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نحو طاقة
 20%25نظيفة

التعريف بالشركة
القطاع  الريفية »تنوير« بموجب قانون  المناطق  تأسست شركة كهرباء 
الريفية  المناطق  لخدمة   2004/78 السلطاني  المرسوم  بموجب  الصادر 
شركة  هي  »تنوير«  عمان.  في  الرئيسية  الكهرباء  بشبكة  ترتبط  لم  التي  
 ٪100 تمتلك  والتي  ش.م.ع.م  القابضة  نماء  لشركة  بالكامل  مملوكة 
من   ٪100 عمان  سلطنة  حكومة  تملك  المقابل  في  والتي  أسهمها  من 
عن  الصادر  للشركة  بها  المصرح  المناطق  تمتد  القابضة.  نماء  شركة 
تشمل  والتي   السلطنة  أنحاء  معظم  في  العامة  الخدمات  تنظيم  هيئة 
الداخلية  ، ومنطقة الوسطى والمصرح من محافظات  محافظة مسندم 
والظاهرة وجنوب الشرقية ، و معظم محافظة ظفار  ومن هيئة العامة 
للمناطق اإلقتصاد الخاصة بالدقم والمناطق الحرة والتي تغطي المنطقة 

المصرح بها في الدقم.

الرؤية
 التحول إلى الطاقة النظيفة 

من خالل تحقيق 20٪ من 
سعتنا بإستخدام مصادر 
متجددة بحلول عام 2025

المهمة 
تطوير مناطق إمتياز الشركة 

من خالل توفير الكهرباء 
والمياه المستدامتين بطريقة 

آمنة وموثوقة وفَعالة

م القيَّ
العمل الجماعي -  النزاهة
اإلحـــتــــرام  -  الجــــودة  
اإلهتمـام بالمشتركين

االحتــرافية 

نحو طاقة نظيفة 25%20

من خالل 
تحقيق

بحلول 
عام 2025م%20

رؤية التحول إلى %55
الطاقة النظيفة
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مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة الجدد

فريق اإلدارة التنفيذية

أحمد بن عامر المحرزي
رئيس مجلس اإلدارة

صالح بن ربيع السلماني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حمود بن بشير المنجي
مدير أول الموارد البشرية

روبورت بوث
مدير أول الجودة والصحة والسالمة والبيئة

غدير بن راشد الوهييبي
رئيس قطاع العمليات

سلمان  طارق
مدير أول الشؤون التجارية

سالم بن عبداهلل الحميدي
مدير أول خدمات المساندة

أحمد بن سعيد الحارثي 
الرئيس التنفيذي- باإلنابة

رئيس قطاع التزويد

صالح بن ناصر الرمحي 
الرئيس التنفيذي من 2017م إلى 2020م

طارق رياض خان
مدير أول تخطيط األعمال واألصول خلود بنت مصطفى عبد الخالق

عـضــــو
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تحلية الميــاهتنـويــر
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بوتيلة
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محطات توليد تنوير
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وزاد إجمالي القدرة 
 المركبة إلى

392  ميجاوات 
بنهاية عام 2020.

تــــراخـيـص الشـــركة

قانـون القطاع والئحة هيئة تنظيم الكهرباء

المشتركينالتوزيع والتزويدنقل الكهرباءشراء الطاقةإنتاج الكهرباء
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شركة كهرباء 
مجان

شركة كهرباء 
مزون

شركة ظفار 
للطاقة

الشركة 
العمانية 

لنقل 
الكهرباء

تنـويــر تنـويــرتنـويــرتنـويــر

خريطة التغطية
بدأت الشركة عملياتها في عام 2005م، حيث قامت شركة كهرباء المناطق الريفية »تنوير« بتنفيذ برنامجا 
والشرقية(  والظاهرة  )الداخلية  ذلك  في  بما  والوسطى  وظفار  مسندم،  محافظات  في  للكهرباء  رئيسيا 
والتي تغطي أكثر من 73٪ من مساحة أراضي السلطنة. أنشأت الشركة 51 محطة إنتاج الكهرباء بالديزل 
في عام 2010م وبحلول عام 2020م قامت الشركة بربط بعض المناطق مع بعضها وذلك لتحسين الكفاءة 
ميجاوات   392 إلى  المركبة  القدرة  إجمالي  وزاد  محطة.   28 إلى  الكهرباء  إنتاج  محطات  عدد  تقلص  حيث 
بنهاية عام 2020م. ووفقا لتوجيهات هيئة تنظيم الخدمات العامة بتحويل خمسة من محطات الشركة 
بتشغيل  حاليا  الشركة  تقوم  الوطنية.  المنفعة  أجل  من  وذلك  2020م  في  ديم  شركة  إلى  المياه  لتحلية 
محطة تحلية واحدة في الدقم والتي تقوم بتزويد الهيئة العامة للمياه بكميات كبيرة من المياه. كما أنه 
يتم توفير الطاقة للعمالء في بعض مناطق إمتياز الشركة والقريبة من مناطق إمتياز شركة تنمية نفط 

ُعمان عن طريق شبكات شركة تنميه نفط ُعمــان.

أيــزو 55001
إجتازت شركة كهرباء المناطق الريفيه »تنوير« 
المعتمده  الدولية  الشهادة  تدقيق  متطلبات 
لنظام إدارة األصول ) أيزو 55001 ( في عام 2020م، 
الممنوحة  الرخص  جميع  الشهادة  تغطي  و 

لتنوير.
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تقرير مجلس اإلدارة

أحـمـد عـــامـــر المـحــرزي
رئيس مجلس اإلدارة

أود أن أوجه الشكر لسعادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين على 
شركة  في  الماضية  السنوات  خالل  وإنجازاتهم  ودعمهم  خدماتهم 
مساهماتهم  أن  حيث  »تنوير«  ش.م.ع.م  الريفية  المناطق  كهرباء 
وخبراتهم ومعرفتهم أسهمت في تحقيق األهداف الصعبة والتنمية 

المستدامة، و تركوا أثراً يُعترف به دائًما.

ويسعدني أن أقدم تقرير مجلس اإلدارة السنوي لشركة كهرباء المناطق الريفية »تنوير« للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. كما 
يصف التقرير إنجازات »تنوير« وأعمال التطوير واإلنجاز في المشاريع خالل عام مليء بالتحديات.

لقد أثرت جائحة كورونا )كوفيد-19( على حياة العديد من األشخاص حول العالم وخلقت أزمة بشرية وصحية وإقتصادية لم يكن أحد 
مستعًدا لها، و كانت إستجابة »تنوير« سريعة وسلسة، حيث قامت بتكييف األعمال للحفاظ على الخدمات المقدمة لعمالئها، نود أيًضا 

أن نعرب عن امتناننا للمقاولين والموردين الذين أظهروا المرونة كشركاء في هذه األوقات الصعبة.

باإلضافة إلى ذلك، فاقمت آثار هذه الجائحة من تحديات اإلقتصاد الكلي الناجمة عن أزمة أسعار النفط األخيرة. كل ما يمكننا قوله هو 
أننا فخورون بالطريقة التي تعامل بها موظفونا مع الموقف وأبقوا العمل على المسار الصحيح خالل هذا الوضع غير المسبوق، وبكفاءة 

وبشكل موثوق لتلبية إحتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة لدينا.

أداء الشركة في عام 2020م 
تحافظ »تنوير« على توجهها اإلستراتيجي بما يتماشى مع الخطط الوطنية من أجل تقليل اإلعتماد على الوقود األحفوري إلنتاج الطاقة 

الكهربائية والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

بـ 4٬۷69 مليون ريال ُعماني في عام  حققت الشركة ربًحا بعد خصم الضرائب قدره ۷٬88۷ مليون ريال ُعماني في عام 2020م مقارنة 
2019م، وهو ما يمثل نمًوا بنسبة 65٪ على أساس سنوي. ويرجع ذلك إلى التطوير المستمر في األداء التشغيلي وقدرات الموارد البشرية 

واإللتزام بإستخدام أحدث التقنيات في جميع أنحاء الشركة.

حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 139٬531 مليون ريال عماني في عام 2020م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العمالء 
بـإنخفاض  والتي تم تعويضها جزئًيا  الرياح،  الكهرباء بنسبة 7.4٪، وكذلك تشغيل محطة ظفار لطاقة  بنسبة 4.7٪، وزيادة إستهالك 

عائدات إنتاج المياه بسبب قرار الشركة اإلستراتيجي بالتخلي عن أصول تحلية المياه من أجل المنفعة الوطنية.

إلى 135٬946 مليون في عام 2020م مقارنة ب 139٬972 مليون في عام 2019م، والذي يمثل إنخفاض  كما انخفضت إجمالي المصروفات 
وقدره 2.9٪ بسبب تضافر الجهود والتركيز على الكفاءة التشغيلية في العمليات.

الجودة والصحة والسالمة والبيئة
ال يزال التحسين المستمر في أداء الجودة والصحة والسالمة والبيئة من صميم استراتيجية أعمال »تنوير«، وقد حقق هذا التركيز أداءاً 
متميزاً في عام 2020م، بفضل ثقافة الشركة اإليجابية والجهود المتضافرة لإلدارة والموظفين ومقدمي الخدمات الخارجيين. واألهم من 
ذلك، عمل موظفو ومقاولو الشركة أكثر من 4.5 مليون ساعة بين يناير وديسمبر2020م، في ظروف صعبة، دون إصابة واحدة مضيعه 
للوقت أو حادث بيئي يمكن اإلبالغ عنه. تم تطوير وتنفيذ مجموعة من أنظمة إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة المحّسنة على 
، الصحة والسالمة المهنية االيزو  4500:2018، والبيئة  ، استعداًدا للتقييم وأصدار الشهادات المعتمدة للجودة االيزو 9001:2015  العام  مدار 

االيزو 14001:2015 . 
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الرؤية المستقبلية
تسعى »تنوير« باستمرار لتصبح نموذًجا عالمًيا يحتذى به في كفاءة الطاقة وموثوقيتها ألنها تدعم التحول نحو اإلقتصاد األخضر وتعزيز 

إستدامته. ولقد أعدت الشركة خطتها الخمسية )2018م  -  2022م( بالتركيز على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

بحلول نهاية عام 2020م ومن خالل التشغيل التجلري للمشروع الرئيسي للطاقة النظيفة، أنتجت الشركة ما يعادل 11٪ من الطاقة النظيفة 
من إجمالي طاقتها المنتجة. علما أن المشروع هو

نظرة على اإلحصائيات التشغيلية
إلى 43٬6۱5 في عام  2019م  العمالء بنسبة ۷.4 ٪ من 4۱٬586 في عام  إجمالي  ارتفع   •

2020م.

زادت الكهرباء المرسلة إلى العمالء بنسبة 8.۷٪ من ۱٬۱۰۲ جيجاوات/ساعة في عام    •
2019م إلى ۱٬۱89 جيجاوات/ساعة في عام 2020م.

تتبنى »تنوير« تقنيات جديدة في خدمة عمالئها لزيادة مستوى رضاهم. على سبيل   •
المثال ، بدأت الشركة بتركيب العدادات الذكية )قراءة العدادات اآللية وعدادات الدفع 

المسبق(. كما تقدم »تنوير« لعمالئها فواتير إلكترونية وقنوات دفع مختلفة.

