفاصيــل
مــن
لمزيــد
بنــا.
الخــاص
واألداء
االســتدامة
نرحــب بتعليقاتكــم علــى منهجيــة
ّ
ٍ
ٍ
رجــى االتصــال بالفاضلــة مريــم المعمــري ،مشــرفة االســتدامة بالمجموعــة ،علــى
التــي تجدونهــا فــي هــذا التقريــر ،يُ َ
Maryam.AlMamari@Holding.nama.om
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كلمــة الرئيــس التنفيــذي
لمجموعــة نمــاء ()14 -102
القــراء األعزاء،
بالنيابــة عــن مجموعــة نمــاء ،يســرني أن أضــع بيــن
أيديكــم تقريــر االســتدامة الخــاص بالمجموعــة لعــام
 2017و  2018للميــاد ،إذ نقــدم نتائجنــا الماليــة وغيــر
ا لما ليــة .
فــي إطــار الســعي لمواكبــة احتياجــات النمــو فــي عــدد
الســكان فــي الســلطنة ،اســتمرت مجموعــة نمــاء فــي
االســتثمار فــي الشــبكة الكهربائيــة .حيــث شــهد قطــاع
نمــو ا قو ًيــا فــي عــام
الكهربــاء وقطــاع الميــاه ذي الصلــة
ً
2018م وذلــك مــن خــال الوصــول إلــى عــدد مشــتركين
أكثــر ومناطــق جغرافيــة جديــدة ،وزيــادة 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 .
كمــا شــهد عــام 2018م تقــدم وتحســن فــي أداء الصحــة
والســامة فــي مجموعــة نمــاء مقارنــة بعــام 2017م،
حيــث انخفضــت حــاالت تقييــد العمــل بســبب األصابــات
والحــوادث وحــاالت اإلســعافات األوليــة والظــروف غيــر
ناحيــة
اآلمنــة بنســبة  ٪8,4و ٪61,9و .٪24,9ولكــن مــن
ٍ
أخــرى ،زادت حــاالت اإلصابــات المميتــة والحــوادث
المؤديــة لهــدر الوقــت والحــاالت الحرجــة بنســبة ٪11,2
و  ٪25و .٪35,1
ومــع تحقيــق العديــد مــن االنجــازات ومواجهــة الكثيــر
مــن التحديــات خــال عامــي  2017و 2018م ،هنــاك خمــس
اهتمامــا إضاف ًيــا .حيــث سنســتمر
محــاور تســتوجب منــا
ً
فــي التركيــز علــى االســتثمار فــي البحــث والتطويــر،

باإلضافــة إلــى اكتشــاف مجــاالت جديــدة الســتخدام
الطاقــة المتجــددة لصالــح المجموعــة بصفــة خاصــة
والســلطنة بصفــة عامــة ،إلــى جانــب ذلــك ،ســنولي المزيــد
مــن االهتمــام للمســائل المتعلقــة بالصحــة والســامة
والبيئــة فــي المجموعــة والحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة
وتحقيــق التنــوع والشــمولية .هــذه المحــاور الرئيســة
الخمســة ال تُبــرز مــا حققنــاه فــي عــام 2018م فحســب،
بــل تُبــرز ً
أيضــا مــا ســنواصل فــي تحقيقــه فــي األعــوام
القادمــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،مازالــت المجموعــة مســتمرة
فــي تكريــس جهودهــا مــن أجــل زيــادة حجــم إيراداتهــا
والعمــل علــى تحقيــق ذلــك مــن خــال خطــط تنمويــة
ومســتدامة .حيــث ال نســعى إلــى مجــرد زيــادة اإليــرادات
ودفــع أجــور موظفينــا وإرضــاء المشــتركين والحــد مــن
االنبعاثــات الكربونيــة وأداء أعمــال خيريــة للمجتمــع؛ بــل
نتطلــع إلــى تحقيــق اإليــرادات عــن طريــق التشــجيع علــى
االبتــكار والنمــو وتعزيــز التم ُّيــز واســتحداث حلــول قابلــة
للتطو يــر .
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه،
فمــن خــال الشــركة ُ
نخطــط لشــراء  2،650ميجــاواط مــن مشــاريع الطاقــة
المتجــددة وإنشــاء أول محطــة كهربــاء مســتقلة
بالفحــم النظيــف فــي الســلطنة ،لتدخــل ح ّيــز التشــغيل
فــي غضــون ســبع ســنوات .وســتقلل هــذه المشــاريع مــن
الضغــط علــى توفيــر الغــاز الطبيعــي لقطــاع الكهربــاء ،مــا
يتيــح توفيــر الغــاز للمشــاريع الصناعيــة الجديــدة التــي
ستســاهم فــي ترســيخ النمــو االقتصــادي.
وباإلضافــة ،نســعى إلــى تعزيــز القــدرات والمقومــات
العمليــة لــكال الجنســين مــن مواردنــا البشــرية الحاليــة.
حيــث تعمــل مجموعــة نمــاء علــى تمكيــن دور المــرأة
للمنافســة وبشــكل عــادل مــع موظفيهــا مــن الرجــال
فــي الوظائــف العليــا.
كمــا تواصــل مجموعــة نمــاء فــي االلتــزام بتطبيــق
معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة ،ليــس فقــط مــن خــال
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االمتثــال لجميــع القوانيــن والقواعــد واللوائــح المعمــول
بهــا فــي ُعمــان ،بــل مــن خــال تحقيــق التم ّيــز فــي خدماتنــا
المو ِّر ديــن المتعامليــن معنــا
ومشــاريعنا بمــا فــي ذلــك ُ
والمشــتركين .كمــا تســعى المجموعــة إلــى إعــداد نظــام
متكامــل لمراقبــة وتقييــم أدائهــا البيئــي وإعــداد تقاريــر
عــن هــذا األداء ،إلــى جانــب تقديــم أفضــل المبــادرات
والممارســات بهــدف تــرك األثــر اإليجابــي علــى البيئــة.
وأود أن أشــكر الرؤســاء التنفيذيــون للشــركات التابعــة
للمجموعــة وفريــق اإلدارة وموظفــي المجموعــة علــى
التزامهــم وتفانيهــم نحــو مواصلــة تحقيــق النمــو
والتطويــر للمجموعــة .كمــا أو ّد أن أنتهــز هــذه الفرصــة
ألشــكر ّ
كل مســاهمينا وأصحــاب العالقــة الذيــن كانــت
لهــم بصمــة فــي نجــاح مجموعــة نمــاء وعلــى ثقتهــم
ودعمهــم لنــا فــي مســيرة النمــاء والرخــاء.
ونيابــة عــن أعضــاء المجلــس أو ّد أن أع ّبــر عــن عظيــم
شــكرنا وامتناننــا إلــى موالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة
ّ
المعظــم  -حفظــه اهلل
الســلطان قابــوس بــن ســعيد
ورعــاه  -لدعمــه المتواصــل لقطــاع الكهربــاء والميــاه
المرتبطــة بــه بالســلطنة ،وكذلــك لقيادتــه الحكيمــة
مهــدت ّ
الطريــق لتحقيــق التنميــة الوطنيــة.
التــي ّ
المهنــدس عمــر بــن خلفــان الوهيبــي

14

 2018-2017فــي لمحة
نمــو فــي إجمالــي اإليــرادات التشــغيلية بنســبة
٪14.9

زيــادة فــي الربح (قبــل الفائــدة والضرائب)
بنســبة ٪12.2٧

زيــادة فــي الدعــم الحكومي بنســبة ٪23.5

اســتثمار  378مليــون ريــال عمانــي في توســعة
شــبكات النقــل والتوزيــع فــي عــام  2018مقارنــة بمبلغ
 468.5مليــون ريــال عمانــي خــال عام 2017

نمــو بنســبة  ٪4فــي الوحــدات المباعــة

تحســين كفــاءة قــراءة العــدادات بنســبة ٪92.7
عــن طريــق شــركات توزيــع الكهربــاء ،مما أدى إلى
إنخفــاض تكاليــف التشــغيل.

ارتفــاع كفــاءة اســتهالك الغــاز بنســبة ٪4.55

إنفــاق  374،895ريــال عمانــي على مشــاريع
التنميــة المجتمعيــة فــي عــام  2018مقارنــة بمبلــغ
 412،375ريــال عمانــي في عام 2017
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زيــادة أعــداد المشــتركين مــن  1،147،401في عام
 2017الــى  1،219،156في 2018

زيــادة فــي قاعــدة المشــتركين بنســبة ٪6.3

زيــادة أعــداد المشــتركين الذيــن يســتخدمون
القنــوات االلكترونيــة بنســبة ٪28.4

اســتثمار  2،696،000مليــون ريــال عمانــي فــي برامج
تعزيــز مســتوى مهــارات الموظفيــن فــي عام 2018
مقارنــة بمبلــغ  1،910،000مليــون ريــال عمانــي فــي عام
2017

نســبة التعميــن ٪94.4

زيــادة كفــاءة الموظفيــن بنســبة %9.11

انخفــاض إجمالــي أعــداد الموظفيــن بنســبة
٪2.59

نســبة النســاء  ٪14مــن إجمالــي أعداد
الموظفيــن
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نبــذة عــن مجموعــة نماء
(-102 ،5 -102 ،4-102 ،3 -102 ،2-102 ،1 -102
)45 -102 ،29-102 ،15 -102 ،6

مجموعــة نمــاء :وهــي مؤسســة تضــم عــد ًد ا مــن
الشــركات التــي تعمــل فــي مجــاالت توليــد وشــراء ونقــل
وتوزيــع وتزويــد الكهربــاء وخدمــات الميــاه ذات الصلــة
فــي ســلطنة ُعمــان.

فــي الســلطنة ،تمتلــك المجموعــة شــركتين مــن أصــل
مجموعــة مــن شــركات التوليــد المســتقلة الخاصــة
المتعاقــدة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة
والميــاه .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يعــد معهــد نمــو لتنميــة
المهــارات هــو الجهــة المعنيــة بالتدريــب والتطويــر فــي
المجموعــة ،وتمثــل شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة
الجهــة المســؤولة عــن تقنيــة المعلومــات بالمجموعــة.

نمــاء القابضــة

شــركة نقــل الكهرباء

وتتمثــل رؤيــة مجموعــة نمــاء فــي أن تكــون نموذجــ ًا
رائــد ا لإلجــادة فــي مجــال الخدمــات فــي المنطقــة وذلــك
ً
مــن خــال تمكيــن المجموعــة مــن تقديــم خدمــات
كهربــاء وميــاه آمنــة وموثوقــة ومســتدامة لتعزيــز شــركات توليــد الكهربــاء
المقومــات االقتصاديــة فــي الســلطنة.
• شــركة وادي الجــزي للطاقــة ش.م.ع.م  -تــم
كمــا تقــدم المجموعــة خدماتهــا لمختلــف الفئــات مــن إيقــاف العمليــات التشــغيلية للمحطــة فــي  30ســبتمبر
المشــتركين ،حيــث تنقســم فئــات المشــتركين إلــى2018 :م.
حكومــي وزراعــي وســكني وصناعــي وتجــاري والتعرفــة
المنعكســة علــى التكلفــة.
• شــركة الغبــرة للطاقــة وتحليــة الميــاه ش.م.ع.م
 تــم إيقــاف العمليــات التشــغيلية للمحطــة فــي 30تتكــون المجموعــة مــن الشــركات التاليــة:
ســبتمبر 2018م
وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة فــي ســلطنة ُعمــان.
بــدأت الشــركة عملياتهــا التجاريــة فــي  16ســبتمبر
2003م ،وتمتلــك أســهم الحكومــة فــي الشــركات التابعــة
للمجموعــة .تتمثــل األدوار الرئيســة لنمــاء القابضــة،
باإلضافــة إلــى امتــاك أســهم الحكومــة فــي الشــركات
التابعــة ،فــي دعــم وتنفيــذ سياســات الخصخصــة
الحكوميــة لقطــاع الكهربــاء والميــاه ،وتنفيــذ سياســة
الحكومــة فيمــا يتعلــق بتمويــل الشــركات المملوكــة
مــن قبلهــا فــي قطــاع الكهربــاء والميــاه ذات الصلــة،
والحفــاظ علــى مصالــح الحكومــة فــي هــذه الشــركات.
وتعتبــر وزارة الماليــة هــي الجهــة المالكــة لنمــاء
القابضــة بنســبة (  )٪100اعتبــا ًر ا مــن  31ديســمبر 2018م .شــركات توزيــع وتزويــد الكهرباء

العمانيــة لنقــل الكهربــاء ش.م.ع.م -
• الشــركة ُ
نقــل خطــوط الكهربــاء لشــبكة الربــط الرئيســية وشــبكة
شــركة ظفــار للطاقــة فــي مختلــف مناطــق ومحافظــات
الســلطنة ماعــدا بعــض المناطــق التــي تشــرف عليهــا
شــركة تنويــر.
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي الموالــح ،واليــة
الســيب ،محافظــة مســقط ،ص.ب ،1389 .الرمــز البريــدي
 ،132الخــوض ،مســقط ،ســلطنة ُعمــان

يقــع مقــر نمــاء القابضــة فــي مبنــى «بيتــش ون» ،شــاطئ • شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء ش.م.ع.م- .
القــرم ،طريــق رقــم  ،2601المبنــى رقــم  ،37الطابــق الثالــث ومهمتهــا توزيــع وتزويــد خطــوط الكهربــاء لشــبكة
الربــط الرئيســية فــي محافظــة مســقط.
(الوحــدة  305و  ،)307مســقط ،ســلطنة ُعمــان.
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مرتفعــات المطــار،
غــا ،محافظــة مســقط .ص.ب ،1239 .الرمــز البريــدي ،131
الحمريــة ,مســقط ،ســلطنة عمــان.
الشــركات التابعــة
تتكــون الشــركات التابعــة للمجموعــة مــن الشــركات
المســؤولة عــن توليــد وشــراء ونقــل وتوزيــع وتزويــد • شــركة كهربــاء مــزون ش.م.ع.م  -ومهمتهــا
الكهربــاء وخدمــات الميــاه ذات الصلــة ،باإلضافــة إلــى توزيــع وتزويــد خطــوط الكهربــاء لشــبكة الربــط
تقديــم خدمــات التدريــب والتطويــر وتقنيــة المعلومــات الرئيســية فــي المحافظــات التاليــة :الداخليــة والشــرقية
لقطــاع الكهربــاء والميــاه .ويعتمــد الموقــع الجغرافــي وجنــوب الباطنــة.
لــكل شــركة مــن هــذه الشــركات علــى طلــب الكهربــاء يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي فنجــا ،واليــة بدبــد،
الــذي تُلبيــه والمرتبــط أيض ـ ًا بالنمــو الســكاني واالقتصــادي ص.ب ،110 .الرمــز البريــدي  ،600ســلطنة ُعمــان.
فــي هــذه المواقــع .وبالنســبة لنشــاط توليــد الكهربــاء
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• شــركة كهربــاء مجــان ش.م.ع.م  -ومهمتهــا توزيــع وتزويــد خطــوط الكهربــاء لشــبكة الربــط الرئيســية فــي
المحافظــات التاليــة :شــمال الباطنــة والظاهــرة والبريمــي.
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي واليــة صحــار ،ســلطنة ُعمــان .ص.ب ،286 .الرمــز البريــدي ,311صحــار ،ســلطنة
عمــان.
• شــركة ظفــار للطاقــة ش.م.ع.م  -ومهمتهــا توزيــع وتزويــد خطــوط الكهربــاء لشــبكة شــركة ظفــار للطاقــة
فــي محافظــة ظفــار.
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مبنــى مجمــع الصحــوة ،الطابــق األول ،واليــة صاللــة ،ســلطنة ُعمــان ،ص.ب،2609.
الرمــز البريــدي  ،211صاللــة ،ســلطنة عمــان.
• شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة ش.م.ع.م (تنويــر)  -ومهمتهــا توليــد ونقــل وتوزيــع وتزويــد خطــوط
الكهربــاء فــي المحافظــات التاليــة :مســندم والوســطى وظفــار (باســتثناء مناطــق شــركة ظفــار للطاقــة) وجنــوب
شــرق الداخليــة.
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مرتفعــات المطــار ،غــا ،محافظــة مســقط ،ص.ب ،1166 .الرمــز البريــدي  ،133الســيب،
ســلطنة ُعمــان.
شــركة شــراء الطاقــة والمياه
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م.
• الشــركة ُ
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مســقط جرانــد مــول ،مجمــع تــال ،الطابــق  ،5مبنــى  ،5الخويــر ،ص.ب ،1388 .الرمــز
البريــدي  ،112مســقط ،ســلطنة ُعمــان.

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

ﺗﺠﺎري

اﻟﺘﺰوﻳﺪ

زراﻋﻲ

ﺣﻜﻮﻣﻲ

%٠,٨٧

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
)ﺗﻨﻮﻳﺮ(

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
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التدريــب والتطويــر
• معهــد نمــو لتنميــة المهــارات
يقــع المقــر الرئيســي للمعهــد فــي المبنــى رقــم ،2870
القــرم  ،16ص.ب  ،2169الرمــز البريــدي  ،133الخويــر،
مســقط ،ســلطنة ُعمــان.
تقنيــة المعلومــات
• شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي المبنــى  ،2870القــرم
 ،16ص.ب ،2169 .الرمــز البريــدي  ،133الموالــح ،مســقط،
ســلطنة ُعمــان.
يتكــون قطــاع الكهربــاء فــي ســلطنة ُعمــان مــن ثــاث
مؤسســات رئيســة ،وهــي :وزارة النفــط والغــاز وهيئــة
تنظيــم الكهربــاء ومجموعــة نمــاء .حيــث تعــد وزارة
النفــط والغــاز هــي المســؤولة عــن مراجعــة سياســة
قطــاع الكهربــاء ،فــي حيــن تتولــى هيئــة تنظيــم
الكهربــاء مســؤولية تنظيــم القطــاع.
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أعضــاء مجلــس اإلدارة لمجموعــة نمــاء ()18-102

ســعادة حســن بــن محمــد اللواتي
رئيــس مجلس اإلدارة

الدكتــور علــي بــن حمــد الغافري
عضــو مجلس اإلدارة

ســعادة فيصــل بــن خميس الحشــار
عضــو مجلس اإلدارة

ملهــم بشــير الجرف
عضــو مجلس اإلدارة

أمــل بنــت حميــد الجابرية
عضــو مجلس اإلدارة
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فريــق اإلدارة لنمــاء القابضــة ()18-102

عمــر الوهيبــي
الرئيــس التنفيــذي

إبراهيــم الســليماني
المديــر التنفيــذي لدائــرة المــوارد
البشــرية للمجموعــة

منصــور الهنائــي
نائــب الرئيــس التنفيــذي لخدمــات
التوزيــع والتزويــد

ســهيلة الفارســية
المديــرة التنفيذيــة لدائــرة
الحوكمــة وإدارة المخاطــر
للمجموعــة

غادة اليوســف
المديــرة التنفيذيــة لدائــرة التواصــل
واالســتدامة للمجموعــة
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فينود ســادواني
الرئيــس المالــي للمجموعــة
بالوكالــة

لينــا الفارســية
رئيســة التدقيــق الداخلــي
للمجموعــة بالوكالــة

مشــاركة الجهــات ذات العالقــة
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()42-102
وفعالــة ودائمــة مــع
فــي مجموعــة نمــاء ،يُقصــد بمشــاركة الجهــات ذات العالقــة :عمليــة بنــاء عالقــات قويــة
ّ
جــزء أساســي مــن اســتراتيجية المجموعــة،
الجهــات (مؤسســات وأفــراد) الرئيســية ذات العالقــة بالمجموعــة ،وهــو
ٌ
إذ أننــا علــى ثقــة بــأن مشــاركة الجهــات ذات العالقــة تعتبــر ركيــزة مهمــة لنجــاح أعمــال المجموعــة وعملياتهــا
ا لتشــغيلية .
ونعنــي بالجهــات ذات العالقــة األفــراد والمؤسســات التــي قــد تتأثــر بأنشــطتنا ومشــاريعنا وخدماتنــا ،والتــي تؤثــر
وبنــاء علــى نتائــج
بدورهــا علــى تحقيقنــا ألهدافنــا .تــم تحديــد الجهــات ذات العالقــة هــذا العــام وفــق خطــة محــددة
ً
المشــاركة فــي مجموعــة نمــاء .حيــث تــم تحديــد تأثيــر الجهــات ذات العالقــة فــي نمــاء وتأثيــر نمــاء علــى هــذه
الجهــات.
تشــمل الجهــات ذات العالقــة العديــد مــن األفــراد والمؤسســات والجهــات والمجتمعــات المحيطــة بمجموعــة
قر ضــون والمســاهمون مــن ضمــن الجهــات
والمــو ِّر دون
نمــاء ،وغيرهــا .كمــا يُعــد المشــتركون والموظفــون
ُ
ُ
والم ِ
ذات العالقــة التــي نســعى – كمجموعــة نمــاء  -إلــى بنــاء عالقــات متينــة معهــا .تجــدر اإلشــارة إلــى أننــا نعمــل
باســتمرار علــى التواصــل والتحــاور مــع الجهــات ذات العالقــة مــن خــال عــدة قنــوات حتــى نتمكــن مــن الحصــول علــى
التغذيــة المرجعيــة والمالحظــات الب ّنــاءة التــي تســتفيد منهــا المجموعــة ككل.
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الجهــات ذات العالقــة التــي تــم إشــراكها ()40-102
نســتعرض فــي الجــدول التالــي الجهــات ذات العالقــة التــي قمنــا بإشــراكها فــي عــام 2018م مــع تســليط الضــوء علــى
أهــم نقــاط التحــاور والتواصــل ونتائجــه .وقــد ُحــددت قنــوات التواصــل بمــا يالئــم كل مجموعــة مــن الجهــات ذات
العالقــة ،اســتنا ًد ا علــى اعتبــارات محــددة ،مثــل خصائــص كل جهــة مــن الجهــات ذات العالقــة ومــدى مناســبة قنــاة
التواصــل المقترحــة.
الجهــات ذات
ا لعال قة
الموظفــون

نمــط عمليــة المشــاركة
ووتيــرة تكرارها
اجتماعــات فرديــة،
واجتماعــات جماعيــة،
الشــبكة الداخليــة
(اإلنترانت) ،ورســائل
البريــد اإللكترونــي،
والبرامــج التدريبيــة،
وبرنامــج تطويــر القيــادة
(رواد) ،ومناقشــة األداء،
والمكافــأة والتقديــر،
واســتبانات قيــاس الرضى
والتقاريــر الســنوية.

أهــم القضايــا التــي تــم تناولهــا خالل
المشــاركة
• الصحــة والســامة والبيئــة
• تقديــر األداء
• األمــن الوظيفي
• فــرص التطويــر الوظيفــي
• رواتــب ومزايــا تنافســية
• جــذب المواهــب والحفــاظ عليهــا ،وتطويــر
أدائها
• إشــراك الموظفيــن ،والقيــام باألعمــال
التطوعيــة
• تعزيــز رفاهيــة الموظفيــن
• التعريــف بمبــادرات المســؤولية المجتمعيــة
• القيمــة االقتصاديــة التــي يتــم توليدهــا
وتوزيعهــا
• االمتثــال للوائــح
• مكافحــة الفســاد واالحتيــال
• ســمعة المجموعــة اإليجابيــة
• اســتراتيجية المجموعــة وقيادتهــا
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الرد
صفحــة رقم
٨٠ - ٦٩

ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

)(40 -102
المســاهمون

اجتماعــات وتقاريــر شــهرية،
• األداء االقتصــادي
واجتماعــات إضافيــة حول
• تخصيــص رأس المــال
متطلبــات اتخــاذ القــرارات
• االســتراتيجية وخطــط النمــو
المهمــة ،والعــروض المرئيــة
• إدارة المجموعــة
والنشــرات التعريفيــة،
• العائــد علــى االســتثمار
والبيانــات الصحافيــة والتقاريــر • الحوكمــة
الســنوية.
• األداء المالــي والســيولة
• عائــدات المســاهمين ،بمــا فــي ذلــك حصص
األرباح
• إدارة المخاطــر
• اإلنتاجيــة
• كفــاءة المــوارد والطاقة
• تعزيــز المكاســب  /التخصيــص
• إدارة العالقــات  /التواصــل بشــكل متــزن
• االلتــزام بالكفــاءة الزمنيــة للخدمــة
• نشــر وتوفيــر المعلومــات الماليــة الصحيحــة
• إدارة الثــروات (األخالقيــات والمنتجــات اآلمنــة)
• موثوقيــة توفيــر الطاقــة
• إشــراك المجتمعــات المحيطــة وتنميتهــا
• الحفــاظ علــى الطاقــة وإدارة انبعاثــات غــاز ثانــي
أكســيد الكربــون
• سياســة الضريبــة المســؤولة

صفحــة رقم
٤٨ - ٤٢
صفحــة رقم
٦٣ - ٥٥

المشــتركون

• رضــى المشــتركين
• تخفيــض تكاليــف الطاقــة
• الســامة
• جــودة الخدمة
• التخطيــط والتعامــل مــع حــاالت الكــوارث /
الطــوارئ واالســتجابة لها
• األمــن اإللكترونــي (الســيبراني)
• اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة ،بمــا فــي
ذلــك الطاقــة المتجددة
• الحفــاظ علــى الطاقــة وإدارة انبعاثــات غــاز ثانــي
أكســيد الكربــون
• إدارة الطاقــة مــن خــال التقنيــات الجديــدة
• توفيــر الطاقــة الكهربائيــة وموثوقيتهــا
وســهولة الوصــول إليها
• دعــم المجتمعــات المحيطــة

صفحــة رقم
٨٣ - ٨١
صفحــة رقم
٩١ - ٨٧
صفحــة رقم
٩٥

اســتبانات قيــاس رضى
المشــتركين (تصــدر كل 3
أشــهر) ،وقنوات وســائل
التواصــل االجتماعــي،
وإشــعارات البريــد اإللكترونــي،
والرســائل النصيــة القصيــرة،
ومنافــذ شــركة عمان
لالســتثمارات والتمويــل
والشــركة الوطنيــة العمانيــة
للهندســة واالســتثمار،
وحمــات الدعايــة والترويج،
ونظــام التقــدم بطلب
التظلــم ،والتقاريــر الســنوية.
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• الصحــة والســامة والبيئــة
• عمليــات الشــراء
للمور ِّد يــن
• االختيــار األمثــل ُ
• االمتثــال للشــروط واألحــكام
• التســعير واألداء (قــدرة المنتــج علــى تحقيــق
األداء ،أ ًيــا كان نوعــه ،مقارنــة بســعره)
• االلتــزام بالجــدول الزمنــي للتنفيــذ
• الفواتيــر والدفــع
• االلتــزام بدفــع الفواتيــر فــي الوقــت المحدد
• تقييــم الســمعة
• إدارة سلســلة التوريــد المســتدامة
• السياســات واإلجــراءات األخالقيــة
• مكافحــة الرشــوة والفســاد
• القيمــة المحليــة المضافــة (دعــم تطويــر
األعمــال ،والمســاهمة فــي تطويــر القدرات
البشــرية ،وتحفيــز اإلنتاجيــة محل ًيــا)
المو ِّر ديــن
• إدارة ُ
• التعبئــة والتســليم
• توريــدات آمنــة ومســتقرة ومتوازنــة بيئيــا

المو ِّر دون
ُ
والمتعاقــدون

المناقصــات والدعــوة
للمشــاركة فــي التقــدم
للمشــاريع المطروحــة،
وحمــات معينــة تركز
علــى هــذه الفئــة ،والتقارير
الســنوية.

مؤسسات المجتمع
المدني والمؤسسات
غير الحكومية

التحاور والتواصل والمشاركة • األثــر علــى مســتويات المعيشــة فــي مجتمعاتنــا صفحــة رقم
المجتمعية ،وأنشطة مشاريع • إشــراك المجتمعــات المحيطــة وتنميتهــا
٥٠
المسؤولية المجتمعية
• بنــاء القــدرات وفــرص العمــل المباشــرة (إيجاد
التي
واألنشطة التطوعية
فــرص وظيفية )
صفحــة رقم
تنظمها نماء وتشارك بها
• تنميــة الشــباب
٦٩
والتقارير
من خالل موظفيها،
• ريــادة األعمال
السنوية.
• تمكيــن المــرأة
صفحــة رقم
• تمكيــن المتطوعيــن فــي المجتمعــات
٨٨
المحليــة
• الدمــج (علــى ســبيل المثــال شــمل ذوي
صفحــة رقم
االحتياجــات الخاصــة)
٩١-٨٧
• الســامة العامــة
• البيئــة والتنــوع الحيــوي
• التكنولوجيــا
• الرياضــة
• حقوق اإلنســان
• الســامة علــى الطرق
• التبرعــات واألعمــال الخيريــة

27

صفحــة رقم
٤٩ - ٤٨
صفحــة رقم
65
صفحــة رقم
٨٠ -79
صفحــة رقم
٩٢

ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

المهتمين في مجال
البيئة

رســائل البريــد اإللكترونــي،
واألخبــار والبيانــات
الصحافيــة ،والتقاريــر
الســنوية.

االمتثــال للوائــح والقوانيــن،
المؤسســات
الحكوميــة واألجهــزة واجتماعــات الشــراكات،
وورش تعزيــز التعــاون بيــن
التنظيميــة
القطاع ْيــن العــام والخــاص،
والتقاريــر الخاصــة باإللتــزام
بالقوانيــن واألنظمــة.

