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مجموعة نماء
المهمة
قيــادة المجموعــة وتمكينهــا لتقــوم
بتوفيــر خدمــات كهربــاء وميــاه آمنــة
وموثوقــة ومســتدامة لدعــم التنميــة
فــي الســلطنة.
الرؤية
مجموعــة نمــاء هــي نمــوذج رائــد لإلجــادة
فــي مجــال الخدمــات فــي المنطقــة.
القيم
• النزاهة
• االحترافية
• االحترام
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نبذة عن
مجموعة نماء
تــم إنشــاء مجموعــة نمــاء نتيجــة إلعــادة هيكلــة قطــاع
خدمــات الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه فــي عــام 2004م،
حيــث انطلقــت عمليــات المجموعــة فــي القطــاع بتاريــخ
 1مايــو 2005م.
حيــث تقــدم المجموعــة خدمــات توليــد ونقــل وتوزيــع
وتزويــد وشــراء الكهربــاء وخدمــات الميــاه ذات الصلــة فــي
الســلطنة.
تتكون مجموعة نماء من:
الشركة القابضة
• نماء القابضة
شركات توليد الكهرباء
• شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه
• شركة وادي الجزي للطاقة
شركات نقل الكهرباء
• الشركة العمانية لنقل الكهرباء
شركات توزيع وتزويد الكهرباء
• شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
• شركة كهرباء مزون
• شركة كهرباء مجان

• شركة ظفار للطاقة
• شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير)
شركات شراء الطاقة والمياه
• الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه
التدريب والتطوير
• معهد نمو لتنمية المهارات
تقنية المعلومات
• شركة نماء للخدمات المشتركة
نبذة عن نماء القابضة:
تعتبــر نمــاء القابضــة شــركة مســاهمة مســجلة فــي
ســلطنة عمــان بــدأت عمليتهــا التنفيذيــة نتيجــة إعــادة
هيكلــة قطــاع الكهربــاء ،كمــا بــدأت عملياتهــا التجاريــة
فــي  16ســبتمبر  ،2003حيــث تمتلــك أســهم الحكومــة فــي
الشــركات التابعــة لهــا .تعمــل نمــاء القابضــة علــى تنفيــذ
سياســات الحكومــة فيمــا يتعلــق بتمويــل الشــركات
القائمــة تحــت مظلتهــا ،وتنفيــذ برنامــج التخصيــص
لشــركات المجموعــة ،كمــا تعمــل نمــاء القابضــة علــى
رســم اســتراتيجية المجموعــة فيما يخص تطويــر مجاالت
عملهــا ،واإلشــراف علــى جميــع المشــاريع اإلســتراتيجية
الرئيســية التــي تقــوم بهــا الشــركات التابعــة لهــا.
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وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وزارة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﺎء
ﻣﺤﻄﺔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺤﻮل ﺑﺨﻔﺾ
اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻘﻠﻪ
ﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺤﻮل
ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺠﻬﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻨﻘﻠﻪ

ﺗﻘﻮم ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

ﺧﻄﻮط اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ

٪٧٣,٩٩

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﺷﺮﻛﺔ وادي
اﻟﺠﺰي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺳﻜﻨﻲ

٪٠,٠٤

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺒﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

٪٢١,٧٠

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

٪٠,٧٤

اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
)ﺗﻨﻮﻳﺮ(

ﺗﺠﺎري

اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺔ
ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺘﺰوﻳﺪ

ﺻﻨﺎﻋﻲ

٪٠,٨٧

٪٣,٠٢

زراﻋﻲ

ﺣﻜﻮﻣﻲ

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ويتكــون قطــاع الكهربــاء مــن ثــاث مؤسســات رئيســية وهــي وزارة النفــط والغــاز وهيئــة تنظيــم الكهربــاء ومجموعــة نمــاء.
حيــث تكمــن مهــام الــوزارة فــي اإلشــراف العــام علــى سياســة قطــاع الكهربــاء فــي حيــن تعــد هيئــة تنظيــم الكهربــاء الجهــة
المســؤولة عــن تنظيــم القطــاع.
وتعتبــر وزارة الماليــة هــي المالكــة لنمــاء القابضــة المســؤولة عــن إدارة مجموعــة نمــاء .حيــث تنفــرد المجموعــة بعمليــات
نقــل وتزويــد وتوزيــع وشــراء الكهربــاء فــي الســلطنة .أمــا فــي مجــال توليــد الكهربــاء ،تمتلــك المجموعــة شــركتين مــن
أصــل مجموعــة مــن شــركات التوليــد المســتقلة الخاصــة المتعاقــدة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه (إحــدى
شــركات مجموعــة نمــاء).
مالحظــة :صــدر المرســوم الســلطاني رقــم ( )٢٠١٨/٤٠و الــذي ينــص علــى نقــل جميــع االختصاصــات المعقــودة للهيئــة العامــة
للكهربــاء والميــاه سـ ً
ـابقا و التــي تتصــل بقطــاع الكهربــاء المنصــوص عليهــا فــي نظــام الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه إلــى
وزارة النفــط والغــاز.
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة حسن بن محمد اللواتي
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة فيصل بن خميس الحشار
عضو مجلس اإلدارة

علي بن حمد الغافري
عضو مجلس اإلدارة

ملهم بن بشير الجرف
عضو مجلس اإلدارة

أمل بنت حميد الجابرية
عضو مجلس اإلدارة
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فريق اإلدارة التنفيذية

عمــــــر الوهيبــــــي
الرئيس التنفيذي

منصور الهنائي
نائب الرئيس التنفيذي للتزويد
والتوزيع

غادة اليوسف
المديرة التنفيذية لدائرة
التواصل واالستدامة
للمجموعة

فينود سادواني
المدير المالي للمجموعة
بالوكالة

إبراهيم السليماني
المدير التنفيذي لدائرة
الموارد البشرية للمجموعة

سهيلة الفارسية
المديرة التنفيذية لدائرة
التخطيط االستراتيجي
وإدارة المخاطر

لينا الفارسية
رئيس التدقيق الداخلي
للمجموعة بالوكالة
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

المساهمون األفاضل،

بالنيابــة عــن مجلــس إدارة نمــاء القابضــة ،أتقــدم بخالــص
التعــازي وصــادق المواســاة لحضــرة صاحــب الجاللــة
الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم واألســرة المالكــة
الكريمــه والشــعب العُ مانــي ولألمــة العربيــة واإلســامية
فــي وفــاة مؤســس النهضــة المباركــة والدولــة العمانيــة
الحديثــة المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى ،الســلطان قابــوس
بــن ســعيد بــن تيمور-طيــب اهلل ثــراه  .-ونحــن ماضــون فــي
المســير علــى أثــره ونهجــه ،تحــت قيــادة حضــرة صاحــب
الجاللــه الســلطان المفــدى هيثــم بــن طارق-حفظــه اهلل
ورعاه-واضعيــن نصــب أعيننــا نمــاء ورخــاء الوطــن.
ويســرني أن أضــع بيــن يديكــم التقريــر الســنوي و البيانــات
الماليــة المدققــة للمجموعــة للســنة الماليــة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر .2019

النتائج التشغيلية

فــي إطــار الســعي لمواكبــة احتياجــات النمــو فــي طلــب
الكهربــاء وتحقيــق رضــى المشــتركين ،اســتمرت
مجموعــة نمــاء فــي االســتثمار فــي الشــبكة الكهربائيــة،
حيــث اســتثمرت المجموعــة مبلــغ  285مليــون ريــال
عمانــي فــي توســعة شــبكات النقــل والتوزيــع خــال عــام
 .2019و نمــت قاعــدة المشــتركين خــال عــام  2019بنســبة
 %4.7مقارنــة بعــام  2018م لتصــل إلــى 1،276،932مشــترك،
فيمــا زادت إمــدادات الكهربــاء للمشــتركين بنســبة %0.7
لتصــل إلــى  33،796جيجــاوات /ســاعة.
و شــهد قطــاع الكهربــاء وقطــاع الميــاه ذي الصلــة
نمــوا ً خــال عــام  2019وذلــك مــن خــال الوصــول إلــى عــدد
مشــتركين أكثــر ومناطــق جغرافيــة جديــدة ،إضافــة
إلــى زيــادة اإلنتــاج لتوفيــر الكهربــاء والميــاه لجميــع
المشــتركين .جميــع هــذه اإلنجــازات مــا كانــت لتتحقــق لــوال
جهــود موظفــي مجموعــة نمــاء ،حيــث تعتمــد المجموعــة

علــى قــدرات المــوارد البشــرية العمانيــة خصوصـ ًا فــي مجال
إدارة مشــاريعها وخدماتهــا ،ولــذا تمكنــت المجموعــة مــن
تعميــن الوظائــف لتصــل نســبتها إلــى  %95.1بنهايــة عــام
.2019

النتائج المالية

يجــب عنــد مقارنــة أداء المجموعــه المالــي فــي عــام 2019
مــع عــام  2018األخــذ فــي األعتبــار تطبيــق المجموعــه
للمعيــار الدولــي لإلبــاغ ( )16 IFRSفــي عــام  ،2019حيــث نتــج
عــن ذلــك انخفــاض فــي ايــرادات المجموعــه التشــغيليه
فــي عــام  2019إلــى  1.25مليــار ريــال عمانــي  ،بالمقارنــة مــع
 1.29مليــار ريــال عمانــي فــي عــام  .2018كمــا انخفــض صافــي
الربــح بعــد اقتطــاع الضرائــب بنســبة  %15.4مــن  71.4مليــون
ريــال عمانــي فــي  2018إلــى  60.4مليــون ريــال عمانــي فــي 2019
بســبب الزيــادة فــي تكاليــف اإلهــاك الناتجــه عــن اضافــة
األصــول المتعاقــد عليهــا مــن قبــل الشــركة العمانيــة
لشــراء الطاقــة والميــاه .وفــي المقابــل زاد إجمالــي أصــول
المجموعــة بنســبة  %56.3حيــث بلغــت  6.9مليــار ريــال
عمانــي فــي عــام  2019مقارنــة ب  4.4مليــار ريــال عمانــي فــي
عــام  2018نتيجــة حــق االنتفــاع باألصــول التابعــة للشــركة
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.
أدى االســتثمار فــي زيــادة الســعة اإلنتاجيــة بمقــدار 3،283
ميجــاواط ،وتوســيع الشــبكة الكهربائيــة ،وإنشــاء خطــوط
الجهــد العالــي و ارتفــاع كلفــة التمويــل إلــى ارتفــاع التكلفــة
االقتصاديــة بشــكل عــام .ممــا أدى إلــى زيــادة التكلفــة
االقتصاديــة لتزويــد الكهربــاء و إلــى زيــادة إجمالــي الدعــم
الحكومــي بنســبة  %10.9مقارنــة بعــام  2018حيــث بلــغ 624.7
مليــون ريــال عمانــي عــام .2019

تنفيذ استراتيجيات المجموعة

تماشــيا مــع التقــدم المضطــرد فــي مجــال خدمــات
المشــتركين ،والطلــب المتزايــد علــى خدمــات الكهربــاء
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والخدمــات المرافقــة لهــا ،واصلــت نمــاء القابضــة خــال
عــام  2019مســاندتها شــركات المجموعــة بهــدف تحســين
نوعيــة الخدمــات المقدمــة مــن خــال إعــادة هيكلــة
العمليــات مــن أجــل تعزيــز مســتوى رضــا المشــتركين.
ومــن هــذا المنطلــق ،حققــت شــركات توزيــع الكهربــاء
التابعــة لمجموعــة نمــاء نقلــة نوعيــة فــي تســهيل
ورفــع جــودة خدمــات المشــتركين وذلــك مــن خــال
تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية للشــركات وتدريــب وتأهيــل
الكــوادر العمانيــة ،واســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي
النمــوذج العملــي ابتــداء مــن أنظمــة قــراءة العــدادات
وانتهــاء بمراكــز
والفوتــرة وقنــوات الدفــع االلكترونيــة
ً
االتصــال .وكجــزء مــن التطويــر المســتمر التــي تســعى لــه
المجموعــة ،يتــم فــي الوقــت الحالــي تنفيــذ خطــة طموحــة
لالســتفادة مــن مختلــف التقنيــات اإللكترونيــة فــي تطويــر
وتســهيل الخدمــات المقدمــة للمشــتركين.

تخصيص قطاع الكهرباء

بنــاء علــى توجيهــات الحكومــة ،تــم اإلعــان عــن التخصيــص
الجزئــي للشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء ،حيــث تــم
اســتقبال  11طلــب للشــركة مــن قبــل  16مســتثمر
اســتراتيجي ومالــي .وبعــد انتهــاء مرحلــة تقييــم العــروض،
تــم اإلعــان عــن بيــع  %49مــن حصــة نمــاء القابضــة فــي
الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء لشــركة State Grid
 International Development-SGIDخــال مراســم
توقيــع أقيمــت فــي مســقط بتاريــخ  15ديســمبر .2019

وتعتبــر شــركة ( )SGIDإحــدى الشــركات التابعــة لشــركة
 SGCC-State Grid Corporation of Chinaالصينية،
وهــي أكبــر الشــركات العالميــة فــي مجــال نقــل الكهربــاء.
ومــن المتوقــع اإلنتهــاء مــن جميــع إجــراءات التخصيــص
ونقــل ملكيــة األســهم فــي الربــع األول مــن عــام .2020
كمــا تســعى نمــاء القابضــة إلــى تخصيص  ٪70من أســهمها
فــي شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء ،إحــدى شــركات
مجموعــة نمــاء ،وذلــك ضمــن اســتراتيجية تخصيــص
شــركات توزيــع الكهربــاء .حيــث يتوقــع اســتالم العــروض و
االنتهــاء مــن تخصيــص شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء
خــال عــام .2020

الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بالتوقيــع
علــى اتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع شــركة شــمس الظهــر
لتوليــد الطاقــة ،والتــي ســتقوم بتشــييد وامتــاك وتشــغيل
وتمويــل محطــة عبــري لتوليــد الطاقــة الشمســية والتــي
تقــدر طاقتهــا  500ميجــاواط وذلــك وفقــا لبرنامــج مشــاريع
وبنــاء علــى خطــة المشــروع و يتوقــع
الطاقــة المتجــددة.
ً
االنتهــاء مــن التشــغيل التجــاري للمحطــة فــي النصــف
الثانــي مــن عــام .2021

مشروع ظفار لطاقة الرياح

بــدأت أعمــال التشــغيل التجــاري لمشــروع ظفــار لطاقــة
الريــاح فــي نوفمبــر  2019كأحــد مشــاريع الطاقــة المتجــددة
الرئيســية  ،وهــو عبــارة عــن مشــروع مشــترك بيــن شــركة
كهربــاء المناطــق الريفيــة (تنويــر) وشــركة مصــدر مــن
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة .حيــث تــم االتفــاق علــى
عقــد طويــل األجــل بيــن شــركة تنويــر والشــركة العمانيــة
لشــراء الطاقــة والميــاه ينــص علــى تزويــد الشــبكة
الكهربائيــة بالطاقــة المتجــددة .وتتكــون محطــة الريــاح
ـدر بـــ  50ميجــاواط
مــن  13محــرك (توربيــن) تنتــج طاقــة تقـ ّ
علــى أن تلبــي احتياجــات نحــو  16ألــف منــزل فــي محافظــة
ظفــار مــن طاقــة الكهربــاء النظيفــه.

محطة منح للطاقة الشمسية  1و 2

أعلنــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه عــن
تدشــين مشــروعين للطاقــة الشمســية فــي الســلطنة
تحــت مســمى (محطــة منــح المســتقلة للطاقــة  1و .)2
ســيتم بنــاء وتملــك وتشــغيل هذيــن المشــروعين مــن
قبــل القطــاع الخــاص ،ويتضمــن نطــاق العمــل التمويــل
والتوريــد والتصميــم والبنــاء والتشــغيل والصيانــة
.
وســيتم بنــاء محطــة منــح المســتقلة للطاقــة  1و 2
بموقعيــن متجاوريــن فــي محافظــة الداخليــة يبعــدان عــن
محافظــة مســقط بنحــو  150كــم ،وســتبلغ طاقــة التوليــد
لــكل مشــروع  500ميجــاواط .ومــن المخطــط إرســاء هــذه
المشــاريع فــي الربــع الثالــث مــن عــام  2020علــى أن تبــدأ
عملياتهــا التجاريــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام .2022

مشروع تقييم الرياح كمصدر للطاقة

تنفيــذا لسياســة الحكومــه القاضيــه بــأن تشــكل الطاقــة
المتجــدده  %30مــن الطاقــة المســتهلكه فــي عمــان
بحلــول عــام  2030تقــوم المجموعــه بتفيــذ عــدة مشــاريع
فــي هــذا المجــال:

قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي
بدايــة عــام  2019بطلــب عــروض بشــأن خدمــات تقييــم
الريــاح كمصــدر للطاقــة ،ويشــمل ذلــك تركيــب وتشــغيل
وصيانــة محطــات لرصــد الريــاح إضافــة إلــى تجميــع
ومصادقــة البيانــات المتعلقــة بجــودة الريــاح بمــا يدعــم
تطويــر مشــاريع مســتقبلية فــي مجــال الطاقــة المتجــدده
باســتخدام الريــاح فــي الســلطنة.

بهــدف اســتغالل إمكانــات الطاقــة الشمســية الهائلــة
ولتلبيــة أهــداف الطاقــة المتجــددة فــي الســلطنة ،قامــت

يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن هــذا المشــروع فــي الحصــول
علــى بيانــات خاصــة بالريــاح يمكــن تخزينهــا واســتخدامها

مشاريع الطاقه المتجدده

مشروع عبري للطاقة الشمسية
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لدعــم تطويــر مشــاريع مســتقبلية فــي مجــال الطاقــة
فــي كل منطقــة مــن مناطــق المشــاريع المســتهدفة،
فيمــا تتمثــل األهــداف الثانويــة فــي تجميــع بيانــات اإلشــعاع
الشمســي مــن أجــل دعــم تطويــر مشــاريع هجينــة للطاقــة
الشمســية وطاقــة الريــاح فــي المواقــع التــي تــم تحديدهــا.