المستمر  بالتعاون  وتطويره،  الترخيص  وشروط  للوائح  إمتثالها  الشركة  تواصل   •
الخاصة  اإلقتصادية  للمناطق  العامة  والهيئة  العامة،  الخدمات  تنظيم  هيئة  مع 
المصلحة  وأصحاب  القابضة«  »نماء  القابضة  الكهرباء  وشركة  الحرة،  والمناطق 

اآلخرين داخل وخارج الشركة.

إنخفاض ناتج تحلية المياه نتيجة تحويل معظم محطات تحلية المياه في شركة   •
كهرباء المناطق الريفية »تنوير« إلى الهيئة العامة للمياه »ديم« منذ مايو 2020م.

شكر وعرفان
نيابة عن الشركة ومجلس اإلدارة ، أود أن أعبر عن عميق إمتناني وتقديري لمقام حضرة 
لمواصلته  ورعاه،  اهلل  حفظه   - المعظم  طارق  بن  هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب 
مسيرة التطور واالزدهار، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة أن نشكر مساهمينا وعمالئنا 
أهداف  لتحقيق  الدؤوب  وجهدهم  لتفانيهم  وموظفينا  وإلدارتنا  المقّدر  دعمهم  على 

الشركة.

وهذا يعني أن »تنوير« حققت 55٪ من رؤيتها التي تهدف إلى أن تصبح طاقة نظيفة من خالل تحقيق 20٪ من السعة من مصدر 
متجدد بحلول عام 2025م.

خطة مراقبة التحكم باألسعار
بدأت »تنوير«، بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة مراجعة خطة مراقبة التحكم باألسعار الخامسة بتوفير بيانات نفقات التشغيل 

والنفقات الرأسمالية التي سيتم تحديدها للفترة ) 2022م - 2025م(.

الموارد البشرية 
11 وافًدا و 14 موظًفا تم تعيينهم في  بلغ إجمالي عدد الموظفين 459 موظًفا حتى نهاية 31 ديسمبر2020م، منهم 434 موظًفا عمانًيا و 
مجلس مراجعة قواعد التوزيع. وبلغ معدل التعمين 98٪ وتستمر الشركة في تطوير الكوادر العمانية القادرة والموهوبة والتي ستساهم 

في تعزيز قوة األمة. عالوة على ذلك، تسعى »تنوير« إلى رفع مستوى التعمين.

محطة ظفار لطاقة الرياح 
)50 ميغاواط(

المزيونة للطاقة الكهروضوئية 
سعة 307 )كيلواط(

 يتكون من 13 توربينة رياح
قدرة كل منها 3.8 ميغاواط.

تحتوي محطة إنتاج الطاقة 
الكهروضوئيـة على نوعين من ألواح 

شمسية تشتمل علـى 1617 وحدة و 31 
عاكسا وتغطي مساحة 8000 متر مربع، 

 تم التشغيل الفعلي للمشروع في
 مايو 2015،وبلغت الطاقة المنتجة

 في 2020م حوالي 542 ميجا واط
ساعة.

  ارتفع إجمالي العمالء بنسبة

٪ 4٬۷ 
من 4۱٬586 في عام 2019م 
إلى 43٬6۱5 في عام  2020م.

زادت الكهرباء المرسلة إلى 
العمالء بنسبة ۷.8٪ من 

۱٬۱۰۲ جيجاوات/ساعة في عام 
2019م إلى ۱٬۱89 جيجاوات/

ساعة في عام2020م

بدأت الشركة بتركيب 
العدادات الذكية )قراءة 
العدادات اآللية وعدادات 

الدفع المسبق(.
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تنظيم وإدارة الشركة

بالقوانين  واإللتزام  األداء  ثقافة  تكوين  على  الشركة  وإدارة  تنظيم  فلسفة  تعتمد 
تتسم  التي  الحالية  العمل  بيئة  في  النجاح  تحقيق  أجل  من  السارية  واللوائح 
بالمنافسة ،وذلك بطريقة مسؤولة ومستدامة ومفيدة لجميع المتعاملين معها. 
إن مجلس إدارة شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م )تنوير( ملتزمة بتحمل 
قامت  .وقد  الشركة  وتنظيم  إدارة  في  المقاييس  أعلى  على  المحافظة  مسؤولية 
الشركة بتصميم سياساتها وأنشطتها المتعلقة بالتنظيم واإلدارة بحيث تضمن 
قيمة  وتكوين  معها  المتعاملين  جميع  تجاه  مسؤولياتها  تحمل  على  التركيز 
طويلة األمد للمساهمين. إن الشركة تقّدر اهتمامات ومصالح جميع المتعاملين 
مستهلكين  أو  موردين  أو  عمالء  أو  موظفين  أو  مساهمين  كانوا  سواء  معها 
عليه  يركز  مبدأ  وذلك  خدماتها.  لها  تقدم  التي  المحلية  المجتمعات  إلى  إضافة 
كما  والعمليات.  واألنشطة  واإلدارة  التنظيم  سياسات  إعداد  في  اإلدارة  مجلس 
يعتمد تنظيم وإدارة تنوير على المحافظة على أعلى المقاييس المتبعة في األعمال 
التجارية فيما يتعلق بالتكامل والقيم األخالقية والمهنية في جميع أنشطتها من 

أجل مكافأة جميع عمالئها وتقديم أفضل قيمة لهم عامًا بعد عام.

مجلس اإلدارة
يتألف مجلس إدارة الشركة من )5( أعضاء وفقا لنص المادة )179( من أحكام قانون الشركات التجارية وبناءا على المادة )20( من النظام 
االساسي للشركة والتي حددت والية أعضاء مجلس االدارة بثالث سنوات، والذي تم تعديلة بتاريخ 3 ديسمبر 2020م وليتألف من عدد )3( 
أعضاء. إن مجلس اإلدارة مسؤول عن تكوين وعمل اللجان الفرعية ،وتعيين أعضائها وتحديد مكافآتهم. وقد قام المجلس بتحديد 

مسؤوليات لجنتين فرعيتين هما لجنة الموارد البشرية و لجنة التدقيق الداخلي وأصبحتا تعمالن بموجب شروط محددة.

تتضمن الصالحيات المحددة لمجلس اإلدارة ما يلي :
تقديم التوجيهات واإلرشادات الالزمة للشركة فيما يتعلق بإستراتيجيتها ومتابعة تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية،  •

مراقبة أنظمة اإلدارة والتقيد بها،  •
اإلشراف على أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر،  •

الموافقة على أعمال التملك الرئيسية والعروض ومصاريف رأس المال،  •
مراجعة مهام الموارد البشرية مع التأكيد على تخطيط أعمال المناصب في اإلدارة العليا،  •

إعتماد الميزانية العمومية والخطط اإلستراتيجية للشركة.  •

اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن تكوين وعمل اللجان الفرعية، وتعيين أعضائها وتحديد مكافآتهم. وقد قام المجلس بتحديد مسؤوليات 

لجنتين فرعيتين هما لجنة الموارد البشرية و لجنة التدقيق الداخلي وأصبحتا تعمالن بموجب شروط محددة.

1.  لجنة التدقيق الداخلي 

التشكيل واالجتماعات:  )i
تتكون لجنة التدقيق الداخلي من ثالثة أعضاء من المجلس وتمت دعوة المدققين الداخليين والخارجيين للشركة إلى اجتماع اللجنة أما 

رؤساء الوحدات الوظيفية األخرى فيحضرون االجتماعات بناء على دعوات يتم توجيهها لهم. 

مهام واختصاصات اللجنة:  )ii
المقفلة،  المساهمة  الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق  في  عليها  المنصوص  والمسئوليات  والواجبات  بالمهام  التدقيق  لجنة  تختص 

وتتلخص مهام اللجنة في اآلتي:

الحسابات  مراقب  بمكتب  المتعلقة  الجوانب  ودراسة  بحث   •
تأثير  ومدى  بهم  اإلستعانة  وشروط  أتعابهم  تتضمن  والتي 
وحياديتهم،  استقالليتهم  على  األخرى  اإلضافية  الخدمات 
الشركة  إدارة  مجلس  إلى  المناسبة  التوصيات  رفع  ثم  ومن 
العادية  العامة  الجمعية  على  تعيينهم  عرض  قبل  بشأنهم 

السنوية.

ونتائج  الحسابات  مراقب  عمل  خطة  تفاصيل  مراجعة   •
الحسابات  مراقب  إعطاء  تم  أنه  من  والتأكد  التدقيق  عملية 
لتنفيذ  الالزمة  المستندات  جميع  على  الكامل  اإلطالع  حق 

مهامهم.

خالل  من  تتم  التي  المالي  والتزوير  اإلحتيال  عملية  فحص   •
إظهار أرقام صوري في بيانات مالية تنطوي على الغش، ووضع 
والمبادئ   السياسات  وجود  تضمن  مشددة  رقابية  إجراءات 
الحقيقي  المالي  المركز  تظهر  التي  السليمة  المحاسبية 

للشركة.

اإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي وذلك من خالل مراجعة   •
خطة عمل دراسة تقارير المراقبين الداخليين.

الداخلية  الرقابة  أنظمة  وكفاية  مالئمة  مدى  من  التأكد   •
بالشركة.

المالية  البيانات  باعداد  المتعلقة  الجوانب  على  اإلشراف   •
والسنوية  الفصلية  المالية  القوائم  مراجعة  ذلك  ويشمل 

قبل إصدارها.

من:  وكل  الشركة  إدارة  مجلس  بين  إتصال  كاداه  العمل   •
مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي.

مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر، وفحص   •
أسباب التخلف عن سداد التزامات الشركة إن وجدت.

مراجعة الصفقات والتعامالت المقترح أن تقوم بها الشركة   •
المناسبة  التوصيات  وتقديم  العالقة  ذات  األطراف  مع 

بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
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2.  لجنة الموارد البشرية
تتكون لجنة الموارد البشرية من عضوين من مجلس اإلدارة ويوجد ممثلين من إدارة الشركة وهما الرئيس التنفيذي ومدير أول الموارد البشرية. 

ومن بين مسؤوليات اللجنة مراجعة وإعتماد السياسات واألنظمة المتعلقة بالموارد البشرية والتأكد من تطبيقها بشكل شفاف وعادل.