اإلعالم

• اســتهالك الطاقــة
• اســتهالك الميــاه
• الحفــاظ علــى الطاقــة وإدارة انبعاثــات غــاز ثانــي
أكســيد الكربــون
• النفايــات والمخلفــات
• إدارة المخاطــر
• إعــادة التدويــر والتخلــص مــن النفايــات
• التنــوع الحيــوي
• حمايــة البيئــة والحيــاة البريــة
• سلســلة التوريــدات الصديقــة للبيئــة

صفحــة رقم
٩٨ - ٩٤

• االمتثــال للوائــح
• السياســة الضريبيــة المســؤولة
• القيمــة االقتصاديــة التــي يتــم إيجادهــا
وتوزيعهــا
• الموثوقيــة والتوافــر
• توفيــر اإلمــدادات الكهربائيــة المســتدامة
والمعقولــة التكلفــة
• بُنيــة ســوق الطاقــة وتنظيمــه
• إيجــاد الفــرص الوظيفيــة
• االلتــزام البيئــي
• سياســات الســلطنة
• الســامة العامــة

صفحــة رقم
٤٩-٤٨

المؤتمــرات الصحفيــة،
•
والبيانــات الصحفيــة ،وتقاريــر •
األعمــال ،والمقابــات
•
اإلذاعيــة والتلفزيونيــة،
•
والتقاريــر الســنوية.
•
•
•

الشــفافية والوضــوح
جــودة المحتــوى التحريــري
جــودة فعاليــات تعزيــز العالقــات العامــة
ســرعة الرد
إمكانيــة الوصــول إلــى المتحدثيــن
التعريــف بمبــادرات المســؤولية المجتمعيــة
التعــرف علــى العالمــة التجاريــة

صفحــة رقم
٨٠ - 79
صفحــة رقم
100 -٩٧

صفحــة رقم
٨٦ - ٨٥

جدول )40-102 ( ١

نحــرص نحــن فــي مجموعــة نمــاء علــى بنــاء حــوار ب ّنــاء مــع مجموعــات الجهــات ذات العالقــة ،كمــا نرحــب بآرائهــا
ونضعهــا فــي االعتبــار عنــد اتخــاذ قراراتنــا.
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تحليــل األهميــة النســبية
وتحديــد القضايــا ذات األولويــة
عمليــة تحديــد مضمــون التقريــر
()44-102 ،43 -102
ً
وفقــا لدليــل المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ،يُقصــد
باألهميــة النســبية وتحديــد القضايــا ذات األولويــة فيمــا
يتعلــق باالســتدامة هــو التخطيــط لتوجهــات المؤسســة.
وهــي القضايــا التــي لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر علــى
قدرتهــا علــى خلــق أو الحفــاظ علــى أو انخفــاض القيمــة
االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة للمؤسســة وأصحــاب
العالقــة المعنييــن فيــه (شــاملة المجتمــع) ،وكافــة
المواضيــع التــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى تقييمــات
وتضمــن التحليــل القضايــا
وقــرارات مجموعــة نمــاء.
ّ
ســواء الداخليــة أو
العالقــة،
التــي تــرى الجهــات ذات
ً
الخارجيــة ،أنهــا األكثــر أهميــة.
فــي عــام 2019م ،قامــت مجموعــة نمــاء بإشــراك
الجهــات ذات العالقــة بهــدف تحليــل األهميــة النســبية
وتحديــد القضايــا ذلــت األولويــة وتحديــد مضمــون ونطــاق
هــذا التقريــر وتوفيــر المدخــات الالزمــة الســتراتيجية
االســتدامة المســتقبلية لمجموعــة نمــاء .وتعاقــدت
مجموعــة نمــاء مــع مؤسســة “الوجهــة لالســتدامة”،
وهــي مؤسســة استشــارية مســتقلة فــي مجــال التنميــة
المجتمعيــة واالســتدامة ،بغــرض تعزيــز فهــم مرئيــات
الجهــات ذات العالقــة حــول القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة
األساســية.
وشــملت العمليــة التــي اتبعناهــا لتحديــد مضمــون
التقريــر مــا يلــي:

إلــى التحــاور والتواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة .كمــا
قمنــا بمراجعــة ممارســات التــي تقــوم بهــا المؤسســات
النظيــرة والمماثلــة لمجموعــة نمــاء والتقاريــر التــي
نشــرتها المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر فــي قطاعــات
مشــابهه ،وتشــاورنا مــع مــدراء األقســام والدوائــر ذات
العالقــة لمجموعــة نمــاء حتــى نضــع قائمــة نهائيــة
للقضايــا ذات األولويــة المتعلقــة بأعمــال المجموعــة
والتــي ســيتناولها التقريــر.
• كذلــك ،أجرينــا اســتبيا ًنا قامــت الجهــات الرئيســية
ذات العالقــة بتعبئتــه ،حيــث طلبنــا منهــا تقييــم مــدى
أهميــة تنــاول مجموعــة نمــاء لــكل قضيــة بالنســبة
لهــا .ومــن ثــم  ،طلبنــا مــن اإلدارة التنفيذيــة المتمثلــة
مــن مــدراء الدوائــر واألقســام المختلفــة فــي مجموعــة
نمــاء والقائميــن بالــدور األهــم فــي تنفيــذ سياســات
العمــل أن يُق ِّي ُمــوا نفــس هــذه القضايــا فــي ضــوء قدرتنــا
كمجموعــة نمــاء علــى إحــداث تغييــر إيجابــي فــي القضايــا
المهمــة التــي تناولهــا االســتبيان.

• توصلنــا مــن خــال التحــاور والتواصــل مــع الجهــات
ذات العالقــة إلــى  29قضيــة ذات أولويــة ،مــن أصــل 92
قضيــة ،تُعــد ذات أهميــة نســبية كبيــرة لمجموعــة
نمــاء .وقــد حصلــت هــذه القضايــا ذات األولويــة نتائــج
أعلــى مــن  3نقــاط (ضمــن مقيــاس مــن  1إلــى .)5
( )43 -102
وبالتالــي ،وقــد تــم دمــج قضيتيــن لتشــابهها بحيــث
• بدأنــا العمليــة بإجــراء بحــث مكتبــي شــامل فــي هــذا حصلنــا علــى  27قضيــة ذات أولويــة مــن خــال تحليــل
القطــاع ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات الخاصــة بالقطــاع األهميــة النســبية ،والتــي تحــدد مضمــون هــذا التقريــر.
(اإلفصــاح  - )4الملحــق الخــاص بقطــاع خدمــات الكهربــاء
 حيــث تــم تحديــد القضايــا ذات األولويــة والتــي تمثــلأهميــة نســبية لقطــاع خدمــات الكهربــاء ،وذلــك اســتنا ًد ا
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ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨
وفيمــا يلــي رســم بيانــي (الشــكل  )١يوضــح مصفوفــة األهميــة النســبية لمجموعــة نمــاء ،والتــي قامــت بهــا مؤسســة
الوجهــة لالســتدامة .حيــث يبــرز الرســم البيانــي المواضيــع الرئيســية والقضايــا ذات األولويــة ذات الصلــة باالســتدامة،
وذلــك علــى محوريــن :المحــور الســيني والــذي يعبــر عــن درجــة األهميــة النســبية مــن خــال وجهــة نظــر أصحــاب
العالقــة الداخلييــن لمجموعــة نمــاء ،والمحــور الصــادي والــذي يعبــر عــن درجــة األهميــة النســبية مــن خــال وجهــة
نظــر أصحــاب العالقــة اآلخريــن (الخارجييــن) ،وعليــه تســتطيع مجموعــة نمــاء ،وكذلــك ُقــ ّر اء هــذا التقريــر ،إدراك
درجــة األهميــة التــي توليهــا كافــة الجهــات ذات العالقــة لــكل موضــوع ،وقــدرة مجموعــة نمــاء علــى إحــداث تغييــر
إيجابــي فــي هــذه المواضيــع ،ومســتوى األثــر الــذي قــد يكــون لهــذه المواضيــع علــى ســمعة المجموعــة.

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﺎء
٤

ﺗﻮﻓﻴﺮ اÆﻣﺪادات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺑﻨﻴﺔوﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
)ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ(

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

٣٫٥

اﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﻳﺎدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ  /اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ

٣

اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ
اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﻴﻮي
اداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ وإدارة اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن

إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺼﺺ ارﺑﺎح

اÆدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ إدارة اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة

٢

إدارة اﺳﻄﻮل

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

٢٫٥

اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﻴﻮي
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ

رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء

١٫٥
إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

إدارة أﺳﻄﻮل اﻟﻤﻮردﻳﻦ

١

ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ
إدارة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة

٤

٣٫٥

٣

اﻟﺪﻣﺞ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ(

٢

٢٫٥

١٫٥

اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻋﻤﺎل )اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
الشــكل )44-102 ( ١
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١

٠٫٥

٠٫٥

اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻮاﻓﺮ
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻮاﺋﺢ

إدارة ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت /اﻻﺗﺼﺎﻻت

المواضيــع والقضايــا ذات األهميــة النســبية التــي تــم التوصــل إليهــا أثنــاء عمليــة تحديــد
مضمــون ونطــاق التقريــر ( )1 -103 ،47-102 ،46-102 ،44 -102
يوضــح الجــدول أدنــاه نتائــج مشــاركة الجهــات ذات العالقــة وتحليــل األهميــة النســبية مــن خــال المصفوفــة
وجــدول جوانــب المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ،مــع اإلشــارة إلــى حدودهــا ونطاقهــا وموقــع ذكرهــا فــي التقريــر:

المواضيــع والقضايــا ذات
األولويــة بحســب األهمية
النســبية

مرجــع اإلفصاح

تنميــة الشــباب

1-413

إدارة المخاطــر

,2 -205 ,1-205
3-205
1-413

بنــاء القدرات وفرص
العمــل المباشــرة (إيجــاد
فــرص وظيفية )

الجوانــب المهمــة
المقابلــة لمعاييــر
دليــل المبادرة
العالميــة إلعــداد
التقاريــر
المجتمعــات المحليــة

مكافحــة الفســاد

نطاقهــا

مو قع
ذكرهــا في
التقريــر

صفحــة رقم
مؤسســات المجتمــع
١٠٠ - ٨٧
المدنــي والمؤسســات غيــر
الحكوميــة
صفحــة رقم
المســاهمون
65

صفحــة رقم
مؤسســات المجتمــع
المجتمعــات المحليــة
١٠٠ - ٨٧
المدنــي والمؤسســات غيــر
الحكوميــة

4-201 ,1-201

األداء االقتصــادي

المســاهمون

صفحــة رقم
٥٧ - ٥٥

,22-102 ,18 -102
,24-102 ,23 -102
28-102 ,27-102
5-102

الحوكمــة

الموظفــون ،المؤسســات
الحكوميــة واألجهــزة
التنظيميــة

صفحــة رقم
،٤٢ ،٢٢ ،٢١
٤٦ ،٤٥

اإلفصاحــات العامــة

المؤسســات الحكوميــة
واألجهــزة التنظيميــة

صفحــة رقم
١٨

الموثوقيــة والتوافــر

EU6
قطــاع المرافق
الكهربائيــة

الموثوقيــة والتوافــر

المؤسســات الحكوميــة
واألجهــزة التنظيميــة ،
والمســاهمون

صفحــة رقم
٥٩ - ٥٨

توفيــر اإلمدادات
الكهربائيــة المســتدامة
ومعقولــة التكلفــة

EU6
قطــاع المرافق
الكهربائيــة

الموثوقيــة والتوافــر

المؤسســات الحكوميــة
واألجهــزة التنظيميــة

صفحــة رقم
٥٩ - ٥٨

االلتــزام بالكفــاءة الزمنيــة
للخدمــة
االمتثــال للوائــح

بُنيــة ســوق الطاقة
وتنظيمــه

سياســات الســلطنة

تمكيــن المتطوعيــن فــي
المجتمعــات المحليــة

األثــر على مســتويات
المعيشــة فــي مجتمعاتنــا
اســتهالك الطاقــة

,22 -102 ,18-102
,24-102 ,23 -102
28-102 ,27-102
ليســت ضمن
ليســت ضمن
مؤسســات المجتمــع
صفحــة رقم
إفصاحات
إفصاحــات المبــادرة المدنــي والمؤسســات غيــر
٩٠
المبــادرة العالميــة
العالميــة إلعــداد
الحكوميــة
التقاريــر
إلعــداد التقارير
مؤسســات المجتمــع
المجتمعــات المحليــة
1-413
صفحــة رقم
١٠٠ - ٨٧
المدنــي والمؤسســات غيــر
الحكوميــة
الحوكمــة

1-302

ا لطا قة
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المؤسســات الحكوميــة
واألجهــزة التنظيميــة

المهتميــن فــي مجــال
البيئــة

صفحــة رقم
،٤٢ ،٢٢ ،٢١
٤٦ ،٤٥

صفحــة رقم
٩٥ ،٩٤ ،٦٧

ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

)(47 -102 ،46-102 ،44-102
اســتهالك الميــاه
ريــادة األعمال

التكنولوجيــا

البيئــة والتنــوع الحيــوي

3-303

ا لميا ه

المهتميــن فــي مجــال
البيئــة

صفحــة رقم
٩٦

ليســت ضمن
إفصاحات
المبادرة
العالميــة إلعــداد
التقاريــر
ليســت ضمن
إفصاحات
المبادرة
العالميــة إلعــداد
التقاريــر
1-304

ليســت ضمن
إفصاحــات المبــادرة
العالميــة إلعــداد
التقاريــر

مؤسســات المجتمــع
المدنــي والمؤسســات غيــر
الحكوميــة

صفحــة رقم
٨٨ - ٨٧

ليســت ضمن
إفصاحــات المبــادرة
العالميــة إلعــداد
التقاريــر

مؤسســات المجتمــع
المدنــي والمؤسســات غيــر
الحكوميــة

صفحــة رقم
٨٩

للمور ِّد يــن
االختيــار العــادل ُ

1-204

المعلومــات
مؤسســات المجتمــع
التنــوع الحيــوي
المدنــي والمؤسســات غيــر غيــر متوفرة
الحكوميــة
المــو ِّر دون والمتعاقــدون صفحــة رقم
الممارســات الشــرائية
ُ
٦٤

الصحــة والســامة والبيئــة

,2-403 ,4-403
8-403 ,10 -403

الصحــة والســامة
المهنيــة

المــو ِّر دون والمتعاقــدون،
ُ
والموظفــون

صفحــة رقم
٨٠-٧٨

إدارة المجموعــة

,46-102 ,13 -102
52-102

االســتراتيجية

المســاهمون

األداء االقتصــادي

1-201,
4-201

األداء االقتصــادي

المســاهمون

صفحــة رقم
،٩٠ ،٣٣ - ٣١
١٢
صفحــة رقم
٥٧ - ٥٥

اإلنتاجيــة

1-201,
4-201

األداء االقتصــادي

المســاهمون

صفحــة رقم
٥٧ - ٥٥

نشــر وتوفيــر المعلومــات
الماليــة الصحيحــة

1-201,
4-201

األداء االقتصــادي

المســاهمون

صفحــة رقم
٥٧ - ٥٥

إعــادة التدويــر والتخلــص من
النفايــات

1-301,
2-301

المواد

المهتميــن فــي مجــال
البيئــة

صفحــة رقم
٩٦

العائــد علــى االســتثمار

1-201,
4-201

األداء االقتصــادي

المســاهمون

صفحــة رقم
٥٧ - ٥٥

عائــدات المســاهمين ،بمــا
فــي ذلــك حصص األرباح

1-201,
4-201

األداء االقتصــادي

المســاهمون

صفحــة رقم
٥٧ - ٥٥

الحوكمــة

,22-102 ,18 -102
,24-102 ,23-102
28-102 ,27-102

الحوكمــة

المســاهمون

صفحــة رقم
،٤٥ ، ٢٢ ،٢١
٤٦

االســتراتيجية وخطــط النمــو

,46-102 ,13 -102
52-102

االســتراتيجية

المســاهمون

صفحــة رقم
،٩٠ ،٣٣ - ٣١
١٢
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التعميــن والقيمــة المحليــة
المضافــة

صفحــة رقم
٦٤

1-204

الممارســات الشــرائية

الصحــة والســامة والبيئــة

,2 -403 ,4-403
8-403 ,10 -403

الصحــة والســامة
المهنيــة

المؤسســات الحكوميــة
واألجهــزة التنظيميــة ،
المســاهمون
الموظفــون

التدريــب والتطويــر

,2-404 ,1-404
3-404

التدريــب والتعليــم

الموظفــون

صفحــة رقم
٧٨ - ٧٦

رضــا المشــتركين

43-102
44-102

المنتجــات والعالمــة
التجاريــة

المشــتركون

صفحــة رقم
٣٣ - ٢٨

صفحــة رقم
٨٠ - ٧٨

جــدول )47 -102 ,46 -102 ,44-102 ( ٢

ال يقتصــر تأثيــر هــذه القضايــا علــى أعمالنــا وأدائنــا وســمعتنا فقــط كمجموعــة ،بــل يمتــد ً
أيضــا لقدرتنــا علــى مواصلــة
اســتحداث قيمــة مضافــة للجهــات ذات العالقــة .إن تحديــد مثــل هــذه المواضيــع المهمــة مــن شــأنه أن يســاعدنا
علــى وضــع توجهنــا االســتراتيجي بعيــد المــدى ،وإدارة المخاطــر والفــرص ،وفهــم العالقــات بيننــا وبيــن الجهــات ذات
العالقــة.
ً
وفقــا
ومــا لــم يــرد خــاف ذلــك ،تشــمل البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي تقريــر االســتدامة الــذي تــم إعــداده
للمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر لعــام 2018م ،جميــع عمليــات مجموعــة نمــاء القابضــة ومواقعهــا فــي ُعمــان.
وقــد تمــت االشــارة إلــى أيــة معلومــات محدثــة بحســب موقــع ذكرهــا فــي التقريــر .فهدفنــا هــو عــرض أداء االســتدامة
علــى مســتوى المجموعــة بشــكل واضــح وشــفاف ومفيــد لقرائنــا والمســتخدمين ،حيــث تضمنــت جــداول القيمــة
االقتصاديــة البيانــات الماليــة التــي تعكــس األرقــام الموحــدة للمجموعــة.
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منهجيــة عمــل المجموعــة نحــو
تحقيــق االســتدامة

ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

اإلطــار االســتراتيجي

رائــد ا لإلجــادة فــي مجــال
نموذجــا
نتطلــع فــي مجموعــة نمــاء إلــى أن يصبــح نهجنــا الــذي نتبعــه لتحقيــق االســتدامة
ً
ً
الخدمــات فــي المنطقــة ،وذلــك مــن خــال تعزيــز الكفــاءة ،وإدارة اإلنتاجيــة ،وتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن مواردنــا،
واالســتثمار فــي موظفينــا ،وخلــق الفــرص مــع االلتــزام بسياســات الدولــة و بُنيــة ســوق الطاقــة وتنظيمــه وتوفيــر
إمــدادات كهربــاء آمنــة ومســتدامة ومعقولــة التكلفــة .ويتحقــق ذلــك بالتــوازي مــع التزامنــا بالتنميــة االجتماعيــة
والمجتمعيــة فــي األماكــن التــي تقــع ضمــن نطــاق عملياتنــاُ .و ضعــت مبــادئ اســتدامة المجموعــة بمــا يتفــق مــع
قيــم المجموعــة :النزاهــة واالحتــرام واالحترافيــة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أننــا نســتخدم اســتراتيجيتنا لالســتدامة لمواجهــة واحتــواء التحديــات التــي تواجهنــا وتواجــه عمالئنــا
فــي الوقــت الحالــي .وقــد تمكننــا مــن تحديــد المواضيــع والقضايــا ذات األولويــة مــن خــال تحليــل األهميــة النســبية
الــذي أجرينــاه .تتوقــع الجهــات ذات العالقــة مــن مجموعــة نمــاء وشــركاتها التابعــة لهــا تحقيــق مســتوى أفضــل
للمور ِّد يــن
مــن األداء والحوكمــة المؤسســية واإلنتاجيــة وااللتــزام بالكفــاءة الزمنيــة للخدمــة ،واالختيــار العــا ّد ل ُ
والمتعاقديــن .تــم دمــج عــدد مــن المواضيــع والقضايــا المهمــة بغــرض وضــع اســتراتيجية وإطــار واضــح ومتســق
لالســتدامة يركــز علــى تحقيــق التم ُّيــز التشــغيلي والعمــل بمســؤولية ،مــع ضمــان االلتــزام بأعلــى معاييــر األخــاق
والنزاهــة والجــودة واالحترافيــة.

نمــوذج رائــد لإلجــادة في مجــال الخدمــات فــي المنطقة
التركيــز علــى مبــادئ المجموعــة الشــاملة لإللتــزام بأعلــى معاييــر األخــاق
والنزاهــة والجــودة واالحترافيــة

تقديــم خدمــات كهربــاء وميــاه آمنــة وموثوقــة وفعالة

تمكيــن المشــتركين مــن الحصــول علــى خدمــات كهربــاء
وميــاه آمنــة وموثوقــة وفعالــة فــي جميع أنحــاء الســلطنة

تحقيــق التم ُّيــز
التشــغيلي

زيــادة ربحيــة المجموعــة وتحقيــق معــدالت العائــدات
المســتهدفة
المو ِّر ديــن ومــزودي الخدمة
اتبــاع معاييــر عادلــة مــع ُ

تعزيــز الرفاهيــة االجتماعيــة
تنميــة المــوارد البشــرية
إدارة االنبعاثــات الكربونيــة
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ا لعمل
بمســؤولية

تحقيــق التم ُّيــز التشــغيلي والعمــل بمســؤولية
• دعــم التنميــة فــي الســلطنة مــن خــال قيــادة مجموعة تضــع كل ركيــزة مــن ركائــز إطــار االســتدامة أهــداف
واضحــة ،وتدعمهــا العديــد مــن المبــادرات المبينــة فــي
نمــاء وتمكينهــا مــن توفيــر إمــدادات الكهربــاء والميــاه
هــذا التقريــر .فــي الواقــع ،تبــذل مجموعــة نمــاء جهــو ًد ا
بشــكل موثــوق وفعــال وآمن.
حثيثــة مــن أجــل تنفيــذ المجــاالت المســتهدفة ،مــع
مراعــاة أعلــى المعاييــر الدوليــة ،باســتخدام مجموعــة
• دعــم نمــو االقتصــاد الوطنــي مــن خــال تمكين
متنوعــة مــن األدوات واألســاليب لمواكبــة تغيــرات ســوق
المشــتركين مــن الحصــول علــى خدمــات الكهربــاء
والميــاه بشــكل موثــوق وآمــن فــي جميع أنحــاء الســلطنة .ا لعمــل .
تؤمــن مجموعــة نمــاء بــأن منهجيــة العمــل المســؤولة
المتبعــة تُعــد عامــ ًلا أساســ ًيا لنجــاح المجموعــة علــى
• زيــادة ربحيــة المجموعــة وتحقيــق معــدالت العائــدات
جيــد ا مســؤولياتها
المــدى البعيــد .كمــا أنهــا تعــي
المســتهدفة.
ً
بصفتهــا المــز ّو د الرئيســي لخدمــات الكهربــاء والميــاه
المو ِّر ديــن ومــزودي الخدمــات وتعتبــر جــزء مــن منظومــة المجتمــع.
• اتبــاع معاييــر عادلــة مــع ُ
مــن خــال تطبيــق قانــون المناقصــات الحكوميــة.
• تعزيــز الرفاهيــة االجتماعيــة مــن خــال التركيــز علــى
االبتــكار وبنــاء القــدرات ورواد األعمــال المســتقبل ّيين
مــن خــال برامــج تنمويــة .كمــا توفــر مجموعــة نمــاء
لموظفيهــا فــرص المشــاركة فــي األعمــال التطوعيــة
 ،وتعــزز ثقافــة التطــوع فــي الســلطنة مــن خــال
المشــاركين مــن المجتمــع الذيــن ســيكونون بمثابــة
نمــاذج يُحتــذى بهــا وســفراء للتغييــر فــي مجتمعاتهــم
المحليــة .ويدعــم هــؤالء المشــاركين مبــادرات التنميــة
المختلفــة التــي يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق أثــر مســتدام.
• تنميــة المــوارد البشــرية مــن خــال إيجــاد ثقافــة عمــل
متنوعــة عبــر تحســين الكفــاءة التنظيميــة وتوفيــر
فــرص لبنــاء قــدرات موظفينــا ليكونــوا قادريــن علــى
مواكبــة تطــورات بيئــة العمــل ســريعة النمــو.
• إدارة األثــار البيئيــة للمجموعــة مــن خــال عــدم
احتوائــه علــى أي آثــار ســلبية علــى البيئــة وتطبيــق
إجــراءات التخفيــف منهــا وضبطهــا عبــر تنفيــذ برامــج
وخطــط المراقبــة والحــد مــن تأثيــر أعمــال المجموعــة
علــى البيئــة ،ودعــم المورديــن والمقاوليــن ضمــن نطــاق
األعمــال فــي تعزيــز معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة
لديهــم .كمــا تســعى مجموعــة نمــاء إلــى تصميــم
حمــات إعالميــة وتوعويــة وإطالقهــا بالتنســيق مــع
المجتمعــات المحليــة المعنيــة وغيرهــا مــن الجهــات
ذات العالقــة ،وتنفيــذ برامــج تدريبيــة وتوعويــة داخل ًيــا
وخارج ًيــا ،وغيرهــا مــن المبــادرات.
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إشــراك الجهــات ذات العالقة

تحقــق المجموعــة بأدائهــا االقتصــادي قيمــة ملموســة للمســاهمين والمشــتركين والموظفيــن
العمانــي ككل ،مــع التــزام المجموعــة بالمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة لدعــم مســتقبل
والمجتمــع ُ
لعمــان .كمــا تبــادر مجموعــة نمــاء فــي إشـ ِـر اك الجهــات ذات العالقــة الداخليــة والخارجيــة،
مســتدام ُ
بمــا فــي ذلــك الشــركات التابعــة والمشــتركين والجهــات الحكوميــة واألجهــزة التنظيميــة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات غيــر الحكوميــة والمســاهمين والموظفيــن وغيرهــم
والمنجــزات الرئيســة؛ حيــث أن المدخــات التــي تقدمهــا
مــن أجــل تحقيــق األولويــات االســتراتيجية
ُ
الجهــات ذات العالقــة الرئيســية ومشــاركتهم للتحديــات التــي يواجهونهــا فــي مجــال عملهــم
تســهمان فــي رســم مالمــح اســتراتيجية االســتدامة الخاصــة بالمجموعــة و وتحقيقهــا .

إدارة أداء االســتدامة

تُ ّ
مثــل العمليــات والمقاييــس وقيــاس المعلومــات عناصــر اإلدارة الرئيســية التــي تســمح بوضــع
المنجــز فــي العمــل ،ومقارنــة األداء .وتســمح عمليــة تحســين بُنيــة
األهــداف ومراقبــة التقــدم ُ
محســنة علــى مختلــف األنشــطة ،وتهــدف إلــى دعــم إدارة جــدول
القيــاس األساســية بتطبيــق ضوابــط
ّ
أعمــال االســتدامة التــي تتســم بالكفــاءة والفعاليــة.

حوكمــة االســتدامة

طرحــت مجموعــة نمــاء سياســة االســتدامة الخاصــة بهــا ،وبــدأت لجنــة االســتدامة بالمجموعــة
عقــد اجتماعاتهــا فــي عــام 2014م .وتنــص السياســة علــى التوجــه االســتراتيجي الــذي تتبعــه
مجموعــة نمــاء إليجــاد قيمــة طويلــة األجــل لالقتصــاد والمجتمــع والبيئــة فــي ُعمــان .وأشــركت
لجنــة االســتدامة خــال عــام 2018م موظفــي مجموعــة نمــاء فــي المناقشــات واألنشــطة المتعلقــة
بمواضيــع االســتدامة الرئيســية .
الصحــة والســامة.
زيــادة الطلــب المتســارع علــى الكهربــاء.
مــوارد الطاقــة المحدودة.
المجتمــع الشــاب.
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مــن خــال سياســة االســتدامة التــي تنتهجهــا المجموعــة؛ تــم اعتمــاد ثــاث ركائــز وهــي االجتماعيــة
والبيئيــة واالقتصاديــة وتخضــع مبــادئ االســتدامة التــي تتبعهــا المجموعــة إلــى قيــم المجموعــة:
النزاهــة واالحتــرام واالحترافيــة .و تُركــز برامــج االســتثمار المجتمعــي الخاصــة بمجموعــة نمــاء علــى
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى المجــاالت والقضايــا ذات األولويــة:
المشــاريع التــي تؤثــر
ٍ

اآلثــار االجتماعيــة

• حصــول المشــتركين علــى خدمــات كهربــاء وميــاه آمنــة موثوقــة فــي جميــع أرجاء
الســلطنة.
• خفــض معــدل تكــرار اإلصابــات المضيعــة لوقــت العمــل بالنســبة للموظفيــن
والمتعاقديــن إلــى أقــل مــن إصابة واحدة.
• المســاهمة تجــاه القضايــا الخيريــة فــي الســلطنة مــن خــال تشــجيع الموظفيــن علــى
تخصيــص يــوم عمــل واحــد علــى األقل ســنو ًيا فــي ممارســة أنشــطة خيرية.

• معرفــة كثافــة الكربــون وتخفيضهــا لــكل ميجــاواط مــن الكهربــاء والميــاه المنتجــة
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة.
• إقامــة الحمــات الســنوية التــي تُشــجع المشــتركين علــى خفــض اســتهالك الكهربــاء.

اآلثــار البيئيــة

اآلثــار االقتصادية

• ضمــان المحافظــة علــى مســتوى ربحيــة المجموعــة وتحقيــق معــدالت العوائــد
المســتهدفة.
المو ِّر ديــن والمتعاقديــن ومــزودي الخدمــات مــن خــال
ـع
ـ
م
ـة
ـ
العادل
ـة
ـ
المعامل
• ضمــان
ُ
تطبيــق قانــون المناقصــات الحكوميــة.
• تدريــب القــدرات والمهــارات الشــابة وتنميتهــا لمســاعدتها فــي إدارة المشــاريع
الصغيــرة.
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إدارة المخاطــر واالســتدامة
()12-102 ،11-102
تهــدف مجموعــة نمــاء إلــى تحقيــق نجــاح ذو أثــر تــدرك مجموعــة نمــاء أهميــة الوعــي بالمخاطــر والعمــل
مســتدام وطويــل األمــد .وعليــه فــإن المجموعــة تــدرك بمســؤولية فــي جميــع مجــاالت أعمــال المجموعــة.
أهميــة تطبيــق منهجيــة عمــل مســؤولة ،حيــث يتوقــع وبالتالــي يتوقــع أن تتصــرف الشــركات التابعــة للمجموعــة
مــن الشــركات التابعــة للمجموعــة وموظفيــن التصــرف وموظفيهــا بطــرق تتســم باالحترافيــة والنزاهــة
دائمــا .تســري مســودة دليــل قواعــد الســلوك
باحترافيــة والتحلــي بالنزاهــة وااللتــزام بالقوانيــن والواقعيــة
ً
واللوائــح المعمــول ومتطلبــات االلتــزام بالمعاييــر األخالقــي والمهنــي فــي مجــال أعمــال المجموعــة علــى
ً
عــاوة علــى ذلــك ،وضــع فــي االعتبــار األمــور مجلــس إدارة نمــاء القابضــة وشــركاتها التابعــة وجميــع
ذات الصلــة.
المتعلقــة باالســتدامة مــن خــال عمليــات المراجعــة موظفيهــا ومستشــاريها ومتعهديهــا ومورديهــا
ُ
الدوريــة التــي تقــوم بهــا المجموعــة للحــد مــن المخاطــر ،واألشــخاص الذيــن يمثلــون مجموعــة نمــاء القابضــة
وقــد تــم تحديــد المواضيــع ذو أولويــة ليتــم تناولهــا أو شــركاتها التابعــة فــي معامالتهــا التجاريــة .ويهــدف
والتــي تشــمل؛ الصحــة والســامة والزيــادة المتســارعة دليــل القواعــد هــذا إلــى تأكيــد التــزام مجموعــة نمــاء
فــي الطلــب علــى الكهربــاء ومحدوديــة مــوارد الطاقــة القابضــة وشــركاتها التابعــة باألخالقيــات وااللتــزام
بالقوانيــن وتحديــد وتعريــف معاييــر الســلوكيات
ومجتمــع الشــاب.
األخالقيــة والقانونيــة األساســية التــي تنتهجهــا
تُعــد إدارة المخاطــر عنصــ ًر ا رئيســ ًيا مــن عناصــر حوكمــة المجموعــة والمســاعدة فــي اكتشــاف األخطــاء والحــد
الشــركات والممارســات اإلداريــة الجيــدة .وضعــت نمــاء مــن وقوعهــا.
القابضــة علــى الصعيــد الداخلــي سياســة إدارة المخاطــر
وإطــار عمــل إدارة المخاطــر بمــا يتماشــى مــع إطــار عمــل
اآليــزو «المنظمــة الدوليــة للمعاييــر» رقــم  .31000تنــص
سياســة إدارة المخاطــر التــي تنتهجهــا مجموعــة نمــاء
علــى التدابيــر المعمــول بهــا لضمــان اكتشــاف المخاطــر
الرئيســة وإدارتهــا بشــكل فعــال لتحقيــق أهــداف
المجموعــة .وقــد ط ّبقــت المجموعــة منهــج إدارة
المخاطــر االســتباقي والــذي يســاعد علــى اتخــاذ القــرارات
تقييمــا شــام ً
ال  ،وضمــان
المق ّيمــة
اســتنا ًد ا إلــى المخاطــر ُ
ً
اتخــاذ اإلجــراءات الصحيحــة فــي الوقــت المناســب.
تتضمــن األهــداف التــي نســعى إلــى تحقيقهــا فعاليــة
إدارة المخاطــر التــي قــد تُعيــق تحقيــق المجموعــة
ألهــداف أعمالهــا وأداء أدوارهــا ومســؤولياتها علــى
النحــو المنصــوص عليــه فــي قانــون قطــاع الكهربــاء،
مــع ضمــان االلتــزام التنظيمــي واالنســجام علــى مســتوى
المجموعــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر.