مشاريع انتاج المياه
محطة الغبرة 3-لتحلية المياه

أصــدرت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي
يونيــو  2019طلــب عــروض لتطويــر مشــروع محطــة الغبــرة
 3للميــاه فــي محافظــة مســقط والتــي تقــدر طاقتهــا بـــ
 300،000متــر مكعــب يوميــا ،حيــث تــم اســتالم العــروض فــي
نهايــة عــام .2019
وســيتم بنــاء وتملــك وتشــغيل هــذا المشــروع مــن قبــل
القطــاع الخــاص ،علــى أن يتضمــن نطــاق عمــل المشــروع
التمويــل والتوريــد والتصميــم والبنــاء والتشــغيل والصيانة،
ومــن المتوقــع تشــغيل المشــروع فــي الربــع األخيــر مــن
عــام .2023

محطة بركاء 5-لتحلية المياه

قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي مايــو
 2019بطلــب عــروض لتطويــر مشــروع محطــة بــركاء 5
لتحليــة الميــاه بطاقــة اســتيعابية تقــدر بـــ  100،000متــر مكعب
يوميــا ،حيــث تــم اســتالم العــروض فــي أكتوبــر  ،2019ومــن
المتوقــع تشــغيل المشــروع فــي الربــع الثانــي مــن عــام
.2022

مشروع ربط شبكة الكهرباء (الشمال والجنوب)

يعتبــر مشــروع الربــط بيــن الشــبكة الرئيســية والتــي تغطــي
المناطــق الشــمالية مــن الســلطنة مــع شــبكة شــركة
ظفــار للطاقــة فــي الجنــوب بســعة  400كيلــو فولــت أحــد
أهــم المشــاريع اإلســتراتيجية لمجموعــة نمــــاء ،كمــا
ســيرتبط المشــروع ً
أيضــا مــع شــبكة شــركة تنميــة نفــط
عمــان فــي مناطــق حقــول النفــط والــذي ســوف يمتــد إلــى
منطقــة الدقــم ومحــوت ضمــن مناطــق االمتيــاز لشــركة
تنويــر.
وســيتم تنفيــذ المشــروع علــى مراحــل ،علــى أن تركــز
المرحلــة األولــى مــن المشــروع علــى التوصيــل مــع شــبكة
شــركة تنميــة نفــط عمــان مــن خــال ثــاث محطــات
لشــبكة الكهربــاء بســعة  400كيلوفولــت فــي مناطــق
نهيــدة وبــارك وســويحات وتوســيع شــبكة  400كيلوفولــت
إلــى مناطــق تنويــر مــن خــال بنــاء محطــات بســعة 400
كيلوفولــت فــي الدقــم ومحــوت .وقــد تــم اســتكمال
األعمــال الهندســية للمرحلــة األولــى  ،ومــن المتوقــع
االنتهــاء مــن كافــة األعمــال التشــغيلية لهــذه المرحلــة
بحلــول نهايــة عــام .2023

مشاريع سياسة االستدامة

حققــت المجموعــة تقدمـ ًا ملحوظـ ًا فــي المشــاريع الخاصة
بسياســة االســتدامة خــال عــام  ،2019حيــث خصصــت
المجموعــة نصــف مليــون ريــال عمانــي للمشــاريع والبرامج
والحمــات وبرامــج الرعايــة التــي تعكــس ركائــز االســتدامة
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة ،ومنهــا المبــادرات
التــي تســهم فــي توعيــة المواطنيــن بمخاطــر الكهربــاء
والصحــة والســامة وغيرهــا مــن برامــج القيمــة المحليــة
المضافــة ،التــي تعمــل علــى تطويــر الكــوادر الناشــئة وخلــق
فــرص اســتثمارية لزيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص .كمــا
قامــت المجموعــة بتنفيــذ الحملــة الوطنيــة لترشــيد
اســتهالك الكهربــاء وتنشــيط دور الشــباب فــي ابتــكار
حلــول جديــدة للمحافظــة علــى البيئــة واســتدامتها.

شكر وتقدير

نيابــة عــن أعضــاء المجلــس ،أو ّد أن أنتهــز هــذه الفرصــة
ألشــكر ّ
كل مســاهمينا وأصحــاب المصلحــة الذيــن كانــت
لهــم بصمــة فــي نجــاح مجموعــة نمــاء .كمــا أود أن أشــكر
المهنــدس /عمــر بــن خلفــان الوهيبــي ،الرئيــس التنفيــذي
لمجموعــة نمــاء ،والرؤســاء التنفيذيــون للشــركات
التابعــة للمجموعــة وفريــق اإلدارة وموظفــي المجموعــة
علــى إلتزامهــم وتفانيهــم نحــو مواصلــة تحقيــق النمــو
للمجموعــة.
وإننــا علــى العهــد ماضــون قدمــ ًا فــي مســيرة االزدهــار
والرقــي تحــت ظــل القيــادة الرشــيده لموالنــا حضــرة صاحب
الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم  -حفظــه اهلل
ورعاه-مقدميــن لــه الــوالء والعرفــان والســعي نحــو تحقيــق
المزيــد مــن المنجــزات والتطــور فــي القطــاع لترســيخ
دعائــم النهضــة المباركــة.

واهلل ولي التوفيق،

حسن بن محمد بن علي اللواتي
رئيس مجلس اإلدارة
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الحوكمة في نماء
القابضة
فلسفة نماء القابضة
حول ضوابط ونظم الحوكمة
تلتــزم نمــاء القابضــة بمعاييــر وممارســات صارمــة للحوكمة
مــن أجــل ضمــان تمكيــن وتنســيق األهــداف العمليــة
للمجموعــة ،وتعزيــز القيمــة المحققــة للمســاهمين
وأصحــاب المصلحــة ،علــى كافــة المســتويات .وفي هــذا اإلطار،
تطبــق الشــركة عمليــات وإجــراءات ونظــم متعــددة للتأكــد
مــن أن كافــة العامليــن تحــت مظلتهــا يعملــون بأعلــى درجــات
المســئولية واالنضبــاط والشــفافية والنزاهــة علــى النحــو الــذي
يضاعــف ويعــزز مــن ثقــة المســاهمين فــي مجموعــة نمــاء.
وتعتمــد سياســة الحوكمــة لنمــاء القابضــة علــى رؤى ومبــادئ
عالميــة ،وعلــى ضوابــط ونظــم الحوكمــة الصــادرة عــن وزارة
التجــارة والصناعــة بمــا يتعلــق بالشــركات المســاهمة العامــة
العمانيــة ،حيــث تــم تطويــر هــذه السياســة وتطبيقهــا علــى
جميــع شــركات المجموعــة .ويولــي مجلــس إدارة نمــاء
القابضــة أهميــة قصــوى لضوابــط الحوكمــة التــي تمثــل
محــور إدارة األعمــال بالمجموعــة وذلــك لتحقيــق التنميــة
المســتدامة.
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وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻜﺘﺐ اداري
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ

داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن
وأﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
الهيكل التنظيمي للحوكمة

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

داﺋﺮة إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﻴﺎه

داﺋﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

داﺋﺮة اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

داﺋﺮة ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺰوﻳﺪ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

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

تشكيل مجلس اإلدارة

باعتبــار أن نمــاء القابضــة هــي شــركة مســاهمة غيــر مدرجــة ،فهــي تخضــع ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم
 1974/4وتعديالتــه والنظــام األساســي للشــركة .ويقــود نمــاء القابضــة مجلــس إدارة متمكــن ذو خبــرة واســعة وذلــك
علــى النحــو التالــي:
1.يتكون مجلس إدارة نماء القابضة من  5أعضاء.
2.يضم المجلس أعضاء مستقلين ال يشغلون مناصب تنفيذية.
3.ال يقــوم أعضــاء المجلــس بــأي مهــام تنفيذيــة فــي الشــركة حيــث أنهــم يســتلمون بــدالت حضــور ومكافئــات
ســنوية.

ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

فيمــا يتعلــق بترشــيح وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ،يجــب االلتــزام التــام بالشــروط والضوابــط الصــادرة عــن وزارة
التجــارة والصناعــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أحــكام المــادة رقــم  95مــن قانــون الشــركات التجاريــة ودون المســاس
ببنــود عقــد التأســيس.
يمتلــك أعضــاء مجلــس إدارة نمــاء القابضــة المؤهــات الالزمــة والخبــرات المتعــددة المتميــزة ،والتــي تمكنهــم مــن
إدارة قطــاع الكهربــاء الــذي يتســم بالتعقيــد ويخضــع لتشــريعات عاليــة مــن التشــريعات التنظيميــة.
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تفاصيل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس خالل عام 2019
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة /فيصل
سعادة /حسن
محمد علي اللواتي خميس الحشار

الفاضل /ملهم الفاضلة /أمل
حميد يونس
بشير الجرف
الجابري

الدكتور /علي
حمد عابد
الغافري

اجتماعات المجلس

التاريخ

رئيس المجلس

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

اإلجتماع األول

 12مارس 2019

حضور

حضور

حضور

حضور

-

اإلجتماع الثاني

 26مارس 2019

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

اإلجتماع الثالث

 24أبريل 2019

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

اإلجتماع الرابع

 8يوليو 2019

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

اإلجتماع الخامس

 30يوليو 2019

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

اإلجتماع السادس

 1أكتوبر 2019

حضور

حضور

-

حضور

حضور

اإلجتماع السابع

 14نوفمبر 2019

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

اإلجتماع الثامن

 4ديسمبر 2019

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

إجمالي اجتماعات
المجلس التي حضرها

8

8

٧

8

7

بدل حضور االجتماعات
(ريال عماني)

5,20٠

٤,٠٠٠

3،500

٤,٠٠٠

٣,٥00

المكافأة (ريال عماني)

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

لجنة التدقيق الداخلي
عضو

الرئيس

عضو

اجتماعات اللجنة

التاريخ

حضور

حضور

حضور

-

االجتماع األول

 12مارس 2019

-

حضور

حضور

-

االجتماع الثاني

 24أبريل 2019

-

حضور

حضور

-

االجتماع الثالث

 30يوليو 2019

-

حضور

حضور

-

االجتماع الرابع

 ١٣نوفمبر 2019

-

حضور

حضور

حضور

إجمالي اجتماعات اللجنة
التي حضرها

4

4

٤

بدل حضور االجتماعات
(ريال عماني)

1,200

1,600

1,٢00

لجنة المناقصات الرئيسية
اجتماعات اللجنة

التاريخ

الرئيس

عضو

عضو

االجتماع األول

 11أبريل 2019

حضور

-

-

حضور

حضور

االجتماع الثاني

 4سبتمبر 2019

حضور

-

-

حضور

حضور

االجتماع الثالث

 18ديسمبر 2019

حضور

-

-

حضور

-

إجمالي اجتماعات اللجنة
التي حضرها

3

3

2

بدل حضور االجتماعات
(ريال عماني)

1,200

900

٦٠٠

لجنة الموارد البشرية للمجموعة
اجتماعات اللجنة

التاريخ

عضو

عضو

الرئيس

االجتماع األول

 6مارس 2019

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثاني

 7أغسطس 2019

حضور

حضور

حضور

االجتماع الثالث

 1ديسمبر 2019

حضور

حضور

حضور

إجمالي اجتماعات اللجنة
التي حضرها

3

3

3

بدل حضور االجتماعات
(ريال عماني)

900

900

1,200
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تفاصيل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس خالل عام 2019
سعادة /فيصل
سعادة /حسن
محمد علي اللواتي خميس الحشار

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

الفاضل /ملهم الفاضلة /أمل
حميد يونس
بشير الجرف
الجابري

الدكتور /علي
حمد عابد
الغافري

اجتماع مجالس اإلدارة
لمجموعة نماء

التواريخ

الرئيس

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

االجتماع األول

 9أبريل 2019

حضور

-

حضور

-

حضور

االجتماع الثاني

 12نوفمبر 2019

حضور

حضور

-

-

-

إجمالي اجتماعات المجلس
التي حضرها

2

1

1

0

1

بدل حضور االجتماعات
(ريال عماني)

1,300

500

500

500

إجمالي بدل حضور
االجتماعات في 201٩

7,700

6,600

5,600

7,000

5,800

المدفوعات لعام 2019

6,000

6,000

5,600

6,000

5,800

االجتماع السنوي العام

يقصــد باالجتمــاع الســنوي العــام هــو اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العــام للشــركة الــذي يعقــد ســنويا .وتلــزم المــادة
رقــم  172مــن قانــون الشــركات التجاريــة علــى قيــام نمــاء القابضــة بعقــد اجتمــاع ســنوي خــال  90يــوم مــن نهايــة .كل
ـاء علــى سياســة نمــاء القابضــة فــإن المــدة الزمنيــة بيــن االجتماعــات الســنوية العامــة ال تزيــد عــن
ســنة ماليــة .وبنـ ً
خمســة عشــر شــهراً.

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

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

أسس ونظم الحوكمة بين نماء القابضة والشركات التابعة

تــم تأســيس نمــاء القابضــة بموجــب قانــون القطــاع ،حيــث تمتلــك نمــاء القابضــة  ٪99,99مــن ملكيــة الشــركات
التابعــة باســتثناء شــركة ظفــار للطاقــة .إذ تبلــغ نســبة ملكيتهــا مــن شــركة ظفــار للطاقــة .٪98,90
تتضمن المهام الرئيسية لنماء القابضة ما يلي:
1.بصفتهــا المؤسســة المســاهمة فــي الشــركات التابعــة والممثلــة لملكيــة حكومــة ســلطنة عمــان لهــذه
الشــركات ،فــإن نمــاء القابضــة تعمــل علــى المســاندة فــي تطبيــق سياســة الخصخصــة التــي تعلنهــا حكومــة
الســلطنة.
2.بصفتهــا مــزود للخدمــة للشــركات التابعــة ،تقــدم نمــاء القابضــة خدمات الدعــم المركــزي ضمن نطاق المحاســبة
والماليــة فــي هــذه الشــركات التابعــة ،وفقــا لمســئوليات نمــاء القابضــة بموجب قانــون القطاع.
3.بصفتها الشركة القابضة للمجموعة ،تتولى نماء القابضة اإلدارة االستراتيجية والتطوير للمجموعة.
4.كجــزء مــن دورهــا االســتراتيجي ،تتولــى نمــاء القابضــة مســئولية تطويــر وتطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة فــي
المجموعــة ويشــمل ذلــك تعييــن مجالــس إدارة كل شــركة مــن الشــركات التابعــة بالتنســيق مــع وزارة الماليــة
وفقــا لقانــون القطــاع ،بحيــث تضمــن وضــع وإعــداد هيكلــة الحوكمــة المناســبة فــي نمــاء القابضــة والشــركات
التابعــة لهــا.
مفصــل فــي الرســم
الهيــكل التنظيمــي للحوكمــة الــذي اعتمــده مجلــس إدارة نمــاء القابضــة وشــركاته التابعــة
ً
البيانــي التالــي:
مجلس إدارة
الشركات التابعة
الرئيس التنفيذي /المدير
العام للشركات التابعة

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

بمــا أن الشــركة مملوكــة بالكامــل لحكومــة ســلطنة عمــان ،ممثلــة فــي وزارة الماليــة ،فــإن نمــاء القابضــة تتبــع
المســاهم مــن خــال وزارة الماليــة.

المدققون القانونيون

يقــوم المدققــون القانونيــون بتدقيــق األعمــال والحســابات الخاصــة بنمــاء القابضــة ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة ،بما
فــي ذلــك النواحــي الماديــة مــن حيــث موقفهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة التــي تتماشــى مــع المعاييــر
الحســابية المعتــرف بهــا دوليًــا .كانــت شــركة كــي بــي أم جــي ( )KPMGمدقــق الحســابات القانونيــة الخارجــي لنمــاء
القابضــة خــال عــام  .2019تعــد شــركة كــي بــي أم جــي ( )KPMGشــركة تدقيــق عالميــة تعمــل علــى تقديــم خدمــات
التدقيــق ،واالستشــارات الماليــة ،وخدمــات تقييــم وإدارة المخاطــر ،والخدمــات الضريبيــة إلــى عمالئهــا المتعدديــن فــي
كافــة القطاعــات.

استمرارية األعمال وإدارة المخاطر

تــم تنفيــذ إطــار عمــل إدارة اســتمرارية األعمــال لمســاعدة نمــاء القابضــة فــي بنــاء القــدرات الخاصــة باســتمرارية
األعمــال ،وضمــان األداء المســتمر للوظائــف والعمليــات األساســية قبــل وأثنــاء وبعــد وقــوع كارثــة أو أزمــة قــد تــؤدي
إلــى تعطيــل األعمــال .بنيــت إدارة اســتمرارية األعمــال علــى معيــار .22301 ISO
تهــدف إدارة المخاطــر المؤسســية فــي نمــاء القابضــة إلــى تعزيــز الحوكمــة علــى مســتوى المجموعــة مــن خــال تنفيــذ
المبــادرات االســتراتيجية الخاصــة بــإدارة المخاطــر المؤسســية .وتشــمل اإلجــراءات الرئيســية مــا يلي:
1.تصميــم وتطويــر وتطبيــق وحفــظ ومراجعــة سياســة إدارة المخاطــر المؤسســية ،وإطــار العمــل ،واإلجــراءات
والمســتندات والســجالت مــن أجــل ضمــان مناســبتها ومواكبتهــا وكفايتهــا وفعاليتهــا واتســاقها مــع سياســة
إدارة المخاطــر المطبقــة علــى مســتوى المجموعــة.
2.االستمرار في تطبيق وحفظ وتحسين إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية في نماء القابضة.
3.اســتمرار دمــج وتضميــن نظــم وضوابــط إدارة المخاطــر فــي سياســات التخطيــط والموازنــة واإلبــاغ المالــي وغيرهــا
مــن السياســات الخاصــة فــي نمــاء القابضــة.
4.رفــع مســتوى الوعــي فــي المجموعــة عــن طريــق تطويــر نمــوذج إلدارة المخاطــر يتــم مــن خاللــه قيــاس
مســتوى أداء وعمليــات إدارة المخاطــر ومــدى تطبيــق مبــادئ وضوابــط إدارة المخاطــر فــي أعمــال المجموعــة
ونشاطاتها.