اجتماعات مجلس اإلدارة
يوضح الجدول )1( والجدول )2( اجتماعات مجلس اإلدارة في عامي 2019م و 2020م

جدول 1: برنامج اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2020م

المخصصات 
ر.ع

مجلس 
اإلدارة

لجنة 
التدقيق 
الداخلي

لجنة الموارد 
البشرية الحضور وصفة العضوية أسماء األعضاء م

3.000 √ √ 8/8 رئيس مجلس اإلدارة سعادة الشيخ/ فيصل بن 
خميس الحشار 1

3.000 √ √ √ 13/13 نائب رئيس مجلس اإلدارة م. سليم بن احمد عبد 
اللطيف 2

2.250 √ 5/5 عضو الشيخ/ منصور بن طالب الهنائي 3
3.000 √ √ 11/11 عضو سليمان بن سالم العادي 4

2.950 √ √ 9/11 عضو محمد بن احمد الراشدي 5
250 √ 1/1 عضو احمد عامر المحرزي 6

تعيين مجلس إدارة جديد للشركة بتاريخ 3 ديسمبر 2020م
325 √ 1/1 رئيس مجلس اإلدارة احمد عامر المحرزي 1
250 √ 1/1 نائب رئيس مجلس اإلدارة صالح بن ربيع السليماني 2
250 √ 1/1 عضو خلود مصطفى عبد الخالق 3

إجمالي المخصصات لعام 2020م                                                                                                       15،275                                                                                                           

* تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الجدد في ديسمبر 2020م، وهم: أحمد عمرو المحرزي رئيسًا لمجلس اإلدارة، وصالح ربيعة السلماني 
نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة ، وخلود مصطفى عبد الخالق عضواً.

جدول 2: برنامج اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2019م

المخصصات 
ر.ع

لجنة 
الموارد 
البشرية

لجنة 
المناقصات

لجنة 
التدقيق 
الداخلي

لجنة 
اإلستثمار 

التجاري

مجلس 
اإلدارة الحضور وصفة 

العضوية أسماء األعضاء

5.500 √ √ √ 6 رئيس مجلس 
اإلدارة

سعادة الشيخ /فيصل بن خميس 
الحشار

4.300 √ √ √ 5 نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

المهندس/ سليم بن أحمد 
عبداللطيف

2.300 √ √ √ 5 عضو الشيخ د.منصور بن طالب الهنائي

4.200 √ √ √ 6 عضو الفاضل/سليمان بن سالم العادي

3.900 √ √ 6 عضو الفاضل/محمد بن احمد البراشدي

20.700 اجمالي المخصصات لعام 2019م

الموارد 
البشرية

الصحة 
والسالمة 

والبيئة 
واالستدامة

فٌعالية 
التكلفه

موثوقية 
الخدمة

خدمة 
العمالء

مشاركة 
المساهمين 

تطوير وتدريب 
الموظفين 

لمواجهة ضعف 
المهارات

1234

58

67

عدم إلحاق 
الضرر 

باألشخاص 
والممتلكات 

والبيئة 
الطبيعية

تحسين 
قيمة 

المساهمين

تقليل االعتماد 
على الديزل

تعزيز تجربة 
العمالء 
وجودة 
الخدمة

المشاركة 
الفعالة مع 

المساهمين 
الرئيسين

تحقيق أقصى قدر 
من تنفيذ مصادر 
الطاقة المتجددة

تقديم خدمة 
عالمية 

للمشتهلكين 
الداخلين

الشكل 1: استراتيجية تنوير

استراتيجية تنوير

وضعت تنوير ثمانية أهداف إستراتيجية التي تتماشى مع 
التطور  تحقيق  إلى  تهدف  والتي  القابضة  نماء  توجهات 
مشتركينا  لخدمة  المستمر  والتحسين  المطلوب 
يوضح  أدنى  الشكل  المصلحة.  أصحاب  أهداف  وتحقيق 

األهداف االسترتيجه للشركة.
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الجودة والصحة 
والسالمة والبيئة 2020م 

اداء السالمة
إعتباًر الى 31 ديسمبر 2020م أكملت شركة تنوير وبكل فخر 455 يومًا )بما يقرب من 
5 مليون ساعة عمل( دون تسجيل إي إصابة مضيعة للوقت وتسجيل حالة واحد من 

األسعافات االولية البسيطة.

جدول 3: بيانات اداء السالمة )2018م-2020م(

2020م 2019م 2018م العنصر

0 1 0 وفيات

0 0 1 إصابات مضيعة الوقت

4.671.172 3.732.610 4.249.942 إجمالي ساعات العمل

0 0.26 20. معدل تكرار إصابات مضيعة الوقت

الشكل 2:  أداء السالمة 2020

التدابير اإلستباقية
كان من الضروري مراجعة عمليات التفتيش المبرمجة بسبب قيود السفر جائحة كورونا )كوفيد-19(. فقد أجرى فريق 
إدارة شركة تنوير والمشرفون وموظفو الجودة والصحة والسالمة والبيئة عدد 177 زيارة ميدانية “المراقبة النشطة” 
في سنة 2020م  كما هو واضح في الشكل )3( . خالل هذي الزيارات تمكنا من أتخاذ األجراءات التصحيحية الفورية لجميع 
مالحظات المخاطر وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية لضمان التحسين المستمر في أداء الصحة والسالمة والبيئة. وتم 

اإلنتهاء من جميع اإلجراءات التصحيحية والوقائية التي تم رفعها في 2020م بنسبة ٪100. 

عالوه على ذلك؛ أبلغ موظفونا ومقاولينا عن 2.869 
حادث أستباقي؛ هذه الحوادث مصنفة على أنها وضع 
غير امن أو فعل غير امن أو حوادث محتملة الوقوع. 
وتحديد  التقارير  هذي  تحليل  الممكن  من  حيث 
المخاطر في وقت مبكر وتنفيذ التدابير التصحيحية 

لتقليل مخاطر اإلضرار ولمنع تكرارها مستقبال.

2.869

وفيات
حوادث محتملة

حوادث مضيعة وقت

حوادث مقيدة بالعمل 

حاالت عالج طبية

اسعافات اولية

0

0

0

0

1
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الشكل 3: المراقبه النشطة 2020م

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

200

150

100

50

0

مبادرات أستراتيجية
خالل سنة 2020م؛ واصلت شركة تنوير تقديم المبادرات المنصوص عليها في خطة إستراتيجية الجودة والصحة والسالمة والبيئة والتي 

تمتد الى 5 سنوات والتي تهدف إلى التحسين المستمر في الجودة والصحة والسالمة والبيئة.

جدول 4: مبادرات الجودة والسالمة والصحة والبيئة 2020م

مبادرة نقطة التركيز

تطوير نظام إدارة الجودة الجديد استعداداً للحصول على شهادة ايزو ISO9001:2015 في سنة 2021م. الجودة

تم تنفيذ جوازات سفر الصحة والسالمة؛ مما يتيح التحقق من كفاءات الموظفين في مواقع العمل   •
)تم إصدار أكثر من 1.100 من كتيبات جواز الصحة والسالمة(

كورونا  جائحة  قيود  تيمز)بسبب  ميكروسوفت  خالل  من  الوقائية  السالمة  توعيات  عمل  تم   •
)كوفيد-19(( ؛ لتزويد الموظفين والمقاولين بأحدث المستجدات.

إقامة ورش عمل توعوية بسالمة التشغيلية لكل من موظفين المواقع والمقاولين في المحافظات.  •
تدقيق األمتثال للعمليات الكهربائية والتدابير التصحيحية.  •

حملة توعية بالسالمة العامة تركزت على السالمة في المنزل وتوعية بمخاطر األصول الكهربائية.  •
ألعمال  المتنقلة  الرفع  منصات  واستخدام  اإللزامي  والتقييم  المرتفعات  في  األمن  العمل  توعية   •

الخطوط الكهرباء العلوية في عقود الطوارىء والصيانة.

الصحة والسالمة

استعداداً   14001  :2015 ايزو  مع  متوافق  جديد  بيئية  إدارة  نظام  وعمل  للفجوات  كامل  تحليل  إجراء   •
لمراجعة الشهادة في 2021م.

يمكن  وبالتالي  تنوير.  شركة  موظفين  لجميع  اإلستخدام  إلعادة  قابلة  الشرب  زجاجات  توفير   •
التخلص من حوالي 100.000 زجاجة بالستيكية سنويًا.

حملة توعوية بيئية عامة.  •

البيئة

باإلضافة إلى ما سبق، أستجابت شركة تنوير بسرعة وفعالية لوباء كوفيد-19، من خالل إعداد خطة طوارئ شاملة وتنفيذ عمليات رقابة 
ومراقبة صارمة. كانت هذى اإلجراءات تتحكم بشكر كبير في مخاطر انتقال العدوى في أماكن العمل وبتالي تقلل من تعطل األعمال.

تراكمي 2020
الهدف المراجع
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تجربة المشتركين

موثوقية الشبكة الكهربائية ومركز اإلتصال

واإلبالغ  اإلنقطاعات  بيانات  لجمع  وفعالة  واضحة  معيارية  تشغيل  إجراءات  وضع   •
عنها.  ولقد تم وضع هذه اإلجراءات من قبل فريق إدارة األصول في الشركة بهدف 

تصحيح اإلجراءات الغير واضحة في التعامل مع اإلبالغ وتسجيل هذه اإلنقطاعات. 

لتغطية  اإلنقطاعات  بيانات  لجمع  واضحة  قياسية  بيانات  وجداول  نماذج  إنشاء   •
داخل  المواقع  ومهندسي  الطوارئ  فرق  قبل  من  إلستخدامها  التفاصيل  جميع 
وتعميمها  الشركة  في  األصول  إدارة  فريق  قبل  من  النماذج  هذه  وضع  تم  تنوير. 

على جميع المكاتب اإلقليمية للتنفيذ ومباشرة العمل بها. 

والهدف  سنوي  أساس  على  اإلنقطاعات  بيانات  لجميع  الداخلي  التدقيق  إجراء   •
األساسي من هذا التدقيق هو التأكد من صحة و تسجيل جميع بيانات اإلنقطاعات 

واإلبالغ عنها بما يتماشى مع متطلبات شركة تنوير.

تفاصيل  الطوارئ لتسجيل  الذي تستخدمه فرق  اإلنقطاعات  توحيد دفتر سجالت   •

بعض  في  اإلنقطاعات  سجالت  في  اإلختالفات  بعض  هناك  أن  الحظنا  حيث  تنوير  لشركة  التابعة  المواقع  في  واستخدامه  اإلنقطاعات 
المواقع.

إصدار لوحة تحكم على أساس شهري تغطي جميع مؤشرات األداء المتفق عليها من قبل إدارة الشركة.  •

إشتراك العمالء
في  وتخطط  مصيرة  وجزيرة  الوسطى  محافظة  في  المسبق  الدفع  عدادات  مشروع  في  بدأت  )تنوير(  الريفية  المناطق  كهرباء  شركة   •

التوسع تدريجيًا الى المحافظات االخرى.

بدأت الشركة في شهر يونيو عام 2020 مشروع إستبدال العدادات السابقة إلى عدادات ذكية، استهدفت الشركة مبدئيًا المشتركين من   •
فئة ذوي اإلستهالك العالي.

.)Short Code( يمكن للمشترك الحصول على احدث فاتورة وتحديث بياناته ودفع الفواتيرعن طريق تطبيق خدمة الفاتورة الفورية  •
قامت )تنوير( بإرسال للمشتركين الرسائل النصية واإليميالت لتشجيعهم على ارسال قراءة العداد .  •

قامت الشركة بحملة لجمع بيانات المشتركين للمشاركة في التعداد اإللكتروني في عام 2020م  •
كل  على  الجديدة  التعرفة  تطبيق  لضمان  البيانات  جميع  ودقة  صحة  من  لتأكد  المشتركين  بيانات  بتحديث   الشركة  قامت  كما   •

الحسابات .