39

تقييــم المخاطــر التــي تؤثــر علــى التدريــب علــى مواضيــع تحقــق
اســتدامة المجموعــة
االســتدامة للمجموعــة
وبمــا يخــص إدارة المخاطــر بالمجموعــة ،تعقــد نمــاء
القابضــة ورشــة عمــل مرتيــن ســنو ًيا ،إذ يجتمــع أعضــاء
فريــق حوكمــة وإدارة مخاطــر الشــركات التابعــة
للمجموعــة لمناقشــة وتحديــد األهــداف الرئيســية التــي
تســعى المجموعــة إلــى تحقيهــا وآليــة تحقيقهــا .تتضمــن
نتائــج هــذه الــورش تحديــد المواضيــع ذات المخاطــر
الرئيســة دون ترتيبهــا حســب أهميتهــا وأولويتهــا فــي
هــذه المرحلــة مــن العمليــة .ومــن ثــم تقــوم دائــرة
الحوكمــة وإدارة المخاطــر لمجموعــة نمــاء بتحليــل
نتائــج ورش العمــل وتحديــد أولويــات مواضيــع المخاطــر
الرئيســية وتحديــد الفــرص واآلليــات .يُســاعد هــذا المنهــج
فــي قــدرة فريــق إدارة المخاطــر بمجموعــة نمــاء علــى
ً
ـد م فريــق دائــرة
الحــد مــن المخاطــر .عـ
ـاوة علــى ذلــك ،يُقـ ّ
الحوكمــة وإدارة المخاطــر تقريــر أداء المخاطــر مرتيــن
ســنو ًيا و يُرفــع هــذا التقريــر إلــى الرئيــس التنفيــذي وفريــق
التدقيــق ،وبعــد ذلــك يُصــدر الرئيــس التنفيــذي توجيهــات
لألطــراف ذات الصلــة المعنيــة التخــاذ اإلجــراءات
ا لمنا ســبة .

تقــدم مجموعــة نمــاء برامــج تدريبيــة للموظفيــن
والمورديــن والمؤسســات المتعاقــد معهــا لضمــان
اكتســاب الخبــرات الالزمــة للتعامــل مــع مخاطــر
الصحــة والســامة والبيئــة التــي تُ
ّ
جــزء ال
شــكل
ً
وعــي
يتجــزأ مــن عمــل المجموعــة ،إلــى جانــب تعزيــز
ْ
الموظفيــن والمورديــن والمؤسســات المتعاقــد معهــا
بهــذه المواضيــع مــن أجــل ترســيخ الثقافــة الالزمــة
لتحقيــق أهــداف الصحــة والســامة والبيئــة التــي تســعى
المجموعــة إلــى تحقيقهــا .فــي عــام 2018م ،عقــدت
برنامجــا تدريب ًيــا حــول «القواعــد المنقــذة
المجموعــة 50
ً
للحيــاة» بلــغ مجمــوع ســاعاتها  180ســاعة ،وحضرهــا 1500
موظــف مــن موظفــي المجموعــة.
أطلقــت دائــرة المــوارد البشــرية للمجموعــة فــي عــام
2018م حملــة التوعيــة بسياســات المــوارد البشــرية
لجميــع الشــركات التابعــة لمجموعــة نمــاء .وقــد قــاد
هــذه الحملــة التوعويــة وتابــع تنفيذهــا الفاضــل /إبراهيــم
الســليماني ،المديــر التنفيــذي لدائــرة المــوارد البشــرية
ّ
وتمثــل الهــدف مــن هــذه المبــادرة فــي
فــي المجموعــة.
تثقيــف جميــع موظفــي الشــركات التابعــة فــي جميــع
أرجــاء الســلطنة وزيــادة وعيهــم بشــأن سياســات
المــوارد البشــرية التــي تنتهجهــا المجموعــة.
كمــا عقــدت دائــرة الحوكمــة وإدارة المخاطــر عــدة
جلســات توعويــة بشــأن إدارة المخاطــر واســتمرارية
األعمــال لموظفــي نمــاء القابضــة فــي عــام 2017م
والتــي حضرهــا  68موظــف .كمــا تــم ،فــي مــارس 2018م،
عقــد برنامــج تدريبــي علــى مــدار ثالثــة أيــام حــول إدارة
ً
موظفــا (مــن أقســام إدارات
المخاطــر ،وحضــره 15
ً
المخاطــر بالمجموعــة) .عــاوة علــى ذلــك ،تــم توجيــه
دعــوة للتقــدم للمناقصــة لتنفيــذ نظــام تحســين اإلدارة
(باســتخدام منهجيــة ليــن ،)Lean Management
وإجــراء زيــارات لبعــض المؤسســات التــي تُطبــق
المخطــط أن يُ ّ
نفــذ المشــروع فــي عــام
المنهجيــة .مــن ُ
 2019كمــا ســيتم تقديــم التدريــب المناســب ضمــن هــذا
المشــروع للموظفيــن لتعزيــز معرفتهــم وقدارتهــم
فــي هــذا المجــال.
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الحوكمــة ،أخالقيــات العمــل ،إدارة
المخاطــر وااللتــزام بالقوانيــن واألنظمــة
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نظــرة عامــة علــى الحوكمة

تلتــزم نمــاء القابضــة بمعاييــر وممارســات صارمــة للحوكمــة لضمــان تمكيــن وتنســيق األهــداف العمليــة
للمجموعــة ،مــع تعزيــز القيمــة المحققــة للمســاهمين وأصحــاب المصلحــة علــى كافــة المســتويات .وفــي هــذا
اإلطــار ،تطبــق الشــركة العديــد مــن العمليــات واإلجــراءات واألنظمــة التــي تضمــن أن جميــع العامليــن تحــت مظلتهــا
يعملــون بأعلــى درجــات المســؤولية واالنضبــاط والشــفافية والنزاهــة علــى النحــو الــذي يضاعــف ويعــزز مــن ثقــة
المســاهمين فــي مجموعــة نمــاء.
ً
ُو ضعــت سياســة حوكمــة الشــركات الخاصــة بالشــركة وفقــا للمعاييــر والمبــادئ الدوليــة وبمــا يتفــق مــع دليــل
قواعــد حوكمــة الشــركات العمانيــة المســاهمة العامــة الصــادر عــن وزارة التجــارة والصناعــة .وقــد تــم تطويــر هــذه
السياســة وتطبيقهــا علــى الشــركات التابعــة لمجموعــة نمــاء.
ً
وفقــا لقوانيــن ســلطنة ُعمــان ،بمــا فــي ذلــك قانــون الشــركات التجاريــة وقانــون
يعمــل مجلــس إدارة نمــاء القابضــة
القطــاع وقواعــد حوكمــة الشــركات المدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة وإطــار حوكمــة مجموعــة نمــاء.
ويــدرك المجلــس مــدى أهميــة وضــوح أدوار ومســؤوليات ومعاييــر المســاءلة الخاصــة بنمــاء القابضــة فيمــا يتعلــق
بشــركاتها التابعــة .كمــا يُقــدر مجلــس إدارة نمــاء القابضــة أهميــة حوكمــة الشــركات ودورهــا األساســي فــي أعمــال
المجموعــة ورســالتها لتحقيــق الرخــاء والتنميــة بصفــة مســتدامة.
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الهيــكل التنظيمــي للحوكمــة ()18 -102
الهيــكل التنظيمــي للحوكمــة فــي نمــاء القابضــة
المســاهمون
وأصحــاب المصلحــة

وزارة الماليــة

مجلــس اإلدارة

لجنــة الموارد
لجنــة المناقصــات مجلــس اإلدارة
البشــرية بالمجموعــة
الرئيســية

لجنــة التدقيــق
دائــرة التدقيق
الداخلــي للمجموعــة

الرئيــس التنفيــذي
للمجموعــة
اإلدارة التنفيذيــة

دائــرة التواصل
واالستدامة
بالمجموعــة

الدائرة
الماليــة

دائــرة خدمات
التزويــد والتوزيــع

الشــكل ٢
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دائــرة الموارد
البشــرية

دائــرة التخطيــط
االســتراتيجي
وإدارة المخاطــر

دائرة إعادة
هيكلــة الميــاه

دور مجلــس اإلدارة ولجــان المجلــس
()26 -102
• مجلــس 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:
أ) التعييــن :إصــدار قــرارات التعييــن للمســاهمين
بمــا يتعلــق بتعييــن أو عــزل أعضــاء مجالــس
إدارة الشــركات التابعــة ،متــى لــزم األمــر ،إضافــة
إلــى تحديــد أدوارهــم ومهامهــم وصالحياتهــم.
االســتراتيجية :وضــع التوجــه االســتراتيجي
ب)
لمجموعــة نمــاء واعتمــاد الهيــكل اإلداري
المجموعــة.
الســتراتيجية
المحافظــة علــى ســمعة المجموعــة:
ج)
تعزيــز وحمايــة ســمعة المجموعــة داخليــا
و خا ر جيــا .
إدارة األداء :مراجعــة أداء الشــركات
د)
التابعــة ومجالــس إدارتهــا متــى مــا لــزم األمــر.

نظــام الخدمــات المشــتركة إن أمكــن لتقليــل
التكاليــف والنفقــات اإلضافيــة.
ط) التدقيــق الداخلــي :تتولــى لجنــة التدقيــق
الداخلــي فــي نمــاء القابضــة أيضــا عمليــات
التدقيــق علــى كافــة الشــركات ذات المســئولية
المحــدودة التابعــة للمجموعــة.
حوكمــة شــركات المســئولية المحــدودة:
ي)
اعتمــاد تفويــض الصالحيــات الخاصــة بالشــركات
ذات المســئولية المحــدودة التابعــة للمجموعــة.

هـــ) الرؤســاء التنفيذيــون للشــركات التابعــة:
تعييــن وإعــادة تعييــن الرؤســاء التنفيذييــن
للشــركات التابعــة وإنهــاء عقــود تعيينهــم،
إن لــزم األمــر ،بالتنســيق مــع مجالــس إدارة
الشــركات التابعــة.
إدارة المخاطــر :تزويــد مجموعــة نمــاء
و)
بإطــار عمــل حاســم وفعــال لضمــان تقييــم
وإدارة المخاطــر علــى كافــة المســتويات.
سياســات المجموعــة :تحديــد وتب ّنــي
ز)
سياســات وضوابــط وأنظمــة عمــل مجموعــة
نمــاء التــي تضمــن تحقيــق أهــداف المجموعــة،
مــع المحافظــة علــى مبــادئ الشــفافية والنزاهــة
و ا ال تســا ق .
الخدمــات المشــتركة :ضمــان التنســيق
ح)
والتجانــس بيــن شــركات المجموعــة عبــر تبنــي
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لجنــة التدقيــق

لجنــة التدقيــق مســئولة 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:
 -1مراقبــة ســامة ودقــة البيانــات الماليــة للشــركة واإليضاحــات الرســمية عــن أداء الشــركة المالــي ومراجعــة
التقديــرات واألرقــام الماليــة المتضمنــة فــي هــذه البيانــات.
 -2مراجعــة إجــراءات الرقابــة الماليــة الداخليــة ،وضوابــط األداء الداخلــي ،ونظــم إدارة المخاطــر المطبقــة بالشــركة.
 -3مراقبــة ومراجعــة فعاليــة ضوابــط وإجــراءات التدقيــق الداخلــي المطبقــة بالشــركة.
 -4مراقبــة وضمــان اســتقاللية عمــل التدقيــق الخارجــي والتحقــق مــن إنجــاز مهمــة التدقيــق وفــق األهــداف
الموضوعــة التزامــا بتوجيهــات وضوابــط هيئــة ســوق المــال وقانــون الشــركات التجاريــة وقانــون القطــاع ،وأي قوانيــن
وضوابــط أخــرى ذات الصلــة.
 -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.

لجنــة المــوارد البشــرية للمجموعــة

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 مــن نمــاء القابضــة
والشــركات التابعــة لهــا ،إلــى جانــب سياســات المــوارد
البشــرية والمســائل الرئيســية األخــرى التــي قــد تعــرض
ألعضــاء مجلــس اإلدارة .وتتلخــص أهــداف لجنــة المــوارد
البشــرية فــي اآلتــي:
 -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.
 -2مســاعدة مجالــس إدارة الشــركات التابعــة علــى
ترشــيح األشــخاص المناســبين للتعييــن فــي عضويــة
هــذه المجالــس ،وشــغل شــواغر مجلــس اإلدارة عنــد
الضــرورة.
 -3مســاعدة مجلــس إدارة نمــاء القابضــة ومجالــس
الشــركات التابعــة للمجموعــة علــى ترشــيح األشــخاص
المناســبين للتعييــن فــي المناصــب اإلداريــة فــي نمــاء
القابضــة والشــركات التابعــة للمجموعــة.
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مناصــب األعضــاء المســؤولين عــن الحوكمــة فــي نمــاء القابضــة
)(25-102 ,23-102 ,22-102
ا لجنس

الجنســية

الوظيفــة في تنفيذي/غيــر
تنفيــذي
المجموعــة

ا لعضو

المنصــب

االســتقاللية

الوظيفــة خارج
المجموعــة

غيــر تنفيــذي

ذكر

عُ ما ني

ســعادة حسن
محمــد اللواتــي

ر ئيس

مســتقل

مستشــار وزيــر التراث
والثقافــة ورئيــس
لجنــة التحــول الرقمــي
للخدمــات الحكوميــة
بالوزارة

ال توجد

ذكر

عُ ما ني

ســعادة فيصل
خميــس الحشــار

نا ئب
ا لر ئيس

مســتقل

رئيــس شــركة تأجير
للتمويــل ش.م.ع.ع.

ر ئيس
مجلــس إدارة
شــركة تنوير

غيــر تنفيــذي

عُ ما ني

د .علــي أحمد
الغافري

عضو

مســتقل

مستشــار معالــي وزير
النفــط والغاز لشــؤون
الكهربــاء والطاقــة
المتجــددة ومســاعد
رئيــس لجنــة العالقات
الدوليــة والمؤتمــرات
(الهيئــة العامــة
للميــاه  -ديم)

ال توجد

غيــر تنفيــذي

ذكر

أمــل حميد
الجابري

عضو ة

مســتقلة

عضــوة مجلس
إدارة شــركة مسقط
لتوزيــع الكهربــاء

ال توجد

غيــر تنفيذيــة

أ نثى

عُ مانيــة

ُملهــم بشــير
الجرف

عضو

مســتقل

الرئيــس التنفيــذي
لالســتثمار لــدى
صنــدوق االحتياطــي
العــام للدولة

ال توجد

غيــر تنفيــذي

ذكر

عُ ما ني

جدول ٣

تشــكيل مجلــس إدارة نمــاء القابضــة

باعتبــار أن نمــاء القابضــة هــي شــركة مســاهمة غيــر مدرجــة ،فهــي تنتمــي ألحــكام قانــون الشــركات
التجاريــة رقــم  1974/4بصيغتــه المعدلــة مــن وقــت إلــى آخــر كمــا تنضــوي تحــت المــواد القانونيــة
للجمعيــات .ويقــود نمــاء القابضــة مجلــس إدارة متمكــن ذو خبــرة واســعة وذلــك علــى النحــو التالــي:
 -1يتكــون مجلــس إدارة نمــاء القابضــة مــن  5أعضــاء.
 -2يتضمــن المجلــس مــن أعضــاء مســتقلين وأعضــاء مســتقلين ال يشــغلون مناصــب تنفيذيــة.
 -3ال يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلون الذيــن ال يشــغلون مناصــب تنفيذيــة بمهــام عمــل
خاصــة فــي نمــاء القابضــة بحيــث أنهــم يتلقــون منهــا مكافئاتهــم الشــهرية والســنوية.
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ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

ترشــيح وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة
()24-102

فيمــا يتعلــق بترشــيح وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة،
يجــب االلتــزام التــام بالشــروط والضوابــط الصــادرة عــن
وزارة التجــارة والصناعــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار بنــود
المــادة رقــم  95مــن قانــون الشــركات التجاريــة ودون
المســاس ببنــود عقــد التأســيس .ويجــب أن تنطبــق
الشــروط أدنــاه علــى األشــخاص المرشــحين لشــغل
مناصــب أعضــاء مجلــس اإلدارة:

 -4أن ال يكــون قــد أديــن فــي جنحــة أو جريمــة مــا لــم
يكــن قــد صــدر حكــم آخــر ببراءتــه.
 -5أن ال يكــون غيــر قــادر علــى ســداد ديونــه والتزاماته.
 -6أن ال يحــق لــه الجمــع بيــن منصــب الرئيــس التنفيــذي/
المديــر العــام ورئيــس مجلــس اإلدارة.

يتســم أعضــاء مجلــس إدارة نمــاء القابضــة بالمؤهــات
 -1أن ال يقــل العمــر عن  21ســنة.
الالزمــة والخبــرات المتعــددة المتميــزة ،والتــي تمكنهــم
 -2أن ال يكــون عضــوا فــي شــركة مســاهمة عامــة أو مــن إدارة قطــاع الكهربــاء الــذي يتميــز بمجاالتــه
شــركة مســاهمة مغلقــة مقرهــا الرئيســي فــي ســلطنة وأنظمتــه المختلفــة.
عمــان ،وتمــارس نشــاطات تجــاري مماثلــة.
 -3أن ال يكــون قــد أشــهر إفالســه أو عزلــه مــا لــم يكــن
ذلــك اإلشــهار قــد ألغــي بحكــم القانــون.

االجتماعــات العامــة للمســاهمين
وأصحــاب المصلحــة

يقصــد باالجتمــاع الســنوي العــام هــو االجتمــاع العــام
للشــركة الــذي يعقــد ســنويا .وتنــص المــادة رقــم  120مــن
قانــون الشــركات التجاريــة علــى قيــام نمــاء القابضــة
بعقــد اجتمــاع ســنوي خــال ثالثــة أشــهر مــن نهايــة كل
وبنــاء علــى سياســة نمــاء القابضــة فــإن
ســنة ماليــة.
ً
المــدة الزمنيــة بيــن االجتماعــات الســنوية العامــة ال
تزيــد عــن خمســة عشــر شــهر ا ً.

التواصــل مــع المســاهمين
والمســتثمرين

بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم  ،2004/78تحتفــظ
الشــركة بعالقتهــا الوطيــدة مــع وزارة الماليــة ،بصفتهــا
المؤسســة المســاهمة ،فيمــا يخــص مختلــف المســائل
المتعلقــة بسياســة الشــركة ،كمــا تقــدم الشــركة
تقريرهــا الســنوي إلــى الــوزارة.
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أســس ونظــم الحوكمــة بيــن نمــاء القابضــة والشــركات التابعــة

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
تتضمــن المهــام الرئيســية لنمــاء القابضــة مــا يلــي:
 -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
ا لســلطنة .
 -2بصفتهــا مــزود للخدمــة للشــركات التابعــة ،تقــدم نمــاء القابضــة خدمــات الدعــم المركــزي ضمــن نطــاق
المحاســبة والماليــة لهــذه الشــركات التابعــة ،وفقــا لمســئوليات نمــاء القابضــة بموجــب قانــون القطــاع.
 -3بصفتهــا الشــركة القابضــة للمجموعــة ،تتولــى نمــاء القابضــة اإلدارة االســتراتيجية والتطويــر للمجموعــة.
muspi meroL

 -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
الهيــكل التنظيمــي للحوكمــة الــذي اعتمدتــه مجلــس إدارة نمــاء القابضــة وشــركاته التابعــة
ً
(الشــكل  )٣التالــي:

مجلــس إدارة الشــركة
التابعــة

مجلــس إدارة نماء
القابضــة

الرئيــس التنفيذي/المديــر
العــام للشــركة التابعــة

الرئيــس التنفيــذي
للمجموعــة أو نائــب
الرئيــس المعنــي

الشــكل ٣

توزيــع الحصص

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

المدققــون القانونيــون

يقــوم المدققــون القانونيــون بتدقيــق األعمــال والحســابات الخاصــة بنمــاء القابضــة ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة،
بمــا فــي ذلــك النواحــي الماديــة مــن حيــث موقعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة التــي تتماشــى مــع
المعاييــر الحســابية المعتــرف بهــا دول ًيــا .كانــت شــركة كــي بــي إم جــي مدقــق الحســابات القانونــي لنمــاء القابضــة
خــال عــام .2017
تعــد شــركة كــي بــي ام جــي شــركة 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.
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اســتمرارية األعمــال وإدارة المخاطــر
()12 -102 ,30-102

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

يتولــى فريــق التواصــل واالســتدامة بالمجموعــة
إدارة المهــام المتعلقــة بالمســؤولية المجتمعيــة
للمجموعــة واالســتدامة فيهــا ضمــن إطــار اســتراتيجية
الشــركة وتطويــر األعمــال .تهــدف المهــام الرئيســية
لوظيفــة االســتدامة إلــى دفــع العمليــات التــي تضمــن
بطريقــة مالئمــة للتوقعــات
اســتجابة المجموعــة
ٍ
ً
الخارجيــة .ويعمــل الفريــق أيضــا مــع الجهــات ذات العالقــة
داخليــا وخارجيــا لتعزيــز أداء اســتدامة المجموعــة
إلعطــاء ميــزة تنافســية .يتولــى فريــق التواصــل
واالســتدامة بالمجموعــة المســؤولية عمــا يلــي:

• اقتــراح الميزانيــة الســنوية للمســؤولية المجتمعيــة
 .1تصميــم وتطويــر وتطبيــق وحفــظ ومراجعــة سياســة واالســتدامة للمجموعــة وعرضهــا علــى المجلــس
إدارة المخاطــر المؤسســية ،وإطــار العمــل ،واإلجــراءات ال عتما د هــا .
والمســتندات والســجالت مــن أجــل ضمــان مناســبتها
ومواكبتهــا وكفايتهــا وفعاليتهــا واتســاقها مــع سياســة • تحديــد طــرق الدفــع بمــا يتعلــق بمبــادرات المســؤولية
المجتمعيــة واالســتدامة.
إدارة المخاطــر المطبقــة علــى مســتوى المجموعــة.

 .2االســتمرار فــي تطبيــق وحفــظ وتحســين إطــار عمــل • عــرض تقريــر نهايــة كل عــام علــى مجلــس اإلدارة
للتصديــق علــى األمــوال المدفوعــة فيمــا يتعلــق
إدارة المخاطــر المؤسســية فــي نمــاء القابضــة.
بمبــادرات المســؤولية المجتمعيــة واالســتدامة.
 .3اســتمرار دمــج وتضميــن نظــم وضوابــط إدارة
المخاطــر فــي سياســات التخطيــط والموازنــة واإلبــاغ تتولــى دائــرة المــوارد البشــرية بالمجموعــة مهمــة إدارة
المالــي وغيرهــا مــن السياســات الخاصــة فــي نمــاء األفــراد واالســتجابة للعمليــات المؤسســية المتعلقــة
باســتراتيجية العمــل بمجموعــة نمــاء ،إلــى جانــب
ا لقا بضــة .
مســؤوليته عــن تقديــم التعويضــات واالســتحقاقات
 .4رفــع مســتوى الوعــي فــي المجموعــة عــن طريــق والمواهــب والقيــادة وحوكمــة المــوارد البشــرية
ً
عــاوة علــى ذلــك ،تدعــم شــبكة مــن
تطويــر نمــوذج إلدارة المخاطــر يتــم مــن خاللــه قيــاس وعملياتهــا.
مســتوى أداء وعمليــات إدارة المخاطــر ومــدى تطبيــق المتخصصيــن المحلييــن تنفيــذ السياســات العالميــة
مبــادئ وضوابــط إدارة المخاطــر فــي أعمــال المجموعــة والعمليــات القياســية داخــل القطاعــات المتعلقــة
بالمجــال .ويتولــى المديــر التنفيــذي لدائــرة المــوارد
و نشــا طا تها .
البشــرية بالمجموعــة رئاســة إدارة المــوارد البشــرية
دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي والمهني للمجمو عــة .
وتتولــى إدارة الصحــة والســامة والبيئــة بمجموعــة
()16-102
ينطبــق دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي والمهنــي نمــاء لجنــة تتألــف مــن رؤســاء دوائــر الصحــة والســامة
علــى مجالــس إدارة شــركات مجموعــة نمــاء وجميــع والبيئــة فــي كل شــركة تابعــة للمجموعــة؛ تتمثــل
الموظفيــن بهــا ،وكذلــك جميــع االستشــاريين مهمتهــا فــي تحقيــق قيمــة ملموســة لمجموعــة نمــاء
والمقاوليــن والمورديــن واألشــخاص الذيــن يمثلــون مــن خــال ضمــان عمــل الشــركة وفــق المعاييــر الرائــدة
مجموعــة نمــاء فــي عملياتهــم التجاريــة .ويؤكــد هــذا فــي المجــاالت ذات الصلــة بــإدارة الصحــة والســامة
المهنيــة وســامة األعمــال والبيئــة والجــودة وإدارة
الدليــل علــى:
المنتجــات واألمــن وحــاالت الطــوارئ.
• التــزام مجموعــة نمــاء باألخالقيــات المهنيــة
للقانــون
واالمتثــال
• إعــداد المعاييــر األساســية للســلوك األخالقــي والقانونــي
• المســاعدة علــى كشــف ومنــع الســلوكيات الخاطئــة
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االلتزام

بطريقــة اســتباقية .ويعمــل مجلــس اإلدارة
تعــزز مجموعــة نمــاء ثقافــة االلتــزام وتديــر المواضيــع الخاصــة بــه
ٍ
وفريــق اإلدارة التنفيذيــة علــى التأكــد مــن أن عمليــات المجموعــة وســلوكها فــي مجــال األعمــال التجاريــة تتفــق مــع
قوانيــن الســلطنة ولوائحهــا .ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،القوانيــن واللوائــح الصــادرة عــن الهيئــة
العامــة للكهربــاء والميــاه (حاليــ ًا  :تــم نقــل جميــع هــذه االختصاصــات لــوزارة النفــط والغــاز) ووزارة البيئــة والشــؤون
العمانــي والهيئــة العامــة لســوق المــال .ولــم تُ
ســجل خــال فتــرة التقريــر
َّ
المناخيــة ووزارة الماليــة والبنــك المركــزي ُ
أي حــاالت ناتجــة عــن عــدم االلتــزام لجميــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بتوفيــر واســتخدام المنتجــات والخدمــات
والممارســات البيئيــة والمجتمعيــة.

اإلبــاغ عــن المخالفات ()17 -102

طــورت مجموعــة نمــاء منهجيــات داخليــة وخارجيــة واضحــة لمســاعدة موظفــي المجموعــة
لطلــب المشــورة بشــأن مــا يمكــن أن يتعرضــوا إليــه بمــا يتعلــق بالســلوك األخالقــي وغيــر القانونــي
والمســائل المتعلقــة بالنزاهــة فــي العمــل .وتهــدف مجموعــة نمــاء مــن خــال منهجيــات اإلبــاغ
عــن المخالفــات إلــى الحفــاظ علــى بيئــة عمــل جيــدة مــن خــال التشــجيع علــى التواصــل المفتــوح
خــو ل لجميــع الموظفيــن حريــة التعبيــر
والمباشــر بيــن الموظفيــن ومدارائهــم ومشــرفيهم ،و تُ ّ
خــوف مــن العقــاب .وتؤمــن
عــن مشــاكلهم وآرائهــم بشــأن المشــكالت ذات الصلــة بالعمــل دون
ٍ
ـهل تجــاوز ســوء الفهــم والمحافظــة
المجموعــة أن مناقشــة أي مســألة مــن كافــة جوانبهــا قــد يُسـ ِّ
علــى العالقــات الطيبــة بيــن اإلدارة والموظفيــن فــي معظــم الحــاالت.
لذلــك ،يُ َ
ــجع الموظفــون الذيــن لديهــم مخــاوف تتعلــق بالعمــل أو يشــعرون بمعاملــة غيــر
ش َّ
مهنيــة وغيــر الئقــة علــى التحــدث مــع مدرائهــم المباشــرين عنهــا .وإذا لــم يتوصــل الموظــف
حــل للمشــكلة ،ف ُي َ
ــجع الموظــف علــى االنتقــال إلــى المســتوى اإلداري األعلــى التالــي أو
والمديــر إلــى
ش َّ
ٍ
الفريــق المعنــي (فريــق االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة أو دائــرة المــوارد البشــرية) .وتبــذل المجموعــة
قصــارى جهدهــا لتســوية مشــكلة أي موظــف بعدالـ ٍـة وإنصــاف .و يُ َ
ـجع الموظفــون علــى اإلبــاغ عــن
شـ َّ
ً
وفقــا لسياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات فــي المجموعــة مــع حمايــة هويتهــم
أي ســلوك غيــر قانونــي
وحقوقهــم بالكامــل .وقــد أبلــغ الموظفــون فــي عــام 2018م عــن  200شــكوى وتــم التعامــل مــع كافــة
هــذه الشــكاوى بطــرق مالئمــة بنســبة .٪100
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التنــوع والشــمول فــي الهيئــات اإلداريــة والموظفيــن
)(1 -405 ,3 -103 ,2 -103

كل مــن هيــكل إدارة المؤسســة وكذلــك
تهــدف نمــاء إلــى مشــاركة الجنســين (الذكــور واإلنــاث) فــي ٍ
مجلــس اإلدارة .حيــث يتكــون فريــق اإلدارة التنفيذيــة لنمــاء خــال عــام 2018م مــن ســبعة أعضــاء،
اثنــان منهــم مــن اإلنــاث.