دليل قواعد السلوك األخالقي والمهني

ينطبــق دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي والمهنــي علــى مجالــس إدارة شــركات مجموعــة نمــاء وجميــع الموظفيــن
بهــا ،وكذلــك جميــع االستشــاريين والمقاوليــن والمورديــن واألشــخاص الذيــن يمثلــون مجموعــة نماء فــي عملياتهم
التجاريــة .ويؤكــد هــذا الدليــل علــى:
• التزام مجموعة نماء باألخالقيات المهنية واالمتثال للقانون
• إعداد المعايير األساسية للسلوك األخالقي والقانوني
• المساعدة على كشف ومنع السلوكيات الخاطئة.

اإلبالغ عن المخالفات

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

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

ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ا ﻓﺮاد واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﻮﻇﻔﻮن أﻛﻔﺎء

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

ﻣﺸﺘﺮﻛﻮن ﺳﻌﺪاء

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ إﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

لقــد تــم اســتحداث وتطويــر مجــاالت عمــل االســتراتيجية المذكــورة أعــاه ،إضافــة إلــى بعــض األهــداف األخــرى ذات الصلــة
بــاألداء المالــي وانضبــاط األداء ،كمبــادئ أساســية لتحديــد وضبــط التوجــه االســتراتيجي لشــركات المجموعــة فــي تطويــر
وتنميــة خطــط عمــل هــذه الشــركات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تحــرص الشــركات التابعــة للمجموعــة علــى استكشــاف وتحديــد
تمكنهــا مــن تحقيــق الــرؤى الخاصــة بــكل واحــدة منهــا ،وتلبيــة ّ
ّ
توقعــات ومتط ّلبــات المســاهمين
اســتراتيجيات إضافيــة
وأصحــاب المصلحــة فيهــا.
أرســت شــركاتنا التابعــة أهدافهــا االســتراتيجية لمواكبــة التوجُّ ــه االســتراتيجي العــام لمجموعــة نمــاء ،حيــث بدأنــا بقيــاس
مســتويات أداء المجموعــة وفــق معاييــر األداء األمثــل فــي مجــال الخدمــات وتقييمهــا علــى مســتوى المنطقــة .وفــي
المســتقبل القريــب ،نتطلــع فــي التوســع لقيــاس مســتويات أداء المجموعــة وفقـ ًا لمعاييــر األداء األمثــل فــي مجــال الخدمــات
عالميـ ًا ،مــن أجــل ضمــان التوافــق مــع سياســة وتوجهــات الحكومــة .وبذلــك ســوف نتمكــن مــن تعزيــز وتنميــة أدائنــا ونتبنــى
إن نتائــج تطبيــق هــذا النظــام المعيــاري الســنوي لقيــاس األداء يلعــب
أفضــل الممارســات بحيــث نواكــب المعاييــر الدوليــةّ .
دورا ً أساســي ًا فــي تشــكيل وصياغــة اســتراتيجياتنا المســتقبلية ،ويســاعد فــي تحديــد المبــادرات االســتراتيجية المحوريــة التــي
يتع ّيــن علينــا اســتحداثها أو تبنيهــا.
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الصحة والسالمة والبيئة
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مــن مبــدأ اإللتــزام بتوفيــر كهربــاء آمنــة ومســتدامة،
وأولويــة ســامة المشــتركين والموظفيــن والمقاوليــن،
تقــوم مجموعــة نمــاء بتطبيــق أعلــى المعاييــر المحليــة
والدوليــة لتحقيــق أعلــى مســتويات إدارة الصحــة والســامة
والبيئــة .حيــث تمكنــت المجموعــة مــن الحصــول علــى
شــهادات دوليــة ،حيــث حــازت معظــم شــركات المجموعة
علــى تجديــد شــهادات اعتمــاد نظــم اإلدارة الدوليــة
المتكاملــة للصحــة والســامة والبيئــة ،وتتضمــن هــذه
الشــهادات شــهادة اعتمــاد معيــار الســامة المهنيــة 18001
 OHSASومعيــاري الجــودة الدوليَيــن ايــزو ( 14001للبيئــة) و
ايــزو ( 9001للجــودة) .وتعمــل شــركات المجموعــة لتحديــث
هــذه الشــهادات الدوليــة تزامنـ ًا مــع اإلصــدارات والتحديثــات
مــن المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة.
فــي عــام  2019تــم تشــكيل لجنــة الصحــة والســامة
والبيئــة بهــدف تطبيــق مبــدأ التطويــر المســتمر ومتابعــة
تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن تنفيــذ االســتراتيجية،
والقيــام بمبــادرات جديــدة قــد تحتاجهــا المجموعــة لترقــى
بهــذا المجــال .تقــود اللجنــة إحــدى شــركات المجموعــة
بالتنــاوب ولمــدة عامــان .وتتكــون مــن أعضــاء يمثلــون
مديــري الصحــة والســامة والبيئــة مــن كل شــركات
المجموعــة .حيــث تتــرأس هــذه الــدورة شــركة مســقط
لتوزيــع الكهربــاء .تراقــب اللجنــة وتوجــه وتنفــذ مبــادرات
الصحــة والســامة والبيئــة وتقــوم برفــع تقاريــر دوريــة عــن
مــدى نمــو وتقــدم المبــادرات ،والتحديــات التــي تواجههــا إلــى
إدارة مجموعــة نمــاء.

تحقيق التكامل واستخدام أحدث األنظمة
والتقنيات

تقــوم دوائــر الصحــة والســامة والبيئــة بتســجيل جميــع
اإلحصائيــات المتعلقــة بالصحــة والســامة والبيئــة فــي
نظــام نمــاء لــإدارة المتكاملــة  NIMSممــا يســاعد
المســؤولين لمتابعــة العمليــات بشــكل دقيــق وســريع
والســعي إلــى تحقيــق بيئــة صحيــة ،حيــث ّ
ركــزت المجموعة
فــي عــام  2019علــى إدخــال التحســينات األساســية فــي ثالثــة
مجــاالت رئيســية ،وهــي:
1.تعزيــز الــدور القيــادي لدوائــر الصحــة والســامة والبيئــة
على جميع المستويات.
2.إدراج أهــداف الصحــة والســامة فــي األهــداف التشــغيلية
لجميع الدوائر.
3.تعميــم الــدروس المســتفادة مــن الحــوادث علــى كافــة
شــركات المجموعــة وادخــال التحســينات الالزمــة فــي
سيسات ونظم الصحة والسالمة والبيئة.

َح َمالت التوعية والتثقيف بمعايير الصحة
والسالمة والبيئة

قامــت شــركات مجموعــة نمــاء بحمــات توعويــة مكثفــة
حــول معاييــر وضوابــط الصحــة والســامة والبيئــة والتــي

شــملت معظــم المشــاريع ومناطــق التشــغيل مــن خــال
القيــام بزيــارات ميدانيــة مســتقله ينظمهــا مشــرفين
االمــن والســامه لالشــراف علــى ســير العمــل للمشــاريع
التــي قيــد التنفيــذ  .وســعت المجموعــة مــن خــال الزيــارات
إلــى تعزيــز سياســة اإللتــزام باللوائــح والقوانيــن المتبعــة
وغرســها لــدى الجميــع كثقافــة متبعــة علــى جميــع
المســتويات ومواقــع العمــل.

التدريب في مجال الصحة والسالمة والبيئة:

تعمــل مجموعــة نمــاء متمثلــة بشــركات المجموعــة
علــى تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة لموظفيهــا
وموظفــي الشــركات المتعاقــدة لتحقيــق الســامة فــي
ـاء علــى إحصــاءات عــام  ،2019بلــغ إجمالــي
بيئــة العمــل .وبنـ ً
عــدد برامــج التدريــب فــي المجــال  92ومجمــوع عــدد
المتدربيــن  .2557فــي حيــن بلــغ إجمالــي ســاعات التدريــب
فــي الصحــة والســامة .6911

قواعد نماء المنقذة للحياة:

تنــص قواعــد نمــاء المنقذة للحيــاة على أن ال يتم التســامح
مطلقــا مــع حــاالت عــدم االلتــزام بهــذه الضوابــط .حيــث تــم
تنفيــذ ورش عمــل وتدريــب وزيــارات ميدانيــة لفــرق العمــل
والمقاوليــن المتعاقديــن مــع شــركات المجموعــة ،حيــث
تــم تخصيــص حملــة إعالميــة داخليــة عــن طريــق دوائــر
التواصــل فــي المجموعــة لتنفيــذ اللمشــروع و اعتمــاد
عــدد مــن األدوات والتقنيــات الجديــدة فــي مجــال الصحــة
والســامة والبيئــة.

إحصائيات المشروع خالل عامي  2018و :2019
السنة

عدد الورش
التدريبية

عدد الحضور
من موظفي
المجموعة فقط

عدد
ساعات
التدريب

2019

92

2557

6911

2018

50

1500

180

حوادث الوفاة واإلصابات المضيعة للوقت:

تولــي مجموعــة نمــاء أهميــة قصــوى لمعاييــر الصحــة
والســامة والبيئــة  ،حيــث تعتبرهــا جــزءا ً ال يتجــزأ مــن ِق َيــم
وأهــداف نشــاطها التشــغيلي ،مــع التركيــز بصــورة أساســية
علــى عــدم حــدوث أي أذى لألشــخاص ،وتقليــل اإلضــرار
بالبيئــة ،وعــدم تعريــض الممتلــكات للضــرر .فبالرغــم مــن
التحســينات المســتمرة فــي مختلــف عناصــر إدارة الصحــة
والســامة والبيئــة ،إال أن بعــض الحــوادث المؤســفة وقعــت
وســجلت  3حــاالت وفــاة .تبــذل مجموعــة نمــاء كل مــا فــي
وســعها إلبــراز الــدروس المســتفادة مــن الحــوادث التــي تقــع،
بحيــث تضــع ضوابــط إضافيــة لضمــان عــدم تكــرار وقــوع
حــوادث مماثلــة.
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المعدل القياسي لتكرار الحوادث المضيعة للوقت ()LTIF
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خدمات المشتركين
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تماشــيا مــع التقــدم المضطــرد فــي مجــال خدمــات
المشــتركين ،والطلــب المتزايــد علــى خدمــات الكهربــاء
والخدمــات المرافقــة لهــا  ،تتبــع شــركات الكهربــاء التابعــة
لمجموعــة نمــاء اســتراتيجية لتطويــر خدمة المشــتركين
والتــي تهــدف إلــى تحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة مــن
خــال إعــادة هيكلــة العمليــات ،وتوظيــف التكنولوجيــا
الحديثــة ،وتمكيــن مواردنــا البشــرية مــن أجــل تعزيــز
مســتوى رضــا المشــتركين.
وتتضمــن اســتراتيجية الشــركات فــي المجموعــة برامــج
لتحســين الخدمــات المقدمــة للمشــتركين والتــي تشــمل
قــراءة العــداد والفوتــرة والتحصيــل ومراكــز االتصــال.
وتقــوم كل شــركة بإعــداد وتنفيــذ خطــط التطويــر الخاصــة
بهــا ،ويتــم تقديــم الدعــم الــازم للشــركات بهــدف تعزيــز
قنــوات الوصــول إلــى المشــتركين والميــزات والخدمــات
المقدمــة لــدى جميــع شــركات المجموعــة.
وفــي عــام  ،2019قامــت مجموعــة نمــاء بتوســيع قنــوات
الدفــع المتمثلــة فــي وآالت الدفــع المتواجــدة فــي
المؤسســات والبنــوك ،وتطبيقــات الهاتــف  ،باإلضافــة إلــى
التطبيــق الخــاص بمجموعــة نمــاء ،Nama E-portal
ممــا أدى إلــى زيــادة اســتخدام المشــتركين لقنــوات الدفــع
اإللكترونية.كمــا ســاهمت هــذه الخدمــات فــي ارتفــاع
نســبة رضــى المشــتركين وانخفــاض تكلفــة قــراءة

العــدادات وتوزيــع الفواتيــر ،حيــث بلغــت النســبة المئويــة
ـاء علــى
لرضــى المشــتركين عــن الخدمــات  ، %92وذلــك بنـ ً
االســتبيان الــدوري لقيــاس رضــا المســتهلكين علــى
مســتوى المجموعــة والقيــام بدراســة ســنوية لفهــم
مرئيــات المشــتركين فــي تحســين خدمــات التوزيــع
والتزويــد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بلغــت نســبة توزيــع الفوتــرة
اإللكترونيــة مــا يقــارب  ،%57,3وبلغــت تغطيــة قــراءة
العــدادات  ،%93,2الجديــر بالذكــر أن نســبة الفواتيــر التــي
تــم تعديلهــا بنــاء علــى الشــكاوى التــي قدمــت مــن قبــل
المشــتركين ال تتجــاوز نســبة  %0.14مــن أصــل 14,909,372
فاتــورة صــدرت عــام .2019
كمــا ركــزت شــركات توزيــع الكهربــاء علــى زيــادة فاعليــة
العــدادات واســتخدام أحــدث التقنيــات الحديثــة
قــراءة
ّ
فــي هــذا المجــال .وقــد وظفــت الشــركات أدوات وأجهــزة
حديثــة لقــراءة العــدادات باإلضافــة إلــى اســتخدام تقنيــات
العــدادات الذكيــة بهــدف قــراءة العــدادات عــن بعــد .وبلغــت
نســبة العــدادات العاديــة  %91,9مــن اجمالــي العــدادات
المســتخدمة ،والعــدادات الذكيــة بنســبة  ،%2,4أمــا
العــدادات مســبقة الدفــع فقــد بلغــت نســبتها  %5,6وقــد
أثبتــت هــذه النوعيــة مــن العــدادات علــى أنهــا مناســبة
جــدا للمجمعــات الســكنية ،حيــث فضــل المشــتركون
ً
التجاريــون اســتخدامها لالســتفادة مــن الطاقــة الكهربائيــة
بصفــة مؤقتــة.

إنجازات خدمات المشتركين في العام ٢٠١9
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تنمية الموارد البشرية
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أطلقــت مجموعــة نمــاء اســتراتيجية تشــمل كل شــركات المجموعــة عــام  ،2013وكانــت مــن أهــم ركائزهــا الخمــس ،ركيــزة
المــوارد البشــرية تحــت رؤيــة نصــت علــى“ :الســعي إلــى جعــل مجموعــة نمــاء بيئــة مهنيــة مثاليــة تتضمــن تطبيــق أعلــى
المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات والشــفافية فــي مجــال المــوارد البشــرية” .ويتأتــى ذلــك بــأن تكــون المــوارد البشــرية
شــريك فاعــل فــي كل العمليــات التشــغيلية وتجهيــز الكفــاءات والقــدرات المســتقبلية حســب التطــور التقنــي المســتمر فــي
هــذا المجــال .وقــد اســتثمرت مجموعــة نمــاء  1,565,722مليــون ريــال عمانــي فــي تدريــب وتطويــر الموظفيــن فــي عــام 2019
مقارنــة بـــ  1,433,620مليــون ريــال عمانــي فــي عــام  2018بنســبة زيــادة .%9

معهد نمو لتنمية المهارات وبرامج التدريب والتطوير

جــاء إنشــاء المجموعــة لمعهــد نمــو لتنميــة المهــارات بهــدف تطويــر كفــاءات المــوارد البشــرية فــي مجموعــة نمــاء وفــق
أطــر واضحــة ومحــددة حســب المعاييــر العالميــة حيــث يحــرص المعهــد على إعــداد وتقديم عــدد من البرامــج التدريبيــة تنصب
فــي توجهــات الشــركات وأهدافهــم االســتراتيجية والتشــغيلية والمشــاريع والخدمــات لتوفيــر كهربــاء آمنــة مســتدامة.
ويوضــح الجــدول أدنــاه أبــرز إحصــاءات برامــج التدريــب التــي تــم تنفيذهــا فــي المعهــد:
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زاد إجمالي عدد برامج التدريب
بنسبة %36

برنامج التنمية القيادية لشركة كهرباء مزون “تطوير”

يعتبــر برنامــج “تطويــر” مــن البرامــج التدريبيــة القائمــة علــى الكفــاءة فــي مجــال إدارة األعمــال ،والــذي صمــم خصيص ـ ًا لتعزيــز
المهــارات الرياديــة للموظفيــن القيادييــن مــن مســتوى رؤســاء أقســام فمــا فــوق فــي شــركة كهربــاء مــزون .تــم تنفيــذ
التدريــب مــن قبــل معهــد نمــو لتنميــة المهــارات بالتنســيق مــع مؤسســة فرانكليــن كوفــي ،أحــد الــرواد العالمييــن فــي مجــال
االستشــارات والتدريــب بدبــي.
ً
مكثفــا لمــدة عشــرة أيــام علــى المهــارات القياديــة ،جديـ ٌر بالذكــر
وتضمــن تدري ًبــا
انطلــق البرنامــج ابتــداء مــن شــهر ينايــر 2019
ّ
أن البرنامــج تــم تقديمــه لـــ  7دفعــات وذلــك خــال عــام واحــد .وبلــغ عــدد الملتحقيــن بنهايــة البرنامــج  129متــدرب كمــا بلغــت
ســاعات التدريــب لــكل شــخص  70ســاعة تدريبيــة.
يهــدف البرنامــج إلــى التركيــز علــى مهــارات التحكــم والتأثيــر ،وتحديــد مقاييــس واضحــة للنجــاح ووضــع خطــة لتحقيقهــا،
وتحديــد األولويــات وتحقيــق أهــم أهدافهــا ،والتعــاون بشــكل أكثــر فعاليــة مــن خــال بنــاء عالقــات وثيقــة .ومــن ضمــن
األهــداف ،التأثيــر علــى اآلخريــن مــن خــال تطويــر فهــم عميــق الحتياجاتهــم ووجهــات نظرهــم ،وتطويــر حلــول مبتكــرة تعــزز
التنــوع وترضــي جميــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين.
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برنامج التنمية القيادية لشركتي تنوير وظفار للطاقة

يختــص البرنامــج بتنميــة المهــارات القياديــة فــي مجــال إدارة المشــاريع ،والتــي تســتهدف الموظفيــن القيادييــن لشــركتين
مــن شــركات المجموعــة :شــركة تنويــر وشــركة ظفــار للطاقــة .حيــث يتــم تنفيــذ البرنامــج بالتعــاون مــع شــركة ديشــيكا
ـداء مــن شــهر ســبتمبر  .2019كمــا يقــدم البرنامــج ألكثــر مــن  125متــدرب ضمــن  7دفعــات بحيــث تتضمــن
كونســلتينج ابتـ ً
كل دفعــة علــى  18متــدرب وبإجمالــي  70ســاعة تدريبيــة لــكل ملتحــق بالبرنامــج .وتشــير آخــر النتائــج إلــى االنتهــاء مــن تدريــب
أكثــر مــن  54مشــارك مــن كلتــا الشــركتين.
تشــمل أهــداف البرنامــج علــى :اكتســاب الدرايــة الشــاملة للكفــاءات الخمــس فــي مجــال القيــادة ،ورصــد نقــاط الضعــف الحاليــة
وإعــداد خطــة لتجاوزهــا ،وفهــم بيئــة العمــل والتغييــرات التــي يجــب إجراؤهــا وكيفيــة تحقيــق ذلــك ،وتطويــر القــوى العاملــة
مــن خــال فهــم وتطبيــق تقنيــات المشــاركة ،وتحســين األداء مــن خــال التدريــب والتوجيــه المســتمر لفريــق العمــل ،وإعــداد
خطــة لتحقيــق النجــاح لألعمــال وأصحــاب المصلحــة.