العمالء والتوصيالت الجديدة
وبشكل عام ، فقد إرتفع عدد مشتركي تنوير بنسبة 5٪ في 2020م.حيث بلغت الزيادة في عام 2020م إلى 2.029 مشترك. الجدول التالي يوضح 

النمو  في عدد المشتركين على مدى الثالث سنوات الماضية.

جدول 5: نمو المشتركين )2018م-2020م(

2020م 2019م 2018م

43.615 41.586 39.773 اجمالي المشتركين

2.029 1.813 2.260 إجمالي المشتركين الجدد

5 7 7 ٪ النمو

دقة قـراءة العـداد
تطلب شركة تنوير صورة لكل قراءة لتأكد من دقة العداد والقراءة. حيث ان وصلت نسبة دقة قراءة العدادات في عام 2020م إلى ٪87.

توزيـع الفـواتـير
تقوم شركة تنوير بتوزيع الفواتير للمشتركين عن طريق: الرسائل القصيرة وااليميل و )short code( او عن طريق تطبيقات الدفع. وصلت 

نسبة الفواتير اإللكترونية الموزعة عن طريق الرسائل النصية واإليميالت إلى 89٪ في عام 2020م.

التحصيل واإلتصال بالعمالء 
.)ONEIC, OIFC ( توفر شركة تنوير العديد من قنوات الدفع مثل تطبيقات الهواتف الذكية ومكاتب مقدمي الخدمة  •

إرتفعت نسبة الدفع اإللكتروني إلى 39٪ في عام 2020م مقارنة ب 22٪ في عام 2019م .   •



التقــريـــر الســـنــوي 2829 »مــعــــًا نـــــــحـــــــو الــــغـــــــد«

نحو طاقة
 20%25نظيفة

الموارد البشـرية

نوعـهـا  من  الفريدة  الشخصـية  بمهاراتـهم  الشركة  في  فرد  كل  يساهم 
حيـث أنـنـا معـا ننتج ونحقق األداء المرجو. موظفينا أيضا يعملون ويساهمون 
المشتركة  القيم  المشتركة.  التنظيمية  األهداف  إلنجاز  الفردية  بمواهبهم 
أيًضًا واضحة من خالل اإللتزام العلني واإلحساس القوي بالواجب إتجاه المجتمع. 
تسهم  التي  والموهوبة  المؤهلة  العمـانية  العـاملة  القـوى  تطويــر  ويعتبر 
“تنوير” 459 موظًفًا  الشركة. يعمل في  أهداف  أهم  الوطن، واحد من  في قوة 
 14 هناك  أن  يوضحان  أدناه  الجدول  وفي  2020م.  عام  نهاية  حتى  وذلك  دائًمًا 
موظف مسجلون تحت شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير( ويعملون في 
مجلس مراجعة قواعد التوزيع.  الجدول واالشكال أدنى يوضح عدد الموظفين 
العمانيون والغير عمانيون ونسبة التعمين في كل وظيفة وتوزيع الموظفين 

حسب نوع الوظائف.

جدول 6: عدد الموظفين العمانيون والغير عمانيون 2020م

عدد الغير عمانيين عدد العمانيين  التوزيع الوظيفي

0 1 المدراء العموم والنّواب

2 10 مدراء العمليات والصيانة من اإلدارة الفنية بما فيهم المدراء االوائل

2 14 المدراء اإلداريين والماليين

5 52 نّواب المدراء ورؤساء األقسام

2 86 المهندسون 

0 59 الفنييون 

0 212 اإلشراف والشؤون اإلدارية 

0 14 مجلس مراجعة قواعد التوزيع

11 448 مجموع الموظفين

الشكل 4: نسبة التعمين في كل وظيفة

٪100

٪98

٪88

٪98
٪100

٪91

٪100

٪83

٪100

المدراء العموم 
والنواب

المهندسين

المدراء اإلداريين 
والماليين

اإلشراف والشؤون اإلدارية

نواب المدراء ورؤساء 
األقسام

)DCRP( مجلس مراجعة قواعد التوزيع

مدراء العمليات والصيانة من 
 اإلدارة الفنية

)بما فيهم المدراء األوائل(

الفنيين

حققت تنوير نسبة 
تعمين بلغت 98٪ وذلك 

من خالل توظيف 448 
من العمانيين  من 

جمالي 459 موظفا حتى 
نهاية عام 2020م. 

٪ التعمين
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الشكل 5: توزيع الموظفين حسب نوع الوظائف

الدبلوم  بكالوريوسماجستير
التقني

الدبلوم 
العام

ما دون 
الدبلوم العام

المهـارات والمؤهالت والتدريـب
تدريب وتطوير الموظفين واحد من أهم أولويات شركة كهرباء المناطق الريفية »تنوير«. حيث قدمت الشركة منح دراسية لبعض 
جائحة  خالل  تنوير  شركة  واجهتها  التي  التحديات  من  الرغم  على  ذلك،  على  عالوة  التطويرية.  خططها  من  كجزء  موظفيها  من 
كورونا )كوفيد -19(، فقد تمكنت من تقديم أكثر من 36 دورة تدريبية أخرى عبر اإلنترنت لتشمل معظم موظفي شركة تنوير حيث 
تشمل الدورات  مجموعة من المهارات التقنية والتجارية. الشكل )6( يوضح أن حوالي  45٪ من مجموع موظفي الشركة قد أنجزو 

درجة البكالريوس أو الماجستير. 

الشكل 6: مؤهالت الموظفين 2020م

1

٪5

12
16

5759

٪28
٪20

212

٪40

14

٪6

88

توزيع الموظفين حسب المناطق
كما يتضح من الشكل )7( بأن 45 ٪ من مجموع موظفي الشركة يعملون في المكتب الرئيسي في مسقط، أما النسبة الباقية منهم 
مكتب(   21  ( اإلقليمية  المكاتب  وتقوم  العمالء،  وتوزيع  الشبكات  وحجم  حاجة  حسب  الشركة  ترخيص  مناطق  في  موزعون  فهم 
بالشركة بتقديم الدعم المباشر للعمالء وتلبية متطلباتهم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مكاتب خدمات الطوارئ التي يعمل بها موظفو 

العقود إلستعادة الكهرباء في حالة اإلنقطاعات ) مجموع 1.604 موظف تعاقدي( .

الشكل 7: توزيع الموظفين حسب المناطق

201820192020

الوسطى

٪12

ظفار

٪14

مسندم

٪17

جنوب الشرقية

٪3

أخـرى

٪8

مسقط

٪46

الشكل 8: خدمة العمالء لكل موظف

خدمة العمالء لكل موظف
يتم  الذين  العمالء  عدد  زيادة   )8( الشكل  يوضح 
عدد  زيادة  بسبب  سنوًيا  موظف  لكل  خدمتهم 
عمالء »تنوير« بنسبة 5٪ سنوًيا. وعلى الرغم من 
الذين يتم خدمتهم لكل  العمالء  الزيادة في عدد 
موظف ، اإل ان فريق »تنوير« يعمل ويركز على إرضاء 
رضا  أداء  في   ٪87 الشركة  حققت  حيث   ، العمالء 

العمال في 2020م.

91

95

86

 مدراء العمليات والصيانة من اإلدارة الفنيةالمدراء العموم والنواب
)بما فيهم المدراء األوائل(

نواب المدراء ورؤساء األقسامالمدراء اإلداريين والماليين

مجلس مراجعة قواعد التوزيع )DCRP(اإلشراف والشؤون اإلداريةالفنيين

المهندسين
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لجنة  فكرة اإلبداع الوظيفي وموظف الشهر والتكريم
قد تم إنشاء لجنة فكرة اإلبداع الوظيفي وموظف الشهر والتكريم على مدى السنوات السبعة الماضية، وتهدف اللجنة إلى التعرف على 

الموظفين الموهوبين ومكافأة األفكار التي يمكن أن تحسن أي جانب من جوانب أعمال الشركة. 

تحقيق  في  واإلدارات  واألقسام  والجماعات  األفراد  تدعم  التي  للموظفين  اإليجابية  السلوكيات  على  التعرف  هي  للجنة  الرئيسي  الهدف 
مهمة تنوير ورؤيتها وقيمها وتعزيزها. كما أنه يساعد في خلق ثقافة اإلحترام المتبادل واإلعتراف بالموظفين على جميع المستويات 

ومكافئتهم على جهودهم ، وتحسين اإلنتاجية اإلجمالية للموظفين وجودة العمل.

)خدمة الفاتورة الفورية( هي إحدى األفكار اإلبداعية في 2020م والتي تهدف إلى توصيل فاتورة الكهرباء الشهرية على الفور بناء على طلب 
المشترك - خالل بضع ثواٍن- في أي وقت، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية  برقم حساب الكهرباء الخاص بالمشترك إلى الرقم  92121. 

أضف إلى ذلك، يستطيع العمالء من تحديث بياناتهم في أي وقت ودفع فواتيرهم الشهرية من خالل خدمة الفاتورة الفورية.

كما كرمت اللجنة الموظفين في عام 2020م لمساهماتهم البارزة في الشركة بما في ذلك إجراءات تحسين خدمة العمالء ومشاريع 
لين المنجزة. أكملت شركة تنوير عشرة مشاريع لين في عام 2020م والتي تهدف إلى تطوير اآلليات العمل ورفع كفاءتها وتحسين أسلوب 

عملها. يوضح الجدول أدناه تفاصيل مشاريع لين المنجزة خالل عام 2020م.

جدول 7: مشاريع لين 2020م

الهـــدف أسـم المشروع

يقوم بتحسين العملية لزيادة كفاءة الفصل من 16٪ إلى أكثر من ٪30. إعادة تصميم عملية الفصل

ويمكن  اإلستخدام  سهلة  المحوسبة  المعدات  لسجالت  بيانات  قاعدة 
الوصول إليها والحصول عليها من أي مكان داخل مقر شركة تنوير. تسجيل األصول المحمولة
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األمن  أنشطة  من  تنوير  في  السيبراني  واألمن  المعلومات  تقنية  دائرة  تتألف 
لتسهيل  استباقي  بشكل  الدعم  وخدمات  المعلومات  تقنية   وإدارة  السيبراني 
وخدمات  التقني  التطور  وتأمين  تخطيط  خالل  من  الشركة  خدمات  في  التميز 

الدعم ذات الصلة«.

المهمة والرؤية
توفير بنية تحتية موثوقة وآمنه لتقنية المعلومات لتلبية احتياجات األعمال   •

والخدمات للمؤسسة ؛

الفني  الدعم  خدمات  وتقديم  الحواسيب  اجهزة  وصيانة  وتنفيذ  تخطيط   •
وتوفير خدمات الطباعة والبنية التحتية لالتصاالت الهاتفية.

دعم التطبيقات التي تستخدمها الشركة كمزود لخدمات الطاقة.   •
وإدارة  السيبراني  األمن  ومشروع  المعلومات  تقتية  برنامج  ودعم  تطوير   •

الخدمة.