وال يوجــد لــدى نمــاء جمعيــة عامــة ،وبالتالــي يُع ّيــن المســاهمون ممثليهــم فــي مجلــس اإلدارة
ويتــم انتخابهــم مباشـ ً
ـو ن مجلــس إدارة نمــاء فــي عــام 2018م
ـرة فــي االجتمــاع العــام الســنوي .وتكـ ّ
مــن خمســة أعضــاء (ع ّينهــم المســاهمون) ،مــن بينهــم امــرأة.
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نســبة الراتــب األساســي وأجور اإلناث
مقارنــة بالذكــور ()١٠٣ -٢ ،١٠٣ -٣ ،٤٠٥ -٢

عــدم التمييــز ( )1-406

ال توجــد بيانــات مســجلة فيمــا يتعلــق بحــاالت التمييــز أو
ـكل عــادل وذلــك إجــراءات تصحيحيــة اتخذتهــا إدارة األخالقيــات وااللتــزام
تلتــزم نمــاء بدفــع أجــور الموظفيــن بشـ ٍ
بصــرف النظــر عــن الخلفيــات الشــخصية أو الدينيــة أو فــي نمــاء.
أي ميــزات أو اختالفــات فرديــة .وتختلــف األجــور الفرديــة
بنــاء علــى عوامــل محــددة مثــل الجوانــب التعليميــة
ً
والخبــرة العمليــة وظــروف ســوق العمــل ونــوع المنصــب
ومســتوى األداء والكفــاءة .ويعكــس أســاس التشــريع
العمانيــة فــي
فــي مجموعــة نمــاء طبيعــة التشــريعات ُ
التعامــل مــع المســائل الخاصــة بحيــاة المــرأة ،ووضــع
ً
وفقــا لمبدأ ْيــن أساســي ْين للعدالــة
األحــكام المناســبة
بيــن الرجــال والنســاء كقاعــدة فــي الحقــوق األساســية مــع
مراعــاة األدوار االجتماعيــة للنســاء وتخصيــص أحــكام
خاصــة فــي قوانيــن العمــل والرفاهيــة االجتماعيــة .لذلــك،
بنــاء
تضمــن مجموعــة نمــاء المســاواة فــي التعامــل
ً
علــى عوامــل مثــل مســتوى الوظيفــة والتعليــم والخبــرة،
حيــث ال تدخــل عوامــل مثــل النــوع والديــن والمعتقــدات
الشــخصية فــي تحديــد األجــر والمســتحقات.
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األداء االقتصــادي ( )٢ -103 ،٣ -103

فــي إطــار الســعي لمواكبــة احتياجــات النمــو فــي عــدد ســكان الســلطنة ،شــهد قطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبــط
بــه نمــو ا ً قويــ ً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  %4لتصــل إلــى  33.562جيجــاوات /ســاعة.
حققــت المجموعــة زيــادة فــي إجمالــي اإليــرادات التشــغيلية بنســبة  % 14.9مــن  1.123مليــار ريــال عمانــي فــي عــام
 2017لتصــل إلــى  1.290مليــار ريــال عمانــي فــي عــام  ، 2018وارتفــع صافــي الربــح بعــد اقتطــاع الضرائــب التــي أرتفعــت
بنســبة  % 97.3مــن  36.176مليــون ريــال عمانــي فــي عــام  2017ليصــل إلــى  71.363مليــون ريــال عمانــي فــي عــام
2018م.
وقــد بلــغ إجمالــي الدعــم الحكومــي للكهربــاء  563مليــون ريــال عمانــي خــال عــام  2018مرتفعــ ًا بنســبة % 23.5
مقارنــة بعــام  ،2017كمــا ارتفــع معــدل الدعــم لــكل مشــترك بنســبة  % 16.2مــن  398ريــال عمانــي فــي عــام  2017إلــى
 462ريــال 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 بــــ  4.220ريــــال 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 وتســهيل العمليــات التمويليــة إلــى أن يتــم تحقيــق اإلقفــال المالــي.
ً
ّ
ملحوظــا فــي الجانــب المالــي فــي عام 2018م.
حققــت مجموعــة نمــاء تطــو ًر ا
ارتفعــت األربــاح قبــل الفائــدة والضريبــة بنســبة  %12،27لتبلــغ  244،926مليــون ريــال عمانــي.

ا داء اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ(
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زاد الطلــب علــى إنتــاج الميــاه والكهربــاء للمجموعــة
ناحيــة أخــرى ،تــم تحســين
خــال الســنوات الماضيــة .مــن
ٍ
عمليــات التشــغيل فــي شــبكات المجموعــة لتقليــل
هــدر الطاقــة .زادت إمــدادات الكهربــاء للمشــتركين فــي
 2018بنســبة  ٪4لتصــل إلــى  33.562جيجــاوات /ســاعة.

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
١،٢٠٠،٠٠٠
١،٢١٩،١٠٦

١،١٤٧،٤٠١

تُب ّيــن األشــكال الموضحــة أدنــاه (الشــكل  )٦و (الشــكل
 )٧نســبة المشــتركين المســتفيدين مــن توزيــع
الكهربــاء اســتنا ًد ا إلــى كل شــركة مــن شــركات توزيــع
عامــي 2017م و 2018م .حــازت شــركتا
الكهربــاء فــي
ْ
كهربــاء مــزون ومســقط لتوزيــع الكهربــاء علــى الحصــة
األكبــر مــن التوزيــع علــى المشــتركين ،تليهمــا شــركة
كهربــاء مجــان.

١،٠٠٠،٠٠٠
٨٠٠،٠٠٠
٦٠٠،٠٠٠
٤٠٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٠

٢٠١٧

٢٠١٨
الشــكل ٥

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٨

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٧
٪٣

٪٣٫٢٦

٪٩

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

٪٩٫٤٢
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

٪٣١٫٨٧
٪١٩٫٦٢

٪٣٦

٪٣٥٫٨٣
الشــكل ٧

الشــكل ٦

توضــح األشــكال التاليــة (الشــكل  )8و (الشــكل  )9النســب المئويــة لتوزيــع المشــتركين حســب القطاعــات فــي
عامــي 2017م و 2018م ،إذ يُعــد أكثــر مــن  ٪70مــن المشــتركين مــن القطــاع الســكني .يمثــل المشــتركون فــي القطــاع
ْ
التجــاري أكثــر بقليــل مــن ثلــث إجمالــي قاعــدة المشــتركين .انخفضــت التعرفــة بنســبة  ٪ 0،02فــي عــام .2018
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٨
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ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨
عامــي 2017م و 2018م .وكمــا هــو موضــح
توضــح األشــكال التاليــة توزيــع الوحــدات المباعــة مــن كل شــركة فــي
ْ
باألشــكال فإنــه يتــم توفيــر الكهربــاء لفئــات مختلفــة مــن المشــتركين ،بمــا فــي ذلــك؛ القطــاع الســكني والتجــاري
والصناعــي والزراعــي والحكومــي .وقــد ارتفــع إجمالــي عــدد المشــتركين بنســبة  ٪6.25فــي عــام 2018م ليصــل إلــى
 .1،219،156و ّز عــت شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء أكبــر عــدد مــن الوحــدات جــراء ارتفــاع عــدد الســكان الموجوديــن
فــي محافظــة مســقط.
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زاد الدعــم الحكومــي بنســبة  ٪2.66ليصــل إلــى  460،430،000ريــال ُعمانــي فــي عام 2018م.

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
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١٠٠،٠٠٠،٠٠٠٫٠٠
٢٠١٧

٢٠١٨
الشــكل ١٢

55

٠

مشــروع لمــار المالي ()1 -201

فــي إطــار الجهــود المبذولــة لتقليــل اعتمــاد االقتصــاد المحلــي علــى قطــاع النفــط والغــاز ،اســتثمرت المجموعــة
بكثافــة فــي االســتحواذ علــى األصــول الرأســمالية مــن أجــل توســيع ومواءمــة شــبكاتها وأنظمتهــا لتلبيــة احتياجــات
ً
قصــوى لتحقيــق رســالة المجموعــة ورؤيتهــا .لذلــك،
أهميــة
الســوق .أن توفــر المصــادر الماليــة لــرأس المــال لــه
ً
صممــت المجموعــة مشــروع لمــار المالــي ،الــذي تقــوده نمــاء القابضــة لتحقيــق هــذه األهــداف .وتمكنــت الشــركة
منــذ إطــاق المشــروع فــي عــام 2014م ،مــن جمــع  1.75مليــار ريــال ُعمانــي مــن مصــادر تمويــل مختلفــة بفتــرات ســداد
مختلفــة .
وبفضــل جهــوده الراميــة إلــى جمــع األمــوال؛ يُســاعد مشــروع لمــار المالــي المجموعــة علــى تمويــل النفقــات
الرأســمالية لشــبكة توزيــع ونقــل الكهربــاء ،فضــ ً
ا عــن توفيــر ضمانــات كافيــة للقــروض الحاليــة قصيــرة األجــل.
يُب ّيــن الشــكل الموضــح أدنــاه (الشــكل  )١٣إجمالــي المبالــغ المحصلــة عــن طريــق مشــروع لمــار المالــي منــذ عــام
2014م لــكل شــركة.

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻟﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ )رﻳﺎل ُﻋﻤﺎﻧﻲ(

٥٧٧،٥٠٠،٠٠٠
٤٣٢،٥٠٠،٠٠٠

١٤١،١٠٠،٠٠٠

١٥٤،٠٠٠،٠٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

١٩٠،٥٠٠،٠٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

٢٥١،٢٠٠،٠٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

الشــكل ١٣

خصخصــة قطــاع الكهربــاء

تنفيــذ ا ً 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
المشــاركة فــي عمليــة التخصيــص لهاتيــن الشــركتين ،ســواء بشــكل فــردي أو جماعــي.
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القيمــة االقتصاديــة الناتجــة والموزعــة ()١ -١٠٢
2017

2018

القيمــة االقتصاديــة المباشــرة الناتجــة
العماني)
اإليــرادات (بالريــال ُ

1 . 123 . 000,000

1 . 290 . 000,000

القيمــة االقتصاديــة الموزعــة
التكاليــف التشــغيلية (ريــال ُعمانــي)
أجــور ومســتحقات الموظفيــن
(ريــال ُعماني)
المدفوعــات لمقدمــي رأس المــال
(ريــال ُعماني)

1 . 060 . 607 . 287,73

1 . 216 . 587 . 624,89

المدفوعــات للحكومــة (ريــال
ُعما ني )
االســتثمارات المجتمعيــة
(ريــال ُعماني)

392 . 700

412 . 375

القيمــة االقتصاديــة المحتفــظ بهــا
(ريــال ُعماني)

62،000 . 012,27

جدول ٤
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73 . 000 . 000,11

ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ وموثوقيــة واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ إﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ( EU6قطــاع
المرافــق الكهربائيــة)

العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بالتشــاور مــع مختلــف الجهــات ذات العالقــة
تــم إعــداد توقعــات الطلــب للشــركة ُ
فــي القطــاع ،وقــد ُد عمــت ً
أيضــا بعمليــات تقييــم االقتصــاد الكلــي لتوقعــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي والنمــو الســكاني
ُ
ً
وفقــا لمعاييــر التخطيــط األمنــي للتوليــد
عــد ت خطــة التزويــد
وتحليــات تأثيــر درجــة الحــرارة.
وبنــاء علــى ذلــك ،أ ّ
ً
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه -بحيــث ال تتجــاوز توقعــات
المنصــوص عليهــا فــي البنــد  22مــن ترخيــص الشــركة ُ
عــدم توفــر الطاقــة الكهربائيــة لتلبيــة الطلــب علــى النظــام  24ســاعة فــي أي ســنة محــددة .وألغــراض تخطيــط
توليــد الكهربــاء ،يع ّبــر معيــار الـــ  24ســاعة مــن الخســارة فــي ســاعات التحميــل عــن قيمــة هامــش االحتياطــي الــذي
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه
يشــكل -باالقتــران مــع توقعــات ذروة الطلب-المســتهدف مــن قــدرة الشــركة ُ
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تتوقــع تحقيــق
فــي الســنة .ويتــم اختبــار هامــش االحتياطــي ومــا إذا كانــت شــركة ُ
معيــار الموثوقيــة الخــاص بالـــ  24ســاعة مــن الخســارة فــي ســاعات التحميــل باســتخدام محــاكاة مونــت كارلــو
لالحتماليــة ،وباســتخدام نمــوذج متطــور لتوليــد الطاقــة وتخطيــط النظــام ،حيــث يتــم تجربــة مئــات الســيناريوهات
مــع متغيــرات عشــوائية لــكل عــام فــي فتــرة التقاريــر التــي تســتمر ســبع ســنوات.
حــد ث ســنو ًيا بعــد التعــاون والتواصــل والتنســيق واألخــذ بمدخــات جميــع الدوائــر واألقســام ذات
تُوضــع الخطــة و تُ َّ
الصلــة فــي نمــاء ،وكذلــك الجهــات ذات الصلــة خــارج نمــاء ،وذلــك فــي ســبيل حمايــة التطبيــق العملــي للخطــة

شــركة مسقط
لتوزيــع الكهربــاء

شــركة كهرباء
مزون

شــركة كهرباء
مجا ن

شــركة ظفار
للطاقــة

2017م

2018م

2017م

2018م

2017م

2018م

2017م

2018م

مؤشــر متوسط
تكــرار تو ّقف
ا لنظا م

1.64

1.13

2.74

1.86

5.93

4.37

1.88

1.72

مؤشــر متوسط
مــدة انقطاع
الكهربــاء عن
المشــتركين
(دقائق)

104.02

94

91.92

101.03

44.1

44

129.91

136.14

مؤشــر متوسط
مــدة تو ّقــف النظام
(دقائق)

170.6

106.3

251.99

188.21

261.12

192.24

244.7
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شــركة تنوير
2017م

2018م

-

-

97

119.9

- 234.78

-
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المحد ثــة والتجــاوزات الفعليــة والمخاطــر والفــرص فــي العالــم الواقعــي.
وضمــان التوافــق مــع التوقعــات
ّ
يدعــم منتــج الطاقــة المســتقل (مطــورو منتــج الطاقــة المســتقل) البحــث والتطويــر ،ال ســيما بالنســبة للبحــث
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن
والتطويــر فــي مجــال التقنيــات المتجــددة .وفــي هــذا الصــدد ،طلبــت الشــركة ُ
مقــدم العطــاء المســند إليــه مشــروع توليــد الكهربــاء بالطاقــة الشمســية فــي واليــة عبــري توفيــر التدريــب ودعــم
ً
العمانيــة
فعــال فــي الســلطنة.
البحــث والتطويــر للتقنيــات المتجــددة
وعــاوة علــى ذلــك ،تحــدد الشــركة ُ
بشــكل ّ
ٍ
لشــراء الطاقــة والميــاه حال ًيــا أفضــل طريقــة إلشــراك المطوريــن مــن منتجــي الطاقــة المســتقلين فــي مجــال
الطاقــة الشمســية لتعزيــز البحــث والتطويــر فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي الســلطنة .ويتــم حاليــا دراســة
العديــد مــن أوجــه الدعــم المالــي وغيــر المالــي المقــدم مــن مطــوري منتــج الطاقــة المســتقل .وتعتــزم الشــركة
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إدراج أحــكام مناســبة فــي طلــب تقديــم العــروض لمشــاريع الطاقــة المتجــددة
ُ
ً
فــي المســتقبل ،وفقــا لمــا تــراه إدارة الشــركة ومرتبطــا بموافقــة هيئــة تنظيــم الكهربــاء ،لتشــجيع مشــاركة
ودعــم المطوريــن مــن منتجــي الطاقــة المســتقلين فــي برامــج البحــث والتطويــر للطاقــة المتجــددة محليــ ًا .
يوضــح الجــدول أدنــاه (جــدول  )٥انقطــاع الكهربــاء فــي عامــي 2017م و 2018م .انخفــض إجمالــي معــدل تكــرار انقطــاع
الكهربــاء فــي جميــع الشــركات مــن  12.19مــرة فــي الســنة إلــى مــا يقــارب مــن  10مــرات فــي الســنة .وتعــد مــدة ّ
توقــف
تزويــد الكهربــاء طويلــة إذ بلغــت  928.41دقيقــة فــي عــام 2017م و 721.53دقيقــة فــي عــام 2018م .ومــع ذلــك ،بلغــت
مــدة التوقــف عــن تزويــد الكهربــاء تقري ًبــا أقــل مــن نصــف مــدة انقطــاع الكهربــاء بســبب نظــام الكهربــاء .مــن
ناحيــة أخــرى ،ارتفــع متوســط مــدة انقطــاع تزويــد الكهربــاء للمشــتركين بنســبة  ٪6ليصــل إلــى  495.07دقيقــة فــي
ٍ
عــام 2018م.
اإلجمالــي

2017م

2018م

12.19

9.08

466.95

495.07

928.41

721.53
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إدارة الطلــب ( EU7قطــاع المرافــق
الكهربائيــة)

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )ﻣﻴﺠﺎ واط(

١٠،٠٠٠

ارتفــع إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة للمجموعــة بنســبة
ً
عــاوة
 ٪5.4فــي عــام 2018م ليصــل إلــى  8.351ميجــاواط.
علــى ذلــك ،وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول المذكــور
أدنــاه ،ينقســم الطلــب علــى الكهربــاء علــى شــبكتين
رئيســيين :شــبكة الربــط الرئيســية وشــبكة شــركة
ظفــار للطاقــة .وقــد زاد الطلــب علــى شــبكة الربــط
الرئيســية مــن 2017م إلــى 2018م بنســبة  ٪4.5ليصــل إلــى
 3.748ميجــاواط /ســاعة .وانخفــض الطلــب علــى شــبكة
شــركة ظفــار للطاقــة فــي عــام 2018م بنســبة ٪3.8
ليصــل إلــى  354ميجــاواط /ســاعة.
Demand on DTS

٨،٣٥١

٧،٨٩٨

٦،٠٠٠
٤،٠٠٠
٢،٠٠٠

الشــكل ١٤

٢٠١٨

الطلــب علــى شــبكة الربط
الرئيســية

٢٠١٧

٠

الطلــب على شــبكة
الربــط الرئيســية

الطلــب علــى الكهربــاء

2017م

2018م

الطلــب علــى الكهربــاء

متوســط الطلــب
(ميجاواط /ســاعة)

3،578

3،748

متوســط الطلــب
(ميجاواط /ســاعة)

معــدل النمو ()٪

6.40٪

4.70٪

معــدل النمو ()٪

ذروة الطلــب (ميجــاواط/
سا عة )

6،116

6،168

ذروة الطلــب (ميجــاواط/
ساعة)

معــدل النمو ()٪

3.30٪

0.80٪

معــدل النمو ()٪

جدول ٦

٨،٠٠٠

2017م

2017م

368

354

5٪

3.80٪

552

539

11.109٪

2.40٪

جدول ٧

يمكــن أن توفــر االســتجابة للطلــب مــور ًد ا كبيــ ًر ا وفعــا ًلا مــن حيــث التكلفــة إذا مــا تــم تعزيــز الطاقــة والكفــاءة
ً
هدفــا لتحقيــق مســاهمة تقــدر بـــ  100ميجــاواط ســع ًيا
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه
االنتاجيــة .وضعــت الشــركة ُ
وراء االســتجابة للطلــب بحلــول عــام 2025م .وأجــرت الشــركة تجربــة أوليــة إلثبــات رؤيتهــا فــي موقــع واحــد فــي عــام
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه
2016م ،بتقليــل الطلــب بمقــدار  25ميجــاواط خــال فتــرة الــذروة .وتخطــط الشــركة ُ
فــي عــام 2019م لتحديــد إمكانــات تلبيــة الطلــب فــي المزيــد مــن قطاعــات المشــتركين وتقييــم خيــارات التعويــض
والبــدء فــي وضــع بروتوكــوالت التحقــق ومنهجيــات التعاقــد .ســتبدأ التجــارب األوليــة اإليضاحيــة فــي عــام 2020م.
وتتوقــع الشــركة إطــاق برنامــج االســتجابة للطلــب للتشــغيل التجــاري فــي عــام 2021م.
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التأثيــر االقتصــادي غيــر المباشــر
()1 -203
• إعــادة هيكلــة قطــاع الميــاه
تواصــل 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  20شــهر ا ً والتــي
بــدأت فــي أبريــل 2018م  ،وتمضــي قدمــ ًا كمــا هــو
مخطــط لهــا.
• دعــم المؤسســات المحليــة الصغيــرة
و ا لمتو ســطة
تؤمــن مجموعــة نمــاء بــدور المؤسســات
المحليــة الصغيــرة والمتوســطة فــي التنميــة
االقتصاديــة للســلطنة .لذلــك ،تولــي المجموعــة
اهتمــام كبيــر لهــذه المؤسســات مــن خــال
المســؤولية المجتمعيــة .كمــا تؤمــن مجموعــة
نمــاء بــأن تدريــب وتطويــر المواهــب الشــابة
لمســاعدة المؤسســات المحليــة الصغيــرة
والمتوســطة علــى إدارة أعمالهــا بنجــاح هــي
إحــدى أهــداف سياســة االســتدامة الرئيســة
دائمــا
للمجموعــة .وتقــدم مجموعــة نمــاء
ً
برامــج مســتدامة لدعــم هــذه المؤسســات
ورفــع كفــاءة مهــارات المــوارد البشــرية
العمانيــة لتتمكــن مــن دعــم المجتمــع المحلــي
ُ
والقطاعــات االقتصاديــة .وقــد وقــع االختيــار فــي
عــام 2018م علــى أربــع مؤسســات محليــة صغيــرة
ومتوســطة لتنفيــذ مشــاريع المســؤولية
المجتمعيــة الرئيســية لمجموعــة نمــاء.
ً
وعــاوة علــى ذلــك ،تعاقــدت هــذه المؤسســات
المحليــة الصغيــرة والمتوســطة األربــع مــع
مؤسســات محليــة صغيــرة ومتوســطة أخــرى
لتقديــم المزيــد مــن الخدمــات .والمؤسســات
المحليــة الصغيــرة والمتوســطة األربعــة هــي:
 -1شــركة “ليرننــج تكنولوجــي”:
احتضنــت مجموعــة نمــاء فــي عــام 2015م
مجموعــة مكونــة مــن خمســة أفــراد تخرجــوا
مــن مســابقة “الشــركة” التابعــة لبرنامــج إنجــاز
عمــان ،ووفــرت نمــاء مــا يلــي:

• مســاحات مكتبيــة مجهــزة تجهيــ ًز ا كامــ ً
ا
فــي معهــد نمــو لتنميــة المهــارات (لمــدة عــام
و شــهر ين ) .
• راتــب قــدره  50ريــال ُعمانــي للشــخص الواحــد
شــهر ًيا خــال فتــرة احتضــان الشــركة.
• تدريــب وظيفــي فــي مختلــف المجــاالت ذات
الصلــة بطبيعــة عمــل الشــركة المحتضنــة.
• عقــد لتنفيــذ مبادرت ْيــن مــن مبــادرات
المســؤولية المجتمعيــة للمجموعــة؛ وهــي
برنامــج ســفراء نمــاء والحملــة الوطنيــة
لترشــيد اســتهالك الكهربــاء.
ً
عــاوة علــى ذلــك ،قدمــت المجموعــة الدعــم
الــازم ألعضــاء الفريــق لتأســيس شــركتهم
بشــكل رســمي متكامــل فــي عــام 2018م.
ٍ
وأصبحــت شــركة “ليرننــج تكنولوجــي” هــي
المســؤولة اآلن عــن تقديــم برنامــج ســفراء
نمــاء إلــى جانــب برامــج أخــرى مــن مؤسســات
أخــرى.
 -2أجيــال الهمــة :وهــي شــركة محليــة صغيــرة
والتــي كانــت مســؤولة عــن تقديــم برنامــج (بيتــي
آمــن) لمجموعــة نمــاء فــي عــام 2018م.
 -3الوجهــة لالســتدامة :وهــي مؤسســة محليــة
صغيــرة والتــي كانــت مســؤولة عــن تقديــم
برنامــج “و ّياكــم” فــي عــام 2018م مــع التركيــز
علــى إدارة المتطوعيــن أثنــاء األزمــات والحــاالت
ا ال ســتثنا ئية .
 -4دكــة للخدمــات الهندســية :وهــي شــركة
محليــة صغيــرة تعمــل فــي مجــال الهندســة
المعماريــة والتــي كانــت مســؤولة عــن تنفيــذ
الحملــة الوطنيــة لترشــيد اســتهالك الكهربــاء
فــي عــام 2018م لمجموعــة نمــاء.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبقصــد تعزيــز مفهــوم
مو لــت مجموعــة
ريــادة األعمــال فــي الســلطنةّ ،
نمــاء برنامــج «الشــركة» التابــع لمؤسســة
إنجــاز ُعمــان للعــام الثالــث .ويقــدم برنامــج
إنجــاز ُعمــان «الشــركة» المعرفــة للجوانــب
االقتصاديــة األساســية لطــاب المــدارس
والكليــات والجامعــات مــن خــال إنشــاء وإدارة
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مؤسســات تجاريــة حقيقيــة ،إذ يتعلــم الطــاب اســتثمارات وخدمــات البنيــة األساســية
كيفيــة إنشــاء الشــركات وكيفيــة تأســيس المدعومــة ( EU4قطــاع المرافــق
مؤسســات تجاريــة مــع أنظمــة عملهــا وإداراتهــا الكهربائيــة)

بمــا يناســب القوانيــن فــي الســلطنة .ويســتعين
االستشــاريون المتطوعــون ،الذيــن يقدمــون
استشــاراتهم للطــاب المشــاركين فــي
البرنامــج ،بمجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة
العمليــة واألدوات التقنيــة التكميليــة لوضــع
تماريــن للطــاب تســتهدف اســتخدام التفكيــر
اإلبداعــي لديهــم .ويســاعد البرنامــج فــي تطويــر
العمانــي لتأســيس المشــاريع
إمكانــات الشــباب ُ
الصغيــرة والمتوســطة .ويســتهدف برنامــج
إنجــاز ُعمــان «الشــركة» الطــاب مــن مســتويات
المــدارس والجامعــات ويشــجعهم علــى
تصميــم وإنشــاء منتجــات وخدمــات مســتدامة
تضمــن اســتمرارية أعمالهــم .ويعــ ّر ف البرنامــج
ً
أيضــا الطــاب فيمــا يتعلــق بالســوق والعديــد
ّ
ســتمكنهم مــن
مــن أســاليب العمــل التــي
تأســيس أعمالهــم التجاريــة (الشــركات) .وفــي
عــام 2018م ،شــاركت  22مؤسســة فــي البرنامــج
الــذي أفــاد  924طال ًبــا شــاركوا وأنشــأوا 93
شــركات طالبيــة (شــركات حقيقيــة تتــم إدارتهــا
مــن قبــل الطــاب) .باإلضافــة إلــى ذلــك ،شــارك
 117متطــوع فــي تنفيــذ البرنامــج ومتابعتــه بمــا
يشــمل  8424ســاعة عمــل.

اســتثمرت شــركات مجموعــة نمــاء مــا قيمتــه
 378مليــون ريــال ُعمانــي فــي توســيع الشــبكة
ً
مقارنــة بمبلــغ  468.5مليــون
فــي عــام 2018م
ريــال ُعمانــي فــي عــام 2017م.
يتكــون النقــل والتوزيــع عبــر خطــوط الطاقــة
الكهربائيــة العلويــة والكابــات األرضيــة
لمجموعــة نمــاء مــن ثالثــة قطاعــات مختلفــة
فــي الســوق وذلــك علــى النحــو التالــي:
 -1شــبكة الربــط الرئيســية  -شــبكة النقــل
فــي الجــزء الشــمالي مــن ُعمــان .تعمــل عنــد
مســتوى  400كيلــو فولــت و  220كيلــو فولــت و132
كيلــو فولــت و 33كيلــو فولــت و 11كيلــو فولــت
و 0.433كيلــو فولــت.
 -2شــبكة شــركة ظفــار للطاقــة  -شــبكة
نقــل الكهربــاء لمحافظــة ظفــار .تعمــل عنــد
مســتوى  132كيلــو فولــت و  33كيلــو فولــت و11
كيلــو فولــت و 0.433كيلــو فولــت.
 -3شــبكة شــركة تنويــر  -شــبكة نقــل الكهربــاء
فــي مســندم والوســطى وأجــزاء مــن ظفــار.
تعمــل عنــد مســتوى  132كيلــو فولــت و 33كيلــو
فولــت و  11كيلــو فولــت.
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2017م

2018م

الشــبكة
امتــداد شــبكة الربــط الرئيســية (كيلــو متــر)

54،373.41

60،648.18

امتــداد شــبكة شــركة ظفــار للطاقــة (كيلو
متر )

9،986.32

10،270.44

امتــداد شــبكة شــركة تنويــر (كيلــو متر)

4،932.02

5،153.00

69،291.75

76،071.62

اإلجمالي
جدول ٨

ممارســات القيمــة المحليــة المضافــة
()٢ -103 ،٣ -103
يســتخدم مصطلــح القيمــة المحليــة المضافــة فــي
ُعمــان للتعبيــر عــن إجمالــي اإلنفــاق المحلــي المســتفاد
منــه والمحتفــظ بــه بالســلطنة بهــدف تنميــة الســوق
المحلــي وخلــق بيئــة معــززة للســلع والخدمــات
والمهــارات علــى نحــو متواصــل ومســتدام ،والــذي يعــود
بالنفــع علــى تطويــر األعمــال والمســاهمة فــي تنميــة
القــدرات البشــرية وتحفيــز اإلنتاجيــة فــي االقتصــاد
لعما نــي .
ا ُ
أسســت مجموعــة نمــاء فــي الســنوات الســابقة لجنــة
القيمــة المحليــة المضافــة والتــي كانــت مســؤولة عــن
تعزيــز القيمــة المحليــة المضافــة فــي المجموعــة .تُ ّ
ركــز
أساســا علــى أربعــة عناصــر
القيمــة المحليــة المضافــة
ً
وهــي اســتثمار رأس المــال والمشــتريات والمــوارد
ّ
تمثلــت األهــداف
البشــرية والتنميــة الوطنيــة ،وبالتالــي
ذات الصلــة باللجنــة فــي زيــادة االســتثمارات المحليــة
إلــى أقصــى حــد ،وزيــادة المشــتريات المحليــة للســلع
والخدمــات مــع االلتــزام بجــودة الخدمــة أو المنتــج
والســعر باإلضافــة إلــى اكتشــاف القــدرات والمهــارات
المحليــة وتوظيفهــا وتدريبهــا وتنميتهــا .كانــت اللجنــة
مســؤولة عــن تحديــد أولويــات المشــاريع والموافقــة
عليهــا .

وبالرغــم مــن جهــود هــذه اللجنــة فــي دعــم تطبيــق
مفهــوم القيمــة المضافــة للمجموعــة ،قــررت
اتجاهــا
مجموعــة نمــاء فــي ســبتمبر 2017م أن تســ ُلك
ً
آخــرا لضمــان اإلنتاجيــة وتحقيــق اســتفادة واضحــة
وعميقــة التأثيــر .وتــم اتخــاذ القــرار بإنهــاء دور لجنــة
القيمــة المحليــة المضافــة ،وتــم بــد ًلا مــن ذلــك العمــل
علــى صياغــة اســتراتيجية وسياســة القيمــة المحليــة
المضافــة لهــا أهــداف واضحــة علــى المــدى الطويــل،
ومــا زلــت االســتراتيجية فــي مرحلــة الصياغــة وســيتم
االنتهــاء منهــا بنهايــة عــام 2019م ،وبعــد ذلــك ســتتولى
دائــرة التواصــل واالســتدامة فــي نمــاء القابضــة بتنفيذهــا
وتطبيقهــا بالكامــل داخل ًيــا.
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دراســة حالة ()1 -204
تُط ّبــق نمــاء القابضــة القوانيــن التــي أصدرتهــا الحكومــة اســتنا ًد ا إلــى مجلــس المناقصــات الخاصــة باالســتثمار
للمور ِّد يــن ومقدمــي الخدمــات.
األجنبــي المباشــر فــي ممارســات الشــراء لضمــان االختيــار الصحيــح ُ

2017م

2018م

المو ِّر دين
إجمالــي اإلنفــاق علــى ُ
المحلييــن (ريــال ُعمانــي)

42،814،580,940

160،198،072,900

المو ِّر دين
إجمالــي اإلنفــاق علــى ُ
(المحلييــن وغيــر المحلييــن)
(ريــال ُعماني)

42،412،438,100

160،019،549,000

المو ِّر دين
نســبة اإلنفــاق علــى ُ
المحلييــن

٪90,3

٪95,3

مرتفعــا إذ وصــل إلــى  ٪90,3فــي عــام 2017م .وقــد ارتفــع هــذا
المو ِّر ديــن المحلييــن
ً
يُعــد إنفــاق نمــاء القابضــة علــى ُ
االنفــاق بنســبة  ٪5فــي عــام 2018م ليصــل إلــى  160،198،072,900ريــال ُعمانــي.