تطبيق “منهجية ليين” في شركات المجموعة

مــن منطلــق مواكبــة النمــو المتســارع فــي المجــال التقنــي والتكنولوجــي فــي العالــم وبهــدف تحقيــق مرونــة عاليــة ضمــن
منهجيــة مدروســة وقائمــة علــى التطويــر المســتمر والتحســين الــدوري والتركيــز علــى رضــا المشــتركين واإلنتاجيــة فــي
بيئــة العمــل ،حرصــت المجموعــة علــى تطبيــق “منهجيــة لييــن” عــن طريــق معهــد نمــو لتنميــة المهــارات ،حيــث قدمــت
مجموعــة نمــاء برنامــج المنهجيــة والــذي يعــرف عالميًــا بإســم “ ”Lean Managementفــي جميــع شــركاتها التابعــة.
ـداء
باشــرت مجموعــة نمــاء بإعــداد وتنفيــذ برنامــج متكامــل بهــدف تطبيــق المنهجيــة فــي جميــع شــركات المجموعــة ابتـ ً
مــن شــهر نوفمبــر مــن عــام  2018ولمــدة  36شــهرا ً ( 3ســنوات) وذلــك عــن طريــق المعهــد وبالتعــاون مــع شــركة “SSA
 ”Business Solutionsالتابعــة لمجموعــة س س أ “.”SSA Group
خــال عــام  ،2019تــم تدريــب أكثــر مــن  334موظــف بمعــدل أكثــر مــن  574ســاعة تدريبيــة ،كمــا تــم تقســيمهم علــى
عــدة مســتويات ( 185متــدرب فــي مســتوى الحــزام األصفــر و  109متــدرب فــي مســتوى الحــزام األخضــر) .وباإلضافــة ،تعمــل
المجموعــة علــى إعــداد محتــوى المســتوى الثالــث (الحــزام األســود) وتســعى إلــى تأهيــل وترقيــة مجموعــة مــن الموظفيــن
لتدريبهــم فــي هــذا المســتوى .وتــم اختيــار إلــى اآلن  118إجــراء مــن إجــراءات العمــل القابلــة للتطويــر علــى شــكل مشــاريع
وجــاري العمــل حاليــا علــى تبســيطها وتحســينها .إلــى جانــب ذلــك ،تــم إنجــاز مــا يقــارب  78إجــراء مــن هــذه اإلجــراءات فــي
جميــع شــركات المجموعــة.

إنجازات المجموعة في التعمين

تولــي مجموعــة نمــاء أهميــة قصــوى لسياســة التعميــن وتحقيــق أهدافهــا فــي مختلــف المجــاالت ،حيــث تعتمــد المجموعــة
علــى قــدرات المــوارد البشــرية العمانيــة خصوصـ ًا ضمــن مجــال إدارة مشــاريعها وخدماتهــا .كمــا تؤمــن المجموعــة بإمكانــات
األجيــال الواعــدة والكــوادر المهنيــة المحليــة وشــغفها للمثابــرة فــي تحقيــق المنجــزات فــي القطــاع ولالقتصــاد الوطنــي.
وأحــرزت المجموعــة تقدم ـ ًا ملموس ـ ًا فــي تعميــن الوظائــف لديهــا ،حيــث حققــت نســبة  %100تعميــن فــي القيــادات التنفيذيــة،
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تمكنــت المجموعــة مــن تحقيــق نســبة  %95.1تعميــن علــى مســتوى المجموعــة وفق ـ ًا إلحصــاءات عــام
 2019بنســبة زيــادة تقــدر بـــ  %0.7مقارنــة بعــام .2018
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أبرز مخرجات األداء المالي والتشغيلي

ﻧﻤﻮ ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

٪٤,٧

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻦ

٪٩٥,١

ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ

٪٠,٧

رﻳﺎل
ارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎءة
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز

٪١٠,٤

رﻳﺎل

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ

ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺻﻮل

٪٩٩,٩٩٩١

٪٥٦,٣
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اإليرادات إجمالي اإليرادات في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
• إجمالي اإليرادات في عام  1,251 :٢٠١٩مليار ريال عُ ماني
• إجمالي اإليرادات في عام  1,290 :201٨مليار ريال عُ ماني
)إﻳﺮادات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  +أﺧﺮى(

٪٣,٠٩

)إﻳﺮادات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  +أﺧﺮى(

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺎه

)(٪٧,٤٦

٪١٠,٣٠

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺎه

٪١١,٥١

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

٪٤٩,٩٢

٪٤٣,٦٦

2019

2018

إﻳﺮادات
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

إﻳﺮادات
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

٪٤٦,٠٤

٪٤٢,٩٥

مالحظات:
• انخفض إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة %3,02

المصروفات إجمالي المصروفات في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
• إجمالي المصروفات في عام  ١,٢٧٣ :201٩مليار ريال عُ ماني
• إجمالي المصروفات في عام  1,٢١٧ :2018مليار ريال عُ ماني
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

٪8,51

٪71,40

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﺎﻣﺔ
وإدارﻳﺔ

٪٩,٠٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

2018

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﺎﻣﺔ
وإدارﻳﺔ

٪٢٠,٧٢

٪٩,٨٤

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

٪٤٥,٠٩

إﻫﻼك
اﺻﻮل

٪١١

مالحظات:
تشمل إجمالي المصروفات المباشرة على:
• مصروفات شراء الطاقة والمياه
• مصروفات الصيانة وقطع الغيار
• المصروفات المباشرة األخرى
• ارتفع إجمالي مصروفات المجموعة بنسبة %٤,٦

2019
إﻫﻼك اﺻﻮل

٪٢٤,٣٥
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قيمة التكلفة لكل ميجاواط  -ساعة (ريال ُعماني) في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩

٣٦,٢٦
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

• قيمة تكلفة ميجاواط  -ساعة في عام  37,67 :201٩ريال عُ ماني
• قيمة تكلفة ميجاواط  -ساعة في عام  ٣٦,٢٦ :2018ريال عُ ماني

٣٧,٦٧
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

مالحظات:
• ارتفعت تكلفة الميجاواط  -ساعة بنسبة %٣,٩

٢٠١٨

٢٠١٩

توزيع قيمة التكلفة لكل ميجاواط  -ساعة حسب الفئة في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

٪8,51

ﻣﺼﺮوﻓﺎت
ﻋﺎﻣﺔ وإدارﻳﺔ

٪٢٠,٧٢

٪9,09

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

٪71,40

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻣﺼﺮوﻓﺎت
ﻋﺎﻣﺔ وإدارﻳﺔ

٪٩,٨٤

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

2018

إﻫﻼك
ا ﺻﻮل

٪٤٥,٠٩

2019

إﻫﻼك
ا ﺻﻮل

٪٢٤,٣٥

٪11

األرباح إجمالي األرباح قبل الضريبة في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
• إجمالي األرباح قبل الضريبة في عام  ٦٧,٤٤ :٢٠١٩مليون ريال عُ ماني
• إجمالي األرباح قبل الضريبة في عام  ١٥٥,85 :2018مليون ريال عُ ماني

١٥٥,٨٥
ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ
٦٧,٤٤
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

مالحظات:
• انخفض إجمالي األرباح قبل الضريبة بنسبة %56,7
٢٠١٨

٢٠١٩
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الدعم الحكومي لكل وحدة مباعة في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
• الدعم الحكومي لكل وحدة مباعة في عام  ١٨,٤٨ :٢٠١٩ريال عماني
• الدعم الحكومي لكل وحدة مباعة في عام  ١٦,٧٨ :2018ريال عماني

الدعم الحكومي لكل مشترك في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
• الدعم الحكومي لكل مشترك في عام  ٤٨٩ :٢٠١٩ريال عماني
• الدعم الحكومي لكل مشترك في عام  ٤٦٢,٠٤ :2018ريال عماني
مالحظات:
• ارتفع الدعم الحكومي لكل وحدة بنسبة %١٠,٩
• ارتفع الدعم الحكومي لكل مشترك بنسبة %5,8

١٨,٤٨

1000
١٦,٧٨

900

16

800

٦٢٤,٧
ﻣﻠﻴﻮن

563,29
ﻣﻠﻴﻮن

700
600

14
12

٤٨٩

462

500

18

10
8

400

6

300

4

200
100

2

0

0

2018
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ(

2019
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك
)رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك(

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

الدعم الحكومي لكل شركة في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
• اجمالي الدعم الحكومي في عام  ٦٢٤,٧ :201٩مليون ريال عماني
• اجمالي الدعم الحكومي في عام  ٥٦٣,29 :201٨مليون ريال عماني
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

٪٢٢,٦٩

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

٪٢٠,٩٤

٪١٨,٢٠

٪١٩

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

٪٣٥,١٢

2018

٪٧,٨٨

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

٪٣٠,٩٣

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

٪١٦,١١

2019

٪٧,٧٠

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

٪٢١,٤٣
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٣٣,٧٩٦

ﺟﻴﺠﺎواط-ﺳﺎﻋﺔ

٣٣,٥٦٢

ﺟﻴﺠﺎواط-ﺳﺎﻋﺔ

باعة في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
الم َ
الوحدات ُ
المباعَ ة (جيجاواط  -ساعة) في عام ٣٣,٧٩٦ :٢٠١٩
• الوحدات ُ
المباعَ ة (جيجاواط  -ساعة) في عام ٣٣,٥٦٢ :2018
• الوحدات ُ
٢٠١٩

٢٠١٨

مالحظات:
• ارتفعت الوحدات المباعة بنسبة %0,7

ّ
لكل شركة في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
باعة (جيجاواط  -ساعة)
الم َ
الوحدات ُ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

٪3,20

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٪34,38

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

٪٣,٢٦

٪٣٤,٠٥

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

٪8,49

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

2018

٪25,56

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

٪٩,١

2019

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

٪٢٦,٠٣

٪٢٧,٥٦

٪28,37

ّ
لكل قطاع في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
باعة (جيجاواط  -ساعة)
الم َ
الوحدات ُ
ﺗﺠﺎري

ﺗﺠﺎري

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

٪9,70

٪37,13

ﺻﻨﺎﻋﻲ

٪0,05

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

٪٩,٩٣

٪٣٨,٢٦

ﺻﻨﺎﻋﻲ

٪٠,٠٨

٢٠١٨

ﺣﻜﻮﻣﻲ

٪5,85

ﺳﻜﻨﻲ

٪45,65
زراﻋﻲ

٪1,63

٢٠١٩

ﺣﻜﻮﻣﻲ

٪5,5٦

ﺳﻜﻨﻲ

٪٤٤,٥٣
زراﻋﻲ

٪١,٦٤
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١,٢٧٦,٩٣٢
ﻣﺸﺘﺮك

١,٢١٩,١٥٦
ﻣﺸﺘﺮك

عدد المشتركين عدد المشتركين في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
• إجمالي عدد المشتركين في عام ١,٢٧٦,٩٣٢ :٢٠١٩
• إجمالي عدد المشتركين في عام 1,219,156 :2018

٢٠١٩

٢٠١٨

مالحظات:
• زاد عدد المشتركين بنسبة %٤,٧

توزيع المشتركين حسب شركات توزيع الكهرباء
ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

٪3,26

٪9,42

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

٪35,83

٢٠١٨

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

٪٣,٢٦

٪٩,٤٩

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

٪٣٥,٨٢

2019

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

٪19,62

٪١٩,٦١

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٪٣١,٨٢

٪31,87

توزيع المشتركين حسب القطاعات
اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

٪0,87

زراﻋﻲ

٪0,75

٪0,٨٧

زراﻋﻲ

ﺣﻜﻮﻣﻲ

٪0,74

٪3,12

ﺻﻨﺎﻋﻲ

]ﺗﺠﺎري[

٢٠١٨
ﺳﻜﻨﻲ

٪3,02

ﺻﻨﺎﻋﻲ

٪0,04

٪73,99

ﺣﻜﻮﻣﻲ

٪0,04

٪21,24

]ﺗﺠﺎري[

٢٠١٩
ﺳﻜﻨﻲ

٪73,63

٪21,70
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٪٩

٪٩،٦٧

فاقد الكهرباء فاقد الكهرباء في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩

• فاقد الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية وشبكة شركة ظفار للطاقة في عام %9,67 :٢٠١٩
• فاقد الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية وشبكة شركة ظفار للطاقة في عام %٩ :2018

توزيع الفاقد حسب شركات التوزيع في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
٢٠١٨

٢٠١٩

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٪٦,٧٢

٪٦,٧٧

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون

٪١٢,٣٧

٪١٢,٠٩

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

٪٨,١٠

٪١٠,٩١

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

٪٨,٧٨

٪١٠,٢٣

اﻟﺸﺮﻛﺔ

توزيع الفاقد حسب الشبكات في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩

10

٪9,02

٪10,23

٪9,6
٪8,78

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
٢٠١٨

ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٩
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المن َتجة في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
الطاقة الكهربائية ُ
اﻟﻤﻨ َﺘﺠﺔ )ﺟﻴﺠﺎواط  -ﺳﺎﻋﺔ(
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ُ

2018

٢٠١٩

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

2,150

٧٩١

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

34,916

٣٦,٤٤١

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮاة

37,066

٣٧,٢٣٢

استهالك الغاز في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
• استهالك الغاز في عام  20,21 :٢٠١٩مليون متر مكعب قياسي في اليوم
• استهالك الغاز في عام  22,37 :2018مليون متر مكعب قياسي في اليوم

٢٣١
٢٠٧

٢٠١٨

٢٠١٩

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ /ﻣﻴﺠﺎواط ﺳﺎﻋﺔ

مالحظات:
• ارتفعت كفاءة استهالك الغاز بنسبة  %١٠,4مقارنة بعام ٢٠١٨
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٣٧٨
ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ
٢٨٥
ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

مصروفات رأس المال المبلغ اإلجمالي لمصروفات رأس المال في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
• المبلغ اإلجمالي لمصروفات رأس المال في عام  285 :٢٠١٩مليون ريال عُ ماني
• المبلغ اإلجمالي لمصروفات رأس المال في عام  378 :2018مليون ريال عُ ماني
٢٠١٩

٢٠١٨

توزيع مصروفات رأس المال لكل شركة
ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

٪4,48

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

٪4,05

٪6,29

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

2018

٪21,66

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٪12,16

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﺧﺮى٪٠,٩٣

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺠﺎن

٢٠١٩

٢٠١٩

٪15,24

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﺧﺮى٪٠,٤٨

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺰون

٪27,18

		

٪16,52

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٪13,70

٪37,49

2018

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ

٪29,18

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٪10,08

أبرز المشاريع واإلنجازات :2019
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

١

ﺗﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ) (MISﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺮﻛﺔ
ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ).(DPS

٢

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻤﺲ اﻟﻈﻬﺮ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ واﻣﺘﻼك وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻋﺒﺮي ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.

٣

ﺑﺪأت أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻤﺸﺮوع ﻇﻔﺎر ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ )ﺗﻨﻮﻳﺮ( وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.

٤

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه ﻋﻦ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﻤﻰ )ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ  ١و  .(٢ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎء وﺗﻤﻠﻚ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص.

٥

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه ﺑﻄﻠﺐ ﻋﺮوض ﺑﺸﺄن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎح ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ،
وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺎت ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺮﻳﺎح إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ وﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻮدة
اﻟﺮﻳﺎح.

٦

ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮوض ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻐﺒﺮة  ٣ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ب  ٣٠٠,٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ.