الشكل 9: هيكل تقنية  المعلومات

تكنولوجيا المعلومات 
واألمن اإللكتروني

رئيس قسم- 
المعلومات

مسؤول تكنولوجيا 
المعلومات

مسؤول تكنولوجيا 
المعلومات

 مسؤول تكنولوجيا 
المعلومات واألمن 

اإللكتروني

تكنولوجيا المعلومات 
واألمن اإللكتروني

فني تكنولوجيا 
المعلومات

1

2

3

4

رئيس قسم - 
األمن اإللكتروني 

خطة مشروع إستراتيجية تقنية المعلومات واألمن السيبراني 2021م 

تكامل تقنيات مراقبة شبكات الجيل التالي وكشف التسلل في شبكات سكادا الخاصة بتنوير.  •
تحسين حلول VPN لتشمل المكتب الرئيسي وشركاء تنوير اإلستراتيجيين.  •

تناغم جدران الحماية وحلول النسخ اإلحتياطي للمكاتب اإلقليمية ومواقع سكادا الرئيسية.  •
إجراء تقييم الضعف واختبار اإلختراق لبيئات سكادا .  •

تحديث أنظمة تقنية المعلومات والتخزين واألجهزة األمنية.   •
إنشاء اختبار التعافي من الكوارث ألنظمة المكتب الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.  •

البنية األساسية لتكنولوجيا 
المعلومات واألمن اإللكتروني
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تحسين مرونة البنية األساسية لتقنية المعلومات بتنوير

إدارة إمكانية الوصول

أمن الشبكات

إدارة المخاطر للبيانات

األمن الشتغيلي

إستمرارية العمل والتعافي من المخاطر

القوانين والقيود

أمن التواصل

األمن البيئي والحسي

إدارة األصول

إدارة الكلمات المرورية

التأكد من إمكانية األشخاص المعنيين داخل المؤسسة في الوصول إلى خدمات التقنية 

وتخزين  إنشاء  عند  المستخدمين  قبل  من  إتباعها  ينبغي  التي  واإلشتراطات  القواعد  مجموعة 
كلمات المرور

بشبكات  المتعلقة  الوصول  وإمكانية  وخصوصية  سالمة  لحماية  المصممة  واإلعدادت  القواعد 
الحاسوب والبيانات في كل من برمجيات التقنية

وتوجيه  ومراقبة  لتقليل  بالبرمجيات  والموارد  المرتبطة  المخاطر  أولويات  وترتيب  وتقييم  تحديد 
إحتمالية تأثيراتها غير المحسوبة أو تعزيز إدراك فرص حصولها .

أدوات التحكم المصممة للحفاظ على أمن موارد المؤسسة بدأ من التصميم ومرورا بالتشغيل 
الى إنتهاء صالحية الموارد.    

وفي  بكفاءة  المخاطر  من  التعافي  من  فيها  المعلومات  وأنظمة  وأعمالها  المؤسسة  تمكين 
وقت قياسي   

إتباع القوانين والتشريعات التنظيمية واإلشتراطات المفروضة على امن تقنية المعلومات

الخطوات الضروية لحماية البيانات السرية من الوصول إليها  من قبل غير المخولين. 

اإلجراءات المتخدة لحماية األنظمة والمباني والبنى التحتية ضد   التهديدات الحسية المصاحبة في 
البيئة المحيطة.

عمليات تطوير وتشغيل وحفظ وبيع أصول المؤسسة.

02
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األداء التشغيلي

العمالء واستهالك الطاقة
تقوم الشركة بخدمة المشتركين في مناطق الترخيص المحددة لها بمختلف 
أنحاء سلطنة عمان. حيث تقوم  الشركة بتوريد الطاقة من  خالل 28  محطة 
توليد الطاقة بالديزل وبعض عمالئنا يتم توفير الطاقة لهم عن طريق شبكات 
تابعة لشركة تنمية نفط عمان . وقد زاد العدد اإلجمالي للمشتركين بنسبة 5 
إلى 43.615 مشترك في عام  ارتفع من  41.586 مشترك في عام 2019م    % حيث 
2020م. الجدول رقم )8( يوضح بيانات المشتركين خالل عام 2020م  حسب الفئة 

واإلستهالك.

جدول 8: بيانات المشتركين حسب الفئة واإلستهالك في عام 2020م

استهالك الطاقة عدد المشتركين 
توزيع المشتركين

٪ م.و.س ٪ العدد

9 105.049 1.4 619 القطاع الزراعي والسمكي

8 94.695 21 9.161 القطاع التجاري

42 505.253 68 29.591 القطاع السكني

9 102.664 8.1 3.563 القطاع الحكومي

1 7178.214 0.1 42 القطاع الصناعي

5 62.918 0.2 102 وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

2 18.744 0.2 71 القطاع السياحي

25 292.762 1 466 *عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

100 1.189.263 100 43.615 المجموع

المزودة.   الطاقة  القطاع السكني حيث يستهلكون نسبة 42٪ من إجمالي  الجدول أعاله بأن 68٪ من مشتركي تنوير هم من  يوضح 
بينما تبلغ نسبة إستهالك *التعرفة المنعكسة على التكلفة 25٪  من إجمالي الطاقة المزودة أما اإلستهالك اإلجمالي لباقي الفئات  

فهو حوالي ٪33. 

الشكل 10: نسبة المشتركين حسب الفئة

*يشمل عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة، العمالء التجاريين والصناعيين والحكوميين الذين يستهلكون أكثر من 150.000 كيلو واط 
في الساعة في السنة.

القطاع التجاري القطاع الزراعي 
والسمكي

٪1.40٪20.30٪68.40٪8.50٪0.10٪0.20٪0.20٪0.80

القطاع القطاع السكني
الحكومي

القطاع 
الصناعي

وزارة الدفاع والجهات 
العسكرية واألمنية

القطاع 
السياحي

عمالء التعرفة 
المنعكسة على 

التكلفة
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نمو المشتركين 
السكني  القطاع  في  زيادة  أكبر  وكانت  عمياًل.   2،029 بلغت  إضافات  بصافي  2020م  عام  في   ٪4.7 بنسبة  »تنوير«  مشتركين  عدد  إرتفع 
بإجمالي 1.126 عميًلا جديًدا يليها القطاع التجاري مع 718 عميًلا جديًدا و 124 عميًلا في عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة هذه هي 
الفئات الثالث األولى األكثر نمًوا في عام 2020م. النمو في الفئات األخرى ضئيل جًدا ويتراوح من 3 إلى 24 عميًلا جديًدا. يوضح الشكل ادنى 

عدد العمالء في عام 2020م لكل فئة.

الشكل 11: العمالء الجدد لعام 2020م

245

21 718

11263

8124

إلى  الزيادة في عام 2020م  الثالث السنوات األخيرة. حيث بلغت  إرتفع عدد مشتركي تنوير بنسبة 6.3٪ في  وبشكل عام، فقد 
2.029 مشترك. الجدول والشكل التالي يوضحان النمو  في عدد المشتركين على مدى الثالث سنوات الماضية.

جدول 9: النمو في عدد المشتركين

2020م 2019م 2018م فئات المشتركين

619 595 564 القطاع الزراعي والسمكي

9.161 8.443 7.921 القطاع التجاري

29.591 28.465 27.266 القطاع السكني

3.563 3.555 3.420 القطاع الحكومي

42 37 33 القطاع الصناعي

102 81 126 وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

71 68 68 القطاع السياحي

466 342 375 عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

43.615 41.586 39.773 المجموع

2.029 1.813 2.260 مجموع المشتركين الجدد

4.7 5 6 %

المصروفات الرأسمالية

تقوم شركة تنوير بإعداد الميزانية المالية السنوية الالزمة لتنفيذ األعمال الكهربائية المطلوبة سواء في تحسين الشبكات الكهربائية 
أو في توصيل إلى المستخدمين وكذلك لتوفير الطاقة اإلنتاجية الالزمة للكهرباء خالل سنوات التشغيل المختلفة، والتي تدخل ضمن 
على  اإلنفاق  إجمالي  ويعتمد  2020م،  إلى  2018م  عام  من  سنوات  ثالث  خالل  إنفاقها  تم  التي  المبالغ  يوضح   10 والجدول  الخمسية.  الخطة 
النشاط اإلقتصادي في الدولة والذي يختلف من سنة إلى أخرى. أنفقت شركة تنوير حوالي 52 ألف ريال عماني خالل السنوات الثالث وفًقا 
لكل استخدام، وتشمل النفقات الرأسمالية لعام 2020م دفعة قدرها 3.67 مليون ريال عماني لمشروع محطة كهرباء خصب الذي تم 

االنتهاء منه في عام 2019م كما هو موضح في الجدول )10(. وتقسم هذه التصنيفات على النحو التالي:

اإلستثمرات المتعلقة باإلجمال في جهد 11 ك.ف .  •

اإلستثمار المتعلقة بإدخال التحسينات الغير المرتبط باألحمال.  •

اإلستثمار المتعلقة بتحسينات شبكتي 132 و 33 ك.ف.  •

اإلستثمار المتعلقة بتوليد الكهرباء وتحلية المياه.  •

اإلستثمار المتعلقة باألصول المشتركة.  •

جدول 10: إجمالي المصروفات الرأسمالي من 2018م إلى 2020م

2020م 2019م 2018م فئة اإلستثمار 

2.718.665 3.998.433 3.219.491 الجهد المنخفض- 11 ك.ف المرتبطة باإلجمال 

279.190 829.367 1.688.846 الجهد المنخفض- 11 ك.ف الغير مرتبطة باإلجمال 

8.828.463 7.799.300 7.851.612 إستثمارات شبكتي 132 و 33 ك.ف 

4.629.411 662.828 6.807.751 توليد الكهرباء وتحلية المياه 

200.745 1.788.463 819.614 األصول المشتركة 

16.656.474 15.078.391 20.387.314 إجمالي المصروفات

القطاع التجاري

القطاع الزراعي 
والسمكي

القطاع السكني

القطاع الحكومي

القطاع الصناعي

وزارة الدفاع والجهات 
العسكرية واألمنية

القطاع السياحي

عمالء التعرفة 
المنعكسة على 
التكلفة
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الشكل 12: النسبة المئوية لفئة المصروفات الرأسمالية لعام 2020م

٪12
٪4٪27

شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير(  -  ٪60.28

شركة تنمية نفط عمان  -  ٪11.16

المزيونة )الطاقة الشمسية  -  ٪0.04

تيبات  -  ٪28.53

٪52

٪5

الطاقة الكهربائية المرسلة من المحطات الكهربائية للشركة والطاقة المشتراه

أرتفع حجم الطاقة الكهربائية المرسلة إلى الشبكات الكهربائية من خالل محطات الشركة من 748.396م.و.س في عام 
كما  الكهربائية.  الشبكات  إلى  المرسلة  اإلجمالية  الطاقة  من   ٪7 بلغ  بإرتفاع  أي  2020م  عام  في  م.و.س    803.701 إلى  2019م 
انخفضت إجمالي الطاقة المشتراه حوالي 3٪ في عام 2020م. الشكل رقم )13( يوضح الطاقة الكهربائية المرسلة )م.و.س( 
من محطات الكهرباء التابعة للشركة والطاقة المشتراه  إلى شبكات التوزيع في االربع السنوات األخيرة والشكل )14( يوضح 

نسبة الطاقة الكهربائية المرسلة من المحطات الكهربائية للشركة والطاقة المشتراه 2020م.