مكافحــة الفســاد ( )٢ -103 ،٣ -103

تهــدف عمليــة تقييــم المخاطــر فــي نمــاء إلــى تحديــد عوامــل المخاطــر وتقييمهــا وإدارتهــا فــي
جميــع أقســام نمــاء القابضــة وشــركاتها التابعــة ،بمــا فــي ذلــك مخاطــر الفســاد .و يُعــد تقييــم
المخاطــر إلزام ًيــا لجميــع عمليــات المجموعــة ومهــام الخبــراء.
فــي ضــوء دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي والمهنــي فــي مجموعــة نمــاء؛ يتــم إجــراء عمليــات
تقييــم محــددة للمخاطــر علــى مســتوى المجموعــة .وتغطــي عــدة مواضيــع تتعلــق بأوجــه مختلفــة
تعبــر عــن الفســاد ،مثــل تعــارض المصالــح والرشــوة والمكافــآت غيــر القانونيــة واالبتــزاز االقتصــادي
والمبالــغ غيــر المشــروعة التــي تُدفــع لتســهيل تنفيــذ األعمــال .ويتــم تنفيــذ إجــراءات الحــد مــن
هــذه المخاطــر عنــد الكشــف عنهــا.
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)(3 -205 ،2-205 ،1 -205

يســري دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي والمهنــي فــي مجموعــة نمــاء علــى جميــع أعضــاء مجلــس
والمو ِّر ديــن وجميــع األشــخاص
اإلدارة والشــركات التابعــة والموظفيــن والمستشــارين والمقاوليــن
ُ
الذيــن يمثلــون نمــاء القابضــة أو الشــركات التابعــة لهــا فــي عملياتهــا التجاريــة .ويهــدف دليــل
قواعــد الســلوك هــذا إلــى التأكيــد علــى التــزام أخالقيــات مجموعــة نمــاء التــي تتوافــق مــع القوانيــن
وتضــع معيــا ًر ا للســلوك األخالقــي والقانونــي فضــ ًلا عــن المســاعدة فــي الكشــف عــن الفســاد أو أي
مخالفــات ومنــع ارتكابهــا .وفيمــا يلــي مبــادئ وقيــم دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي والمهنــي:

العمــل ضمــن فريق
واحد

الجودة
التركيــز علــى
المشــتركين

النز ا هة

االحترافيــة

االحترام

نظامــا لإلبــاغ عبــر اإلنترنــت عــن أي
ـد ت مجموعــة نمــاء
ً
أعـ ّ
مخالفــات أو عمليــات احتيــال أو انتهــاك أو أي ممارســات
غيــر قانونيــة لمديــري المجموعــة ومســؤوليها
وموظفيهــا الحالييــن والســابقين ومورديهــا ومقاوليهــا
ومشــتركي الخدمــة ويســتطيع مشــتركي مجموعــة
نمــاء اإلبــاغ عــن ســوء الســلوك أو المخالفــات أو
االنتهــاكات أو األنشــطة غيــر القانونيــة كمــا هــو موضــح
فــي السياســة علــى الموقــع اإللكترونــي المخصــص:
 . http://wajib.nama.omتــم وضــع سياســة اإلبــاغ
هــذه تماشــ ًيا مــع سياســة الــردع الخاصــة بالقطــاع
ً
وفقــا للممارســات الحكوميــة وبأفضــل طريقــة
الخــاص
ممكنــة .ويتمثــل الغــرض مــن هــذه السياســة فــي دعــم
رســالة تطويــر المجموعــة وقيمهــا.

الشــركات التابعــة لمجموعــة نمــاء فــي جميــع أنحــاء
الســلطنة حــول سياســة المــوارد البشــرية للمجموعــة.
ويتنــاول التدريــب جميــع المواضيــع المذكــورة فــي
دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي والمهنــي ،بمــا فــي
ذلــك سياســات وإجــراءات المجموعــة .ومــن جانــب آخــر
لــم يتــم تنفيــذ أي تدريــب خــاص بسياســات وإجــراءات
مكافحــة الفســاد التــي تنتهجهــا نمــاء خــال عــام ،2018
كمــا ال توجــد حال ًيــا تقاريــر رســمية صــادرة عــن التدقيــق
الداخلــي فــي نمــاء القابضــة تتعلــق بالفســاد خــال عــام
2018م .وتعتــزم المجموعــة إنشــاء نظــام داخلــي لإلبــاغ
عــن الفســاد داخــل المجموعــة فــي الفتــرة القادمــة.

تشــمل الــدورات التدريبيــة الســنوية لدائــرة المــوارد
البشــرية فــي نمــاء إقامــة دورة توعويــة بشــأن الســلوك
األخالقــي والمهنــي وااللتــزام بهمــا لجميــع موظفــي
الشــركات التابعــة كافــة (بمــا فــي ذلــك تدريــب جميــع
الموظفيــن الجــدد) .ويتمثــل الهــدف مــن هــذا التدريــب
فــي تثقيــف وتوعيــة جميــع الموظفيــن فــي جميــع
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أمــن تقنيــة المعلومــات
)(1 -410 ،3 -103 ،2-103 ،12-102

يُعــد أمــن الحاســب اآللــي أو األمــن الســيبراني فــي عــام  2018وأ ُعيــد اعتمادهــا بحصولهــا علــى
(اإللكترونــي) أو أمــن تقنيــة المعلومــات بمثابــة شــهادة آيــزو .27001
حمايــة ووقايــة لعناصــر نظــم المعلومــات
الرئيســية الثالثــة؛ وهــي :األجهــزة والبرامــج تنفــذ شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة
ركــز مجموعــة نمــاء علــى دمــج مشــروع تقييــم شــبكات األمــن االلكترونــي الــذي
واالتصــاالت .و تُ ّ
حلــول تقنيــة المعلومــات (األمــن) فــي عملياتهــا يتضمــن تقييــم نقــاط الضعــف واختبــار االختــراق
لجميــع أنظمــة وتطبيقــات تقنيــة المعلومــات
لضمــان موثوقيــة الشــبكة.
ّ
التابعــة لمجموعــة نمــاء .و يُنفــذ هــذا اإلجــراء
ّ
تمكنــت
ـدء ا مــن الربــع الثانــي مــن العــام.
تــم إنشــاء شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة ســنو ًيا بـ ً
وتحويلهــا رســم ًيا مــن دائــرة تقنيــة المعلومــات الشــركة فــي عــام 2018م مــن تصميــم وتنفيــذ
فــي نمــاء القابضــة إلــى مؤسســة لحلــول تقنيــة حملــة أمنيــة لجميــع الموظفيــن والمقاوليــن،
ّ
وتمثــل الهــدف مــن هــذه الحملــة فــي تعزيــز
المعلومــات تتبــع مجموعــة نمــاء فــي 3
أغســطس 2018م .ويكمــن الهــدف مــن إنشــاء ونشــر الوعــي باألمــن االلكترونــي لجميــع
الشــركة فــي تقديــم حلــول وخدمــات تقنيــة ا لمو ظفيــن .
المعلومــات المشــتركة لنمــاء القابضــة وجميــع
الشــركات التابعــة لهــا وأي شــركة جديــدة
مملوكــة لنمــاء القابضــة .حصلــت شــركة نمــاء
للخدمــات المشــتركة علــى شــهادة آيــزو 20000
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الطاقــة المتجــددة
)(4-302 ،1 -302
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه
تهــدف خطــة الشــركة ُ
إلــى تنفيــذ سياســة تنويــع مصــادر الطاقــة التــي اعتمدهــا
مجلــس الشــؤون الماليــة ومــوارد الطاقــة فــي ديســمبر
ً
العمانيــة
2017م.
وفقــا لهــذه السياســة ،تخطــط الشــركة ُ
لشــراء الطاقــة والميــاه لشــراء  2650ميجــاواط مــن
مشــاريع الطاقــة المتجــددة وتشــغيل أول محطــة
كهربــاء مســتقلة بالفحــم النظيــف فــي الســلطنة خــال
ســبع ســنوات .وســتقلل هــذه المشــاريع مــن التزامــات
اســتخدام الغــاز الطبيعــي لقطــاع الكهربــاء ،ممــا يتيــح
توفيــر الغــاز للمشــاريع الصناعيــة الجديــدة التــي ســتعزز
النمــو االقتصــادي.
• دراســة الجــدوى الفنيــة واالقتصاديــة
أمــا فيمــا يتعلــق بمحطــة كهربــاء مســتقلة لتحويــل
النفايــات إلــى طاقــة 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.
• محطــة ظفــار لطاقــة الريــاح
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  13محــرك
(توربيــن) تنتــــج طاقـــة تقــدر بـــ  50ميجــاواط ومــن
المتوقــع أن تبــدأ العمليــات التجاريــة للمشــروع بحلــول
الربــع الثالــث مــن عــام 2019م.
• محطــات الكهربــاء المســتقلة بالطاقــة الشمســية
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  500ميجــاواط
فــي واليــة عبــري وذلــك وفقــا لبرنامــج مشــاريع الطاقــة
والميــاه المســتقلة  ،حيــث تــم إصــدار طلــب تقديــم
العــروض للمشــروع إلــى مقدمــي العــروض المؤهليــن
ً
مســبقا فــي يونيــو 2018م وتــم 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
ا لكهر بــا ء .
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تنميــة المــوارد البشــرية
)(3 -103 ،2 -103

تؤمــن مجموعــة نمــاء بثقافــة تطويــر وتنميــة كوادرهــا البشــرية لتحقيــق التحســين المســتمر فــي أعمالهــا
وتعزيــز اإلنتاجيــة .و تُعــد المــوارد البشــرية المحــرك الرئيســي لتحقيــق رؤيــة المجموعــة ومهمتهــا ،حيــث يُعــد
موظفــو مجموعــة نمــاء الركيــزة األساســية لتحقيــق إنجــازات المجموعــة .وتعمــل المجموعــة علــى ضمــان
اســتمرارية عمــل موظفيهــا فــي شــركاتها التابعــة مــن خــال توفيــر البيئــة المناســبة لهــم للتطويــر المســتمر
ً
عــاوة علــى ذلــك ،تهــدف نمــاء باســتمرار إلــى التركيــز علــى العنصــر البشــري والعمــل علــى
بطريقــة مهنيــة.
والعمــل
ٍ
تحفيــز الموظفيــن بشــكل مســتمر ليقدمــوا أفضــل مــا لديهــم .أن اســتراتيجية ونهــج المجموعــة فــي الحفــاظ علــى
دائمــا مــع مثيالتهــا
المواهــب والفــرص الوظيفيــة للعامليــن لديهــا تعــزز قــدرة مجموعــة نمــاء علــى المنافســة
ً
مــن المؤسســات مــن ناحيــة مــا توفــره لموظفيهــا مــن خبــرات عمليــة مميــزة ومزايــا المكافــآت وبرامــج التدريــب
وتنميــة المهــارات ورفــع الكفــاءات المخصصــة للتدريــب والتطويــر .وتلتــزم نمــاء ً
أيضــا بتعزيــز تكافــؤ الفــرص
ومكافحــة التمييــز .أن مصــدر نمــو المجموعــة ونجاحهــا وإبداعهــا هــو قاعــدة موظفيهــا المتنوعــة والماهــرة
والمتمكنــة التــي تضيــف قيمــة ملموســة لمجموعــة نمــاء.
تهــدف المجموعــة إلــى ضمــان تكافــؤ الفــرص الوظيفيــة وتكافــؤ األجــر وتوفيــر التــوزان بيــن متطلبــات العمــل
ومتطلبــات الحيــاة الشــخصية لــكل موظــف .كمــا أن قاعــدة موظفيهــا تشــمل قــوى عاملــة وقــادة مــن ذوي
ً
عــاوة علــى ذلــك ،تهــدف نمــاء
خلفيــات وثقافــات متنوعــة تمثــل األســواق التــي تقــدم خدماتهــا إليهــا وتعمــل فيهــا.
إلــى توفيــر بيئــة عمــل متعاونــة ومتنوعــة وشــاملة يشــعر فيهــا الموظفــون بتقديــر إنجازاتهــم المميــزة والشــعور
باألمــان فــي التصــرف علــى طبيعتهــم ،ف ُينظــر إليهــم كشــركاء ذوي ثقافــات وخبــرات متنوعــة وق ّيمــة ،ومشــاركين
فــي النقاشــات مــع الجهــات الخارجيــة ذات الصلــة ،وبالتالــي التأثيــر االيجابــي علــى شــركاء المجموعــة.

موظفــو مجموعــة نمــاء ()1 -401
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
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٥٠٠
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٥٠٠

٤٤٣
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٢٠١٧
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٠

١٠٠

٥٠٠
٠
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٢٠١٧

٠

يوضــح الشــكالن أعــاه (الشــكل  )١٥و (الشــكل  )١٦إجمالــي عــدد الموظفيــن وكفــاءة الموظفيــن فــي عــام 2017
ً
موظفــا يعملــون
و 2018م .حيــث انخفــض إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي عــام 2018م بنســبة  ٪2.59ليصــل إلــى 2.750
فــي جميــع شــركات المجموعــة فــي الســلطنة .ومــع ذلــك ،زادت كفــاءة الموظفيــن بنســبة  ٪9.11مــا يعنــي أن كل
موظــف فــي المجموعــة يخــدم  443مشـ ً
ـكل رئيســي إلــى
ـتركا فــي عــام 2018م .و يُعــزى انخفــاض عــدد الموظفيــن بشـ ٍ
إيقــاف األعمــال التشــغيلية (فــي  30ســبتمبر 2018م) فــي َموقع ْيــن تابع ْيــن لشــركة الغبــرة للطاقــة وتحليــة الميــاه
وشــركة وادي الجــزي للطاقــة .انخفــض عــدد الموظفيــن فــي هذيــن الموقعيــن بنســبة  ٪54.9و ٪40.8علــى التوالــي
فــي عــام 2018م ،وكان الســبب وراء إيقــاف عمليــات التشــغيل هــو اســتخدام هــذه المواقــع للتقنيــة القديمــة فــي
عملياتهــا والتــي ّأثــرت بدورهــا علــى األداء العــام للمجموعــة وكفاءتهــا حيــث كان مــن المجــدي فنيــا واقتصاديــا
وعــرض عليهــم
إيقافهــا .وتــم تعويــض الموظفيــن المتأثريــن فــي هذ ْيــن الموقع ْيــن بمبالــغ ماليــة لتــرك العمــل ُ
وظائــف بديلــة فــي الشــركات التابعــة للمجموعــة.
تُ ِّ
وضــح األرقــام فــي الشــكل أدنــاه (الشــكل  )١٧و (الشــكل  )١٨إجمالــي توزيــع الموظفيــن حســب الشــركات التابعــة
عامــي 2017م و2018م علــى التوالــي.
فــي
ْ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ٢٠١٧
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١٢٣
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٤١١
٦
٤٤

٢٠٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺒﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه

٣٠٩

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٥٣ ٢١
٤٨

٤٧٥

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

٦١
٦٦

٣٣٦

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

٤٢٢

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٣٨

٦٠٠

٥٠٠

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

٤٠٠

٣٠٠
اﻧﺎث

٢٠٠
اﻟﺬﻛﻮر
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١٠٠

٦٨

ﻧﻤﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

٠

ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ٢٠١٨
 ٨ ٥ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
ﺷﺮﻛﺔ وادي اﻟﺠﺰي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

٣١ ١

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

١٨ ١٧
٢٤
٥٥

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

١٣١

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

٤٠٦
٤
٤٥

٨٩

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٣٠٦
٢٤

٥١

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺒﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه

٥٧

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

٤٨٤
٥٦
٨١

٣٤٥

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٤١٩

ﻧﻤﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

٤٣ ٢٤

٦٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٢٠٠

٣٠٠
اﻧﺎث

الشــكل ١٨

الشــركة (*)

٠

١٠٠

اﻟﺬﻛﻮر

2017م

نســبة التغييــر

2018م
اإلناث

اإلجمالي

الذكور

اإلناث

ا إلجمالي

نمــاء القابضــة

68

38

106

الذكور
43

67

-36,80٪

24

2,40٪

شــركة مســقط لتوزيع
الكهربــاء
شــركة كهربــاء مجان

422

66

488

419

81

500

336

61

397

345

56

401

1٪

شــركة كهربــاء مزون

475

48

523

484

51

535

2٪

العمانيــة
الشــركة ُ
لشــراء الطاقة
و الميا ه
العمانيــة
الشــركة ُ
لنقــل الكهربــاء
شــركة الغبــرة للطاقــة
وتحليــة الميــاه
شــركة تنوير

53

21

74

57

24

81

8,60٪

309

44

353

306

45

351

-0.6,٪

200

6

206

89

4

93

-54,90٪

411

55

466

406

55

461

-1,10٪

شــركة ظفــار للطاقة

123

20

143

131

24

155

7,70٪

شــركة نماء
للخدمــات المشــتركة
شــركة وادي الجزي
للطاقــة
معهــد نمــو لتنميــة
المهارات
ا إل جمالي

0

0

0

18

17

35

100٪

52

2

54

31

1

32

-40,80٪

4

3

7

8

5

13

46,20٪

2453

364

2817

2337

387

2724

جدول ٨

(*) تعكــس البيانــات الخاصــة بعــدد الموظفيــن العــدد النهائــي للبيانــات التــي تــم تجميعهــا فــي مايــو 2019
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ِّ
يوضــح (جــدول  )٨عــدد الموظفيــن مــن الذكــور واإلنــاث فــي كل شــركة تابعــة لمجموعــة نمــاء ،حيــث انخفــض
العمانيــة لنقــل الكهربــاء وشــركة الغبــرة للطاقــة وتحليــة الميــاه
عــدد الموظفيــن فــي نمــاء القابضــة والشــركة ُ
وشــركة تنويــر .ومــن ناحيــة أخــرى ،زاد عــدد الموظفيــن فــي شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء وشــركة وادي الجــزي
للطاقــة وشــركة كهربــاء مــزون وشــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة ومعهــد نمــو لتنميــة المهــارات .وكان
تأســيس شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة الســبب وراء االنخفــاض الملحــوظ فــي عــدد الموظفيــن فــي نمــاء
القابضــة فــي عــام 2018؛ حيــث جــرى نقــل موظفــي نمــاء القابضــة (مــن دائــرة تقنيــة المعلومــات) إلــى شــركة نمــاء
للخدمــات المشــتركة.
مثــل إجمالــي عــدد القــوى العاملــة مــن اإلنــاث فــي
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺠﺪد اﻟﻤﻌ َﻴﻨﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٨
المجموعــة نســبة  ٪14مــن إجمالــي الموظفيــن فــي عــام
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
 .2018حيــث مــن المتعــارف عليــه أن قطــاع الكهربــاء
يعتبــر مــن القطاعــات التــي يزيــد فيهــا أعــداد القــوى
ً
عــادة  .تمتلــك مجموعــة نمــاء
العاملــة مــن الذكــور
٢٥٪
عــدد مــن الذكــور أكثــر مــن اإلنــاث فــي جميــع المجــاالت،
اﻟﺬﻛﻮرباســتثناء اإلدارة .ويتكــرر هــذا ً
أيضــا فــي مســتوى التنــوع
فــي المناصــب القياديــة فــي جميــع إدارات المجموعــة.
اﻧﺎث
لذلــك قــررت نمــاء ضمــن أهدافهــا فــي الفتــرة القادمــة
بشــكل
بالتركيــز علــى تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين
ٍ
أكثــر جديــة ،إذ نؤمــن بتوفيــر بيئــة عمــل تقــدم فــرص
متكافئــة ،إذ أن توظيــف كال الجنســين يمكــن أن يســاعد
تحقيــق مســتويات أداء عاليــة فــي العمــل كمــا هــو
علــى ٧٥٪
متعــارف عليــه .كمــا يتضــح فــي (الشــكل )١٩

ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﺎء ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
١٤٪
اﻟﺬﻛﻮر
اﻧﺎث

٨٦٪
الشــكل ١٩

ً
موظفــا ممــن تــم
ومــن ناحيــة توظيــف قــوى عاملــة جديــدة ،بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن 125
تعيينهــم فــي عــام 2018م .وكمــا يتضــح فــي الشــكل أدنــاه (الشــكل  ،)٢٠جــاءت شــركة كهربــاء
مــزون علــى رأس الشــركات األكثــر تعيي ًنــا للموظفيــن ،تلتهــا ك ًلا مــن شــركة مســقط لتوزيــع
الكهربــاء وشــركة كهربــاء مجــان .ومــن بيــن  125مــن الموظفيــن الجــدد الذيــن تــم تعيينهــم فــي
عــام 2018م؛ كان عــدد الذكــور  100موظــف (  )٪ 75واإلنــاث  25موظفــة ( .)25٪
اﻟﻤﻌ ّﻴﻨﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺠﺪد ُ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺠﺪد اﻟﻤﻌ َﻴﻨﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٨
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ

٣١

٢٥٪
١٩

اﻧﺎث

١٣
٨

٩

٨

٦

٢١

اﻟﺬﻛﻮر

١

٦

٣

٠

ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات

ﺷﺮﻛﺔ وادي
اﻟﺠﺰي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎء
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺒﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻧﻤﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

الشــكل ٢٠

٧٥٪

الشــكل ٢١
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ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨
توضــح األرقــام أدنــاه (الشــكل  )٢٢النســب المئويــة لمعــدل دوران الموظفيــن فــي عــام 2018م حســب الجنــس
والعمــر علــى التوالــي .تعتبــر الفئــة العمريــة بيــن  35و 44ســنة هــي الفئــة األكبــر مــن ناحيــة دوران الموظفيــن ،تليهــا
الفئــة العمريــة مــن  25إلــى  34ســنة .مــن ناحيــة أخــرى ،تعــد الفئــة العمريــة بيــن  18و 24ســنة هــي الفئــة األصغــر.
ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٨
اﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر

١٠٠٪

٥٩٪

٥٧٫٠٠٪

٣٩٪

٣٣٫٣٣٪

٢٧٫٩٠٪

٢٥٪
١٧٫٦٠٪
٠٫٠٠٪

١٫٠٠٪

١٪ ٠٪

٠٪

١٪

٤٪

٠٪

ﻳﺮ

ﺮة ﺔ اﻟ
ﻐﺒ ﻠﻴ
ﺔ اﻟ ﺗﺤ
ﻛ ﺔو
ﺷﺮ ﺎﻗ
ﻄ
ﻟﻠ

ﻤﺎ

ﺸ

ﺎة

ﺎه

ﻛﺔ

ﻤﻴ

ﺘﺮ

ﺎء

ﻨﻮ
ﺔﺗ
ﺮﻛ
ﺷ
ﻴﺔ ﻤﻴ
ﻤﺎﻧ واﻟ
اﻟﻌ ﻗﺔ
ﻛﺔ ﻄﺎ
ﺸﺮ ء اﻟ
اﻟ ﺸﺮا
ﻟ

ﻧ

ء
ﻧﻤﺎ ﻟﻤ
ﺔ تا
ﺷﺮﻛ ﻣﺎ
ﺨﺪ
ﻟﻠ
دي ﻗﺔ
ﺔ وا ﻄﺎ
ﺮﻛ ﻟﻠ
ﺷ ﺰي
ﻟﺠ
ا
ت
ﻮ ﺎرا
ﻧﻤ ﻤﻬ
ﻬﺪ ﺔ اﻟ
ﻣﻌ ﻤﻴ
ﺘﻨ
ﻟ
ﻴﺔ
ﻤﺎﻧ
ﻟﻌ ﺎء
ﺔ ا ﺮﺑ
ﻛ ﻜﻬ
ﺸﺮ ﻞ اﻟ
اﻟ ﻨﻘ
ﻟ

ء اﻟ

ﺎء

ﻀﺔ
ﻘﺎﺑ

ﻂ
ﻣﺴﻘ ﺮﺑ
ﺔ ﻜﻬ
ﺮﻛ ﻊ اﻟ
ﺷ ﻮزﻳ
ﻟﺘ

ﻛﺔ
ﺷﺮ ون
ﻣﺰ

ﺮﺑ
ﻛﻬ

ﻛﺔ
ﺷﺮ ون
ﻣﺰ

ﻛﻬ
ﺮﺑ

الشــكل ٢٢

٨٫٣٣٪
٥٫٥٠٪

٧٪

ﺎء

ﻟ ﺷﺮ
ﻠ ﻛﺔ
ﻄﺎﻗ ﻇ
ﺔ ﻔﺎر

٣٫٢٠٪
٠٫٢٠٪

٠٫٢٨٪

٣٫١٠٪

١٦٪

ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ) ٢٠١٨أ(
ﺑﻴﻦ ٢٤-١٨
١٩٫٨٠٪

ﺑﻴﻦ ٣٤-٢٥
ﺑﻴﻦ ٤٤-٣٥

١٢٫٨٠٪
٨٫٧٠٪

ﺑﻴﻦ ٥٤-٤٥
ﺑﻌﻤﺮ  ٥٥ﻓﺄﻛﺜﺮ

٠٪
٠٪
١٫٠٠٪
٠٪
٠٪

٠٪
٠٫٨٠٪
٠٫٦٠٪
٠٫٦٠٪
١٫٣٠٪

٠٫٢٠٪
١٫٢٠٪
١٫٤٠٪
١٪.
٠٫٨٠٪

٣٫٩٢٪
٠٫١٠٪

الشــكل ٢٣

٠٫٥٠٪
٢٫٢٠٪
٠٫٥٠٪
٠٫٢٠٪
٠٫٥٠٪

ﺷﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون
ﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ) ٢٠١٨ب(
٣٢٫٠٤٪

ﺑﻴﻦ ٢٤-١٨

٢٥٪

ﺑﻴﻦ ٣٤-٢٥
ﺑﻴﻦ ٤٤-٣٥
١٤٫٠٨٪

١٥٫٦٢٪
١٥٫٦٢٪

٠٪

٠٪
١٫٠٠٪
١٫٠٠٪
١٫٢٠٪
٠٪

٠٪

٠٪
٠٪

٠٪

٠٪
٠٪
٠٪

٠٪

٠٪
١٫١٠٪
٠٫٨٠٪
٠٪
١٫٤٠٪

٤٫٣٧٪

٦٫٣١٪

٧٫٦٠٪

٧٫٦٠٪
٣٫١٠٪

٤٫٤٨٪
٥٫٩٧٪
٤٫٤٨٪
٥٫٩٧٪

ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻬﺎرات

ﺷﺮﻛﺔ وادي
اﻟﺠﺰي
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎء
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

٠٪

الشــكل ٢٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺒﺮة
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺗﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﻴﺎه

١١٫٤٠٪

ﺑﻴﻦ ٥٤-٤٥
ﺑﻌﻤﺮ  ٥٥ﻓﺄﻛﺜﺮ

ﻧﻤﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

توضــح المعلومــات الــواردة أعــاه (الشــكل  )٢٣و (الشــكل  )٢٤إجمالــي معــدل دوران الموظفيــن متمثــ ً
ا فــي
اســتقالة الموظفيــن وانتقالهــم مــن شــركة تابعــة إلــى أخــرى .ولــم يتــم احتســاب أعــداد الموظفيــن الذيــن انتقلــوا
بشــكل منفصــل بســبب عــدم وجــود بيانــات متاحــة فــي هــذا الجانــب.
شــركة تابعــة إلــى أخــرى
مــن
ٍ
ٍ
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توظيــف كال الجنســ ْين :تعمــل مجموعــة نمــاء باســتمرار علــى جــذب المواهــب مــع ضمــان توفيــر بيئــة متنوعــة
وشــاملة للجنســين .وبلغــت نســبة اإلنــاث فــي عــام 2018م  ٪14مــن موظفــي المجموعــة .لذلــك ،نعمــل باســتمرار
بنــاء علــى المهــارات ومســتوى الخبــرة  ،وتحقيــق نســب مئويــة
علــى تقديــم فــرص ومكافــآت متســاوية للجنســين
ً
جيــدة التــي تعكــس هــذا االلتــزام.
بلغــت نســبة اإلنــاث فــي مجلــس إدارة مجموعــة نمــاء فــي عــام 2018م  ،٪4.6مــا يمثــل زيــادة بنســبة  ٪1.3عــن عــام
2017م.
تــم تعييــن عضــوة واحــدة فــي مجلــس إدارة مجموعــة نمــاء وثــاث موظفــات فــي فريــق اإلدارة التنفيذيــة بنمــاء
القابضــة.
اتفاقــات المفاوضــة الجماعيــة (  :)٤١-١٠٢مجموعــة نمــاء ال تمــارس اتفاقــات المفاوضــة الجماعيــة بســبب
النظــام القانونــي العمانــي.
التعميــن :تلتــزم المجموعــة بتوظيــف المواهــب المحليــة ،إذ بلغــت نســبة الموظفيــن العمانييــن  ٪94.4مقابــل
 ٪5.6مــن الوافديــن ،بزيــادة قدرهــا  ٪2.4عــن عــام 2017م حســبما يتضــح فــي الشــكل التالــي (الشــكل .)٢٥

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻤﻴﻦ
١٠٠٪
٩٠٪
٩٤٫٤٠٪

٩٢٪

٢٠١٨

٢٠١٧

٨٠٪
٧٠٪
٦٠٪
٥٠٪
٤٠٪
٣٠٪
٢٠٪
١٠٪

الشــكل ٢٥

٠٪

العمانــي وتوفيــر بيئــة ديناميكيــة؛ حيــث بلغــت نســبة
مؤسســة شــابة :تلتــزم المجموعــة بتوظيــف الشــباب ُ
الموظفيــن ممــن هــم تحــت ســن  34ســنة ،٪41و  ٪41ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ســن  35و ،44أي أن نســبة إجمالــي
العامليــن لدينــا ممــن هــم دون  44ســنة .٪82
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المكافــآت والمزايــا
)(3 -401 ،2-401

تســعى المجموعــة إلــى توفيــر مكافــآت ومزايــا تنافســية مــن أجــل جــذب وتوظيــف المواهــب والمهــارات
المناســبة والحفــاظ عليهــا .إذ تُعــد المزايــا الحاليــة المقدمــة تنافســية فــي مجــال عمــل المجموعــة وفــي األســواق
المحليةمقارنــة بالمؤسســات األخــرى .وتتوافــق جميــع عــروض العمــل التــي تقدمهــا المجموعةمــع قوانيــن العمــل
المحليــة والتأمينــات االجتماعيــة واالســتحقاقات ولوائــح التقاعــد .واعتمــدت وزارة القــوى العاملــة فــي الســلطنة
سياســة المــوارد البشــرية للمجموعــة .
يُمنــح جميــع موظفينــا الــذي يعملــون بنظــام الــدوام الكامــل العديــد مــن المزايــا .فيمــا يلــي المزايــا الرئيســية فقــط:
توفيــر قــروض مــن غيــر فوائــد للموظفين،
ـاء علــى مجموعــة مــن المعاييــر
بنـ ً
والشــروط المحددة.

تأميــن علــى الحيــاة يغطــي مــا يصل إلى
 48ضعــف الراتب األساســي الشــهري.
الرعايــة الصحيــة التــي تغطــي التكاليــف
ماليــة للموظــف ومــن يُعيلهــم (الــزوج/
عاما).
الزوجــة وجميــع األطفــال حتى ســن ً 18

تغطيــة العجــز واإلعاقــة.