٧

ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮوض ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺮﻛﺎء  ٥ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪر ب  ١٠٠,٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ.
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العرض والطلب على الكهرباء في عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
تزويد الكهرباء المتعاقدة

اﻟﺴﻌﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻴﺠﺎواط(
اﺟﻤﺎﻟﻲ

2018

٢٠١٩

٨,٣٥١

١٠,٩٢٧

الطلب على الكهرباء  -شبكة الربط الرئيسية

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

2018

2019

٣,٧٤٨

٣,٧٤٨

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

٪٤,٧

٪٠

ذروة اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط(

٦,١٦٨

٦,٣٥٣

٪٠,٨

٪٣

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط -ﺳﺎﻋﺔ(

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

الطلب على الكهرباء  -شبكة ظفار للطاقة

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط-ﺳﺎﻋﺔ(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪
ذروة اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ )(٪

2018

2019

٣٥٤

٣٩٣

][٪٣,٨

٪١٠

٥٣٩

٥٤٩,٥

][٪٢,٤

٪٢
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البرنامج المالي لمجموعة نماء «لمار»
تعمــل مجموعــة نمــاء علــى تنميــة اســتثماراتها
ومشــاريعها وخدماتهــا بصفــة مســتمرة كمــا تلعــب دورا ً
بــارزا ً فــي االقتصــاد الوطنــي .وقــد اســتثمرت المجموعــة
بشــكل كبيــر فــي شــراء أصــول رأس المــال مــن أجــل
توســيع وتطويــر شــبكاتها وأنظمتهــا لتلبيــة متط ّلبــات
واحتياجــات الســوق.
وال شــك أن توفــر مصــادر تمويــل رأس المــال يحظــى
بأهميــة قصــوى وذلــك لنجــاح المجموعــة فــي تحقيــق
رؤيتهــا ومهمتهــا .علمــا بــأن المجموعــة قــد حققــت
تقدم ـ ًا كبيــرا ً فــي برنامــج «لمــار» منــذ انطالقتــه فــي عــام
ُّ
 .2014فقــد نجحــت مجموعــة نمــاء ،تحــت قيــادة نمــاء
القابضــة ،فــي الحصــول علــى إجمالــي مبلــغ  1,٧٥مليــار
ريــال عُ مانــي مــن مصــادر تمويــل مختلفــة ولفتــرات ســداد
متفاوتــة.
ولقــد اســتطاعت المجموعــة ،عبــر تنويــع مصــادر التمويــل
وسياســة التســويق والترويــج الفعالــة ،والعمــل علــى تثبيــت
أن تحقــق أهــداف التكلفــة الماليــة علــى
معــدالت الفائــدةْ ،
نحــو فعّ ــال حســب المعاييــر الموضوعــة ،بالرغــم مــن
الضوابــط المفروضــة علــى األســعار.
وســوف يســاعد برنامــج حصــد مصــادر التمويــل مجموعــة
نمــاء فــي تمويــل النفقــات الرأســمالية لشــبكة توزيــع
ونقــل الطاقــة الكهربائيــة ،وكذلــك لتوفيــر الضمانــات
الكافيــة للقــروض قصيــرة األجــل الحاليــة.

إنجازات برنامج «لمار» من  2015حتى ٢٠١٩
2015
•
•
•

2016
•
•

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

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

2017
•

•
•
•
•

إتمــام الســندات الماليــة لصالــح الشــركة العمانيــة
لنقــل الكهربــاء بمبلــغ  192,5مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام الصكــوك الماليــة لصالــح شــركة كهربــاء
مــزون بمبلــغ  192,5مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة مســقط
لتوزيــع الكهربــاء بمبلــغ  81,2مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة كهربــاء مجان
بمبلــغ  63,5مليــون ريــال عُ مانــي
إتمــام برنامــج التمويــل لصالــح شــركة ظفــار للطاقــة
بمبلــغ  41,1مليــون ريــال عُ مانــي.

2018
•

٢٠١٩
•

•
•
•
•

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

قامــت مجموعــة نمــاء خــال عــام  ،2019تحــت قيــادة
نمــاء القابضــة ،بتنظيــم قــروض بمبلــغ وقــدره
بنــاء علــى
 482.5مليــون دوالر علــى المــدى القصيــر
ً
االتجــاه االســتراتيجي لتأجيــل االقتــراض طويــل األجــل
حتــى عــام  2020ليتــم رفعــه بالتزامــن مــع برنامــج
التخصيــص .تــم جمــع هــذا المبلــغ للشــركات التاليــة
خــال عــام :2019
 169مليون دوالر للشركة العمانية لنقل الكهرباء
 155مليون دوالر لشركة كهرباء مزون
 75.4مليون دوالر لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء
 83.1مليون دوالر لشركة كهرباء مجان.

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ:
 1,93ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻋُ ﻤﺎﻧﻲ

1,93

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
ُﻋﻤﺎﻧﻲ
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أداء شركــــــات
المجــــــموعـة
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شركة وادي الجزي للطاقة

2018

2019

األيرادات (ألف ريال ُعماني)

9,338

0

صافي الربح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(8

97

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(7

)(1,058

6

)(1,062

النسبة المئوية للتعمين

%91

%60

إجمالي عدد الموظفين

32

٥

140,704

37,020

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

0

0

الكهرباء المنتجة (جيجاواط ساعة)

141

-

نسبة جاهزية المحطة ()%

%91

%0

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

2018

2019

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

42,996

-  

صافي الربح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(2,113

8,925

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

)(1,883

9,971

-

-

النسبة المئوية للتعمين

%92

%83

إجمالي عدد الموظفين

82

18

7,058,913

94,463

عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

-

-

الكهرباء المنتجة (جيجاواط/الساعة)

1,346.00

-

المياه المنتجة (بالمليون متر مكعب)

26.10

-

نسبة توافر الكهرباء في المحطة ()%

%91

%0

نسبة توافر المياه في المحطة ()%

%92

%0

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

إجمالي ساعات العمل اآلمنة

مالحظة  :تم إيقاف العمليات التشغيلية للمحطة في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨
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الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

2018
815,946

٢٠١٩
735,735

صافي الربح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

()1,732

()41,273

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

16,758

84,450

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

688

-

النسبة المئوية للتعمين

%86

%88

81

86

20,289,669

5,675,169

1

1

الطاقة المنتجة في شبكة الربط الرئيسية (جيجاواط/ساعة)

32,835

32,834

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

16,569

17,01

الطاقة المنتجة في شبكة ظفار (جيجاواط ساعة)

3,143

3،442

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

31,63

30,36

محطة مسندم لتوليد الطاقة (جيجاواط ساعة)

344

394

39,72

45,67

313,747

340,198

0,4684

0,391

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

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

تكلفة الوحدات المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة) في
مسندم
المياه المنتجة (باأللف متر مكعب)
تكلفة المياه للوحدة (ريال عماني /متر مكعب)
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2018

2019

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

88,884

114,936

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

32,872

50.962

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

39,887

61,081

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

141,725

62,931

النسبة المئوية للتعمين

%94

%94

إجمالي عدد الموظفين

351

349

6,350,815

9,647,342

2

1

35,326

35,452

6,922

7,108

نسبة مؤشر موثوقية الشبكة ()%

%99,999

%99،999

نسبة الفاقد في نقل الكهرباء ()%

%1,36

%1,11

الشركة العمانية لنقل الكهرباء

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت
الوحدات المنقولة الخاضعة للوائح (جيجاواط ساعة)
األحمال خالل وقت الذروة (ميجاواط)

60
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شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

2018

٢٠١٩

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

330,335

351,171

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

12,988

14,284

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

23,800

26,681

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

34,349

25,351

النسبة المئوية للتعمين

%94

%96

إجمالي عدد الموظفين

500

497

2,315,827

4,201,937

1

0

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط ساعة

11,538

11,507

تكلفة الوحدات المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

28,549

30,355

10,28

11,62

118,595

133,678

388,548

406,274

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

%94,63

%93,79

عدد الشكاوى المسجلة

2,087

1,533

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

%100

%100

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

1,13

1,0

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

94,07

103,6

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI

106,3

103,6

النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%

%6,72

%6,77

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

الدعم لكل ميجاواط ساعة مباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)
إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)
عدد المشتركين
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شركة كهرباء مزون
اإليرادات (ألف ريال عُ ماني)

2018
320,120

٢٠١٩
337,248

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال عُ ماني)

23,613

23،341

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال عُ ماني)

45,250

47،049

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال عُ ماني)

102,751

84،403

النسبة المئوية للتعمين

%98,12

%98,36

531

550

10,368,239

959,819,8

2

0

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط ساعة

8,579

8,798

تكلفة الوحدات المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

29,63

30,43

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

23,06

21,96

197,809

193,205

436,774

457,428

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

%94

%94

عدد الشكاوى المسجلة

617

94

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

%99

%100

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

1,86

1,74

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق)

101,03

89,67

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

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال عُ ماني)
عدد المشتركين

CAIDI
متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI

188,21

155,63

النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%

%12,4

%12,09
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شركة كهرباء مجان
اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

201٨
257,041

٢٠١٩
267,849

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

15,868

8,168

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

28,132

21,781

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

51,799

43,447

النسبة المئوية للتعمين

%95

%95

إجمالي عدد الموظفين

401

401

3,752,008

1,424,000

0

1

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط ساعة

9,521

9,314

التكلفة للوحدة المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

24.10

26.18

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

10.7

12.1

90,758
239,239

                              
133,878
250,454

%92

%92

2,714

3,317

%100

%100

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

4.37

4.07

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

44.0

34.9

192.24

141.9

%8.1

%10.9

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)
عدد المشتركين
نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%
عدد الشكاوى المسجلة
نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI
النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%
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شركة ظفار للطاقة
اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

201٨
93,317

٢٠١٩
103,651

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

5,074

6,023

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

11,622

12,645

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

16,976

17,945

النسبة المئوية للتعمين

%88

%89

إجمالي عدد الموظفين

155

158

2,342,193

2,825,245

1

0

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط/ساعة

2,851

3,076

التكلفة للوحدة المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

24,09

24,97

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

15,58

15,64

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)

44,411

48,114

114،822

121،190

نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%

%89

%93

عدد الشكاوى المسجلة

3071

2287

نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب %

%101

%89

متوسط وتيرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي ()SAIFI

1,65

1.71

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

134,06

120,06

متوسط فترة انقطاع التيار الكهربائي (بالدقائق) SAIDI

220,09

205,76

النسبة المئوية لفاقد التوزيع ()%

%8,78

%10,23

إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

عدد المشتركين
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شركة تنوير

2018
125,666

٢٠١٩
139,748

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

12,610

7,419

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

19,295

21,195

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

15,305

15,078

النسبة المئوية للتعمين

%95

%96

إجمالي عدد الموظفين

444

442

0

1

الطاقة الكهربائية المنتجة (جيجاواط/ساعة)

775

790

عدد الوحدات المباعة – جيجاواط/ساعة

1,073

1,102

التكلفة للوحدة المباعة (ريال عماني/ميجاواط ساعة)

76.56

123

المياه المنتجة (بماليين األمتار المكعبة)

3.94

3.64

عدد الوحدات المباعة (مليون متر مكعب)

3.73

3.4

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

95.53

104

إجمالي الدعم الحكومي (ألف ريال ُعماني)

102,507

118,667

39,773

41,586

%79.6

%88

98

111

%95.9

%77.5

119.9

113

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

عدد حوادث العمل المضيعة للوقت

عدد المشتركين
نسبة القراءة الفعلية للعدادات ()%
عدد الشكاوى المسجلة
نسبة الشكاوى المغلقة في الوقت المناسب%

متوسط فترة انقطاع الخدمة عن المشتركين (بالدقائق) CAIDI

 65التقـــرير السنــوي 201٩

ﻣـﻌــﻬـــــــﺪ ﻧﻤـــــــــﻮ ﻟـﺘـﻨـﻤﻴـــــــــﺔ اﻟﻤﻬــــــــﺎرات

Numo Institute for Competency Development

معهد نمو لتنمية المهارات

2018
1,434

٢٠١٩
1,560

صافي األرباح قبل الضريبة (ألف ريال ُعماني)

126

109-

الربح قبل الفوائد والضريبة (ألف ريال ُعماني)

136

92-

االستثمارات  /النفقات الرأسمالية (ألف ريال ُعماني)

65

20

النسبة المئوية للتعمين

%92

%94

13

17

1260

1260

0

0

59696

78001

543

661

8528

11143

اإليرادات (ألف ريال ُعماني)

إجمالي عدد الموظفين
إجمالي ساعات العمل اآلمنة
عدد حوادث العمل المضيعة للوقت
إجمالي ساعات التدريب
إجمالي أيام التدريب
عدد أيام التدريب
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تقرير االستدامة 2019
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أعزائنا المساهمين،
تمضــي مجموعــة نمــاء قدمــ ًا نحــو تحقيــق االســتدامة
المؤسســية فــي الســلطنة وذلــك منــذ انطالقــة سياســة
االســتدامة بالمجموعــة فــي  10ســبتمبر  .2014حيث شــهدت
تقدمــا كبيرًا وملموسـ ًا في تنفيذ مشــاريع
مجموعــة نمــاء
ً
وبرامــج الرعايــة الخاصــة باإلســتدامة علــى مــدى الســنوات
الخمــس الماضيــة ،إذ تواصــل التزامهــا بإحــداث األثــر اإليجابي
لــدى كافــة شــرائح المجتمــع المحلــي .ويمثــل هــذا االلتــزام
منظومــة متكاملــة مبنيــة علــى الركائــز األساســية الثــاث
للسياســة وهــي :الركيــزة االقتصاديــة والركيــزة االجتماعيــة
والركيــزة البيئيــة.
تتوافــق سياســة االســتدامة للمجموعــة مــع توجهــات
وأهــداف الحكومــة الرشــيدة فــي مختلــف المجــاالت
التنمويــة .كمــا تســعى مجموعــة نمــاء إلــى تعزيــز مفــردات
التكامــل مــع مؤسســات القطــاع العــام والخــاص والجهــات
ذات الصلــة مــن خــال إقامــة ورعايــة مختلــف البرامــج
والمشــاريع.
تواصــل مجموعــة نمــاء تحقيــق رؤيتهــا فــي أن تكــون
الشــريك المفضــل فــي قطــاع الكهربــاء والميــاه
ً
مسترشــدة بمجموعــة مــن القيــم وهــي النزاهــة

واإلحتــرام واالحترافيــة .حيــث تعمــل مجموعــة نمــاء
ضمــن سياســتها فــي االســتدامة علــى تمكيــن المجموعة
لتقديــم خدمــات كهربــاء وميــاه آمنــة وموثوقــة لجميــع
وبنــاء علــى ذلــك ،تــم تخصيــص المــوارد
المشــتركين.
ً
التاليــة إلســتدامة المجموعــة:
 -1موازنــة بنســبة  ٪0.5مــن صافــي أربــاح المجموعــة بحــد
أقصى  500,000ريال عماني (أيهما أقل).
 -2تخصيــص يــوم عمــل لــكل موظــف فــي الســنة
لألنشطة التطوعية.
وكجــزء مــن اســتراتيجية االســتدامة وقيــاس األداء،
أصــدرت المجموعــة تقاريــر اإلســتدامة الخاصــة وفــق
المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ( )GRIوالتــي تشــمل
بنــاء
منهجيــة العمــل واألداء فــي الشــركات التابعــة لهــا
ً
المدرجــة وتضميــن الــردود علــى التوجيهــات
علــى المعاييــر ُ
الخاصــة بإفصاحــات قطــاع المرافــق الكهربائيــة .قامــت
مجموعــة نمــاء بنشــر ثــاث تقاريــر لالســتدامة حتــى
اآلن ملتزمــة بتعزيــز عمليــة مشــاركة األطــراف ذات
العالقــة لتحديــد أولويــات االســتدامة والتمكــن مــن فهــم
توقعاتهــم واالســتجابة لهــا بشــكل أفضــل.
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المواضيع والقضايا األولوية للفئات المستهدفة حسب تقرير االستدامة العالمي :2018
المواضيع والقضايا ذات
األولوية بحسب األهمية
النسبية

الجوانب المهمة
المقابلة لمعايير دليل
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

نطاقها

تنمية الشباب

المجتمعات المحلية

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية

إدارة المخاطر

مكافحة الفساد

المساهمون

بناء القدرات وفرص العمل
المباشرة (إيجاد فرص وظيفية)

المجتمعات المحلية

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية

االلتزام بالكفاءة الزمنية للخدمة األداء االقتصادي

المساهمون

االمتثال للوائح

الحوكمة

الموظفون ،المؤسسات الحكومية واألجهزة التنظيمية

بُنية سوق الطاقة وتنظيمه

اإلفصاحات العامة

المؤسسات الحكومية واألجهزة التنظيمية

الموثوقية والتوافر

الموثوقية والتوافر

المؤسسات الحكومية واألجهزة التنظيمية ،
والمساهمون

توفير اإلمدادات الكهربائية
المستدامة ومعقولة التكلفة

الموثوقية والتوافر

المؤسسات الحكومية واألجهزة التنظيمية

سياسات السلطنة

الحوكمة

المؤسسات الحكومية واألجهزة التنظيمية

تمكين المتطوعين في
المجتمعات المحلية

ليست ضمن المعايير

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية

األثر على مستويات المعيشة في المجتمعات المحلية
مجتمعاتنا

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية

استهالك الطاقة

الطاقة

المهتمين في مجال البيئة

استهالك المياه

المياه

المهتمين في مجال البيئة

ريادة األعمال

ليست ضمن المعايير

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية

التكنولوجيا

ليست ضمن المعايير

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية

البيئة والتنوع الحيوي

التنوع الحيوي

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية

للمور ِّدين
االختيار العادل ُ

الممارسات الشرائية

المورِّدون والمتعاقدون
ُ

الصحة والسالمة والبيئة

الصحة والسالمة
المهنية

المورِّدون والمتعاقدون ،والموظفون
ُ

إدارة المجموعة

االستراتيجية

المساهمون

األداء االقتصادي

األداء االقتصادي

المساهمون

اإلنتاجية

األداء االقتصادي

المساهمون

نشر وتوفير المعلومات المالية
الصحيحة

األداء االقتصادي

المساهمون

إعادة التدوير والتخلص من
النفايات

المواد

المهتمين في مجال البيئة

العائد على االستثمار

األداء االقتصادي

المساهمون
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عائدات المساهمين ،بما في ذلك األداء االقتصادي
حصص األرباح