الشكل 13: الطاقة المرسلة من المحطات الكهربائية التابعة للشركة واجمالي الطاقة المشتراه )م.و.س(

776.732
 730.586 

 748.396 
 803.701 

 315.596
 484.377

 548.529 529.679

2017201820192020

الطاقة المشتراه تنـويــر

الشكل 14: الطاقة الكهربائية المرسلة من المحطات الكهربائية للشركة والطاقة المشتراه 2020م

الطاقة الكهربائية المنتجة حسب المحافظات
الشكل البياني التالي يوضح حجم الطاقة الكهربائية المنتجة  في مناطق الشركة من خالل محطاتها الكهربائية خالل عام 2020م. 
كما هو موضح في الشكل فإن حوالي 37٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة تم من خالل المحطات الواقعة في محافظة ظفار، 

وبلغت نسبة الكهرباء المنتجة في كل من الدقم والوسطى ومسندم  33٪ و 27٪ و3٪ على التوالي. 

الشكل 15: إنتاج الكهرباء حسب المناطق 2020م

إجمالي )م.و.س(

الصافي )م.و.س(

مسندم

الدقم

الوسطى

ظفـار

274.301
260.160

28.625
27.335

228.934
220.599

306.679
295.607

الجهد المنخفض-11 ك.ف المرتبطة باألحمال

الجهد المنخفض-11 ك.ف الغير المرتبطة باألحمال

استثمارات شبكتي 132 و 33 ك.ف

توليد الكهرباء وتحلية المياة

األصول المشتركة
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156162170.2

353748

1.072
1.102

1.189
76.578.178.4

267.5

اإلجمالي تيبـات
شركة تنمية 

نفط عمان
شركة كهرباء المناطق 

الريفية )تنوير(

277.1
296.6

2018

2018

2019

2019

2020

2020

تزويد الكهرباء 

تزويد الكهرباء

1،102 جيجاوات ساعة في عام 2019م. ويبين  بـ  2020م مقارنة  تنوير 1،189 جيجاوات ساعة في عام  الموردة لعمالء شركة  الطاقة  بلغت 
الجدول )11( أن الطاقة الموردة لعام 2020م مقسمة إلى فئات العمالء مما يدل على أن العمالء المحليين هم أعلى مستهلك للطاقة. 
يوضح الشكل )17( اتجاه الطاقة الموردة خالل السنوات الثالث الماضية. تعود الزيادة في عام 2020م بشكل رئيسي إلى زيادة استخدام 

توليد الطاقة من محطة تيبات المستقلة للغاز في محافظة مسندم باستهالك يبلغ حوالي 53 جيجاوات في الساعة سنويًا. 

جدول 11: الطاقة المزودة للمشتركين حسب الفئة 2020م

استهالك الطاقة
فئات المشتركين

٪ )م.و.س(

٪9 105.049 القطاع الزراعي والسمكي

٪8 94.695 القطاع التجاري

٪42 505.253 القطاع السكني

٪9 102.664 القطاع الحكومي

٪1 7178 القطاع الصناعي

٪5 62.918 وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

٪2 18.744 القطاع السياحي

٪25 292.762 عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

100 1.189.263 المجموع

الشكل 17: النمو في الطاقة المزودة للمشتركين

توصيف الطلب والحمل الكهربائي
يعكس تسارع الطلب على الطاقة التحديات الرئيسية التي تواجه شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير( ، حيث أن معظم الطلب هو 
مكيفات الهواء والتي تشكل بشكل أساسي حوالي 70٪ من الطلب الفعلي. حيث وصل معدل أقصى نمو لألحمال الكهربائية إلى 7٪ في 
ذروة النظام في عام  2020م مقارنة بعام 2019م. وتعكس هذه الزيادة بسبب الوضع الحالي في الدولة  والذي ادى إلي إرتفاع اإلستهالك  
وتأثيرات جائحة كرونا، حيث أن معظم األحمال هي عباره عن أحمال منزلية، باإلضافة إلى منطقة الدقم حيث زاد الحمل الصناعي بسبب 

عدد التوصيالت المطلوبة في المنطقة )متطلبات األحمال الصناعية( مع عدد كبير من طلبات التوصيل  األحمال بالجملة. 

يبلغ إجمالي أحمال الذروة داخل مناطق تشغيل شركة تنوير حوالي 296.6 ميجاوات في ذروة النظام، يوضح الشكل )16( إجمالي أحمال 
الذروة في نظام تنوير بالميغاواط. حيث ينقسم الطلب على الكهرباء إلى ثالثة أقسام رئيسية هي:

الطاقة التي تنتجها محطات تنوير والتي تبلغ حوالي 170 ميغاواط عام 2020م في ذروة النظام.  •

الطاقة المستوردة من محطة كهرباء تيبات في مسندم والتي بلغت حوالي 78.4 ميجاوات في عام 2020م.  •

الطاقة المستوردة من شبكة تنمية نفط عمان )PDO( والتي بلغت حوالي 48 ميجاواط في ذروة النظام في عام 2020م.  •

الشكل 16: االحمال في شبكه تنوير )ميجاواط( )2018م-2020م(
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الطاقة المزودة للمشتركين حسب المناطق 

انه تم إرسال حوالي 32٪ و 31٪ من  المناطق. وكما هو موضح في الشكل  ادنى الطاقة المرسلة للمشتركين حسب  يوضح الشكل 
الكهرباء لعمالء مسندم والوسطى بالتوالي، و 23٪ و 14٪ لعمالء ظفار والدقم بالتوالي. 

الشكل 18: الطاقة المزودة للمشتركين حسب المناطق 2020م
٪11.69

٪14.69
٪10.79

270.906

 366.264 166،117

 385.975

كفاءة التشغيل
الوقود في  يمثل قياسنا لفعالية إستهالك 
الموفر  ساعة  كيلوواط  )إجمالي  النظام 
للعمالء مقسوًما على إجمالي وقود الديزل 
ألن  نظًرا  )لتر((.  أنظمتنا  لتشغيل  الالزم 
عليها  الحصول  يتم  الشركة  طاقة  بعض 
رئيسي  )بشكل  الديزل  غير  مصادر  من 
في  المستقلة  الغاز  كهرباء  توليد  محطة 
من  الطاقة  توليد  إلى  باإلضافة  مسندم 
في  الزيادة  فإن  عمان(  نفط  تنمية  شركة 
اإلستهالك   من  تقلل  سوف  المصادر  هذه 

5.31

5.32

5.30

2018

2018

2019

2019

2020

2020

الشكل 20: الطاقة المفقودة )الفنية و غير الفنية( )2018م-2020م(

موثوقية النظام الكهربائي
شهدت شبكة تنوير نمو واضح من حيث طول الشبكة وعدد المحطات الفرعية في عام 2020م مقارنة بعام 2019م. ومع ذلك، انخفضت 
السعة اإلجمالية للشبكة بسبب نقل بعض أحمال محطة توليد الكهرباء في شركة تنوير إلى شركة ظفار لطاقة في منطقة ظفار 
التنوير  إلى اغالق بعض محطات  ونقل بعض أحمال محطة الطاقة إلى محطة تيبات المستقلة للغاز في محافظة مسندم  مما ادى 
ضمن  وتعتبر  2019م  عام  حتى  الوسطى  لمحافظة  تابعة  الكهرباء  لتوليد  الدقم  محطة  اعتبار  تم  ذلك،  على  عالوة  الكهرباء.  لتوليد 

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم اعتباًرا من عام 2020م. ويبين الجدول )12( شبكة تنوير بين عامي 2019م و 2020م.

جدول 12: شبكة تنوير بين عامي )2019م-2020م

2020م 2019م الوصف
116.6 126.6 ظفار

السعة اإلنتاجية المركبة
91.3 97.3 مسندم
109 192.1 الوسطى

74.7 - الدقم
391.6 416 إجمالي السعة اإلنتاجية )م،و(

5.688 5.577 الخطوط الهوائية
طول خطوط اشبكة )ك.و(

3.040.50 3027.5 الخطوط األرضية
5 5 المحطة الرئيسية

المحطات
105 99 محطة التوزيع الرئيسية

1.551 1.500 محطات توزيع ارضية
2.619 2.560 محطات توزيع معلقه )هوائيه(

398.6 424 التوزيع
مؤشر النظام لقياس متوسط 

)CAIDI( 220.1مدة اإلنقطاع 342.7 اإلنتاج
618.7 766.7 المجموع

2.6) 3.5 التوزيع
مؤشر العمالء لقياس متوسط 

)SAIFI( 2.7مدة اإلنقطاع 3.5 اإلنتاج
5.2 7 المجموع

154.7 121.2 التوزيع
مؤشر النظام لقياس متوسط عدد 

)SAIDI( 82.5مرات اإلنقطاع 98.9 اإلنتاج
118 110.1 المجموع

الكلي للديزل. حيث بلغت كفاءة استهالك الوقود في النظام 5.32 كيلو واط في الساعة لكل لتر من الوقود في عام 2020م. ويعزى ذلك 
بشكل رئيسي إلى زيادة استخدام توليد الطاقة من محطة تيبات المستقلة للغاز في محافظة مسندم. توضح الشكل )19( كفاءة 

الوقود من 2018م إلى 2020م.

الشكل 19: كفاءة الوقود )2018م-2020م(

الطاقة المفقودة
وصل الطاقة المفقودة )الفنية والغير الفنية( إلى 10.79٪ عام 2020م مقارنًة بـ 14.69٪ في عام 2019م٪. وتواصل الشركة جهودها لتقليل 
من فقدان الطاقة )الفنية والغير الفنية(  والتي تمت معالجتها بشكل أساسي من خالل تنفيذ فواتير وتحصيل أكثر فاعلية. باإلضافة إلى 
الجنة التي يترأسها الرئيس التنفيذي والتي تتكون من فرق التشغيل والتزويد والمالية والتخطيط  للبحث والمتابعة لتحديد الفاقد في 

الطاقة بدقة. وشهدت الشركة منذ ذلك الحين تحسنًا في إعداد التقارير ومراقبة نظام الخسارة في جميع المناطق المرخصة.