إجــازة أمومــة مدفوعــة األجر لمدة ســتة
ً
وفقــا للقوانيــن المعمــول
يومــا
وخمســين ً
بهــا فــي الســلطنة ،باإلضافــة إلــى منح
ـو ة لمــدة يومين.
موظفينــا الذكــور إجــازة أ ُبـ ّ

المنــح التعليميــة للموظفيــن المحلييــن
ِ
ـزء ا مــن خطــة التنميــة فــي نماء.
ـ
ج
ـا
ـ
بوصفه
ً
مخصصــات التقاعــد.
أمــا فيمــا يتعلــق بالموظفيــن الذيــن يشــغلون مناصــب عليــا (المســتوى الوظيفــي  18فأعلــى) ،فــإن شــركات
المجموعــة تغطــي مصاريــف الرســوم المدرســية التعليميــة لثالثــة أطفــال بحــد أقصــى والذيــن تتــراوح أعمارهــم
عامــا.
بيــن  3إلــى ً 18
ويبيــن الجــدول أدنــاه (جــدول  )٩أعــداد الموظفيــن مــن الذكــور واإلنــاث مــن ناحيــة العــودة إلــى العمــل ومواصلــة
العمــل بعــد إجــازة رعايــة الطفــل (إجــازة األمومــة واألبــوة) فــي عــام 2018م.
معــدالت العــودة إلــى العمــل ومواصلــة العمــل بعــد إجــازة رعايــة الطفل ،حســب الجنــس في عام 2018م
الذكور

اإلناث

ا لمؤ شر

1222

218

إجمالــي عــدد الموظفيــن الذيــن حصلــوا علــى إجــازة رعايــة الطفــل ،حســب الجنس.

207

63

إجمالــي عــدد الموظفيــن الذيــن عــادوا إلــى العمــل بعــد إجــازة رعاية الطفــل ،حســب الجنس.

207

46

إجمالــي عــدد الموظفيــن الذيــن عــادوا إلــى العمــل بعــد انتهــاء إجــازة رعايــة الطفل والذين مــا زالــوا يعملون
بعــد مــرور اثنــي عشــر شــهرً ا علــى عودتهــم إلى العمــل ،حســب الجنس.

158

42

٪75.3

٪67.4

إجمالــي عــدد الموظفيــن الذيــن يحــق لهــم الحصــول علــى إجــازة رعايــة الطفــل ،حســب الجنس* .

العــودة إلــى العمــل ومعــدالت االحتفــاظ بالموظفيــن الذيــن حصلــوا علــى إجــازة رعايــة الطفل ،حســب
ا لجنس .
جدول ٩

* تــم حســاب أعــداد الموظفيــن هنــا علــى أســاس أحقيــة جميــع الموظفيــن المتزوجيــن الحصــول علــى إجــازة رعايــة الطفل.
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التدريــب والتعليــم
)(3 -103 ،2 -103
قامــت المجموعــة بتطويــر الكفــاءات والمهــارات لــكل الوظائــف وفــق أطــر واضحــة ومحــددة .ومنــذ عــام ،2015
باشــرت مجموعــة نمــاء بتحليــل كفــاءة كل موظــف مقارنــة مــع الكفــاءة والمهــارة المطلوبــة للوظيفــة ،حيــث
بلــغ عــدد الموظفيــن الذيــن تــم تحليــل كفاءاتهــم فــي عــام 2018م  2،354موظف ـ ًا عماني ـ ًا باإلضافــة إلــى وضــع خطــط
التدريــب والتطويــر الالزمــة لتنميــة مهاراتهــم وأدائهــم .وقــد تــم اســتثمار  2،696،000مليــون ريــال عمانــي فــي عــام
 2018مقارنــة ب  1،910،000مليــون ريــال عمانــي فــي عــام  2017بنســبة زيــادة .٪ 41،2
يوضــح الجــدول أدنــاه (الجــدول  )١٠إجمالــي عــدد الموظفيــن الذيــن خضعــوا لتقييــم أدائهــم فــي عام 2017م و 2018م.

)(3 -404 ،1 -404
2017م

 2018م

إجمالــي عــدد الموظفيــن

2817

2724

إجمالــي عــدد الموظفيــن الذيــن خضعــوا لتقييــم األداء

2370

2354

نســبة الموظفيــن الذيــن خضعــوا لتقييــم األداء

٪84.1

٪86.4

جدول ١٠

أنفقــت مجموعــة نمــاء فــي عــام  2018م مبلــغ  2،610،829ريــال ُعمانــي (ال يشــمل المبلــغ إنفــاق شــركة ظفــار للطاقــة
لعــدم توافــر المعلومــة) علــى برامــج تدريــب الموظفيــن ،أي أعلــى مــن عــام 2017م بحوالــي  ،٪22.7ويوضــح الشــكل
عامــي 2017م و 2018م حســب الجنــس
أدنــاه (الشــكل  )٢٦متوســط أيــام تدريــب موظفــي مجموعــة نمــاء فــي
ْ
(باســتثناء شــركة نمــاء للخدمــات المشــتركة وشــركة الغبــرة للطاقــة وتحليــة الميــاه وشــركة وادي الجــزي
للطاقــة حيــث ال تتوافــر ســجالت حــول عــدد أيــام التدريــب)

ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻳﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
٤٥
٤١٫٨٧
أﻳﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺬﻛﻮر

٣٦٫٠٧

٣٩٫٣٤

٤٠
٣٨

٣٥
٣٠
٢٥

أﻳﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻧﺎث

٢٠
١٥
١٠
٥

الشــكل ٢٦

٢٠١٨
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٠

ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

برامــج تعزيــز مســتوى مهــارات الموظفيــن وبرامــج المســاعدة االنتقاليــة ()2 -404
برنامــج «رواد»

كجــزء مــن خطــط تحقيــق رؤيــة المجموعــة ،تــم إنشــاء برنامــج «رواد » أحــد البرامــج التــي ّ
تنفــذ لجميــع شــركات
مجموعــة 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 مــن مجموعــة نمــاء .خضــع مرشــحو برنامــج رواد ألنشــطة مركــز
مزيجــا مــن المناقشــة الجماعيــة ودراســات الحالــة ومحــاكاة الفريــق ومقابــات شــخصية
التقييــم التــي تتضمــن
ً
لتحديــد الكفــاءة وتدريبــات وأنشــطة فرديــة ،واســتهدف ذلــك الكفــاءات القياديــة الســبع لنمــاء ،وهــي:
• إدارة الكفــاءة الشــخصية
• بنــاء قــدرات الموظفيــن
• تحقيــق التم ّيــز التشــغيلي
• القــدرة علــى رســم مالمــح المســتقبل
• مهــارات إدارة التغييــر
• مهــارات إدارة المشــتركين وأصحــاب العالقــة
• تحقيــق النتائــج

تو ّلــى معهــد نمــو لتنميــة المهــارات تدريــب الدفعــة الثانيــة مــن برنامــج رواد بالشــراكة مــع
شــركة تكاتــف الرائــدة فــي الســلطنة ،ليتــم تدريبهــم عــن طريــق المعهــد العالمــي لدراســات
اإلدارة  .HECParisويعتبــر هــذا المعهــد أحــد 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

ﻧﺘﺎﺋﺞ اداء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ر ّواد ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
٦٪

ﻣﻤﺘﺎز

١١٪

٢٦٪

ﺟﻴﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
مل ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

٣١٪

٢٦٪
الشــكل ٢٧

يوضــح (الشــكل  )٢٧أعــاه نتائــج األداء فــي برنامــج ر ّو اد الدفعــة الثانيــة ،حيــث حصــل أكثــر مــن نصــف المشــاركين
بقليــل علــى نتائــج (درجــات) ممتــازة وجيــدة وحصــل  ٪31مــن المشــاركين علــى نتائــج متوســطة وكانــت نتائــج ٪11
أقــل مــن المتوســط ،ولــم يلتحــق بالبرنامــج اثنــان مــن المرشــحين فقــط ( يُ ّ
مثــان  ٪6مــن إجمالــي الدفعــة) لظــروف
شــخصية خاصــة بهمــا.
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برنامــج «تطويــر»

خصيصــا لشــركة كهربــاء مــزونِّ .
نفــذ التدريــب
ص ِّمــم
برنامجــا تدريب ًيــا
يُعــد برنامــج تطويــر
ً
قائمــا علــى الكفــاءة؛ ُ
ً
ً
فــي معهــد نمــو لتنميــة المهــارات بالتنســيق مــع مؤسســة فرانكليــن كوفــي ،أحــد الــرواد العالمييــن فــي مجــال
ً
مكثفــا لمــدة عشــرة
وتضمــن تدري ًبــا
االستشــارات والتدريــب بدبــي .أقيــم البرنامــج التدريبــي فــي نوفمبــر 2018م،
ّ
يقــد م لعــدة دفعــات علــى مــدى عــام واحــد ويتضمــن
أيــام علــى المهــارات القياديــة .جديــ ٌر بالذكــر أن البرنامــج
ّ
منهجيــن يســتهدفان خمســة مــن بيــن الكفــاءات القياديــة الســبع لمجموعــة نمــاء وهــي إدارة الكفــاءة الشــخصية
وبنــاء قــدرات الموظفيــن وقيــادة التميــز التشــغيلي وإدارة التغييــر وتحقيــق النتائــج .وقــد أنهــت الدفعــة األولــى مــن
ً
الحقــا.
برنامــج تطويــر دورتهــا التدريبيــة ،ومــن المقــرر والمخطــط لــه تدريــب أكثــر مــن ســتة دفعــات

مبــادرة «منهجيــة ليــن» « »LEAN Managementفــي معهــد نمــو لتنميــة المهــارات

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.
ً
مشــاركا مــن مختلــف اإلدارات واألقســام بالمجموعــة ،كمــا تــم العمــل علــى 18
وانطلــق البرنامــج بتدريــب 57
مشــروعا فــي  . 2018كمــا يســعى المعهــد إلــى تقديــم البرنامــج ألكثــر مــن  200موظــف بنهايــة عــام  2019فــي  9شــركات
با لمجمو عــة .

الصحــة والســامة والبيئــة المهنيــة
)(3 -103 ،2 -103

تؤمــن مجموعــة نمــاء بــأن ســامة الموظفيــن وصحتهــم ورفاهيتهــم دعائــم أساســية لتكويــن ثقافــة مثمــرة
فعالــة.
وبيئــة ّ

ومــن منطــق الواجــب المهنــي واألخالقــي لــدى مجموعــة نمــاء ،تســعى المجموعــة إلــى الحفــاظ علــى المعاييــر
الدوليــة واألداء العالــي للصحــة والســامة والبيئــة والســعي نحــو تحقيــق الهــدف المنشــود المتمثــل فــي توفيــر
خدمــات كهربــاء آمنــة ومســتدامة .وتتوافــق معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة فــي مجموعــة نمــاء مــع معاييــر
الصحــة والســامة والبيئــة ذات الصلــة الســائدة فــي الســلطنة بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة .وتلتــزم الشــركات
التابعــة للمجموعــة (شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء وشــركة كهربــاء مــزون) لنظــام إدارة الســامة والصحــة
المهنيــة  ،18001المتعلــق بسلســلة تقييــم الصحــة والســامة المهنيــة وأنظمــة إدارتهــا.
تلتــزم المجموعــة بوضــع أهــداف أداء الصحــة والســامة والبيئــة وقيــاس النتائــج وتقييــم العمليــات وتحســينها
باســتمرار مــع ضمــان تطبيــق أفضــل الممارســات والخدمــات مــن خــال اســتخدام أنظمــة اإلدارة الفعالــة ،وتســعى
مجموعــة نمــاء إلــى مواصلــة هــذا االلتــزام بمــا يحقــق مصلحــة موظفيهــا ومشــتركيها ومقاوليهــا والجهــات التــي
قــد ّ
تتأثــر بعملياتهــا.
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ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

لجنــة الصحــة والســامة والبيئــة المهنيــة ( )1-403

تــم تشــكيل لجنــة الصحــة والســامة والبيئــة فــي مجموعــة نمــاء فــي عــام  2018وتشــمل علــى أعضــاء يمثلــون
مديــري الصحــة والســامة والبيئــة فــي كل شــركة تابعــة للمجموعــة؛ لتحديــد وقيــادة المبــادرات االســتراتيجية التــي
انســجاما مــع رؤيــة المجموعــة .وتتبــع اللجنــة أيضــا
تهــدف باســتمرار إلــى تعزيــز وتطويــر عناصــر الصحــة والســامة
ً
تنفيــذ مبــادرات الصحــة والســامة فــي جميــع أقســام المجموعــة وتوجهيهــا ورصدهــا؛ لضمــان تحقيــق األهــداف
قد مــا فــي تحقيقهــا،
المرجــوة .وتقــدم اللجنــة تقاريــر بانتظــام حــول تطويــر مبــادرات الصحــة والســامة والمضــي ً
ومــع ذكــر التحديــات التــي تتــم مواجهتهــا ،وترفــع هــذه التقاريــر إلــى مديــري اإلشــراف الرئيســيين الســتراتيجية
المجموعــة (  )SROبرئاســة الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة نمــاء.
وتتطلــع اللجنــة إلــى توفيــر بيئــة عمــل خاليــة مــن اإلصابــات والحــوادث .حيــث تهــدف المجموعــة إلــى تســجيل جميع
إحصائيــات الحــوادث فــي نظــام نمــاء لــإدارة المتكاملــة  NIMSلمتابعــة هــذه الحــوادث والتقليــل منهــا بشــكل دقيــق
ّ
موظفي
توجــه حاســم لتعزيــز وترســيخ ثقافــة الســامة ،كالتــزام مهني وأخالقــي ،بيــن
وســريع .يضــاف إلــى ذلــك أن هنــاك ُّ
مجموعــة نمــاء ،ومقاوليهــا ،وكذلــك فــي أوســاط شــرائح المجتمــع المحلــي.
ّ
ركــزت مجموعــة نمــاء فــي عــام  2018م علــى إدخــال التحســينات األساســية فــي ثالثة مجــاالت رئيســية ،وهي:
 -1تعزيــز الــدور القيــادي لدوائــر الصحــة والســامة والبيئــة علــى جميــع المســتويات.
 -2إدراج أهــداف الصحــة والســامة فــي األهــداف التشــغيلية لجميــع الدوائــر.
 -3تعميــم الــدروس المســتفادة مــن الحــوادث.
( )2-403

ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﺎء ﻟﻌﺎم ٢٠١٧م
اﻟﻮﻓﻴﺎت

ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﺎء ﻟﻌﺎم ٢٠١٨م
اﻟﻮﻓﻴﺎت

٣

اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ

اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ

٨

ﺣﺎﻻت ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺻﺎﺑﺎت

٢١٥

اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﺮﺟﺔ

١١
٨٢

اﻻﺳﻌﺎﻓﺎت ا وﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﺮﺟﺔ

٢٠٢١

٣١١١

ا وﺿﺎع ﻏﻴﺮ اﻣﻨﺔ

٢٢٢٨٤

اوﺿﺎع ﻏﻴﺮ اﻣﻨﺔ

٩

ﺣﺎﻻت ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ا ﺻﺎﺑﺎت

١٢

اﻻﺳﻌﺎﻓﺎت اوﻟﻴﺔ

٤

شكل ٢٨

١٦٧٤٠

شكل ٢٩

وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكلين (الشــكل  )٢٨و (الشــكل  )٢٩أعــاه ،تحســن أداء الصحــة والســامة فــي مجموعــة
بشــكل عــام مــن عــام 2017م إلــى عــام  2018م ،حيــث انخفضــت حــاالت العمــل المق ّيــدة وحــاالت اإلســعافات
نمــاء
ٍ
األوليــة واألوضــاع غيــر اآلمنــة بنســبة  ٪8.4و ٪61.9و .٪24.9ومــن جانــب آخــر ،زادت حــاالت الوفــاة والحــوادث المضيعــة
للوقــت والحــاالت الحرجــة بنســبة  ٪ 25و ٪ 11.2و.٪ 35.1

معــدل تكــرار الحــوادث المضيعــة لوقــت العمل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻧﻤﺎء

ﻧﻤﺎء
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٠٫١١

٠

٠٫١٢

٠٫٠٥

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٧

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻤﻴﺎه

ﺷﺮﻛﺔ
وادي اﻟﺠﺰي
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻐﺒﺮة
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺗﺤﻠﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻴﺎه

ﺷﺮﻛﺔ
ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

ﺷﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﻘﻂ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
٧
٦

٦٫٢٦

٥
٤
٣
٢
١
٠٫١٥

٢٠١٨

٢٠١٧

٠

٢٠١٨

٠٫١٤

٠٫٠٤

٠

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٨

٠

٢٠١٧

٢٠١٨

٠

٢٠١٧
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٠٫١٨

٢٠١٨

٠٫٤٣

٠٫٤٢

٢٠١٧

٢٠١٨

٠٫٤٣

٢٠١٧

٠

٢٠١٨

٠

٢٠١٧

٠٫٣٣

٢٠١٨

٠٫٣٠

٢٠١٧

٠٫٢٧

٢٠١٨

٠

٢٠١٧

٠

حــوادث الوفــاة واإلصابــات المضيعــة لوقــت العمل

تولــي مجموعــة نمــاء أهميــة قصــوى لمعاييــر الصحــة والســامة والبيئــة ،حيــث تعتبرهــا جــزء ا ً ال يتجــزأ مــن قيــم
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.

ســاعات العمــل اآلمنــة التراكميــة للعمــال (بالمليــون)
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻧﻤﺎء

ﻧﻤﺎء
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻤﻴﺎه

ﺷﺮﻛﺔ
وادي اﻟﺠﺰي
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻐﺒﺮة
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺗﺤﻠﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻴﺎه

ﺷﺮﻛﺔ
ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

ﺷﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﻘﻂ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
٧٠

٧٢٫٧٩٧

٦٠

٦١٫٩٨١

٥٠
٤٠
٣٠
٢٨٫٠١١
١٥٫٩٠٤

٢٠١٨

٢٠١٧

٠٫١٦٦

٠٫١١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٨

١٨٫٢٣٤

٢٠١٧

٢٠

٢٠٫٢٨٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٠٫٩٣٦

٠٫١٥٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٠٫٥٠٦

٢٠١٨

٠٫٤٨٢

٢٠١٧

٥٫٤١٢

٢٠١٨

٦٫٩٧٢

٢٠١٧

٢٫٣٤٢

٢٠١٨

٢٫٣٢٤

٢٠١٧

٣٫٧٥٢

٤٫٩٩٦

٢٠١٨

٢٠١٧

١٠

٩٫٩٣٨ ١٠٫٣٦٨
٣٫٦١٠

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٨

١٫٥٥٦

٠

٢٠١٧
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حملــة الصحــة والســامة والبيئــة

ّ
دشــنت مجموعــة نمــاء حملــة الصحــة والســامة والبيئــة لعــام 2018م لموظفــي المجموعــة ومقاوليهــا .ركــزت
الحملــة علــى «القواعــد المنقــذة للحيــاة» التــي تهــدف إلــى تعزيــز دوائــر الصحــة والســامة والبيئــة ودعمهــا لغــرس
الثقافــة المطلوبــة نحــو تحقيــق أهــداف الصحــة والســامة والبيئــة .يتولــى معهــد نمــو لتنميــة المهــارات مســؤولية
عقــد ورش عمــل الحملــة مــن خــال التعــاون مــع مديــري ومستشــاري الصحــة والســامة والبيئــة الرئيســيين
لتطبيــق القواعــد المنقــذة للحيــاة وتنفيذهــا .نُ ّفــذت الحملــة فــي خمســة أشــهر مــن خــال  50ورشــة عمــل؛ شــملت
 1500موظــف وكبــار موظفــي مقاولــي المجموعــة الذيــن نقلــوا محتــوى القواعــد التــي اكتســبوها مــن خــال هــذه
الحملــة لموظفــي شــركاتهم.
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تعزيــز رضــى المشــتركين

تواصــل شــركات التوزيــع تعزيــز جــودة الخدمــات المقدمــة للمشــركين علــى جميــع المســتويات وتنفــذ هــذه
الشــركات اســتراتيجياتها مــن خــال إعــادة هيكلــة العمليــات وتطبيــق أحــدث التقنيــات والحفــاظ علــى مواردنــا
بشــكل مســتمر لتلبيــة متطلبــات المشــتركين واحتياجاتهــم .ولــذا لــم
البشــرية وضمــان التنميــة المســتدامة
ٍ
تتلقــى المجموعــة أي شــكاوى رســمية بشــأن انتهــاكات خصوصيــة العميــل أو فقــدان بياناتــه خــال هــذه الفتــرة.

التســويق والتواصــل

ـرة وفعالــة ،وتضمــن عمليــة االتصــال والتســويق
تتواصــل المجموعــة
ـة ومباشـ ٍ
ـة واضحـ ٍ
دائمــا مــع المشــتركين بطريقـ ٍ
ً
لــدى المجموعةالشــفافية الكاملــة وااللتــزام بالمعاييــر الدوليــة ،وهــي طريقــة المجموعــة إلبقــاء المشــتركين علــى
علــم بأنشــطتهم واســتخداماتهم للخدمــات الحاليــة مــع الشــركات التابعــة لمجموعــة نمــاء والطالعهــم علــى
ٍ
آخــر التطــورات بشــأن الخدمــات الجديــدة.
تحــرص المجموعــة علــى تســويق جميــع الخدمــات بطريقــة أخالقيــة ومباشــرة .ولــم تواجــه أي مشــكالت تتعلــق
بعــدم االلتــزام باللوائــح واألدلــة والمواثيــق غيــر اإللزاميــة المتعلقــة باالتصــال والتســويق ،بمــا فــي ذلــك اإلعــان
والترويــج والرعايــة.
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وخــال عــام  ،2018تمكنــت شــركات التوزيــع مــن تحســين باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــدم خدمــة الرســائل النصيــة
قنــوات قــراءة العــدادات والدفــع اإللكترونيــة وتوزيــع القصيــرة تنبيهــات فوريــة خاصــة بالنشــاط والتحديثــات
الفواتيــر بشــكل كبيــر .فقــد تزايــد اســتخدام المشــتركين المتعلقــة بالخدمــات ،ويوفــر الموقــع الرســمي
لقنــوات الدفــع اإللكترونيــة لمــا نســبته  ٪ 28،4مــن لمشــتركينا إمكانيــة الوصــول لالســتعالم عــن
عمليــات الدفــع ،كمــا حققــت الشــركات مــا نســبته  92،7الحســاب ،بمــا فــي ذلــك معلومــات عــن الرصيــد واإلبــاغ
 ٪لدقــة قــراءات العــدادات الفعليــة .كمــا ســاهمت هــذه عــن انقطــاع الكهربــاء وقــراءة العــداد الذاتيــة وفواتيــر
الخدمــات فــي ارتفــاع نســبة رضــى المشــتركين وانخفــاض كهربــاء المشــتركين وتقريــر عــن فواتيــر الكهربــاء
تكلفــة قــراءة العــدادات وتوزيــع الفواتيــر ،حيــث بلغــت للمشــتركين والبيانــات وتنزيــل النمــاذج مثــل نمــوذج
النســبة المئويــة لرضــى المشــتركين عــن الخدمــات  74الطلــب والمعاييــر الكهربائيــة والترخيــص باإلضافــة
ً
إلــى معلومــات وخيــارات الدفــع فــي أي وقــت ،ويمكــن
مقارنــة بالعــام المنصــرم.
 ٪بنســبة زيــادة ٪4
ً
أيضــا الحصــول علــى معــدل
للمشــترك فــي الخدمــة
كمــا ركــزت شــركات توزيــع الكهربــاء علــى زيــادة فعاليــة االســتهالك الشــهري للســنوات الســابقة واحتســاب
العــد ادات واســتخدام أحــدث التقنيــات الحديثــة التعرفــة المنعكســة علــى التكلفــة.
قــراءة
ّ
فــي هــذا المجــال .فقــد وظفــت الشــركات أدوات وأجهــزة
حديثــة لقــراءة العــدادات باإلضافــة إلــى اســتخدام تقنيــات • عــززت شــركات التوزيــع مــن كفــاءة قــراءة العــدادات
العــدادات الذكيــة بهــدف قــراءة العــدادات عــن بعــد .نتــج لتصــل إلــى  ٪ 92.7كمتوســط ســنوي فــي عــام 2018م
ذلــك عــن انخفــاض كبيــر فــي عــدد االستفســارات عــن مقابــل  ٪ 88.6فــي عــام 2017م.
• عــززت شــركات التوزيــع مــن اســتخدامها للقنــوات
الفواتيــر فــي عــام  2018مقارنــة بعــام .2017
اإللكترونيــة لتوزيــع الفواتيــر .حيــث تــم إرســال خــال عــام
فــي عــام  ،2018تــم قــراءة أكثــر مــن  ٪ 50مــن اســتهالك  2018مــا نســبته  ٪ 18.4مــن فواتيــر المشــتركين عــن
الكهربــاء فــي الســلطنة عــن بُعــد باســتخدام تقنيــات طريــق البريــد اإللكترونــي والرســائل النصيــة القصيــرة
إلــى المشــتركين مقابــل  ٪ 13.4فــي عــام 2017م ،وبلغــت
العــدادات الذكيــة.
النســبة فــي بعــض شــركات التوزيــع أكثــر مــن .٪ 40
نمــو ا ملحوظــ ًا فــي
كمــا بلــغ عــدد العــدادات المســبقة الدفــع فــي مجموعــة • شــهدت قنــوات الدفــع اإللكترونيــة
ً
نمــاء إلــى أكثــر مــن  50ألــف عــداد المقدمــة مــن قبــل عــام  2018م .وقــد ارتفعــت نســبة الفواتيــر المدفوعــة
شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء وشــركة كهربــاء عبــر هــذه القنــوات  ٪28.4كمعــدل ســنوي فــي عــام 2018
ـد ا م ،فــي حيــن بلــغ المتوســط  ٪17فــي عــام 2017م.
مــزون .وقــد أثبتــت هــذه العــدادات علــى أنهــا مناســبة جـ ً
ســجل ممتــاز فــي حــل
للشــقق والمجمعــات الســكنية ،كمــا أن المشــتركين • حافظــت شــركات التوزيــع علــى
ٍ
التجارييــن يفضلــون اســتخدامها لالســتفادة مــن الطاقــة الشــكاوى والــرد علــى االستفســارات علــى مــدار العــام،
وبلــغ متوســط نســبة حــل الشــكاوى  ٪96.5فــي  6أيــام
الكهربائيــة بصفــة مؤقتــة.
عمــل.
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• نركــز فــي مجموعــة نمــاء علــى تطويــر خدماتنــا بلــغ إجمالــي عــدد المشــتركين المشــاركون فــي
وتحســينها فــي جميــع قنــوات التواصــل مــع المشــتركين .االســتطالع الربــع الســنوي حوالــي  10،072مشــترك ،وارتفــع
ُ
بشــكل عــام بنســبة  ٪4فــي
و تجــري شــركات التوزيــع بعمــل دراســة ربــع ســنوية مســتوى رضــى المشــتركين
ٍ
لمعرفــة آراء المشــتركين حــول الخدمــات التــي تقدمهــا
عــام  2018م ليصــل إلــى  ٪74مقارنــة بالعــام المنصــرم.
ً
عــاوة علــى ذلــك ،تُجــري شــركات التوزيــع
الشــركات.
اســتطالعا ســنو ًيا لمعرفــة تصــورات المشــتركين
ً
المتعلقــة بموثوقيــة الخدمــة .و تُســتخدم نتائــج هــذه يوضــح الرســم البيانــي (الشــكل  )٣٣أدنــاه المقياســين
االســتطالعات فــي ســبيل تحســين خدمــات شــركات الرئيســيين المحســوبين فــي اســتطالع رضــى المشــتركين
التوزيــع والتزويــد.
 ،علــى النحــو التالــي.
 -1المؤشــر القائــم علــى المعاملــة – يحســب قيــاس رضــى
تركــز مجموعــة نمــاء علــى تطويــر وتحســين خدماتهــا فــي
المنجــزة.
جميــع قنــوات التواصــل الخاصــة بهــا .تقــوم المجموعــة المشــتركين عــن المعاملــة ُ
بتصميــم اســتبيان ربــع ســنوي للمشــتركين لقيــاس  -2المؤشــر القائــم علــى اتجاهــات ومؤشــرات رصــد
رضاهــم واســتبيان ســنوي آخــر لفهــم توقعاتهــم مــن البيانــات – يحســب قيــاس مــدى رضــى المشــتركين عــن
قد مــة.
المجموعــة .يتــم اســتخدام نتائــج االســتبيان الســنوي الخدمــة
الم َّ
ُ
لتحســين خدمــات المجموعــة المقدمــة للمشــتركين.
ﻗﻴﺎس رﺿﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

ويوضــح (الشــكل  )٣٢أدنــاه عــدد المشــتركين
المشــاركين فــي االســتطالع الربــع ســنوي لعــام 2018م.

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎﻫﺎت
وﻣﺆﺷﺮات رﺻﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

٨٧٫١٪
٨٣٫٨٪ ٨٤٫٣٪

٨٢٫٣٪

٨٠٫٧٪
٧٨٫٣٪

اﺳﺘﻄﻼع اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻌﺎم  ٢٠١٨م

٧٦٫٧٪

٧٦٫٩٪

اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

٢،٥٥٤

٢،٥٠٧

اﻟﺮﺑﻊ اول

الشــكل ٣٢

اﻟﺮﺑﻊ ااﻟﺜﺎﻧﻲ

٢،٥١٥
٢،٤٩٦

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺮﺑﻊ اول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

الشــكل ٣٣

بشــكل عــام
ارتفــع مســتوى رضــى المشــتركين نســب ًيا
ٍ
فيمــا يتعلــق بالمؤشــر القائــم علــى المعاملــة والمؤشــر
القائــم علــى اتجاهــات ومؤشــرات رصــد البيانــات لــكل
ثالثــة أشــهر ،كمــا يتضــح فــي (الشــكل  )٣٣أعــاه.
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ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٧م
٢٢٪

٢٤٪

ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ

ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ

٧٦٪

٧٨٪
الشــكل ٣٤

الشــكل ٣٥

ً
لعامــي 2017م و 2018م
مقارنــة بيــن آراء المشــتركين
توضــح األرقــام المذكــورة أعــاه (الشــكل  )٣٤و (الشــكل )٣٥
ّ
مرتفعــا نســبي ًا والــذي
فيمــا يتعلــق بموثوقيــة توفيــر الطاقــة لمجموعــة نمــاء و يُعــد مســتوى موثوقيــة الطاقــة
ً
يقــارب  ٪80فــي كال العاميــن بالرغــم مــن انخفاضــه بنســبة  ٪2فــي عــام  2018م.

ناحيــة أخــرى ،أعــرب عــدد مــن المشــتركين عــن مخاوفهــم مــن عــدم دقــة فواتيــر الكهربــاء،
مــن
ٍ
وتعاملــت المجموعــة نمــاء مــع هــذه المالحظــات بجديــة .حيــث قامــت شــركات التوزيــع بتحســين
كفــاءة قــراءة العــدادات بنســبة  ٪96.7فــي عــام  .2018وكمــا تــم ذكــره ســابق ًا  ،تــم قــراءة أكثــر مــن
 ٪50مــن اســتهالك الكهربــاء فــي الســلطنة عــن بُعــد باســتخدام تقنيــات العــدادات الذكيــة فــي عــام
المرتفــع ممــن يســتهلكون
 .2018حيــث يتــم تثبيــت هــذه العــدادات للمشــتركين ذوي االســتهالك ُ
أكثــر مــن  1.5ميجــاوات ســنو ًيا.

84

ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

صــورة وســمعة مجموعــة نماء

أجــرت مجموعــة نمــاء دراســة ّ
نفذتهــا جهــة مســتقلة لقيــاس مســتويات الوعــي والمعرفــة بالمجموعــة فضــ ًلا عــن
العالمــات التجاريــة لشــركات نمــاء لتوزيــع الكهربــاء ومســتوى ملكيــة األســهم وســمعة الشــركة ،وأخيــ ًر ا الوقــوف
علــى تصــورات الجمهــور العامــة لقطــاع الكهربــاء مقابــل القطاعــات العامــة األخــرى.