المساهمون

الحوكمة

الحوكمة

المساهمون

االستراتيجية وخطط النمو

االستراتيجية

المساهمون

التعمين والقيمة المحلية
المضافة

الممارسات الشرائية

المؤسسات الحكومية واألجهزة التنظيمية ،
المساهمون

الصحة والسالمة والبيئة

الصحة والسالمة
المهنية

الموظفون

التدريب والتطوير

التدريب والتعليم

الموظفون

رضا المشتركين

المشتركون

منــذ تدشــين المجموعــة لسياســة االســتدامة ،قامــت مجموعــة نمــاء بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات وبرامــج
الرعايــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة ضمــن الركائــز الثــاث لهــذه السياســة مــن خــال الدعــم المالــي ومواصلــة إشــراك
موظفيهــا لتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي البرامــج التطوعيــة لدعــم تنميــة المجتمعــات المحليــة وايجــاد الحلــول للقضايــا
الســائدة.
فــي عــام  ،2019بلــغ عــدد المشــاريع التــي نفــذت  20مشــروع مقارنــة بالمشــاريع التــي أقيمــت فــي عــام  2018والتــي بلــغ عددهــا
 19مشــروع .حيــث ركــزت المجموعــة فــي الســنوات األخيــرة علــى ضمــان جــودة وقيمــة المشــاريع مــن خــال التركيــز علــى
فئــات محــددة مــن المجتمــع المحلــي ومضاعفــة اإلنفــاق علــى الفئــات المســتهدفة .كمــا كثفــت المجموعــة برامــج التدريــب
العملــي وتنفيــذ ورش العمــل فــي مختلــف أرجــاء الســلطنة مــع االســتمرار فــي تنفيــذ وإقامــة برامــج نشــر الوعــي بجوانــب
االســتدامة .حيــث تــم إنفــاق  492,796ريــال عُ مانــي علــى مشــاريع االســتدامة للمجموعــة فــي عــام  2019وبنســبة زيــادة تقــدر بـــ
 %2.6مقارنــة بعــام  2018والتــي بلغــت  480,537ريــال عمانــي .وفــي مــا يلــي المبــادرات التــي دعمتهــا ونفذتهــا مجموعــة نمــاء:
الركيزة االقتصادية (إجمالي المصروفات  177,805ريال عماني)
فــي عــام  ، 2019أنفقنــا مبلــغ  177,805ريــال عمانــي علــى مشــاريع الركيــزة االقتصاديــة وبنســبة زيــادة تقــدر بـــ  %22.2مقارنــة بعــام
 2018والتــي بلغــت  145,500ريــال عمانــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قمنــا باحتضــان ودعــم  3مؤسســات صغيــرة ومتوســطة لتنفيــذ
ـاء علــى نطــاق أعمالهــم ،والتــي قامــت ً
أيضــا بالتعاقــد الفرعــي لبعــض الخدمــات مــع الشــركات الصغيــرة
مشــاريعنا الرئيســية بنـ ً
والمتوســطة األخــرى.
مشاريع الركيزة االقتصادية:
• برنامج القيمة المحلية المضافة «نقلة»:
لتعزيــز القيمــة المحليــة المضافــة لمجموعــة نمــاء فــي دعــم وترســيخ االســتدامة فــي المجتمــع المحلــي والمســاهمة فــي
تعزيــز االقتصــاد الوطنــي ،حرصــت المجموعــة علــى إنشــاء ومســاندة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتشــجيع المنتجــات
المحليــة والتعميــن وذلــك مــن خــال تدريــب وتطويــر المهــارات والمواهــب الشــابة .ونتيجــة للمشــاريع التجريبيــة التــي أجريــت
فــي عــام  2018والنتائــج التــي حققتهــا ،دشــنت مجموعــة نمــاء برنامــج «نقلــة» والــذي تنصــب أهدافــه بإحــداث نقلــة فــي الجانــب
التقنــي والمعرفــي والمهنــي وذلــك بإكســاب وتزويــد المشــاركين بالمهــارات الالزمــة .سيســتمر البرنامــج لمــدة خمــس
ســنوات بدايــة مــن  .2019يســتهدف البرنامــج ثــاث فئــات:
• خريجي الدبلوم والبكالوريوس في مجال الهندسة الكهربائية
• خريجي الدبلوم العام أوما يعادلها
• طلبة المدارس في المرحلة المتوسطة.
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مشروع نقلة (- )1
لتأهيــل الفنييــن الكهربائييــن (حملــة الدبلــوم
التخصصــي)
والبكالوريــوس
تــم تنفيــذ المشــروع بعــد النجــاح الــذي حققــه المشــروع
التجريبــي الــذي دشــن فــي عــام  ،2018والــذي تم اعتمــاده بعد
أن قامــت المجموعــة بعمــل دراســة عــن عــدد العمانييــن
الذيــن يتقدمــون لالختبــارات الالزمــة للحصــول علــى
الترخيــص ونســبة االجتيــاز وعــدد العمانييــن المرخصيــن
الذيــن يعملــون فــي المجموعــة ومقاوليهــا .تمــت الدراســة
بالتعــاون بيــن معهــد نمــو لتنميــة المهــارات ومجلــس
مراجعــة قواعــد التوزيــع (لجنــة تحــت مظلــة شــركات
التوزيــع بمجموعــة نمــاء والتــي تقــوم بإصــدار التراخيــص
المطلوبــة للعمــل فــي قطــاع الكهربــاء) .ونتيجــة لذلــك،
أطلقــت المجموعــة فــي  2018مشــروع تجريبــي بتدريــب
 75عمانــي مــن خريجــي دبلــوم وبكالوريــوس الهندســة
الكهربائيــة أو مــا يعادلهــا .ونفــذ المعهــد البرنامــج بالتعاون
مــع المجلــس ،حيــث يعتبــر هــذا البرنامــج مشــروع تدريبــي
متكامــل يتكــون مــن الجانــب العملــي والنظــري والــذي
قــدم المهــارات والمعرفــة الالزمــة النظريــة
بــدوره
ّ
والعمليــة لتلبيــة متطلبــات العمــل الميدانــي والتقنــي فــي
التعامــل مــع الكهربــاء واألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا.
تــم تنفيــذ البرنامــج لمدة  7أشــهر ،وشــمل جميــع المراحل
ومنهــا االعــان والتســجيل واالختبــارات المبدئيــة والتدريــب
العملــي والنظــري  .وتــم عقــد  12ورشــة عمــل لمــدة 18,000
ســاعة تدريبيــة .حيــث ارتفعــت نســبة اجتيــاز االختبــار مــن
 %5مــا بيــن عامــي  2016و  2017إلــى  %80فــي عــام  .2018وتــم
تخريــج  60فنــي كهربائــي مرخــص تــم اســتيعابهم جميعــا
فــي ســوق العمــل فــور تخرجهــم كموظفيــن فــي شــركات
المجموعــة ومقاوليهــا ،وشــركات قطــاع النفــط والغــاز،
وكفنييــن أعمــال حــرة وبعضهــم قــام بإنشــاء شــركات
صغيــرة خاصــة بهــم.
وبنــاء عليــه ،تــم وضــع أهــداف يرتكــز عليهــا هــذا المشــروع
لزيــادة نســبة الفنييــن الكهربائييــن العمانييــن المرخصيــن
مــن  %9إلــى  %20حتــى  2023وزيــادة فــرص التوظيــف المباشــر
إلــى نســبة  %75وفــرص تأســيس شــركات صغيــرة
ومتوســطة بنســبة  %15مــن مجمــل المتدربيــن الذيــن
ســيجتازون اختبــارات الرخصــة الكهربائيــة .حيــث ســيتم
تدريــب  625خريــج مــن الجامعــات والكليــات مــن تخصــص
الهندســة الكهربائيــة أو مــا يعادلهــا خــال فتــرة تنفيــذ
البرنامــج لمــدة  5ســنوات.
وفــي أغســطس  2019تقــدم  438شــخص مــن تخصــص

الهندســة الكهربائيــة ومــا يعادلهــا للتســجيل فــي
البرنامــج .ومــن بيــن جميــع هــؤالء المتقدميــن للبرنامــج،
تــم اختيــار  125متــدرب اجتــازوا االختبــارات األوليــة
والمقابــات للمشــاركة لهــذا العــام .وقامــت المجموعــة
بتنفيــذ البرنامــج خــال  6أشــهر ابتــداء مــن شــهر يوليــو
إلــى شــهر ديســمبر  ،2019وتمكــن  120متــدرب مــن اجتيــاز
البرنامــج التدريبــي و  95متــدرب مــن الحصــول علــى الرخصــة
الكهربائيــة .كمــا ســتواصل المجموعــة فــي تدريــب المزيــد
مــن الفنييــن العمانييــن اعتمــادا ً علــى خطــة مدروســة
لمــدة خمــس ســنوات (تدريــب بمعــدل  125مشــارك فــي
كل عــام) .وبلغــت نســبة النجــاح  %79.2للمشــاركين فــي
البرنامــج لهــذا العــام.

ولتحقيــق زيــادة فــرص تأســيس شــركات صغيــرة
ومتوســطة بنســبة  %15مــن مجمــل المتدربيــن الذيــن
ســيجتازون اختبــارات الرخصــة الكهربائيــة بالبرنامــج ،تــم
التعــاون مــع الهيئــة العامــة لتنميــة المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة (ريــادة) وصنــدوق الرفــد إلقامــة ورشــة عمــل
وذلــك بهــدف تنميــة مهاراتهــم كــرواد أعمــال وتأســيس
شــركاتهم الخاصــة فــي مجــال التوصيــات الكهربائيــة
وكيفيــة إعــداد خطــط ماليــة للمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة .كمــا قامــت المؤسســات بعــرض الخدمــات
والفــرص التــي تتيحهــا لتطويــر وتمكيــن الشــباب العمانــي.
وبنــاء علــى الدراســة والخطــة التــي وضعتهــا المجموعــة
ً
لمــدة خمــس ســنوات ،ســتواصل المجموعــة تدريــب عــدد
أكبــر مــن الفنييــن العمانييــن بمعــدل (تدريــب  125خريــج
كل ســنة).
وتعمــل المجموعــة حاليــا بالتعــاون مــع وزارة القــوى
العاملــة علــى تطويــر البرنامــج حيــث تــم تشــكيل فريــق
عمــل مشــترك لدراســة الفــرص المتاحــة ولتحقيــق
األهــداف المرجــوة فــي تطويــر المناهــج والبرامــج التعليمية
والتدريبيــة بالتخصصــات الكهربائيــة المطروحــة فــي
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الكليــات التقنيــة والمهنيــة لتكــون ملبيــة وبصــورة أكبــر
لمتطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل.
مشروع نقلة (- )2
تأهيــل الفنييــن الكهربائييــن فــي مجــال التوصيــات
المنزليــة الكهربائيــة (حملــة الدبلــوم العــام):
اطلقــت مجموعــة نمــاء هــذا الجــزء مــن البرنامــج
كمشــروع تجريبــي بقيــادة شــركة ظفــار للطاقــة وذلــك
لتأهيــل كفــاءات عُ مانيــة شــابة فــي مجــال التوصيــات
المنزليــة الكهربائيــة لالنخــراط فــي قطــاع الكهربــاء وبنــاء
قدراتهــم علــى أســس فنيــة متخصصــة ومســاندتهم
لتأســيس شــركات صغيــرة ومتوســطة .حيــث أن البرنامــج
عبــارة عــن شــراكة مــع وزارة القــوى العامــة ممثلــة بالكليــة
المهنيــة بصاللــة.
واســتهدف المشــروع  20خريجــ ًا مــن الباحثيــن عــن عمــل
مــن حملــة شــهادة الدبلــوم العــام .تــم تنفيــذ المشــروع
علــى مرحلتيــن لمــدة  3أشــهر ؛ األولــى بقيــادة الــوزارة وذلــك
بتأهيــل المشــاركين فــي مجــال علــوم الهندســة والجانــب
الفنــي الكهربائــي والمرحلــة الثانيــة عــن طريــق مجموعــة
الممارســات والتقنيــات
نمــاء وذلــك بتدريبهــم علــى أهــم ُ
الفنيــة التــي تؤهلهــم للحصــول علــى الرخصــة الفنيــة
لمزاولــة العمــل فــي التمديــدات الكهربائيــة المنزليــة.
خضــع المتدربــون مــن الباحثيــن عــن عمــل لتدريــب فنــي
مكثــف بواقــع ( )4320ســاعة ( %18تدريــب نظــري %82 +
تدريــب عملــي) .وبعــد نهايــة الفتــرة التدريبيــة ،تمكنــوا
مــن اجتيــاز االختبــارات الالزمــة للحصــول علــى رخصــة
مزاولــة مهنــة التوصيــات المنزليــة والتــي تمنــح مــن قبــل
مجلــس مراجعــة قواعــد التوزيــع ( )DCRPحيــث بلغــت
نســبة النجــاح  .%65وخــال المرحلــة القادمــة ســتعمل
شــركة ظفــار للطاقــة بتأهيــل الطلبــة المشــاركين الذيــن
لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى الرخصــة.

ومــن جانــب ترويــج ودعــم المتدربيــن الحاصليــن علــى
الرخصــة ،قامــت الشــركة بالتعــاون مــع الكليــة بتنفيــذ
معــرض للمشــاركين تــم مــن خاللــه عــرض آليــة العمــل
ودور المرخصيــن فــي مجــال التوصيــات حيــث القــى
المعــرض اقبــاال كبيــرا مــن الطلبــة والمهتميــن بالمجــال.
كمــا تخطــط المجموعــة باحتضــان المجتازيــن عــن طريــق
شــركة ظفــار للطاقــة ودعمهــم مــن خــال الفــرص
المتاحــة فــي ســوق العمــل فــي مجــال التوصيــات المنزلية.
مشروع نقلة (- )3
المشروع التدريبي الطالبي:
بــدأ هــذا المشــروع بمبــادرة مــن الشــركة العمانيــة لنقــل
الكهربــاء بالتعــاون مــع مركــز التوجيــه المهنــي بــوزارة
التربيــة والتعليــم فــي  .2018يهــدف البرنامــج إلــى تعريــف
الطلبــة بالشــبكة الكهربائيــة ووضعهــم فــي بيئــة العمــل
بهــدف خلــق وعــي عــام عــن طبيعــة العمــل فــي مجــال

الكهربــاء والــذي سيســاعدهم فــي اتخــاذ قراراتهــم
المســتقبلية الختيــار التخصصــات فــي دراســاتهم
وتوجهاتهــم المســتقبلية .كمــا يهــدف البرنامــج إلــى
تمكيــن الطلبــة علــى اكتشــاف قدراتهــم وإمكاناتهــم
والنقــاط التــي يجــب التركيــز عليهــا مــن خــال المواجهــة
الفعليــة للحيــاة العمليــة .كمــا يعــزز المشــروع فــي الطلبــة
أهميــة الصحــة والســامة والبيئــة حيــث تــم اطالعهــم
علــى أســس نظــام الصحــة والســامة والبيئــة فــي
المجموعــة .وبلــغ عــدد الطلبــة المشــاركين فــي النســخة
التجريبيــة  12طالــب مــن محافظــة مســقط.
وإيمانــا منــا بقــوة أثــر هــذا المشــروع والــذي مــن خاللــه يفتــح
اآلفــاق والوعــي لــدى الطلبــة ،تقــرر تنفيــذ المشــروع فــي
 2019ليشــمل جميــع شــركات التوزيــع والتــي تغطــي جميــع
محافظــات الســلطنة .حيــث بلــغ عــدد الطلبــة المشــاركين
فــي النســخة الثانيــة  80طالــب وطالبــة ،موزعيــن علــى 6
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شــركات مــن شــركات مجموعــة نمــاء وهــي الشــركة
العمانيــة لنقــل الكهربــاء وشــركة مســقط لتوزيــع
الكهربــاء وشــركة كهربــاء مــزون وشــركة كهربــاء مجــان
وشــركة ظفــار للطاقــة وتنويــر .وتــم تنفيــذ المشــروع
خــال أســبوعان قــدم مــن خاللــه الطلبــة عــروض تعكــس
تجربتهــم فــي هــذا البرنامــج.
• دراسة القيمة المحلية المضافة للقطاعات:
شــاركت مجموعــة نمــاء فــي الدراســة الخاصــة بالقيمــة
المحليــة المضافــة للقطاعــات والتــي تــم إعدادهــا مــن
قبــل وزارة التجــارة والصناعــة وشــركة تنميــة نفــط عمــان
 ،شــهدت هــذه المبــادرة مشــاركة عــدد مــن المؤسســات
التنمويــة فــي الســلطنة فــي قطاعــي الصحــة والخدمــات.
وامتــدت فتــرة الدراســة مــن شــهر أبريــل إلــى شــهر نوفمبــر
 ،2019حيــث حرصــت الــوزارة علــى التطبيــق األمثــل لبرنامــج
القيمــة المضافــة مــن بعــد الدراســة والــذي ســيتطلب
تطويــر بعــض السياســات والقوانيــن.