مسندم
الدقم

الوسطى
ظفـار
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البيانات التشغيلية

جدول 13: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2020م-ظفار

الوقود 
 المستهلك

)000 لتر(

صافي اإلنتاج 
)م.و.س(

إجمالي اإلنتاج 
)م.و.س(

أقصى الطلب 
)ك.و( الشهر

السعة اإلنتاجية
 Plants السعة اإلنتاجية

المتوفرة )ك.و(
السعة اإلنتاجية 

المبنية )ك.و(

747 1.960 2.392 510 مايو 1.250 1.565 الحالنيات

1.317 4.118 4.208 1.600 يونيو 2.604 2.012 أندات

71 168 169 138 فبراير 552 1.200 *عيون

787 2.558 2.570 719 مايو 944 1.680 بربزوم

3.361 11.395 11.410 2.491 مايو 2.976 4.379 ذهبون

651 1.806 1.813 350 مايو، يونيو، يوليو 1.250 900 فتخيت

1.354 4.731 4.752 1.220 مايو 1.420 2.900 هرويب

12.332 42.989 44.091 10.500 يونيو 7.200 10.000 المزيونة

1.220 4.061 4.083 1.060 يونيو 1.630 3.400 ميتن

870 2.583 2.590 580 مايو 1.280 1.100 مطوره

35.572 140.251 145.495 24.300 مايو 48.000 48.702 سيح الخيرات

11.626 44.653 46.143 10.400 يونيو 18.400 23.000 شهب اصعيب

2.052 6.099 6.155 1.280 مايو 2.182 4.700 شربثات

0 0 0 مايو أغسطس - 1.170 *توسنات

2.862 9.477 9.902 2.320 مايو 4.078 3.872 مضي

4.440 13.106 13.367 2.801 يونيو 3.200 5.000 حاسك

2.047 5.653 7.541 1.390 يونيو 10.000 10.000 فرشت قتبيت

81.309 295.608 306.681 0 106.966 125.580 المجموع

*تم اغالق محطتي عيون وتوسنات في 2020م

جدول 14: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2020م - مسندم

الوقود 
 المستهلك

)000 لتر(

صافي اإلنتاج 
)م.و.س(

إجمالي اإلنتاج 
)م.و.س(

أقصى الطلب 
)ك.و( الشهر

السعة اإلنتاجية
 Plants السعة اإلنتاجية

المتوفرة )ك.و(
السعة اإلنتاجية 

المبنية )ك.و(

- - - 0 - 358 465 كمزار )احتياطي(

81 347 347 31.685 يوليو 80.000 79.590 خصب )احتياطي(

7.628 26.976 28.266 6.290 يوليو 11.300 11.300 مدحا

9 12 12 1.900 يوليو 0 0 ليما

7.718 27.335 28.625 - 91.658 97.290 المجموع

جدول 15: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2020م - الوسطى

الوقود 
 المستهلك

)000 لتر(

صافي اإلنتاج 
)م.و.س(

إجمالي اإلنتاج 
)م.و.س(

أقصى الطلب 
)ك.و( الشهر

السعة اإلنتاجية
 Plants السعة اإلنتاجية

المتوفرة )ك.و(
السعة اإلنتاجية 

المبنية )ك.و(

769 2.384 2.429 641 اغسطس 1.350 1.900 مسروق

22.489 82.366 86.857 18.400 مايو 56.021 56.819 مصيرة

78.407 260.160 274.301 50.500 يونيو 53.060 67.000 الدقم

1.488 4.752 4.890 1.094 ابريل 1.600 2.508 الخلوف

5.204 17.801 18.098 3.440 مارس 6.035 8.016 الخويمة

1.602 5.181 5.295 1.461 مايو 1.760 2.700 النجدة

17.416 61.796 62.322 15.480 مايو 15.000 30.100 حج

2.047 6.273 6.596 1.650 مايو 2.260 2.932 هيتام

2.940 9.589 9.757 2.219 ابريل 2.000 4.000 صراب

1.090 3.693 3.761 1.310 مارس 3.500 3.500 الظفرات

7.924 25.795 27.959 5.700 مايو 10.000 12.700 الخضراء

266 971 971 4.227 اغسطس - - وادي اسود )األحتياطي(

141.642 480.761 503.236   152.586 192.175  



التقــريـــر الســـنــوي 5051 »مــعــــًا نـــــــحـــــــو الــــغـــــــد«

نحو طاقة
 20%25نظيفة

جدول 16: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2020م - لمحطات تحلية المياه

 صافي االنتاج
)000 م3(

 اجمالي االنتاج
)000 م3( عدد الوحدات السعة االنتاجية  

)م3/يوم( اسم المحطة المنطقة

37.40 37.49 2 190 الحالنيات ظفار

17.60 17.75 3 200 ابومضابي الوسطى

485 536 10 6.100 مصيرة الشرقية

20.62 20.74 2 250 سوقطرة الوسطى

34.59 35.21 3 450 كمزار مسندم

1.757 1.824 4 8.000 الدقم الوسطى

2.353 2.471 24 15.190 المجموع
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أداء الخدمات إلكترونية

حلها  وتم  2020م  عام  خالل  المشتركين  من  شكوى   75 الشركة  استلمت 
المكالمات  عدد  في  زيادة  هناك  ذلك،  على  عالوة  المحدد.  الوقت  في  جميًعا 
المستلمة  والمعالجة للمشتركين. في 2020م و من ناحية أخرى ، هناك انخفاض 
جائحة  تأثير   بسبب  وذلك  2019م  بعام  مقارنة  2020م  لعام  الخدمة  مستوى  في 
كورونا )كوفيد-19(  في مستوى الخدمة. . قد يُعزى االنخفاض بنسبة 8.70٪ في 
مستوى الخدمة لعام 2020م إلى أن موظفين  مركز االتصال كانوا يعملون جميًعا 
من المنزل بموارد محدودة ، وقد يكون ذلك صعًبا على الموظفين للرد على عدد 

كبير من استفسارات العمالء في الوقت المحدد.

جدول 17:  أداء الخدمات لعامي 2019م و 2020م

مستوى تخلى مستوى الخدمة
المكالمات التي لم 

يتم الرد عليها
المكالمات التي تم 

الرد عليها
المكالمات 
المستلمة

العام

٪9.81 ٪90.09 1.667 15.302 16.985 2019

٪17.16 ٪82.25 4.076 19.535 23.750 2020

تحلـية الميــاه
ضمن أنشطتها الخاضعة للتنظيم، تقوم شركة كهرباء المناطق الريفية “تنوير« بإنتاج المياه المحالة من خالل 6 محطات وتوجد في 
كل من محافظة مسندم )كمزار(  ومحافظة الوسطى )الدقم و مصيرة و صوقرة و أبومضابي( ومحافظة ظفار )الحالنيات( وتقوم 
“تنوير” بتزويد كمية المياه المحالة بالجملة إلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه، حيث تم إنتاج حوالي  3.643.626 متر مكعب من المياه 
المحالة خالل عام 2019م، وهي أقل بنسبة 31٪ عن اإلنتاج في عام  2020م والذي بلغ  2.471.425 متر مكعب من المياه المحالة. بحلول 
 )PAW( نهاية عام 2020م، تقوم شركة تنوير بتشغيل محطة واحدة لتحلية المياه في الدقم حيث تقوم بتزويد الهيئة العامة للمياه

بكميات كبيرة من المياه المحالة.

جدول 18: النمو في إنتاج مياه التحلية )2018م-2019م(

نمو المياه 
المرسلة المياه المرسلة م3 المياه المنتجة م3 القدرة االنتاجية 

للمحطة )م3/
فاليوم(

المحطة
٪ 2020م 2019م 2020م 2019م

٪4 1.757.456 1.696.900 1.824.036 1.812.934 8.000 الدقم

٪67- 485.344 1.452.085 536.197 1.580.351 6.100 مصيرة

٪65- 34.589 98.899 35.205 100.071 450 كمزار

٪64- 17.599 49.200 17.752 49.907 200 ابومضابي

٪50- 20.619 41.560 20.743 42.144 250 صوقرة

٪35- 37.400 57.492 37.492 58.219 198 الحالنيات

٪31- 2.353.007 3.396.136 2.471.425 3.643.626 15.198 المجموع
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األداء المــالي

الشكل 21: األداء المالي )2020-2018(

 النمو في الدخل)الف ر.ع(

إجمالي األصول )الف ر.ع(

تكلفة ميجا واط ساعه لوحدات الكهرباء

المصروفات )ألف ر.ع(

أيام المبيعات المعلقة
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2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019
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األرباح بعد الضريبه )الف ر.ع(
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التواصل واإلستدامة 
واشراك أصحاب المصلحة 

رؤية عمان 2040م
تم إعداد وبلورة وصياغة الرؤية المستقبلية ُعمان 2040م بإتقان تام ودقة عالية 
في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، بحيث 
للمستقبل  ومستشرقة  واإلجتماعي  اإلقتصادي  للواقع  مستوعبة  تكون 
في  التخطيط  ألعمال  أساسي  ومرجع  كدليل  بها  االعتداد  ليتم  بموضوعية، 

العقدين القادمين.

مبادرات أنشطة التواصل 

ملتقى المقاولين االفتراضي 2020م

2020م  ديسمبر   14 في  للمقاولين  األول  السنوي  الملتقى  انطلق 
لتنوير  التنفيذي  الرئيس  بحضور  »تيمز«  اإلفتراضي  البرنامج  عبر 
موظفي  من  وعدد  التنفيذية  واإلدارة  الرمحي  صالح  المهندس/ 

الشركة وبمشاركة أكثر من 100 من المقاولين والموردين.

األعمال  التعاقد وتنفيذ  بآليات  يتعلق  القادمة فيما  الفترة  الشركة وسياساتها خالل  رؤية واضحة لخطط  تقديم  الملتقى  تم خالل 
إسناد  وكيفية  للمشاريع،  تنفيذها  خالل  الشركات  تلك  تواجه  التي  العوائق  على  والوقوف  النظر  ووجهات  األراء  وتبادل  والمشاريع، 

المناقصات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالقوانين والمعايير المطبقة في تسجيل الشركات العاملة في القطاع.

مجلس تنويـر

إلثراء  مبادرات  عدة  إطالق  خالل  من  الموظفين  مع  المستمر  والتواصل  العمل  بيئة  وتحسين  تطوير  إلى  جهودها  الشركة  تولي 
المعرفة لخدمة أهدافها االستراتيجية في تحقيق التميز المؤسسي، وتحسين مستويات األداء الوظيفي وتعزيز ثقافة المعرفة بين 

الموظفين.

نسعى عبر مبادرة مجلس تنوير إلى تنظيم حلقات نقاشية مع فريق اإلدارة التنفيذية لمشاركة أكبر عدد من موظفي تنوير المعرفة 
عن إستراتيجيات الشركة، اإلنجازات، التحديات، الصحة والسالمة والجودة وذلك عبر تطبيق تيمز.

حفل توقيع اتفاقية اعتماد دليل إدارة الوثائق

تحقيقًا لرؤية ُعمان 2040م ودعم اإلستراتيجية الوطنية للتحول 
هيئة  مع  الوثائق  إدارة  اعتماد  إتفاقية  تنوير  وقعت  اإللكتروني 

الوثائق والمحفوظات الوطنية.

محمد  بن  حمد  الدكتور  سعادة  من:  كاًل  االتفاقية  وقع  بجانبه 
الضوباني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والمهندس 
بحضور  سابقا  لتنوير  التنفيذي  الرئيس  الرمحي  ناصر  بن  صالح 
المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة 

نماء.
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االستدامة

مبادرات المسؤولية االجتماعية

دعم تنوير لمهرجان حمراء الدروع لمزاينة اإلبل

لمزاينة  الدروع  حمراء  مهرجان  في  لمساهمتها  تنوير  تكريم 
المهرجان  فعاليات  أقيمت  حيث  2019م.  لعام  السادس  اإلبل 

بنيابة حمراء الدروع بوالية عبري بمحافظة الظاهرة.