المدة

2017م

 2018م

ســبتمبر -أكتوبــر

أكتوبــر -نوفمبــر

2222

2267

حجــم العينــة

المقابــات الشــخصية بمســاعدة المقابــات الشــخصية بمســاعدة
.الحاســب اآللي
.الحاســب اآللي

المنهجيــة
جدول ١١

ُجريــت هــذه الدراســة فــي عــام 2017م وأ ُجريــت مجــد ًد ا فــي عــام  2018م .وبلغــت فتــرة المشــاركة مــع حجــم العينــة
شــخصا فــي الدراســة فــي عــام 2017م مــن المجتمــع المحلــي (وهــم ليســوا
شــهر ْين فــي كل مــرة ،وشــارك 2222
ً
شــخصا فــي عــام  2018م ،وكانــت
بالضــرورة مشــتركي أو مســتخدمي خدمــات المجموعــة) ،بينمــا شــارك 2267
ً
المقابــات الشــخصية بمســاعدة الحاســب اآللــي بمثابــة منهجيــة التفاعــل الرئيســية المتبعــة فــي جمــع البيانــات
المطلوبــة لهــذه الدراســة.
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻤﺎء ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ (٢

إجمالــي نســبة الوعي
المجموعــة 1

المجموعــة ٢

61

83

75

89

63

81

62

81

59

78

54

78

٤٩

 ٣ﻧﻤﺎء

٣١

٤٩

٦

٣٤
٢٦

٥٠
٥١
٤٢
٤٧

الشــكل ٣٦
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 ٥ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

٢٧

 ٣ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

٢٩

 ٧ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

٢٩

 ٢ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻤﺎء ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ (٢

إجمالــي نســبة الوعي
المجموعــة 1

المجموعــة ٢1

61

83

98

96

89

97

82

96

93

100

91

93

٤٩
٣٤

٣١
٤٥
٣١

٤٨
٥١
٢٤

١٧

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

١٨

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

٣٤

٢٩

١١

٤٧
٣٣

٤٧
اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

 ٣ﻧﻤﺎء

اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن
ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

١٣

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

أول ﻣﺎ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎل

الشــكل ٣٧

ســجلت شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء مــن بيــن شــركات نمــاء لتوزيــع الكهربــاء ،أعلــى مســتوى مــن الوعــي
ّ
ناحيــة أخــرى ،انخفــض الوعــي بشــركة
بالعالمــة التجاريــة يليهــا شــركة كهربــاء مــزون وشــركة كهربــاء مجــان ،ومــن
ٍ
ظفــار للطاقــة وشــركة تنويــر فــي عــام 2017م (المجموعــة األولــى) .وفــي عــام  2018م (المجموعــة الثانيــة) ،ســجلت
شــركات نمــاء لتوزيــع الكهربــاء مــع شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء أعلــى نســبة وتلتهمــا شــركة كهربــاء مــزون
ّ
وتذكرهــا مرتفعــة فــي مناطقهــا
وشــركة كهربــاء مجــان ،وال تــزال عمليــات معرفــة شــركات نمــاء لتوزيــع الكهربــاء
وكان أعلــى مســتوى معرفــة تلقائــي ســجلته شــركة ظفــار للطاقــة.
ً
ســجلت
مقارنــة بالمؤسســات العامــة األخــرى فــي الســلطنة ،فــي عــام  2018م،
فيمــا يتعلــق بمعرفــة مجموعــة نمــاء
ّ
شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء ثالــث أكبــر كيــان تــم تذكــره ومعرفتــه فــي ُعمــان ،وجــاءت نمــاء القابضــة فــي
المرتبــة الخامســة.
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المســؤولية المجتمعيــة
)(1 -413 ,2-203 ,3 -103 ,2 -103
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
إﺟﻤﺎﻟﻲ
 ١٦ﻣﺒﺎدرة

٩
رﻋﺎﻳﺎت

٤٦١٢٨
ﺳﺎﻋﺔ
ﺗﺪرﻳﺐ

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ

رﻳﺎدة اﻋﻤﺎل

٣٧٤،٨٩٥
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

٧
ﻣﺸﺮوﻋﺎت

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ٦٠٨٥إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

اﻻﺑﺘﻜﺎر
تؤمــن مجموعــة نمــاء بــأن تمكيــن وتنميــة المجتمــع مــن أولوياتهــا فــي تحقيــق االســتدامة المؤسســية التــي تتطلــع
وبشــكل عــام ،تســعى المجموعــة إلــى تطويــر
لهــا وتؤمــن بدورهــا فــي إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي أهــم جوانــب عملهــا.
ٍ
المجتمــع المحلــي بيئــة العمــل والتأثيــر اإليجابــي علــى الموظفيــن لتحقيــق التشــغيل المســتدام والحفــاظ علــى
مكانتنــا االقتصاديــة .ونتطلــع إلــى تحقيــق المزيــد مــن األهــداف مــن خــال إشــراك األطــراف الفاعلــة وتشــجيع التوجيــه
واالســتباقية .تشــمل الدعائــم التــي ترتكــز عليهــا المســؤولية المجتمعيــة لــدى المجموعــة ريــادة األعمــال واالبتــكار
وبنــاء القــدرات (بمــا فــي ذلــك تعزيــز جوانــب العمــل التطوعــي فــي ســلطنة ُعمــان) والصحــة والســامة والبيئــة
والمجتمــع والثقافــة .حيــث تــم إنفــاق  374،895ريــال ُعمانــي فــي برامــج المســؤولية المجتمعيــة للمجموعــة فــي
عــام 2018م .وفيمــا يلــي المبــادرات التــي دعمتهــا ونفذتهــا مجموعــة نمــاء فــي إطــار المســؤولية المجتمعيــة التــي
تتبناهــا.

ريــادة األعمال

• برنامــج “الشــركة” إلنجــاز ُعمــان
تؤمــن مجموعــة نمــاء بــدور المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة فــي التنميــة االقتصاديــة للســلطنة .لذلــك،
تولــي المجموعــة اهتمــام كبيــر بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة مــن خــال توجهــات المســؤولية
مو لــت مجموعــة نمــاء برنامــج
المجتمعيــة فــي المجموعــة .وبقصــد تعزيــز مفهــوم ريــادة األعمــال فــي الســلطنةّ ،
“الشــركة” التابــع لمؤسســة إنجــاز ُعمــان للعــام الثالــث .ويقــدم برنامــج إنجــاز ُعمــان “الشــركة” المعرفــة للجوانــب
االقتصاديــة األساســية لطــاب المــدارس والكليــات والجامعــات مــن خــال إنشــاء وإدارة مؤسســات تجاريــة حقيقيــة،
إذ يتعلــم الطــاب كيفيــة إنشــاء الشــركات وكيفيــة تأســيس مؤسســات تجاريــة مــع أنظمــة عملهــا وإداراتهــا بمــا
يناســب القوانيــن فــي الســلطنة .ويســتعين االستشــاريون المتطوعــون ،الذيــن يقدمــون استشــاراتهم للطــاب
المشــاركين فــي البرنامــج ،بمجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة العمليــة واألدوات التقنيــة التكميليــة لوضــع تماريــن
العمانــي
للطــاب تســتهدف اســتخدام التفكيــر اإلبداعــي لديهــم .ويســاعد البرنامــج فــي تطويــر إمكانــات الشــباب ُ
لتأســيس المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة .ويســتهدف برنامــج إنجــاز ُعمــان “الشــركة” الطــاب مــن مســتويات
المــدارس والجامعــات ويشــجعهم علــى تصميــم وإنشــاء منتجــات وخدمــات مســتدامة تضمــن اســتمرارية
أعمالهــم .ويعــرف البرنامــج ً
ّ
ســتمكنهم
أيضــا الطــاب فيمــا يتعلــق بالســوق والعديــد مــن أســاليب العمــل التــي
مــن تأســيس أعمالهــم التجاريــة (الشــركات) .وفــي عــام 2018م ،شــاركت  22مؤسســة فــي البرنامــج الــذي أفــاد 924
طال ًبــا شــاركوا وأنشــأوا  93شــركات طالبيــة (شــركات حقيقيــة تتــم إدارتهــا مــن قبــل الطــاب) .باإلضافــة إلــى ذلــك،
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شــارك  117متطــوع فــي تنفيــذ البرنامــج ومتابعتــه بمــا يشــمل  8424ســاعة عمــل.
• مشــروع التدريــب فــي مجــال الكهربــاء ضمــن برنامــج القيمــة المحليــة المضافــة
فــي عــام  ، 2017تــم إجــراء دراســة مــن قبــل معهــد نمــو لتنميــة المهــارات  ، NICDإحــدى شــركات مجموعــة نمــاء
ومجلــس مراجعــة قواعــد التوزيــع وهــي لجنــة تحــت مظلــة شــركات التوزيــع بمجموعــة نمــاء والتــي أســفرت عــن
العمانييــن للعمــل فــي قطــاع الكهربــاء بنســبة  .٪ 10وعــاوة علــى ذلــك ،مــا بيــن عامــي
أهميــة زيــادة فنيــي الكهربــاء ُ
 2016و  ، 2017تــم التوصــل إلــى أن  200فنــي عمانــي تقدمــوا بطلــب الحصــول علــى التراخيــص المطلوبــة للعمــل فــي
قطــاع الكهربــاء لكــن  5٪فقــط 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 تطويــر البرنامــج لمــدة  7أشــهر ،مقســم إلــى تدريــب نظــري وعملــي ،ل  75متــدرب .وقــد تــم عقــد  12ورشــة
ّ
مرخصــا
وتمكــن  60فن ًيــا
عمــل لمــدة  18،000ســاعة تدريبيــة .فــي نهايــة البرنامــج ،اجتــاز  ٪ 80مــن المشــاركين االختبــار
ً
عمان ًيــا مــن دخــول قطــاع الكهربــاء .جديــر 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.
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االبتكــــار
• منصــة المــدن الذكيــة فــي ُعمان
تعاونــت مجموعــة نمــاء ،مــع مجلــس البحــث العلمــي فــي هــذا المشــروع الرائــع «المنصــة المعرفيــة إلدارة أنشــطة
المــدن الذكيــة فــي ُعمــان » .وتلعــب المــدن الذكيــة دور ا ً هامــ ًا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي ُعمــان  ،وتعزيــز
المكانــة الدوليــة وتحســين نمــط الحيــاة للمجتمــع .وتكمــن أهــداف المشــروع فــي المســاهمة فــي إدخــال ابتــكارات
فرصــا لتعزيــز االقتصــاد مــن
المــدن الذكيــة واختبــار الحلــول الذكيــة التــي تســتهدف تحديــات المــدن .وســيوفر ذلــك
ً
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
وكــون المجموعــة مــن أحــد األعضــاء المؤسســين لمنصــة المــدن الذكيــة ،تعتبــر هــذه المبــادرة واحــدة مــن إنجــازات
االســتدامة لعــام  . 2018حيــث تــم جــذب  120مشـ ً
ـاركا حتــى اآلن مــع  20فريــق مســجل واإلعــان عــن  6فائزيــن .كمــا تــم
احتضــان الفــرق الفائــزة مــن قبــل مجلــس البحــث العلمــي لتكــون مهيئــة كمؤسســات صغيــرة ومتوســطة.

بنــاء القدرات
• فعاليــة ( ) Global Shapers Community
تعاونــت مجموعــة نمــاء مــع «  ،« Global Shapers Communityوهــي مبــادرة تابعــة للمنتــدى االقتصــادي
العالمــي ،مــن خــال رعايــة مؤتمــر Shape MENA 2018الــذي اســتضافته  ، Muscat Hubوفــي إطــار الشــراكة
البالتينيــة ،قامــت مجموعــة نمــاء بدعــم المؤتمــر ،الــذي تــم عقــده فــي الفتــرة مــن  7إلــى  9ديســمبر  ، 2018ضمــن
شــعار «إيجــاد القيمــة المشــتركة »( :اإلنســان ،واألرض  ،واإلنتاجيــة( .وتهــدف Global Shapers Community
إلــى 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.
• مؤتمــر إثــراء 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 الخدمة
المدنيــة والجمعيــة الدوليــة لتطويــر األفــراد واألداء  IAPPDخــال الفتــرة مــن  2إلــى  3أبريــل  2018فــي فنــدق كــراون بالزا ،
مســقط .عقــد المؤتمــر تحــت رعايــة معالــي الشــيخ خالــد بــن عمــر المرهــون  ،وزيــر الخدمــة المدنيــة .حيــث كنــا نهدف إلى
المشــاركة فــي بنــاء ثقافــة اإلنتــاج واإلنجــاز والكفاءة.
• رفــع مســتوى الوعــي بالجوانــب القانونيــة للتحديــات المجتمعيــة
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،قمنــا كمجموعــة نمــاء بتمويــل الجماعــة القانونيــة فــي جامعــة الســلطان قابــوس التــي
بــادرت إلــى نشــر وتعزيــز الوعــي القانونــي حــول المشــكالت والتحديــات الرئيســية التــي تواجــه المجتمــع.
• المنتــدى العمانــي للشــراكة والمســؤولية االجتماعيــة لجريــدة الرؤيــة
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.
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• دعــم مركــز ُعمــان للحوكمــة واالســتدامة ( )١٣-١٠٢
عضــو ا فــي مركــز عمــان للحوكمــة
كجــزء مــن التــزام مجموعــة نمــاء بسياســة االســتدامة ،أصبحــت المجموعــة
ً
واالســتدامة )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.
• برنامــج «و يّاكم»
برنامــج «وياكــم» هــو أحــد أولــى مبــادرات سياســة االســتدامة التــي أطلقتهــا المجموعــة فــي عــام . 2014ويهــدف
المشــروع إلــى تعزيــز ثقافــة التطــوع فــي الســلطنة مــن خــال المشــاركين الذيــن ســيصبحون قــدوة فــي مجتمعاتهــم
مســتداما .شــهدت اإلصــدارات
المحليــة مــن خــال دعــم مختلــف مبــادرات التنميــة والتــي يمكــن أن تخلــق تأثيــ ًر ا
ً
الســابقة مــن البرنامــج حضــو ًر ا كبيــ ًر ا مــن قبــل الشــباب ،إمــا مــن الفــرق التطوعيــة أو مــن مــن قامــوا بتشــكيل فــرق
عمــل تطوعيــة جديــدة للمشــاركة فــي مســابقات المشــروع.
ونظــر ا ً لزيــادة األعاصيــر المتكــررة مؤخــر ا ً والتــي شــكلت خطــر ا ً 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 بيــن فــرق العمــل التطوعــي
واألطــراف المســؤولة التــي تديــر األزمــات فــي ُعمــان .ثانيــا ،تدريــب فــرق العمــل التطوعــي علــى إدارة األزمــات وحــاالت
معتمــد ا لقيــادات فريــق العمــل التطوعــي .وقــد تــم تنظيــم  12ورشــة عمــل فــي 11
برنامجــا
الطــوارئ .أخيــ ًر ا ،تقديــم
ً
ً
محافظــة لتدريــب  1،140متطوعــ ً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 خــال
مشــروع بنــاء قــدرات الشــباب .وقــد كانــت نتائــج البرنامــج علــى النحــو التالــي:
 .1إعــداد الدليــل اإلرشــادي والتــي تتضمــن نظــم الحوكمــة والتصنيفــات المتعلقــة بمجــال العمــل التطوعــي
 .2تدريــب فــرق العمــل التطوعــي علــى الدليل اإلرشــادي.
سيســاعد هــذه الدليــل المنظمــات والشــركات علــى معرفــة آليــة عمــل المتطوعيــن ودعــم المنظمــات غيــر
ً
مشــاركا يمثلــون فــرق
الحكوميــة والفــرق لبنــاء مجموعاتهــم فــي هيــاكل تنظيميــة مناســبة .تــم تدريــب 390
التطــوع واألفــراد المتطوعيــن والمنظمــات التــي تعمــل فــي المشــاريع االجتماعيــة.
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الصحــة والســامة والبيئــة
• برنامــج بيتــي آمن
أطلقــت مجموعــة نمــاء الموســم الثالــث مــن مشــروع «بيتــي آمــن» ســع ًيا وراء تحقيــق الهــدف الرئيســي بترســيخ
ثقافــة الصحــة والســامة ورفــع مســتوى الوعــي بالمهــارات الالزمــة للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ والحــوادث
المحتملــة فــي المنــزل.
ّ
بــدأت هــذه المبــادرة عندمــا تــم إطــاق المشــروع فــي عــام  2015حيــث تــم تدريــب أكثــر مــن  400شــخص مــن ســكان
واليــة بوشــر حــول اإلســعافات األوليــة ومكافحــة الحرائــق ومهــارات الســامة المنزليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم
تزويــد  200منــزل فــي واليــة بوشــر بمعــدات اإلســعافات األوليــة ومعــدات مناســبة لمكافحــة الحرائــق.
وبعــد نجــاح المواســم الســابقة مــن المشــروع ،ارتــأت مجموعــة نمــاء توســيع نطــاق المشــروع ليشــمل جميــع أرجــاء
الســلطنة؛ مســتهدفين فئــات مختلفــة مــن المجتمــع (ربــات البيــوت واألمهــات وطــاب المــدارس والجامعــات
والكليــات) باإلضافــة إلــى دعــم األطــراف ذات العالقــة األخــرى التــي تُســاهم فــي تعزيــز جوانــب الصحــة والســامة
والبيئــة .احتضنــت مجموعــة نمــاء إحــدى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وهــي «أجيــال الهمــة» وفريــق «أســعف
تضمــن سلســلة مــن األنشــطة والمحاضــرات.
التطوعــي» لتنفيــذ هــذا المشــروع الــذي
ّ
قــد م البرنامــج تدريبــات عمليــة علــى كيفيــة الحفــاظ علــى ســامة المنــزل والكهربــاء فيــه واإلســعافات األوليــة
ّ
باإلضافــة إلــى كيفيــة عــاج اإلصابــات الســطحية .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تعاونــا فــي مجموعــة نمــاء مــع الهيئــة
العامــة للدفــاع المدنــي واإلســعاف فــي تنظيــم ورش عمــل متعلقــة بتدريــب إطفــاء الحرائــق ومكافحتهــا .قدمــت
شــخصا فــي  10محافظــات بمجمــوع  6750ســاعة تدريبيــة.
المجموعــة التدريــب لـــ 1350
ً
• قواعــد نمــاء المنقــذة للحيــاة
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 مطلق ـ ً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،500فــرد ا ً 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:

50

عــدد ورش العمل
المشــاركون مــن مجموعــة نمــاء فقط

1،500

ســاعات التدريب

180

وتواصــل شــركات مجموعــة نمــاء حمــات توعويــة مكثفــة حــول معاييــر وضوابــط الصحــة والســامة والبيئــة خــال
عــام  ، 2018والتــي شــملت معظــم المشــاريع ومناطــق التشــغيل .كذلــك تــم تنظيــم  7زيــارات 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.

المجتمــع والثقافــة

باإلضافــة إلــى مــا جــاء أعــاه ،دعمــت مجموعــة نمــاء تأســيس المجلــس العــام بواليــة نــزوى مــن خــال تمويــل إحــدى
الفــرق التطوعيــة المســؤولة عــن تأســيس المجالــس .تســعى مجموعــة نمــاء إلــى تشــجيع الشــباب علــى المشــاركة
فــي األنشــطة التطوعيــة التــي لهــا تأثيــر إيجابــي علــى المجتمــع.
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التعامــل مــع المورديــن والمقاوليــن
المســؤولين ()9-102

تعــزز مجموعــة نمــاء مــن عملياتهــا فــي مجــال
المشــتريات فيمــا تشــجع الشــركات المتعاقــدة معهــا
والمورديــن علــى التعامــل بطــرق أخالقيــة واحترافيــة فــي
المو ِّر ديــن والمقاوليــن
هــذا الخصــوص .إذ يتع ّيــن علــى ُ
فــي مجموعــة نمــاء االمتثــال لمتطلبــات القوانيــن
واللوائــح المحليــة وااللتــزام بهــا .ومــن خــال تطبيقنــا
للممارســات المختلفــة فــي تتبــع أنشــطة المورديــن
والمقاوليــن لــم نكتشــف حتــى هــذه اللحظــة أي فئــة مــن
المو ِّر ديــن تُ
ّ
شــكل مخاطــر محتملــة بالغــة تتعلــق
فئــات ُ
بالنواحــي االجتماعيــة أو البيئيــة أو حقــوق اإلنســان أو أي
نشــاط أو ممارســات عمــل ســلبية فــي هــذا المجــال.

المو ِّر ديــن
عمليــة تقديــم العطــاءات واختيــار ُ

تط ّبــق مجموعــة نمــاء وبشــكل صــارم سياســة
المشــتريات علــى جميــع ممارســات سلســلة التوريــد
وعمليــات الشــراء وأنشــطة تقديــم العطــاءات .وتنــص
هــذه السياســة بوضــوح علــى جميــع معاييــر تقييــم
المو ِّر ديــن وعمليــة موافقــة لجنــة المناقصــات
ُ
ومصفوفــة االعتمــاد المالــي.
المو ِّر ديــن المحتمليــن -فــي جميــع
يجــب علــى جميــع ُ
عمليــات الشــراء لــدى المجموعــة -تقديــم عطاءاتهــم
ً
وفقــا للمتطلبــات الــواردة فــي (طلــب تقديــم العــروض)
الــذي يعــرض جميــع التفاصيــل المتعلقــة بنطــاق
العمــل ،ومــن ثــم يعمــل فريــق المشــتريات جن ًبــا إلــى
جنــب مــع الفريــق الــذي يطلــب الخدمــة  /المنتــج فــي
مجموعــة نمــاء علــى تقييــم المتطلبــات الفنيــة الالزمــة
لنطــاق العمــل .ويأخــذ الفريــق فــي االعتبــار ً
أيضــا النقــاط
المو ِّر ديــن و الخبــرة و
الرئيســية األخــرى مثــل قــدرات ُ
الســمعة و الجــودة و تكلفــة المنتجــات أو الخدمــات
والقــدرة علــى تقديمهــا.
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المبــادرة العالميــة إلعــداد
التقاريــر  :300البيئــة
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إدارة التأثيــر البيئــي فــي
مجموعــة نمــاء

التأثيــر البيئــي لــدى مجموعــة نمــاء
()4-302 ،1-302

)(3 -103 ,2-103 ,12-102

تــدرك مجموعــة نمــاء أهميــة المــوارد البيئيــة وأثرهــا
علــى أداء عملياتهــا .حيــث تلتــزم المجموعــة بــاألداء
المتميــز فيمــا يتعلــق بالصحــة والســامة والبيئــة،
األمــر الــذي يُعــد ً
مهمــا لنجــاح أعمــال المجموعــة.
أيضــا
ً
نهجــا احتراز ًيــا لتحديــد المخاطــر واتخــاذ تدابيــر
وتنتهــج
ً
وقائيــة للتخفيــف مــن أيــة أضــرار محتملــة التــي قــد تلحــق
دائمــا عــن
بالموظفيــن والبيئــة كمــا تبحــث المجموعــة
ً
فــرص لتحســين المــوارد بمــا يضمــن عمليــات توفيــر
للطا قــة .
تلتــزم مجموعــة نمــاء لجميــع القوانيــن والقواعــد
واللوائــح المعمــول بهــا فــي الســلطنة .ونتبــع أكثــر
المعاييــر المحليــة صرامـ ً
ـة عنــد اتخــاذ القــرارات مــن خــال
السياســات واإلجــراءات التــي تتبعهــا المجموعــة فيمــا
يتعلــق بالصحــة والســامة والبيئــة أو قواعــد الســلوك
ً
جاهــدة
األخالقــي والمهنــي .تراقــب المجموعــة وتســعى
لالمتثــال لمعاييــر الصناعــة والقوانيــن واللوائــح البيئيــة
المعمــول بهــا .تُعــد الشــركات التابعــة للمجموعــة
(شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء وشــركة كهربــاء
مــزون) علــى اعتمــاد األيــزو  14001الــذي يُ ّ
ركــز علــى النظــم
البيئيــة والمناهــج المحــددة مثــل عمليــات التدقيــق
واالتصــاالت وتحليــل دورة الحيــاة باإلضافــة إلــى التحديــات
البيئيــة مثــل تغيــر المنــاخ .قدمــت المجموعــة تقاريــر
عــن إدارة الميــاه وإدارة االنبعاثــات الكربونيــة وإدارة
النفايــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،نعتــزم فــي مجموعــة
نمــاء إنشــاء نظــام شــامل لمراقبــة أدائنــا البيئــي
ســهل
وبوجــه عــام ،س ُت
وتقييمــه وتقديــم تقاريــر حولــه.
ّ
ٍ
مبــادرات المجموعــة وأفضــل الممارســات المتبعــة
إحــداث تأثيــر بيئــي إيجابــي .ومــن خــال نظــام تتبــع
الشــكاوي أو المخالفــات لــم يتقــدم أي فــرد أو مؤسســة
إلينــا بشــكوى رســمية جــراء اآلثــار الســلبية علــى البيئــة.

تقــوم المجموعــة بإعــداد تقاريــر حــول التأثيــر البيئــي
فيمــا يتعلــق بقضايــا البيئــة والميــاه والطاقــة
واالنبعاثــات الكربونيــة الملموســة .كمــا تُقــدم تقاريــر
عــن أداء أعمــال المجموعــة واإليــرادات وتغييــرات البنيــة
األساســية وتعيينــات الموظفيــن والمبــادرات البيئيــة
بالقيمــة المطلقــة والقيمــة النســبية.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز
٢٢,٣٧٠,٠٠٠

٢٢,٣٩٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٨

٢٠١٧

٠

الشــكل ٣٨

وكمــا هــو مبيــن فــي (الشــكل  )٣٨أعــاه ،تحســنت
كفــاءة اســتهالك الغــاز فــي مجموعــة نمــاء بنســبة
 ٪4.55فــي عــام  ،2018مــا أدى إلــى انخفــاض اســتهالك الغــاز
بنســبة  ٪0.09علــى إثــر تحديــث النظــام باســتخدام أحــدث
التقنيــات فــي شــبكة الربــط الرئيســية وشــبكة شــركة
ظفــار للطاقــة.

المنهجيــة
تركــز مجموعــة نمــاء علــى الجوانــب البيئيــة األكثــر
ً
أهميــة التــي يمكــن التحكــم فيهــا مباشــر َة والحفــاظ
عليهــا والتوافــق معهــا لتحقيــق أي تقــدم .ستتماشــى
المبــادرات ومســتوى أداء المجموعــة مــع هــذه
االســتراتيجية نحــو توجيــه التقــدم فــي المســتقبل.
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انبعاثــات الغــازات الكربونيــة
)(5 -305 ،4-305 ،1-305 ،1 -302

تعمــل مجموعــة نمــاء علــى الحــد مــن تأثيــر االنبعاثــات
الكربونيــة لديهــا فــي جميــع الشــركات التابعــة .وتأتــي
االنبعاثــات الكربونيــة غالبــ ًا مــن خــال اســتهالك وقــود
المركبــات واالنبعاثــات الناتجــة عــن شــركات الكهربــاء.
تُحســب االنبعاثــات غيــر المباشــرة المبلــغ عنهــا بحســب
اســتهالك الكهربــاء.
يتــم مراقبــة وتتتبــع اســتهالك المــوارد الطبيعيــة مثــل
وقــود المركبــات والطاقــة .ولذلــك ،فــإن المجموعــة
تعمــل علــى الحصــول علــى خيــارات وبدائــل تحســن
انبعاثــات الوقــود باعتبارهــا مــن األمــور التــي يمكــن
التحكــم بهــا والتقليــل مــن أثرهــا الســلبي ،كمــا يتــم
العمــل علــى استكشــاف واســتخدام مصــادر الطاقــة
المتجــددة ،إلــى أن ذلــك يرتبــط بمــدى التطــور والتقــدم
فــي تقنيــات الحفــاظ علــى الطاقــة وإيجــاد مصــادر إيجابيــة
لخفــض االنبعاثــات فــي المســتقبل.

وكمــا يتضــح فــي (الشــكل  ،)٣٩فقــد زاد اســتهالك
المجموعــة للكهربــاء عــن عــام 2017م بنســبة .٪11
وتلتــزم المجموعــة بمراقبــة اســتهالك الكهربــاء مــن
خــال تنفيــذ المبــادرات الداخليــة للحــد مــن اســتهالك
الكهربــاء فــي المســتقبل

وقــود المركبات
اﺳﺘﻬﻼك وﻗﻮد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت )ﻟﺘﺮ(
٥٤٩،١٨٧,٠١

٥٥٦،٦٣٥,٩٠

٦٠٠،٠٠٠٫٠٠
٥٠٠،٠٠٠٫٠٠
٤٠٠،٠٠٠٫٠٠
٣٠٠،٠٠٠٫٠٠

الكهربــاء

٢٠٠،٠٠٠٫٠٠

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﻴﺠﺎواط(

١٠٠،٠٠٠٫٠٠

١٢٠٠٠٠٫٠٠
١٠٢٫٧٩٥,٥٠
٩٢٢٦١,٠٤

١٠٠٠٠٠٫٠٠

الشــكل ٤٠

٨٠٠٠٠٫٠٠

٢٠١٨

٢٠١٧

٠٫٠٠

االنبعاثــات الناجمــة عــن أســاطيل المركبــات تعكــس
٦٠٠٠٠٫٠٠
اســتخدام موظفــي مجموعــة نمــاء الذيــن يتنقلــون
ألداء المهــام الرســمية باإلضافــة إلــى تغطيــة الخدمــات
٤٠٠٠٠٫٠٠
اللوجســتية الرســمية .لقــد تــم رصــد مســتويات األداء
٢٠٠٠٠٫٠٠
الخاصــة باالنبعاثــات الناتجــة فــي جميــع الشــركات التابعــة
للمجموعــة والتــي تشــكل مســاهمة بســيطة فــي
٠٫٠٠
ً
٢٠١٧
٢٠١٨
مقارنــة
التقليــل مــن تأثيــر االنبعاثــات الكربونيــة
الشــكل ٣٩
ً
ووفقــا للشــكل
باســتهالك الكهربــاء كطاقــة مباشــرة.
يعتمــد اســتهالك الكهربــاء فــي مجموعــة نمــاء علــى مــدار
أعــاه ،انخفــض اســتهالك المجموعــة للوقــود عــن
عــدة أشــهر علــى مســاحة المبانــي واألصــول واســتخدام
عــام 2017م بنســبة  .٪1و يُعــزى ذلــك إلــى انخفــاض عــدد
المعــدات وكفــاءة الطاقــة والعمليــات التجاريــة األخــرى.
الموظفيــن وإيقــاف العمــل فــي موقع ْيــن تشــغيلي ْين.
ويبــدو أن التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء هــي أكثــر
مــا تســتهلك الطاقــة وبشــكل كبيــر فــي األيــام البــاردة
والحــارة.
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اســتهالك الورق ()١-٣٠١

ا لميــــــــا ه
)(5 -303 ،3 -303 ،2 -303

تقــوم المجموعــة بتتبــع اســتهالك الميــاه فــي جميــع
الشــركات التابعــة مــن خــال عــدادات الميــاه .حيــث
تتماشــى المبــادارات المتعلقــة بالحفــاظ علــى الميــاه
وإعــادة اســتخدامها مــع االســتراتيجية البيئيــة بفضــل
االســتهالك الواعــي والحفــاظ علــى الميــاه وحســن
ا ســتعما لها .
تُعــد الهيئــة العامــة للميــاه المــورد الرئيســي للميــاه.
وكمــا يتضــح فــي الشــكل أدنــاه ،زاد اســتهالك المجموعــة
للميــاه عــن عــام 2017م بنســبة  .٪5وتلتــزم المجموعــة
بمراقبــة جميــع أنمــاط اســتهالك الميــاه مــن أجــل تنفيــذ
المبــادرات الداخليــة للحــد مــن اســتهالك الميــاه فــي
ا لمســتقبل .