كمــا تــم تشــكيل لجنــة رئيســية برئاســة ســعادة
المهنــدس وكيــل وزارة التجــارة والصناعــة وعضويــة عــدد
مــن أصحــاب الســعادة وكالء وزارات الجهــات المعنيــة.
وتهــدف اللجنــة إلــى تقديــم برنامــج وطنــي للقيمــة
المضافــة وذلــك مــن خــال دراســة البيانــات لــذات
الموضــوع مــن كل الجهــات المعنيــة وقيــاس مســتوى
وقــدرة المصانــع المحليــة ونــوع وكميــة المشــتريات مــن
القطاعــات األخــرى مثــل القطــاع الصحــي وقطــاع الخدمــات
ونوعيــة الفــرص االســتثمارية الجديــدة التــي مــن الممكــن
تطبيــق القيمــة المحليــة المضافــة عليهــا .وبعــد تحليــل
البيانــات المقدمــة فــي الدراســة وإجــراء استشــارات مــع
الخبــراء والختصيــن  ،ســتبدأ اللجنــة فــي تنفيــذ الخطــة فــي
.2020

برامج الرعاية تحت مظلة الركيزة االقتصادية:
رعــت مجموعــة نمــاء برنامــج «امتــداد» وهــو أحــد البرامــج
الــذي تنظمــه غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان والــذي
يســتهدف  20مشــارك ًا مــن رواد األعمــال والشــركات
الصغيــرة والمتوســطة المجيديــن والمتميزيــن العمانييــن
مــن مقدمــي مختلــف الخدمــات والمنتجــات والراغبيــن فــي
توســيع أعمالهــم خــارج الســلطنة للمشــاركة فــي إكســبو
دبــي .2020
باإلضافــة إلــى ذلــك ،رعــت مجموعــة نمــاء الملتقــى العربــي
الخامــس لــرواد األعمــال ضمــن الرعايــة االســتراتيجية
والــذي أقيــم تحــت شــعار «االســتثمار والطاقــة المتجــددة»
بتنظيــم مــن الهيئــة العامــة للمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة (ريــادة) .حيــث تــم إقامــة الملتقــى بمنتجــع
ملينيــوم صاللــة خــال الفتــرة مــن  7إلــى  9أغســطس
 .2019ومــن ضمــن أهــداف الـــملتقى وضـــع خـــطط مـدروســـة
لـتطويـــر وتـوطـــين اســـتخدام الـطاقـــة المتجـــددة فـــي
الـوطـــن الـعربـــي وتـوفـــير الــبيانــــات الــالزمــــة مــــن خــال
دعم البحث العلمي وتــــنمية الــــكوادر الـعربـية بـالـمجاالت
الـــمتخصصة فـــي الـطاقـــة المتجـــددة.
كمــا تعاونــت مجموعــة نمــاء مــع مجلــس البحــث العلمــي
فــي مشــروع المــدن الذكيــة والــذي يلعــب دورا ً هامــ ًا فــي
تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي عُ مــان ،وتعزيــز المكانــة
الدوليــة وتحســين نمــط الحيــاة للمجتمــع .وتكمــن
أهــداف المشــروع فــي المســاهمة فــي إدخــال ابتــكارات
المــدن الذكيــة واختبــار الحلــول الذكيــة التــي تســتهدف
فرصــا لتعزيــز االقتصــاد
تحديــات المــدن .وســيوفر ذلــك
ً
مــن خــال جــذب الشــركات العالميــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
ستســاعد هــذه المبــادرة الوصــول لألنشــطة الحديثــة،
وإقامــة جلســات تبــادل المعرفــة وعــرض أحــدث المنتجــات
والخدمــات المقدمــة مــن خــال المــدن الذكيــة فــي
جميــع أنحــاء العالــم .وقــد شــملت رعايــة البرنامــج فتــرة
المشــروع بأكملــه (.) 2019 - 2017
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت مجموعــة نمــاء برعايــة
كرنفــال المناطيــد ،إحــدى فعاليــات مهرجــان صاللــة
الســياحي  2019وهــو األول مــن نوعــه فــي الســلطنة .وكانــت
للفعاليــة أثــرا ً إيجابيــ ًا فــي جــذب وزيــادة زوار المحافظــة
وبذلــك اســتهدفت المجموعــة األســر الزائــرة للمهرجــان
بعــرض فيديوهــات مختلفــة فــي مجــال الصحــة والســامة
طــوال مــدة المهرجــان.
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إجمالي موازنة الركيزة االقتصادية
الصنف

المشاريع

الرعايات

االسم

المصروفات

برنامج نقلة (خريجي الدبلوم والبكالوريوس)

 127,625ريال عماني

برنامج نقلة (خريجي الدبلوم العام)

 11,100ريال عماني

برنامج نقلة (طلبة المدارس)

 7,080ريال عماني

دراسة القيمة المحلية المضافة للقطاعات

0

برنامج امتداد

 15,000ريال عماني

الملتقى العربي الخامس لرواد األعمال

 7,000ريال عماني

منصة المدن الذكية

 7,000ريال عماني

كرنفال المناطيد

 3,000ريال عماني

اإلجمالي
الركيــزة االجتماعيــة (إجمالــي المصروفــات 85,716
ريــال عمانــي)
فــي عــام  ، 2019تــم إنفــاق مبلــغ  85,716ريــال عمانــي علــى
مشــاريع الركيــزة االجتماعيــة والتــي انخفضــت بنســبة
 %40.8مقارنــة بعــام  2018حيــث بلغــت  144,875ريــال عماني،
وذلــك لزيــادة كفــاءة االنفــاق عــن طريــق اســتمرارية حملــة
الصحــة والســامة والبيئــة لمــدة عاميــن ()2019 , 2018
بإعــادة اســتخدام المحتويــات وتعــدد بثهــا عبــر مختلــف
القنــوات االعالميــة.
مشاريع الركيزة االجتماعية:
• برنامج بيتي آمن:
بعــد اإلنجــازات التــي حققتهــا مجموعــة نمــاء فــي مشــروع
«بيتــي آمــن» فــي النســخ الثــاث الماضيــة ومــن منطلــق
ترســيخ ثقافــة ســامة أفــراد المجتمــع المحلــي ،دشــنت
المجموعــة البرنامــج بحلــة وطنيــة بالشــراكة مــع
الجهــات ذات الصلــة بقيــادة الهيئــة العامــة للدفــاع المدنــي
واإلســعاف باإلضافــة إلــى مشــاركة كل مــن وزارة التجــارة
والصناعــة ووزارة القــوى العاملــة والهيئــة العامــة لحمايــة
المســتهلك .تهــدف المجموعــة مــن خــال هــذا البرنامــج
التوعــوي والتثقيفــي إلــى التعــرف علــى األســباب المؤديــة
للحــوادث المنزليــة مثــل الحرائــق الكهربائيــة وطــرق
الوقايــة منهــا ،والتكامــل والتعــاون بيــن الجهــات المعنيــة
وذات الصلــة فــي المجــال ،وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص،
ودعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المرخصــة فــي
مجــال الســامة بالمنشــآت الســكنية.
اســتهدفت مجموعــة نمــاء فــي هــذه النســخة مختلــف
فئــات المجتمــع المحلــي (المقاوليــن والشــركات

 177,805ريال عُ ماني
االستشــارية وربــات المنــازل وأوليــاء األمــور واألطفــال
والجمعيــات والفــرق التطوعيــة) إلــى جانــب مســاندة
الجهــات المعنيــة الداعمــة لبرامــج الصحــة والســامة
المنزليــة والمجتمعيــة والبيئــة.
ومــن مبــدأ تمكيــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
وبنــاء الفــرق التطوعيــة التــي تســاهم بشــكل فاعــل فــي
المجتمــع ،حرصــت مجموعــة نمــاء علــى قيــام شــركة
أجيــال الهمــة (همتــي) بتنفيــذ هــذا المشــروع فــي 2019
بعــد النجاحــات التــي قدمتهــا الشــركة فــي  2018وهــو العــام
الــذي بــدأ فيــه برنامــج االحتضــان لــدى المجموعــة .قدمــت
الشــركة مجموعــة مــن الفعاليــات والمعــارض وورش
العمــل للفئــات المســتهدفة مــن الحملــة ،وتضمنــت
المعــارض وورش العمــل عــدد مــن العــروض التوعويــة
المتعلقــة بالتوصيــات واألصــول الكهربائيــة وطــرق
التعامــل معهــا ،إلــى جانــب تنفيــذ «لعبــة بيتــي آمــن» و
«لعبــة الواقــع المعــزز».
تمثــل تدشــين الحملــة الوطنيــة مــن خــال افتتــاح
معــرض بيتــي آمــن فــي محافظــة البريمــي والــذي اســتمر
لمــدة ثــاث أيــام ،إذ بلــغ عــدد المســتفيدين  600طفــل و600
زائــر للمعــرض .علمــ ًا بأنــه تــم إقامــة ورش عمــل تحــت
عنــوان «الســامة فــي المنشــآت الســكنية» للجمعيــات
والمتطوعيــن فــي كليــة البريمــي الجامعيــة وذلــك ضمــن
برنامــج الحملــة ،وبلــغ عــدد المشــاركين حوالــي  100مشــارك.
مــن جهــة أخــرى ،اســتمرت الحملــة الوطنيــة أنشــطتها فــي
واليــة عبــري بمحافظــة الظاهــرة لمــدة  3أيــام وذلــك مــن
خــال المعــرض المصاحــب والــذي شــهد زيــارة  600طفــل
و 700زائــر .كمــا تضمنــت الحملــة فــي عبــري تنفيــذ ورشــة
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«الســامة فــي المنشــآت الســكنية» فــي كليــة العلــوم
التطبيقيــة وبحضــور  300مشــارك.
عــاوة علــى ذلــك ،ســتواصل الحملــة فــي  2020تقديــم
سلســلة مــن المعــارض وورش العمــل وبرامــج التدريــب
فــي مناطــق ومحافظــات أخــرى فــي الســلطنة ومنهــا
محافظــات الداخليــة وجنــوب الباطنــة ومســقط ،إذ تتوقــع
المجموعــة أن يبلــغ عــدد المســتفيدين بشــكل عــام 5000
مشــارك فــي الحملــة .كمــا تســتهدف المجموعــة إلــى
تدريــب  500مشــارك فــي البرنامــج وبلــوغ عــدد ســاعات
التدريــب  1000ســاعة تدريبيــة.
• برنامج وياكم:
برنامــج «وياكــم» هــو أحــد أولــى مبــادرات سياســة
االســتدامة التــي أطلقتهــا المجموعــة فــي عــام .2014
ويهــدف المشــروع إلــى تعزيــز ثقافــة التطــوع فــي الســلطنة
لــدى الشــباب العمانــي وموظفــي مجموعــة نمــاء الذيــن
ســيصبحون قــدوة فــي مجتمعاتهــم المحليــة مــن خــال
دعــم مختلــف مبــادرات التنميــة والتــي يمكــن أن تخلــق
مســتداما.
تأثيــرًا
ً

وبذلــك ،أطلقــت مجموعــة نمــاء مشــروع تطــوع
الموظفيــن مــن منطلــق حرصهــا الدائــم و المســتمر
علــى تشــجيع العمــل التطوعــي وغــرس ثقافــة العمــل
التطوعــي لــدى الموظفيــن ،وتشــجيعهم علــى ابتــكار
مشــاريع تنمويــة مســتدامة تســاهم فــي بنــاء عالقــات مــع
المجتمــع .حيــث قامــت المجموعة فــي الســنوات الماضية
بتأهيــل الموظفيــن لديهــا فــي العمــل التطوعــي مــن خــال
الــدورات التدريبيــة التطوعيــة واشــراكهم فــي الفعاليــات
والبرامــج التطوعيــة مــع مجموعــة مــن مؤسســات
المجتمــع المدنــي.
وتأتــي المســابقة هــذا العام على مســتوى موظفي شــركات
مجموعــة نمــاء ،حيــث تــم توســيع المشــاركة لتشــمل

فئــة الفــرق وفئــة األفــراد وذلــك تحفيــزا للموظفيــن
المتطوعيــن مــع المؤسســات والفــرق التطوعيــة األخــرى
.وبلــغ عــدد الفــرق المشــاركة  8فــرق و  8مشــاركات فردية.
وتتضمــن المجــاالت التــي يتنافــس عليهــا الموظفيــن
الصحــة والســامة والبيئــة والتعليــم واألعمــال الخيريــة،
دعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ومكافحــة
البطالــة وخدمــات المشــتركين ،نشــر الوعــي بترشــيد
اســتهالك الكهربــاء والطاقــة المتجــددة وإعــادة التدويــر.
وســيتم اإلعــان عــن الفــرق الفائــزة فــي عــام  .2020وضمــن
خطــة المشــروع ،ســيتم تب ّنــي الفــرق واألفــراد الفائزيــن
وتنفيــذ مشــاريعهم كمبــادرات أساســية فــي شــركات
مجموعــة نمــاء.
برامج الرعاية تحت مظلة الركيزة االجتماعية:
رعــت مجموعــة نمــاء معــرض «بصمــة تميــز « الثانــي
لالبتــكار والمبــادرات الشــبابية ،والــذي نظمتــه اللجنــة
المنظمــة للمعــرض وبالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة
للشــباب ومجلــس البحــث العلمــي وذلــك بمجمــع
الســلطان قابــوس الشــبابي للثقافــة والترفيــه بصاللــة.
وتــم إقامــة المعــرض بتاريــخ  3مــارس  .2019وتضمنــت
أهــداف المعــرض إبــراز مواهــب وأفــكار الشــباب العمانــي
وتعريــف المجتمــع بأعمالهــم وتطويــر مهاراتهــم فــي
مجــال البحــث العلمــي واالبتــكار وفــق رؤيــة تتبنــى مبــدأ
االســتدامة فــي اســتثمار التجــارب العلميــة الشــبابية.
قامــت مجموعــة نماء بدعم مؤسســة «شــباب المســرة»
وذلــك مــن خــال تدشــينها للنســخة األولــى مــن برنامــج
«أنــا قدهــا» ،والــذي أقيــم تحــت عنــوان «أصنــع مــن شــغفي
حكايــة» بالكليــة التقنيــة بواليــة عبــري .واســتهدف البرنامج
 60طالبــا وطالبــة مــن الصفــوف العاشــر وحتــى الصــف الثانــي
عشــر .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت مجموعــة نمــاء بشــراء
أجهــزة برايــل ســينس لجمعيــة النــور للمكفوفيــن .حيــث
يعمــل الجهــاز علــى مســاعدة المكفوفيــن وضعــاف البصــر
ـاء علــى أحــدث
مــن قــراءة النصــوص أو االســتماع إليهــا بنـ ً
التقنيــات المتطــورة.
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إجمالي موازنة الركيزة االجتماعية
الصنف

االسم

لبمصروفات

المشاريع

برنامج بيتي آمن

 48,116ريال عماني

برنامج وياكم

 28,000ريال عماني

معرض بصمة تميز

 3,000ريال عماني

برنامج أنا قدها

 1,000ريال عماني

شراء أجهزة برايل سينس لجمعية النور للمكفوفين

 5,600ريال عماني

الرعايات

اإلجمالي

 85,716ريال عماني

الركيــزة البيئيــة (إجمالــي المصروفــات  125,689ريــال
عُ مانــي)
فــي عــام  ،2019أنفقــت مجموعــة نمــاء مبلــغ 125,689
ريــال عُ مانــي والتــي تزيــد عــن مــا تــم إنفاقــه فــي عــام 2018
والتــي بلغــت  122,000ريــال عُ مانــي .وتقــدر نســبة الزيــادة %3
لمصروفــات الركيــزة البيئيــة.

مــن الحملــة علــى ثــاث محــاور رئيســية وهــي :التوعيــة
بمفاهيــم البيــوت المســتدامة والموفــرة للطاقــة
والكهربــاء وطــرق تطبيقهــا ،كفــاءة األجهزة المســتخدمة
لتوفيــر الطاقــة الكهربائيــة  ،تأثيــر ســلوكيات األفــراد فــي
المجتمــع المحلــي علــى مفاهيــم االســتدامة ترشــيد
اســتهالك الكهربــاء.

مشاريع الركيزة البيئية:
• الحملة الوطنية لترشيد استهالك الكهرباء
مــن منطلــق إبــراز أهميــة ترشــيد اســتهالك الطاقــة فــي
الســلطنة ،واصلــت مجموعة نماء تقديــم الحملة الوطنية
لترشــيد اســتهالك الكهربــاء ،تحــت شــعار «تــدوم» .وتهدف
الحملــة فــي  2019إلــى غــرس مفهــوم البيــوت المســتدامة
وبالتعريــف عــن أهــم المبــادئ األساســية لتصميــم هــذه
البيــوت مــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة
والموفــرة الســتهالك الكهربــاء والتوعيــة بأفضــل البرامــج
الهندســية التــي تتعلــق بهــذا الجانــب .باإلضافــة إلــى تشــجيع
المجتمــع للتوجــه إلــى اســتخدام البدائــل المتاحــة للتوفيــر
مــن اســتهالك الكهربــاء.

كمــا تطلعــت المجموعــة إلــى اتســاع نطــاق البرنامــج
وشــملت مــا يقــارب  600مشــارك مــن مختلــف الفئــات
المســتهدفة .حيــث تــم تقديــم الحملــة مــن خــال ورش
عمــل متنوعــة لتســتهدف طلبــة الهندســة المعماريــة
فــي الجامعــات والكليــات والباحثيــن عــن عمــل المتخرجين
مــن هــذه التخصصــات وأفــراد المجتمــع المحلــي ومنهــم
المقبليــن علــى بنــاء منازلهــم الخاصــة والشــركات
االستشــارية المعماريــة باإلضافــة إلــى طلبــة المــدارس.
وانقســم البرنامــج التدريبــي ألربــع مراحــل أساســية وهــي
تدريــب الباحثيــن عــن عمــل والفنييــن المســتقلين الذيــن
يعملــون علــى حســابهم الخــاص الحاصليــن علــى شــهادة
البكالوريــس فــي تخصــص الهندســة المعماريــة ،تقديــم
ورش تدريبيــة لطلبــة الهندســة المعماريــة فــي عــدد مــن
الجامعــات والكليــات ،وتنظيــم جلســة نقاشــية للمجتمــع
(جلســة عامــة) ،وتقديــم لعبــة «تــدوم» لطلبــة المــدارس.
حيــث بلــغ إجمالــي عــدد ورش العمــل  14ورشــة والتــي
تتكــون مــن  4920ســاعة تدريبيــة.