يوم البيئة العماني

على  الحفاظ  ضرورة  على  وتأكيداً  العماني  البيئة  يوم  بمناسبة 
البيئة العمانية وحماية مواردها وأهمية التطوع في المحافظة 
عليها، يشارك فريق من  تنوير في حملة التشجير بالتعاون مع 
 هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة الدقم وبعض من الشركات 
الشركة  جهود  لتكمل  المبادرة  وتأتي  بالمنطقة.    العاملة 
مع  المجتمعية  الشراكة  مبدأ  وتطبيق  االيجابية  القيم  لغرس 
بكافة  المجتمع  يخدم  بما  والخاصة  الحكومية  المؤسسات 

فئاته وأفراده.       

مبادرات البيئة

حملة ال للمنتجات البالستيكية

لتصبح  البالستيكية«  للمنتجات  »ال  حملة  تنوير  أطلقت 
شركة خالية من المنتجات البالستيكية للحفاظ على البيئة 

تزامنًا باليوم العالمي للمحافظة على البيئة.

تستخدم تنوير أكثر من 12000 عبوة بالستيكية سنويًا ويشكل 
ذلك عبئًا على اقتصاد الشركة والبيئة: قررت الشركة التوقف 
من  وغيرها  البالستيكية  واألكواب  العبوات  استخدام  عن 
خالل  من  الموظفين  ولمساعدة  البيئة  على  للحفاظ  المواد 
والجودة  والبيئة  والسالمة  الصحة  دائرة  قامن  الحملة  هذه 
بشراء عبوات مياه قابلة إلعادة التعبئة وإلستبدالها بالعبوة 

البالستيكية والتي تم توزيعها لجميع موظفي الشركة.

مبادرة )أشارككم معرفتي( 

2020م  يوليو   6 في  معرفتي(  )أشارككم  مبادرة  تدشين  تم 
بالمكتب اإلقليمي في محافظة ظفار.

بورشة  تنوير  موظفي  إشراك  حول  المبادرة  فكرة  تتمحور 
وتبادل  ونقل  المؤسسي  التعلم  ثقافة  تعزيز  إلى  تسعى 
وتعزيز  العمل  وبيئة  الواحد  الفريق  روح  وتعزيز  المعرفة 

التواصل بين مختلف الدوائر في الشركة. 

تمت في بداية المبادرة تالوة آيات من الذكر الحكيم ثم قام 
الموظف مسلم بن خالد العامري من دائرة الصحة والسالمة 
في  وخطواتها  )الحوادث(  تقارير  كتابة  كيفية  بشرح  والبيئة 
نظام االوراكل. ثم قام المهندس سالم عامر جيد بشرح الية 
فن التصوير كتنسيق الصور والفيديوهات وإستخدام البرامج 

اإللكترونية المتاحه وكيفيية وضع لمسات فنيه. 

المناطق  جميع  لتضمين  المبادرة  ستستمر  سوف 
والموظفين من خالل بنامج )Teams( ونرحب بكل من يرغب 

في مشاركة معلوماتهم وهواياتهم في أي محور.

مبادرات دعونا نتعلم

تسعى الشركة من خالل مبادرة »هيا نتعلم« إلى تطوير قدرات 
بما  العمل  بيئة  وتطوير  المجاالت،  مختلف  في  الموظفين 
االبتكار  على  الموظفين  وتحفيز  الشركة،  رؤية  مع  يتماشى 

وتقديم التميز في تقديم الخدمات.
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مبادرات الطاقة المتجدده 

مشاريع الربط الجديدة

تتميز مشاريع أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة المتصلة بالشبكة بالعديد من المميزات كاستخدام الطاقة الشمسية 
الموارد  الهواء، كما تحافظ على  الضارة والحفاظ على جودة  الكربون  انبعاثات  والتقليل من  التقليدية،  بدًلا من مصادرالطاقة  النظيفة 
الطبيعية وتأمينها. وتلعب هذه المشاريع دورا بارزا في تعزيز التنمية الوطنية المستدامة، وتوفر فرص عمل للكوادر المحلية ، وتدعم 

من خطط التنويع االقتصادي.

بالشبكة.  المتصلة  الكهروضوئية  أربعة مشاريع صغيرة للطاقة الشمسية  المتجددة، بتغطية  الطاقة  2020م قام فريق  وخالل عام 
الجدول ادنى يوضح مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة.

جدول 19: مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة

السعة الكلية للتيار الموقعاسم المشروع 
المستمر )كيلو واط(

السعة الكلية للتيار 
المتردد )كيلو واط(

111.8100والية الدقممشروع النظام الشمسي لمدرسة الدقم

120.4120الحكل- والية الجازرمشروع النظام الشمسي لمدرسة الكحل

112.8120والية خصبمشروع النظام الشمسي لمدرسة ابو بكر الصديق

112.8120والية خصبمشروع النظام الشمسي لمدرسة جوهرة عمان

مشروع الطاقة الشمسية بالمزيونة

والفرص  المعوقات  تحديد  إلى  يهدف  تجريبي  مشروع  هو   •
فـي  لها  مشــابهه  مشاريع  وتنفيــذ  المرتبطة  الرئيسـية 

المستقبل،

عاما   ً  20 لمدة  الطاقة  لشراء  اتفاقيـة  »تنوير«  وقعت   •
الطاقة  إنتاج  لمحطة  الخاص  القطاع  من  مستثمر  مع 
الكهربـاء  لشراء  كيلواط   307 سعة  الكهروضوئيـة 

المنتجــة مــن المحطــة الكهروضوئيــة.

نوعين  على  الكهروضوئية  الطاقة  إنتاج  محطة  تحتوي   •
من ألواح الشمسية تشتمل علــى 1617 وحدة و 31 عاكسا 

وتغطـي مساحة 8000 متـر مربع، 

وبلغت  2015م،  مايو  في  للمشروع  الفعلي  التشغيل  تم   •
الطاقة المنتجة في 2020م حوالي 542 ميجا واط ساعة.

نظام الطاقة الشمسية بالمبنى الرئيسي

الرئيسي من 168 لوح كهروضوئي بسعة إجمالية بلغت 44.6 كيلو  يتكون نظام الطاقة الشمسية المشيد على سطح مبنى تنوير 
واط، تساهم في انتاج 72 ميجاواط ساعة سنوًيا، وتم تشغيل المشروع وبدء تزويد المبنى بالطاقة المتجددة في 4 من فبراير 2019م.

وحتى نهاية عام 2020م، أنتج النظام ما يقارب ال 135.6 ميجاواط ساعة وساهم في توفير قرابة ال 4000 ريال عماني وخفض 135.1 طًنا من 
ثاني أكسيد الكربون.

مشروع ظفار لطاقة الرياح 

وقعت »تنويـر« اتفاقيــة تطويــر مشــتركة مــع شركة أبوظبــي 
لطاقة المسـتقبل )مصـدر( لتطويـر مشـروع طاقـة الريـاح فـي 
بالشبكة  موصلة  واط  ميغا   50 تبلـغ  إجماليـة  بسـعة  ظفـار 

الرئيسية للشركة العمانيــة لنقل الكهرباء. 

تم تشغيل المشروع في 15 نوفمبر 2019م و  يتكون المشروع 
من 13 توربينة رياح بسعة 8.3 ميجا واط لكل توربينة.

يقع المشروع في فتخيت – محافظة ظفار 

إجمالي الطاقة المنتجة للمشروع في السنة األولى  )15 نوفمبر 
2019م- 14  نوفمبر 2020م( تقريبا 104 ميجا واط.

يـقــع هــذا 
 المشروع في

فتخيت  
محافظة ظفار

 مجموعة
37 ميغاواط من 
الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية 
في 11  موقعا 

بالسلطنة

وسيقوم المطور بتركيب ما مجموعه 37 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 11 موقًعا بالسلطنة، باإلضافة إلى 28 ميجاواط 
من البطاريات. علما بأن المواقع المختارة هي مدحاء في محافظة مسندم، ومسروق في محافظة الظاهرة، والخويمة ومصيرة في محافظة 

جنوب الشرقية، وهيتام، والخضرة في الوسطى، وميتان ، والمزيونة، وفرشات قتبيت3 في محافظة ظفار.

مشروع الطاقة الهجينة التي تعمل بالطاقة الشمسية والديزل في عمان في الربع الثالث

 تتنافس ما يصل إلى 14 مجموعة دولية وشركائها المحليين 
على عقد تطوير مشاريع الطاقة الهجينة في 11 موقًعا مختلًفا 
المختارة  المجموعة  ستقوم  حيث  تنوير،   امتياز  مناطق  في 
بتنفيذ جميع المشاريع الـ 11 كمشروع طاقة مستقل )IPP مع 
بموجب  الكهرباء  إنتاج  على  المتعاقد  بصفتها  تنوير  شركة 

اتفاقية شراء الطاقة لمدة 15 عاًما(.

وتقييم  اختيار  يتم  ان  المتوقع  من  الزمني  اإلطار  وحسب 
عام  من  الثاني  الربع  بحلول  الشركات  من  المقدمة  العروض 
ستكون  للمشروع  النهائية  الموافقة  بأن  العلم  مع  2021م، 

بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة.
 إجمالي

الطاقة المنتجة 
 في 2020م بلغت

542 ميجا واط 
ساعة
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المشاريع المنجزة في 2020م
مشروع تنوير بمنطقة وادي أسود 

قامت تنوير بتنفيذ مشروع تصميم وتوريد وإنشاء محطة المحوالت 
الرئيسة سعة )2×10 م.ف.أ( جهد )11/33 ك.ف( بتكلفة أكثر من 946 ألفًا 

ريااًل عمانيًا في منطقة وادي أسود بوالية عبري بمحافظة الظاهره.

الشبكة  وتطوير  توسيع  مشاريع  ضمن  من  المشروع  هذا  يُعد 
الشبكة  من  تغذيته  يتم  حيث  الظاهره,  محافظة  في  الكهربائية 

الكهربائية لشركة تنمية نفط ُعمان والواقعة بمنطقة النهيدة.

مشروع تكبير محطة هيما الفرعية
قامت تنوير بتنفيذ وشحن مشروع توسعة محطة محوالت هيماء الفرعية وتوسعة لوجة المفاتيح بتكلفة 298.515 ريال عماني والية 

هيما بمحافظة الوسطى من ضمن مشاريع تطوير وتوسعة الشبكة الكهربائية فالمحافظة.

تم اإلنتهاء من مشروع توصيل التيار الكهربائي جهد 11 كيلو فولت 
صور  قرية  مرصيص،  )قرية  مصيرة  والية  في  القرى  من  عدد  إلى 
مصيرة، قرية عمق، قرية ماغلة، قرية حقل وقرية السمر( في 2020م.

مشروع توصيل التيار الكهربائي جهد 11 كيلو فولت إلى عدد من القرى في والية مصيرة 
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