تــم رصــد اســتهالك الــورق لعامــي 2017م و 2018م .وقــد
أشــارت البيانــات إلــى كميــة الــورق المشــتارة مــن قبــل
جميــع الشــركات التابعــة والتــي تتضمــن رزم أوراق
بحجــم  A4فقــط .وتســتثني البيانــات األوراق األخــرى
المســتهلكة مثــل التقاريــر والمســتندات القانونيــة
والفواتيــر وغيرهــا .وكمــا يتضــح فــي الشــكل أدنــاه ،زاد
اســتهالك المجموعــة مــن الــورق بنســبة  ٪5عــن عــام
2017م .ومــع ذلــك ،تلتــزم المجموعــة باإلبــاغ عــن كل
اســتخدام للــورق مــن جانــب الموظفيــن ومراقبتــه فــي
ســبيل تقليــل اســتخدام الــورق كل عــام.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮرق )ﻋﺪد اﻻوراق(
١٨٩،٩٠٥

١٨١،٠٢٧

١٦٠،٠٠٠

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه )ﺟﺎﻟﻮن(
٣١٫٢٥٤٫٠٠٠,٠٠

١٤٠،٠٠٠
٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠,٠٠

٢٩٫٧١٨٫٨٥٧,١٤

١٢٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠,٠٠

٨٠،٠٠٠

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠,٠٠

٦٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠,٠٠
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠,٠٠
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠,٠٠
٥٫٠٠٠٫٠٠٠,٠٠
الشــكل ٤١

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠٠،٠٠٠
١٨٠،٠٠٠

٠,٠٠

يرتبــط تصريــف الميــاه مــن مقــر شــركات مجموعــة نمــاء
بقنــوات تصريــف البلديــة فــي أراضــي الواليــات .حيــث تعمــل
المجموعــة علــى االنتقــال مــن مرحلــة الســيطرة علــى
مســتوى األداء وإعــداد تقاريــر فــي هــذا الشــأن إلــى مراقبــة
االســتهالك بوعــي والحفــاظ علــى الميــاه مــن خــال األجهــزة
والعمليــات الفعالــة لتوفيــر الميــاه وترشــيد اســتعمالها
إلعــادة اســتخدام الميــاه لــري األراضــي الزراعيــة وتصريفهــا
بطريقــة إيجابيــة.
ٍ

٢٠،٠٠٠
الشــكل ٤٢

٢٠١٨

٢٠١٧

٠

وتبــذل المجموعــة جهــو ًد ا واضحــة لتقليــل اســتخدام
الــورق علــى مســتوى العمليــات التشــغيلية ،.حيــث ّ
ركــزت
شــركات التوزيــع فــي عــام 2018م علــى تعزيــز قنــوات
قــراءة العــدادات والقنــوات اإللكترونيــة وكذلــك تقديــم
الفواتيــر .وقــد زاد عــدد المشــتركين الذيــن يســتخدمون
ـادة كبيـ ً
القنــوات اإللكترونيــة زيـ ً
ـرة ليصــل إلــى  .٪28.4كمــا
حققــت ً
أيضــا شــركات التوزيــع  ٪92.7مــن كفــاءة قــراءات
العــدادات ،مــا أدى إلــى توفيــر الجهــود وتقليــل تكاليــف
ا لتشــغيل .
ركــزت شــركات التوزيــع ً
وقــد ّ
أيضــا علــى تطويــر حلــول
قــراءة العــدادات الخاصــة بهــا واســتخدام التقنيــات
المتقدمــة فــي هــذا المجــال .وتضمــن ذلــك توزيــع أدوات
وأجهــزة متقدمــة علــى المشــتركين لقــراءة العــدادات
واســتخدام تقنيــات القــراءة الذاتيــة للعــدادات لقــراءة
العــدادات عــن بُعــد .أدى هــذا التركيــز إلــى تقليــل عــدد
الزيــارات المطلوبــة لقــراءة العــدادات مــن قبــل شــركات
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التوزيــع .فــي عــام 2018م ،تــم قــراءة أكثــر مــن  ٪ 50مــن
اســتهالك الكهربــاء فــي الســلطنة عــن ُبعــد باســتخدام
تقنيــات العــدادات الذكيــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تســتخدم المجموعــة العديــد
مــن التقنيــات فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى الحــد مــن
االنبعاثــات الكربونيــة (الناتجــة عــن اســتهالك الــورق)،
وذلــك باســتخدام الرســائل النصيــة القصيــرة التــي
عــر ض تنبيهــات فوريــة للنشــاط والتحديثــات المتعلقــة
تَ ِ
بالخدمــات دون اســتخدام الــورق .يوفــر الموقــع الرســمي
لمشــتركي الخدمــات الوصــول إلــى المعلومــات المطلوبــة
دون الحاجــة إلــى طباعــة األوراق واســتخدامها.

التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية علــى
التغيــرات المناخيــة
)(3 -103 ،2 -103

ً
وفقــا لنتائــج العديــد مــن الدراســات التــي أجرتهــا الشــركة
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ،وضعــت مجموعــة
ُ
نمــاء خطــة طموحــة لالســتفادة مــن الطاقــة المتجــددة.
يعــد مســتوى كثافــة الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح
فــي البــاد فــي واقــع األمــر مــن أعلــى المســتويات فــي
العالــم ،ويمكنــه تلبيــة االحتياجــات مــن الكهربــاء.
ً
ونتيجــة لهــذا التوجــه نحــو التحــول إلــى االعتمــاد علــى
الطاقــة المتجــددة والنظيفــة ،فقــد أطلقــت المجموعــة
نمــاء والشــركات التابعــة لنــا العديــد مــن مشــاريع توليــد
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح .وتهــدف المجموعــة
إلــى زيــادة مســاهمة مختلــف مشــاريع الطاقــة المتجــددة
لتصــل إلــى مــا بيــن  ٪25و  ٪ 30مــن إجمالــي الكهربــاء
المو ّلــدة فــي الســلطنة بحلــول عــام 2030م ،وإجمالــي
الطاقــة المتجــددة المتوقــع توليدهــا إلــى  2،560ميجــاواط
فــي عــام 2025م.

شــهد عــام 2018م تحقيــق مــا يلي:
• وضــع خارطــة طريــق اســتراتيجية الطاقــة المتجــددة
للمجموعــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف تنويــع مصــادر
ا لطا قــة .
• مواصلــة العمــل علــى تدشــين أول محطــة لطاقــة
الريــاح مــن نوعهــا فــي الســلطنة بطاقــة إنتاجيــة 50
ميجــاواط والتــي مــن المتوقــع افتتاحهــا فــي عــام 2019م.
• االنتهــاء مــن دراســة الجــدوى إلنشــاء محطــات
هجينــة (الطاقــة الشمســية والديــزل)؛ إذ تــم اختيــار 11
موقعــا لتنفيــذ المشــروع ،وتــم بموجــب الدراســة طــرح
ً
ا لمنا قصــة .
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النفايــات وإعــادة التدويــر
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يتــم فــي مجموعــة نمــاء بمراقبــة جــودة الميــاه التــي تُعــاد إلــى البحــر مــن بعــد عمليــات التشــغيل والتحقــق منهــا
ً
وفقــا للوائــح وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة وذلــك فــي شــركات التوليــد التابعــة لمجموعــة نمــاء .حيــث تخضــع
كافــة الميــاه التــي يتــم تصريفهــا فــي المحيــط لالختبــار بعــد تحليتهــا للتأكــد مــن جودتهــا ودرجــة حرارتهــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بشــركات التوزيــع التابعــة لمجموعــة نمــاء وفــي أثنــاء مرحلــة تصميــم أي محطــة ،يجــب علــى
ً
وفقــا للمرســوم الســلطاني رقــم2001/114 :
الشــركة الحصــول علــى تصريــح مــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة
الصــادر بشــأن قانــون حمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث .وللحصــول علــى التصاريــح ،يقــدم المقــاول إلــى الــوزارة بيــان
بيئــي يتضمــن دراســة تقييــم األثــر البيئــي والتــي تعــرض تفاصيــل عــن تأثيــر الموقــع علــى البيئــة والحيــاة البحريــة
والمناطــق المحيطــة بهــا .وبعدهــا يُمنــح تصريــح قابــل للتجديــد لــكل عاميــن.
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تُ ّ
نفــذ أي عمليــة نقــل للتخلــص مــن النفايــات الخطــرة لشــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء (نفايــات النفــط الناتجــة
ً
العمانيــة
عــن التوربينــات أو أنشــطة الصيانــة) مــن خــال المقاوليــن المعتمديــن
وفقــا لشــروط ولوائــح الشــركة ُ
ً
علمــا بــأن جميــع المقاوليــن
طبقــا لمعاييــر إدارة النفايــات الخاصــة بهــا،
القابضــة لخدمــات البيئــة (بيئــة) وذلــك
ً
المعتمديــن حاصلــون علــى تراخيــص دائمــة مــن شــركة بيئــة.
ـي 2017م و 2018م اســتبدال جميــع مــواد هــام الســيليكا المســرطنة
قــررت شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء فــي عامـ ْ
ـوع آخــر مــن هــام الســيليكا الــذي ال يُعــد مســرط ًنا .تــم اســتبدال ثالثــة أطنــان مــن هــام
الموجــود فــي محوالتهــا بنـ ٍ
الســيليكا المســرطنة وتخزينهــا للتخلــص منهــا .وحــازت شــركة صديــق البيئــة الوطنيــة ش.م.م علــى عقــد إدارة
النفايــات ،وهــي إحــدى الشــركات المحليــة الصغيــرة الواقعــة فــي المنطقــة الصناعيــة بواليــة ســمائل ،حيــث تتولــى
هــذه الشــركة مســؤولية جمــع ثالثــة أطنــان مــن هــام الســيليكا المســرطنة ونقلهــا والتخلــص منهــا.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،تمتلــك شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء ثــاث مناطــق تشــغيل مختلفــة ،حيــث أنشــئت
بشــكل فعــال .و يُعــد زيــت
محطــة أساســية ومجمــع تخزيــن فــي كل منطقــة لتتمكــن مــن تخزيــن جميــع النفايــات
ٍ
نوعــا آخــر مــن النفايــات التــي تنتــج عــن عمليــات التشــغيل التــي تنفذهــا شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء.
التشــحيم ً
نظامــا لحفــر التجميــع وذلــك لجمــع هــذه الزيــوت
وفــي ســبيل منــع انســكاب الزيــت علــى األرض ،صممــت الشــركة
ً
المنســكبة .ويتكــون هــذا النظــام مــن طبقتيــن ،علــى النحــو التالــي:
الطبقــة األولــى :بطانــة عاليــة الكثافــة مــن البولــي إيثيليــن.
الطبقــة الثانيــة :خرســانة (لمنــع امتصــاص األرض للنفــط فــي حالــة حــدوث أي تســرب مــن الطبقــة األولى).
تــم التعاقــد كذلــك مــع شــركة صديــق البيئــة الوطنيــة ش.م.م المســؤول عــن التخلــص مــن مــادة هــام الســيليكا
للتخلــص مــن زيــوت التشــحيم التــي تــم تجميعهــا.
ً
عــاوة علــى ذلــك ،أجــرت شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء عــدد مــن الدراســات فــي الســنوات الماضيــة وذلــك مــن
منطلــق التــزام الشــركة بمواصلــة ســعيها نحــو عــدم اإلضــرار بالمجتمــع والبيئــة والتقليــل مــن أيــة آثــار ســلبية
ّ
تتمثــل واحــدة مــن مبادراتهــا لعــام 2019م فــي اســتبدال الزيــت العــادي بزيــت
وبنــاء علــى ذلــك،
فــي هــذا المجــال.
ً
اصطناعــي؛ وهــو زيــت ينتــج عــن مــواد صديقــة للبيئــة.

المبــادرات البيئيــة
تعمــل مجموعــة نمــاء ضمــن الركيــزة البيئيــة لسياســة االســتدامة علــى مــا يلــي:
• تطبيــق آليــات التخفيــف مــن المــواد الضــارة بالبيئــة وضبطهــا مــن خــال تنفيــذ برامــج وخطــط الرصــد وغيرهــا مــن
الضوابــط.
• تصميــم حمــات إعالميــة وتوعويــة وتنفيذهــا مــن خــال التعــاون مــع المجتمعــات المحليــة وغيرهــا مــن الجهــات
ذات العالقــة؛ فضــ ً
ا عــن التدريــب الداخلــي والخارجــي ،وغيــره.
نفــذت مجموعــة نمــاء ً
ّ
أيضــا البرامــج والمبــادرات التــي تهــدف إلــى تحقيــق أهدافهــا علــى النحــو التالي:
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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
ً
جــزء ا مــن اســتراتيجية
لتنفيــذ هــذا البرنامــج .وكان ذلــك
ً
المجموعــة لدعــم الشــباب العمانــي وخلــق فــرص عمــل
لهــم وتطويــر مهاراتهــم مــن خــال التدريــب أثنــاء
العمــل وتنميــة معارفهــم.
مــن خــال هــذا البرنامــج  ،تــم التمكــن مــن جــذب 2،021
مشــارك )طــاب) قدمــوا أكثــر مــن  423مشــروع .وقــد
نفــذت الفــرق المشــاركة  29مشــروع ًا بعــد الحصــول علــى
أكثــر مــن  12،126ســاعة تدريبيــة  ،وفــي النهايــة قامــت
ا لمجمو عــة
بتكريــم  6فائزيــن .وقــد أجريــت نســخة عــام  2018خــال
فتــرة  7أشــهر.
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الحملــة الوطنيــة لترشــيد اســتهالك
الكهربــاء ( )1 -413

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 الســلطنة .لذلــك ،أطلقــت
مجموعــة نمــاء الحملــة الوطنيــة لترشــيد اســتهالك
الكهربــاء كأحــد مشــاريع االســتدامة للمجموعــة،
بهــدف تعزيــز مفاهيــم االســتدامة فــي المجــاالت البيئيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
وفــي الســنوات الســابقة ،ركــزت الحملــة علــى الحفــاظ
علــى الســلوك االســتهالكي للمشــترك .أمــا فــي عــام
 ،2018أطلقنــا الحملــة تحــت شــعار «تــدوم » .حيــث كان
توجهنــا نشــر الوعــي بأهميــة ترشــيد اســتهالك الكهربــاء
والتــي تبــدأ مــن عمليــة بنــاء المنــازل واســتخدام األجهــزة
الكهربائيــة الفعالــة حيــث أن كال الموضوعيــن لهمــا
تأثيــر مباشــر وفعــال فــي ترشــيد االســتهالك.
ومــن أجــل دعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة،
قامــت مجموعــة نمــاء بتعييــن تنفيــذ مشــروع لشــركة
«دكــة للخدمــات الهندســية» ،وهــي شــركة 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.
كمــا 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.

مســتقبل المركبــات الكهربائيــة فــي
الســلطنة

ً
انطالقــا مــن توجــه المجموعــة 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 الســلطان قابــوس .وقــد
جــزء ا مــن رعايتنــا لحــدث جلوبــال
كانــت هــذه المبــادرة
ً
 ، EVRTالــذي تضمــن رحلــة الســيارات الكهربائيــة
المغــادرة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى
الســلطنة ثــم العــودة إلــى اإلمــارات لمــدة  5أيــام .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.
كمــا واصلــت مجموعــة نمــاء فــي عــام  2018تمويــل
عــدد مــن المؤسســات بهــدف الحفــاظ علــى بيئتهــا
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.
وبغيــة المحافظــة علــى المــوارد المائيــة واالعتمــاد علــى
الطاقــة المتجــددة ،دعمــت مجموعــة نمــاء الجمعيــة
العمانيــة للميــاه مــن خــال النــدوة التــي تهــدف إلــى
االســتفادة مــن الطاقــة المتجــددة فــي تقنيــات ومشــاريع
الــري .حيــث تتوافــق النــدوة مــع أهــداف المجموعــة فــي
الركيــزة البيئيــة التــي تســتهدف إلــى الحــد مــن كثافــة
الكربــون لــكل ميجــاواط مــن الكهربــاء والميــاه المنتجــة
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة.
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ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

جــدول محتويــات المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر

يوضــح الفهــرس أدنــاه موضــع اإلفصاحــات المحــددة عــن المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر فــي التقريــر باإلضافــة
إلــى المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر لمؤشــرات قطــاع الكهربــاء والخدمــات ذات الصلــة.
رمــز معيــار المبادرة

1-102
2-102
3-102

رقــم الصفحة

اإلفصاح

 :101األساســيات 2016
 :102االفصاحــات العامــة 2016
الملــف التنظيمــي
١٨
اســم المنظمــة
١٨
األنشــطة ،والعالمــات التجاريــة،
والمنتجــات ،والخدمــات
١٨
موقــع المقــر الرئيســي

4-102

موقــع العمليــات

١٨

5-102

الملكيــة والشــكل القانونــي

١٨

6-102

األســواق التــي تخدمها

١٨

7-102

حجــم المنظمــة

٥٥ ،٥٤ ،٥٣

8-102

معلومــات عــن الموظفيــن والعمــال
اآلخرين
سلســلة التوريــد

،٧١ ،٧٠ ،٦٩
٧٢
٩٢

10-102

التغييــرات الهامــة علــى المنظمــة
وسلســلة التوريــد الخاصــة بهــا
مبــدأ أو منهــج التحــوط

١٧

12-102

المبــادرات الخارجيــة

13-102

عضويــة الجمعيــات أو االتحــادات المهنيــة

9-102

11-102

٣٩
،٦٦ ،٤٨ ،٣٩
٩٤
٩٠

اإلســتراتيجية
14-102

بيــان مــن كبار صنــاع القرار

١٤ ،١٣

15-102

اآلثــار والمخاطــر والفــرص الرئيســية

١٨

16-102
17-102

18-102
22-102

األخالقيــات والنزاهــة
،٤٨
القيــم ،والمبــادئ ،والمعاييــر ،وقواعــد
ا لسلو ك
٤٩
آليــات تقديــم المشــورة واإلبالغ عن
المخــاوف المتعلقــة باألخالقيــات
الحوكمــة
٤٢ ،٢٢ ،٢١
هيــكل الحوكمــة
٤٥
تكويــن أعلــى هيئــة إدارة ولجانهــا

102

التغاضــي عــن االفصاح

23-102

رئيســة أعلــى هيئــة إدارة

٤٥

24-102

ترشــيح واختيــار أعلــى هيئــة إدارة

٤٦

25-102

تضــارب المصالــح

٤٥

26-102

دور أعلــى هيئــة فــي تحديد رســالة
المنظمــة وقيمهــا واســتراتيجيتها
فعاليــة عمليــات إدارة المخاطــر

٤٣

30-102
40-102
41-102

٤٨

إشــراك أصحــاب المصلحة
،٢٧ ،٢٦ ،٢٥
قائمــة مجموعــات أصحــاب المصلحــة
( ،٢٨جدول )١
١٢
اتفاقــات المفاوضــة الجماعيــة

42-102

تحديــد واختيــار أصحــاب المصلحــة

٢٤

43-102

منهــج إشــراك أصحــاب المصلحــة

٢٩

44-102

( ،٣٠ ،٢٩شــكل
الموضوعــات واالهتمامــات الرئيســية
،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،)١
المثارة
(جدول )٢
ممارســات إعــداد التقرير
٢٠ ،١٩ ،١٨
الكيانــات المدرجــة فــي القوائــم الماليــة
الموحدة
تحديــد محتــوى التقريــر وحــدود الموضــوع ،٣٣ ،٣٢ ،٣١
(جدول )٢
،٣٣ ،٣٢ ،٣١
قائمــة الموضوعــات الجوهريــة
(جدول )٢
٢٩
منهــج إشــراك أصحــاب المصلحــة

45-102
46-102
47-102
43-102
44-102

الموضوعــات واالهتمامــات الرئيســية
المثارة

45-102

الكيانــات المدرجــة فــي القوائــم الماليــة
الموحدة
تحديــد محتــوى التقريــر وحــدود الموضــوع

47-102

قائمــة الموضوعــات الجوهريــة

48-102

إعــادة صياغــة المعلومــات

49-102

التغييــرات فــي إعــداد التقريــر

١٢

50-102

الفتــرة المشــمولة بالتقريــر

١٢

51-102

تاريــخ اخــر تقرير

١٢

52-102

دورة إعــداد التقرير

١٢

53-102

جهــة االتصــال لألســئلة المتعلقــة
بالتقريــر

١٢

46-102
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( ،٣٠ ،٢٩شــكل
،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،)١
(جدول )٢
٢٠ ،١٩ ،١٨
،٣٣ ،٣٢ ،٣١
(جدول )٢
،٣٣ ،٣٢ ،٣١
(جدول )٢
١٢

ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨
54-102

ادعــاءات إعــداد التقاريــر وفقـ ًا لمعايير
المبــادرة العالميــة للتقاريــر
فهــرس محتــوى المبــادرة العالميــة
للتقاريــر

56-102

التحقــق الخارجــي

55-102

١٢
،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢
،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٥
١٠٩ ،١٠٨
١٢

 :200االقتصــاد
األداء االقتصــادي
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده ٣٣ ،٣٢ ،٣١
٥٣
 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
٥٣
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
 :201األداء االقتصــادي 2016
1-201
4-201
EU4
قطــاع المرافق
الكهربائيــة

المنتجــة
القيمــة االقتصاديــة المباشــرة ُ
والموزعة
المســاعدة الماليــة المتلقــاة مــن
الحكومــة
اســتثمارات وخدمــات البنيــة التحتيــة
المدعومــة

٥٧ ،٥٦
٥٥
٦٣ ،٦٢

EU6
قطــاع المرافق
الكهربائيــة

التوافــر والموثوقيــة

٥٩ ،٥٨

EU7
قطــاع المرافق
الكهربائيــة

إدارة الطلــب

٦٠

اآلثــار االقتصاديــة غيــر المباشــرة
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده ٣٣ ،٣٢ ،٣١
 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة

٥٣
٥٣

104

1-203
2-203

 :203اآلثــار االقتصاديــة غيــر المباشــرة 2016
٦٢ ،٦١
اســتثمارات البنيــة التحتيــة والخدمــات
المدعومــة
،٨٨ ،٨٧ ،٨٢
اآلثــار االقتصاديــة غيــر المباشــرة الهامــة
٩١ ،٩٠ ،٨٩
ممارســات الشراء
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده ٣٣ ،٣٢ ،٣١

 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
1-204

٦٣
٦٣

 :204ممارســات الشــراء 2016
٦٤
نســبة اإلنفــاق علــى المورديــن المحلييــن

مكافحــة الفســاد
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده ٣٣ ،٣٢ ،٣١
٦٤
 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
٦٤
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
1-205
2-205
3-205

 :205مكافحــة الفســاد 2016
٦٥
العمليــات التــي تــم تقييمهــا مــن ناحيــة
المخاطــر المتعلقــة بالفســاد
٦٥
التواصــل والتدريــب بشــأن سياســات
وإجــراءات مكافحة الفســاد
٦٥
وقائــع الفســاد المؤكــد واإلجراءات
المتخــذة
 :300البيئــة
ا لطا قة
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده ٣٣ ،٣٢ ،٣١

 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
1-302
4 -302

٩٤
٩٤

 :302الطاقــة 2016
٩٥ ،٩٤ ،٦٧
اســتهالك الطاقــة داخــل المنظمــة
خفــض اســتهالك الطاقة

٩٤ ،٦٧

ا لميا ه
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده

٣٣ ،٣٢ ،٣١

 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
٩٧
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
 :303الميــاه 2016
٩٦
التعامــات مــع الميــاة كمورود مشــترك
1 -303
٩٧
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ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨
التنــوع البيولوجــي
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده ٣٣ ،٣٢ ،٣١
 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016

 103-3تقييــم منهــج اإلدارة

1 -304

-

المعلومــات غيــر متوفــرة
مــن
التمكــن
لعــدم
الحصــول علــى المعلومــات
حيــث انــه ال يوجــد نظــام
داخلــي يمــارس للحصــول
علــى مثــل هــذا معلومــات.
تلتــزم
ذلــك،
ومــع
مجموعــة نمــاء
بتطويــر النظــم والبــدء فــي
االبــاغ علــى هــذا االفصــاح
فــي عــام .2021

-

المعلومــات غيــر متوفــرة
مــن
التمكــن
لعــدم
الحصــول علــى المعلومــات
حيــث انــه ال يوجــد نظــام
داخلــي يمــارس للحصــول
علــى مثــل هــذا معلومــات.
تلتــزم
ذلــك،
ومــع
مجموعــة نمــاء
بتطويــر النظــم والبــدء فــي
االبــاغ علــى هــذا االفصــاح
فــي عــام .2021

 :304التنــوع البيولوجــي 2016
المواقــع التشــغيلية المملوكــة أو
المؤجــرة أو المــدارة داخــل المحميــة أو
المناطــق ذات قيمــة التنــوع البيلوجــي
العاليــة الموجــودة خــارج المناطــق
المحميــة ،أو بجــوار مثــل هــذه المناطــق

106

المعلومــات غيــر متوفــرة
مــن
التمكــن
لعــدم
الحصــول علــى المعلومــات
حيــث انــه ال يوجــد نظــام
داخلــي يمــارس للحصــول
علــى مثــل هــذا معلومــات.
تلتــزم
ذلــك،
ومــع
مجموعــة نمــاء
بتطويــر النظــم والبــدء فــي
االبــاغ علــى هــذا االفصــاح
فــي عــام .2021

ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨
2-304

اآلثــار اهامــة لألنشــطة ،والمنتجــات،
والخدمــات علــى التنــوع البيولوجــي

-

المعلومــات غيــر متوفــرة
مــن
التمكــن
لعــدم
الحصــول علــى المعلومــات
حيــث انــه ال يوجــد نظــام
داخلــي يمــارس للحصــول
علــى مثــل هــذا معلومــات.
تلتــزم
ذلــك،
ومــع
مجموعــة نمــاء
بتطويــر النظــم والبــدء فــي
االبــاغ علــى هــذا االفصــاح
فــي عــام .2021

3-304

الموائــل المحميــة أو المعــاد تأهيلهــا

-

المعلومــات غيــر متوفــرة
مــن
التمكــن
لعــدم
الحصــول علــى المعلومــات
حيــث انــه ال يوجــد نظــام
داخلــي يمــارس للحصــول
علــى مثــل هــذا معلومــات.
تلتــزم
ذلــك،
ومــع
مجموعــة نمــاء
بتطويــر النظــم والبــدء فــي
االبــاغ علــى هــذا االفصــاح
فــي عــام .2021

4-304

األنــواع البيولوجيــة المدرجــة فــي القائمــة
الحمــراء لالتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة،
واألنــواع المدرجــة فــي قائمــة الحفظ
الوطنيــة والتــي تقــع موائلهــا فــي مناطق
متأثــرة بالعمليــات

-

المعلومــات غيــر متوفــرة
مــن
التمكــن
لعــدم
الحصــول علــى المعلومــات
حيــث انــه ال يوجــد نظــام
داخلــي يمــارس للحصــول
علــى مثــل هــذا معلومــات.
تلتــزم
ذلــك،
ومــع
مجموعــة نمــاء
بتطويــر النظــم والبــدء فــي
االبــاغ علــى هــذا االفصــاح
فــي عــام .2021

 :103منهــج
اإلدارة 2016
1-305
4-305
5-305

االنبعاثــات
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده
 103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه

٣٣ ،٣٢ ،٣١
٩٧

٩٧
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
 :305االنبعاثــات 2016
٩٥
اتبعاثــات غــازات الدفيئــة المباشــرة
٩٥
كثافــة انبعاثــات غــازات الدفيئــة
الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئة
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٩٥

النفايــات الســائلة والمخلفــات
٣٣ ،٣٢ ،٣١
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده
 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
2-306

٩٨
٩٨

 :306النفايــات الســائلة والمخلفــات 2016
٩٨
النفايــات حســب النــوع وطريقــة التخلــث
منها
االمتثــال البيئــي
٣٣ ،٣٢ ،٣١
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده

 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
1-307

٩٨
٩٨

 :307االمتثــال البيئــي 2016
عــدم االمتثــال للقوانيــن واللوائــح البيئيــة ٩٨
 :400المجتمــع

التوظيــف
٣٣ ،٣٢ ،٣١
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده
٦٩
 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
٦٩
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
 :401التوظيــف 2016
،٧١ ،٧٠ ،٦٩
تعييــن الموظفيــن الجــدد ومعــدل تــرك
1-401
٧٣ ،٧٢
الموظفيــن للعمــل
الحوافــز المقدمــة للموظفيــن بــدوام
2-401
٧٥
كامــل والتــي ال تقــدم للموظفيــن
المؤقتيــن أو الموظفيــن بــدوام جزئــي
٧٥
إجــازة رعايــة الطفل
3-401
الصحــة والســامة المهنيــة
٣٣ ،٣٢ ،٣١
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده
 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة

٧٨
٧٨

 :403الصحــة والســامة المهنيــة 2016
1-403

2-403

تمثيــل العمــال فــي المفاصــل الرســمية
إدارة صحــة العمــال وســامتهم
ا للجا ن
أنــواع اإلصابــة ومعــدالت اإلصابة ،األمراض ٨٠ ،٧٩
المهنيــة  ،األيــام الضائعــة  ،والتغيــب ،
وعــدد الوفيــات المرتبطــة بالعمــل
التدريــب والتعليــم

٧٩ ،٧٨

 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده
 :103منهــج اإلدارة  103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه
2016
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة

٣٣ ،٣٢ ،٣١
٧٦
٧٦
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ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ٢٠١٨

1-404
2-404
3-404

 :103منهــج
اإلدارة 2016

 :404التدريــب والتعليــم 2016
متوســط ســاعات التدريــب فــي الســنة لكل ٧٦
مو ظف
٧٨ ،٧٧
برنامــج تحســين مهــارات الموظفيــن
وبرامــج المســاعدة علــى االنتقــال
٧٦
النســبة المئويــة للموظفيــن الذيــن
يتلقــون مراجعــات دوريــة لــأداء والتطوير
الوظيفــي
التنــوع وتكافــؤ الفرص
٣٣ ،٣٢ ،٣١
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده
٥١ ،٥٠

 103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه

٥١ ،٥٠
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
 :405التنــوع وتكافــؤ الفــرص 2016

1-405

تنــوع هيئــة اإلدارة والموظفيــن

2-405

نســبة الراتــب األساســي واألجــور بين النســاء ٥١
والرجال
عــدم التميز

 :103منهــج
اإلدارة 2016

٥٠

 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده

٣٣ ،٣٢ ،٣١

 103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه

٥١

٥١
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
 :406عــدم التميز2016
1-406

 :103منهــج
اإلدارة 2016

1 -410

 :103منهــج
اإلدارة 2016
1 -413

٥١

حــوادث التمييــز واإلجــراءات التصحيحيــة
المتخــذة
الممارســات األمنيــة
٣٣ ،٣٢ ،٣١
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده
٦٦

 103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه

 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
٦٦
 :410الممارســات األمنيــة 2016
أفــراد األمــن المدربــون علــى سياســات أو ٦٦
إجــراءات حقــوق اإلنســان
الممجتمعــات المحليــة
 103-1شــرح الموضــوع الجوهــري وحدوده
 103-2منهــج اإلدارة ومكوناتــه

٣٣ ،٣٢ ،٣١
٨٧

٨٧
 103-3تقييــم منهــج اإلدارة
 :413الممجتمعــات المحليــة 2016
العمليــات التــي تنطــوي علــى مشــاركة
،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧
المجتمــع المحلــي ،وتقييمــات األثــر،
١٠٠ ،٩١
وبرنامــج التنميــة
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