ـداء
وتقــرر إقامــة هــذا البرنامــج علــى مــدى ثالثــة أشــهر ابتـ ً
مــن شــهر أكتوبــر إلــى نهايــة شــهر ديســمبر  2019بعــد
النجاحــات التــي حققتهــا الحملــة فــي الســنوات المنصرمــة.
وكان تركيــز الحملــة فــي  2019علــى الفئــات التــي تطالــب
بمزيــد مــن الوعــي فــي مفاهيــم االســتدامة فــي المبانــي
وترشــيد اســتهالك الكهربــاء .كمــا تضمــن المشــروع
طــرح فعاليــات وورش توعويــة للفئــات المســتهدفة
وتقديمهــا بشــكل يمتــاز بالجديــة والمرونــة واإلبــداع فــي
التواصــل وتلقــي المفاهيــم والخــروج بالنتائــج والحلــول
المشــتركة الهادفــة التــي تعــزز االســتدامة فــي المجــال
البيئــي واإلجتماعــي واإلقتصــادي .وركــزت هــذه النســخة

ومــن منطلــق تمكيــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة،
أوكلــت مجموعــة نمــاء تنفيــذ المشــروع إلــى إحــدى
الشــركات المعنيــة فــي مجــال الهندســة المعماريــة
المســتدامة وهــي شــركة دكــة للخدمــات الهندســية
للعــام الثانــي علــى التوالــي .حيــث قامــت الشــركة بتوفيــر
هــذه الــورش العمليــة والفعاليــات واألنشــطة التدريبيــة.
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وعلــى هامــش هــذه الحملــة ،شــاركت مجموعــة نمــاء
فعاليــة ســاعة األرض للعــام الســادس علــى التوالــي تحــت
شــعار «غيــر أســلوب حياتــك» ،واطلقــت وســم بعنــوان
«#إحنا_بدينــا» لتحقيــق الهــدف البيئــي فيهــا وهــو خفــض
االنبعاثــات الكربونيــة .ويكمــن الهــدف مــن المشــاركة فــي
ترســيخ مبــادئ سياســة االســتدامة فــي التقليــل مــن هــذه
االنبعاثــات مــن خــال توصيــل رســالة توعويــة للمجتمــع
حــول أهميــة المشــاركة فــي مثل هــذه الفعاليات .وســجلت
المجموعــة رقمــا قياســيا مقارنــة بالســنوات الســابقة
بتوفيــر اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة بنســبة  %20خــال
فتــرة فعاليــة «ســاعة األرض» فــي كافــة أرجــاء الســلطنة
مقارنــة بالفعاليــة ذاتهــا عندمــا أقيمــت فــي مــارس .2018
• مبادرة «إيكوثون االبتكارات الخضراء»
مــن منطلــق تحقيــق أهــداف الركيــزة البيئيــة لسياســة
االســتدامة بالمجموعــة ،دشــنت مجموعــة نمــاء وبتنفيــذ
مــن جمعيــة البيئــة العُ مانيــة المبــادرة األولــى مــن نوعهــا
'إيكوثــون االبتــكارات الخضــراء' فــي شــهر أكتوبــر مــن
حلــول
عــام  .2019حيــث أســهمت المبــادرة فــي إيجــاد
ٍ
بيئيــة مبتكــرة وقابلــة للتطبيــق باســتخدام التطبيقــات
التكنولوجيــة المختلفــة ،باإلضافــة إلــى تمكيــن الشــباب
فــي هــذا المجــال.
تلتــزم مجموعــة نمــاء وبصفــة مســتمرة بالحــد مــن
التأثيــرات الســلبية علــى البيئــة فــي مجــاالت الطاقــة،
ً
ترجمــة لتوجيهــات الحكومــة الرشــيدة والتــي تتوافــق
مــع سياســتها فــي االســتدامة .ومــن خــال 'إيكوثــون

االبتــكارات الخضــراء' ،تهــدف المجموعــة إلــى نشــر الوعــي
بالمحافظــة علــى البيئــة لــدى الشــباب العُ مانــي وتعزيــز
الثقافــة المبنيــة علــى مرتكــزات االســتدامة .تــم اختيــار 95
طال ًبــا وطالبـ ً
ـة مــن  24جامعــة وكليــة فــي الســلطنة حيــث
تكمــن أدوارهــم فــي المســابقة فــي تطويــر أفكارهــم إلــى
تطبيقــات مختلفــة كاألنظمــة الرقميــة والبرامــج .وعلــى
مــدار ثالثــة أيــام ،قــام المشــاركون بتقديــم مشــاريع
عصريــة لمواجهــة التحديــات البيئيــة ضمــن ثالثــة محــاور
رئيســية وهــي :إدارة النفايــات ،واســتخدام مــوارد الطاقــة
المتجــددة كبدائــل ،ومــدى كفــاءة اســتخدام الطاقــة
والميــاه.
تــم تقســيم الطلبــة علــى  19فريقـ ًا للمنافســة علــى تقديــم
مشــاريع مبتكــرة ومتميــزة ،باإلضافــة إلــى مقابلــة 28
شــخص مــن الموجهيــن والمشــرفين الذيــن ســاعدوهم
لتطويــر أفكارهــم طــوال فتــرة المســابقة بعــدد ســاعات
تدريبيــة تقــدر بـــ  5904ســاعة  .وفــي اليــوم األخيــر مــن
الفعاليــة ،تــم فــرز المشــاريع وعرضهــا علــى لجنــة التحكيم
ليتــم اختيــار أفضــل  6مشــاريع .كمــا أتيحــت لهــم فرصــة
لعــرض أفكارهــم والترويــج عــن مشــاريعهم أمــام أصحاب
المصلحــة والمســتثمرين والشــركاء المهتميــن مــن
خــال المعــرض المصاحــب للمشــروع .وبنهايــة البرنامــج،
تــم اإلعــان عــن الفــرق الفائــزة فــي نوفمبــر  2019فــي حفــل
رســمي تحــت رعايــة ســعادة نجيــب بــن علــي الــرواس،
وكيــل وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ،وعــدد مــن كبــار
المســؤولين والمعنييــن مــن المؤسســات المشــاركة
والداعمــة للمشــروع.
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• جائزة تنوير لإلجادة 2019
مــن أجــل دعــم الشــباب العمانــي وتســليط الضــوء علــى
مشــاريعهم وتطويــر قدراتهــم وإمكاناتهــم فــي مجــاالت
االســتدامة ،نظمــت شــركة تنويــر فعاليــة «جائــزة تنويــر
لإلجــادة  »2019لفئــة طــاب المــدارس .وتمثلــت هــذه
الفعاليــة مــن خــال إقامــة معــرض للمشــاريع الطالبيــة
والــذي تــم إقامتــه فــي فنــدق أتانــا خصــب فــي محافظــة
مســندم بتاريــخ  30أكتوبــر  .2019وتهــدف الجائــزة إلــى زيــادة
توعيــة طلبــة المــدارس عــن التقليــل مــن االنبعاثــات
الكربونيــة الضــارة وكذلــك نشــر ثقافــة الترشــيد
واالســتدامة مــن حيــث إتاحــة الفرصــة لهــم بالمشــاركة
بأفكارهــم وابتكارهــم ،واالهتمــام بمبــادرات الطاقــة
المتجــددة وتأســيس األجيــال القادمــة عليهــا وإشــراك
الطــاب وتطويرهــم فــي مجــال الطاقــة الكهربائيــة.
وحرصــت “تنويــر” مــن خــال هــذه المســابقة علــى غــرس
ـدءا
ثقافــة اإلبــداع واالبتــكار والتميــز فــي قطــاع التعليــم ،بـ ً
ً
وانطالقــا إلــى المعلــم ،وتتويجً ــا بالطالــب ،إيما ًنــا
بالمدرســة
منهــا بشــد عضــد المجتمــع عبــر تحفيــز أجيــال المســتقبل،
لينطلقــوا بعدهــا بحريــة إلــى آفــاق رحبة مــن اإلبــداع واالبتكار
ً
وتحقيقــا للتنميــة
والتميــز خدمــة للوطــن والبشــرية،
المســتدامة .كمــا تــم تدشــين المعــرض المصاحــب
بحضــور والــي خصــب وعــدد مــن كبــار المســؤولين فــي
القطاعيــن العــام والخــاص باإلضافــة إلــى مشــاركة الجهــات
المعنيــة والمهتميــن بمجــاالت االســتدامة.
ومــن ضمــن األهــداف الرئيســية مــن إقامــة المعــرض:
تدشــين جائــزة تنويــر لإلجــادة  ،2019والترويــج عــن برامــج
ومبــادرات الشــركة ،ودعــم مشــاريع الطــاب المشــاركة
فــي الجائــزة ،وضمــان مشــاركة مؤسســات وأفــراد
محافظــة مســندم فــي الجائــزة .وحرصــت شــركة تنويــر
مــن خــال الفعاليــة علــى عــرض مشــاريع الطــاب فــي
مجــال االســتدامة .وبلــغ عــدد الطلبــة المشــاركين 120
طالــب وطالبــة وعــدد المشــاريع الطالبيــة المشــاركة فــي
المعــرض  12مشــروع .كمــا تــم االعــان عــن الفــرق الفائــزة
والتــي بلــغ عــدد  6فــرق.
• حلقــة العمــل العاشــرة للترشــيد الكهربائــي والمائــي
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
بالتعــاون مــع وزارة النفــط والغــاز والهيئــة العامــة للميــاه،
نظمــت المجموعــة حلقــة العمــل العاشــرة للترشــيد
الكهربائــي والمائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربية تحت شــعار «الترشــيد لالستدامـــة» والتي اســتمرت
علــى مــدى يوميــن مــن  31يوليــو وإلــى  1أغســطس 2019م فــي

منتجــع صاللــة ملينيــوم .وتقــرر إقامــة حلقــة العمــل فــي
نســختها العاشــرة فــي الســلطنة وهــي عبــارة عــن إجتمــاع
يقــام بصفــة دوريــة مــن قبــل لجنــة الترشــيد الكهربائــي
والمائــي بيــن دول مجلــس التعــاون لالســتفادة مــن خبــرات
هــذه الــدول فــي تعزيــز ترشــيد اســتهالك الكهربــاء والمياه.
ويكمــن الهــدف الرئيســي مــن إقامــة هــذه الفعاليــة فــي
التعريــف بآخــر المســتجدات والتحديــات فــي مجــاالت
التقنيــات الحديثــة ودور التشــريعات واألنظمــة فــي ترشــيد
اســتهالك الكهربــاء والميــاه إضافــة إلــى مناقشــة كفــاءة
الطاقــة والتطبيقــات العمليــة لخفــض االســتهالك مــن
خــال عــرض أهــم التجــارب للــدول المشــاركة.
برامج الرعاية تحت مظلة الركيزة البيئية:
مــن منطلــق المحافظــة علــى المــوارد المائيــة واالعتمــاد
علــى الطاقــة المتجــددة ،دعمــت مجموعــة نمــاء الجمعية
العمانيــة للميــاه مــن خــال مشــروع لتحليــة الميــاه
عــن طريــق الطاقــة الشمســية فــي مدرســة الغيظرانــة
للتعليــم األساســي فــي واليــة أدم بمحافظــة الداخليــة.
وسيســاهم هــذا الدعــم مــن قيــام الجمعيــة بالمشــروع
لمعالجــة ميــاه البئــر االرتــوازي الواقــع فــي المدرســة حيــث
تعتبــر هــذه الميــاه شــديدة الملوحــة وغيــر صالحة للشــرب
أو الــري.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت مجموعــة نمــاء برعايــة برنامج
«العمــارة المســتدامة» والــذي يبــث عبــر إذاعــة ســلطنة
عمــان .وتمثــل هــذه المبــادرة دعمــ ًا ألهــداف الحملــة
الوطنيــة لترشــيد اســتهالك الكهربــاء فــي مجــال البيــوت
الصديقــة للبيئة.وســلط البرنامــج الضــوء علــى التحديــات
التــي تواجــه قطــاع البنــاء فــي عمــان فــي تحقيــق االســتدامة
مــع الحفــاظ علــى الهويــة المحليــة واالســتجابة للمعاييــر
العالميــة الحديثــة .كمــا اســتضاف البرنامــج متخصصــون
أكاديميــون ومهنيــون فــي مجــال البنــاء والهندســة
والعمــارة والتنميــة المســتدامة مــن داخــل وخــارج
الســلطنة .وتــم بــث البرنامــج لمــدة ســاعة واحــدة أســبوعي ًا
بمعــدل  13حلقــة مــن ســبتمبر الــى ديســمبر  .2019حرصــت
مجموعــة نمــاء علــى رعايــة منتــدى الرؤيــة المســتقبلية
الثانــي للســيارات الكهربائيــة الــذي تنظمــه المنظمــة
العالميــة «جلوبــال إفــرت» بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة
لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة «ريــادة».
وتضمنــت أهــداف المنتــدى التوعيــة بهــذه المركبــات
وفؤائدهــا والتعــرف علــى كل مــا يتعلــق بصناعــة الســيارات
الكهربائيــة والمــدن الذكيــة وتطويــر التنقــل المســتدام
باإلضافــة إلــى مناقشــة أهــم االســتراتيجيات والتحديــات
التــي تواجــه مســتقبل هــذه المركبــات فــي الســلطنة.
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إجمالي موازنة الركيزة البيئية
الصنف

المشاريع

الرعايات

االسم

المصروفات

الحملة الوطنية لترشيد استهالك الكهرباء

 41,577ريال عماني

إيكوثون االبتكارات الخضراء

 36,937ريال عماني

جائزة تنوير لإلجادة 2019

 9,100ريال عماني

حلقة العمل العاشرة للترشيد الكهربائي والمائي لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية

 6,225ريال عماني

دعم مشروع لتحلية المياه عن طريق الطاقة الشمسية
(الجمعية العمانية للمياه)

 27,100ريال عماني

برنامج “العمارة المستدامة”

 3,250ريال عماني

منتدى الرؤية المستقبلية الثاني للسيارات الكهربائية

 1,500ريال عماني

 125,689ريال عُ ماني
اإلجمالي
* رعايــة دعــم مشــروع تحليــة الميــاه لجمعيــة الميــاه العمانيــة قــد تمــت الموافقــة عليــه قبــل قــرار نقــل شــركات الصــرف
الصحي لوزارة المالية.
إجمالي كافة مصروفات ركائز االستدامة لعام 2019
اإلسم

المصروفات

الركيزة االقتصادية

 177,805ريال عُ ماني

الركيزة االجتماعية

 85,716ريال عُ ماني

الركيزة البيئة

 125,689ريال عُ ماني

تقرير مجموعة نماء الثالث الخاص بالمبادرة العالمية إلعداد التقارير ()GRI

 12,177ريال عُ ماني

النفقات األخرى (الرواتب والتدريب والفعاليات مهام العمل والتغطيات االعالمية
والهدايا وغيرها)

 91,409ريال عُ ماني

المجموع

 492,796ريال عُ ماني

استراتيجيات وخطط جديدة لسياسة االستدامة:
ســتواصل مجموعــة نمــاء بتطويــر سياســة االســتدامة وبالتركيــز علــى إدارة الطلــب علــى الكهربــاء والميــاه وتقريــر االســتدامة
ابتــداء مــن عــام  2020وربطهــا مــع الخطــط الجديــدة واالســتراتيجيات
الخــاص بالمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ()GRI
ً
المســتقبلية .حيــث ســيتم تحديــث ومراجعــة سياســة االســتدامة للمجموعــة لتتناســب مــع التوجهــات القادمــة المرتبطــة
بالقيمــة المحليــة المضافــة .حيــث ستســاعد هــذه المبــادرة على المســاهمة فــي تحقيق اآلثــار اإليجابيــة والتنمية المســتدامة
فــي الســلطنة باإلضافــة إلــى ترســيخ ثقافــة الشــفافية ومرتكــزات الحوكمــة.
ويعــرف مفهــوم إدارة الطلــب علــى الكهربــاء والميــاه كأحــد أكثــر الطــرق فعاليــة لمعالجــة التأثيــرات البيئيــة فــي القطــاع
والتــي تكمــن فــي نشــر الوعــي بيــن المشــتركين حــول االســتخدام األمثــل والمســتدام للطاقــة مــن خــال الحمــات التوعويــة
وغيرهــا مــن األنشــطة ذات الصلــة .وتســعى مجموعــة نمــاء إلــى االســتمرار فــي تحقيــق المزيــد مــن االنجــازات ضمــن مجــاالت
ـال مــن الخدمــات بتكلفــة أفضــل .ويعتبــر
االســتدامة فــي الســنوات القادمــة .وسيســاعدنا هــذا التوجــه فــي تقديــم مســتوى عـ ٍ
عــام  2019مــن األعــوام المثمــرة فــي االســتدامة ،ويعكــس هــذا التقريــر التــزام المجموعــة بتحقيــق المبــادرات الخاصــة
باالســتدامة والمزيــد مــن فــرص التعزيــز التــي تعهــدت بهــا مجموعــة نمــاء مــن أجــل تــرك بصمــة إيجابيــة لألجيــال القادمــة.
نشــكر جميــع الموظفيــن والشــركاء الذيــن ســاهموا فــي التزامهــم بتنفيــذ برامجنــا ومبادراتنــا .ونســعى بالمضــي قدمــا
لتحقيــق أهدافنــا التــي رســمناها فــي هــذا المجــال والتــي تتماشــى مــع اهــداف االســتدامة الوطنيــة والعالميــة.
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