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

بها في الدقم.

نسبة اإلنجاز 
للرؤية
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الرؤية
التحول إلى الطاقة النظيفة 

من خالل تحقيق 20٪ من سعتنا 
بإستخدام مصادر متجددة بحلول 

عام 2025م

المهمة                                             
تطوير مناطق إمتياز الشركة 

من خالل توفير الكهرباء 
والمياه المستدامتين بطريقة 

آمنة وموثوقة وفّعالة

القـيم 
العمل الجماعي /  النزاهة /

اإلحترام / الجودة / اإلهتمام 
بالمشتركين / اإلحترافية 

نحو طاقة نظيفة

لــ
٪٥٥٪20٪202٥
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هالل بن سعيد الهادي 
)مدير أول تخطيط األعمال 

واألصول - باإلنابة(
)مدير نظم التخطيط(

أحمد بن سعيد الحارثي 
)الرئيس التنفيذي- باإلنابة(

)رئيس قطاع التزويد(

سالم بن عبداهلل الحميدي           
)مدير أول خدمات المساندة(
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غدير بن راشد الوهيبي                                       
)رئيس قطاع العمليات(

فريق اإلدارة التنفيذية

أحمد بن عامر بن ناصر المحرزي
رئيس مجلس اإلدارة

صالح بن ربيع بن خميس السلماني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

خلود بنت مصطفى عبد الخالق
عضو مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة
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خريطة مناطق اإلمتياز
بتنفيذ  الريفية»تنوير«  المناطق  كهرباء  شركة  قامت  حيث  2005م،  عام  في  عملياتها  الشركة  بدأت 
برنامجا رئيسيا للكهرباء في محافظات مسندم، وظفار والوسطى بما في ذلك أجزاء من محافظات 
إنشاء  عند  السلطنة.  أراضي  مساحة  من   ٪٧3 من  أكثر  تغطي  حيث  والشرقية(  والظاهرة  )الداخلية 
عام  وبحلول  بالديزل  الكهرباء  إنتاج  محطة   51 خالل  من  المشتركين  تغذي  الشركة  كانت  الشركة 
عدد  تقلص  حيث  الكفاءة  لتحسين  وذلك  بعضها  مع  المناطق  بعض  بربط  الشركة  انتهت  2021م 
محطات إنتاج الكهرباء إلى 2٧ محطة. وارتفع إجمالي القدرة التشغيلية إلى ٤٤9 ميجاوات بنهاية عام 
2021م. كما إنه يتم توفير الطاقة للعمالء في بعض مناطق إمتياز الشركة والقريبة من مناطق إمتياز 
شركة تنمية نفط ُعمان عن طريق الربط مع شبكات شركة تنميه نفط ُعمــان. عالوة على ذلك، منذ 
بداية عام 2021م طبقت شركة تنوير التوجه اإلستراتيجي للحكومة لنقل بعض أصولها في محافظتي 

ظفار ومسندم إلى شركة كهرباء مجان، وشركة ظفار  للخدمات المدمجة. 

قانون القطاع والئحة هيئة تنظيم الكهرباء

الشركات  
المرخصة 

لإلنتاج

المشتركين 
)السكني 
والتجاري 
والفئات 

األخرى(

تحلية الميــاه

المشتركينالتوزيع والتزويدنقل الكهرباءشراء الطاقةإنتاج الكهرباء

تـراخـيـص الشـركة

تـنـويــــر

تـنـويــــر

الشركة 
العمانية للنقل 

الكهرباء

الشركة 
العمانية لشراء 
الطاقة والمياه

تـنـويــــر تـنـويــــرتـنـويــــر

شركة مسقط 
لتوزيع الكهرباء
شركة كهرباء 

مجان
شركة كهرباء 

مزون

شركة ظفار 
للطاقة

تنـــويــــر

خريطة مناطق امتياز لشركة تنوير والشبكات 
المزودة من شبكة شركة تنمية نفط عمان
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اللجنة التنفيذية

فريق 
فريقالنقل

التوزيع 
والتوزيع 

)مسندم(

فريق
دراسة 

الوسطى

فريق التوزيع 
والتوزيع 

)ظفار(

فريق 
المستودعات 

والمخازن 

للتركيز  الركائز  من  مجموعة  اشتقاق  تم 
عليها أثناء بدء اللجنة التوجيهية لنقل األصول 
ودراستها  الرئيسية  الجوانب  معالجة  لضمان 
األساسية  الركائز  يوضح  أدنى  بعناية.الشكل 

التي إعتمدت عليها اللجنه في مناقشاتها.

أيزو ٥٥001
الشهادة  تدقيق  متطلبات  »تنوير«  الريفيه  المناطق  كهرباء  شركة  اجتازت 
تغطي  و  2021م،  عام  في   )  55001 أيزو   ( األصول  إدارة  لنظام  المعتمده  الدولية 

الشهادة جميع الرخص الممنوحة للشركة.
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المحاور 
األساسية 

البيانات الماليةاألصول والديون 

العقود

مراقبة 
األسعار 

المشتركين

الموظفين

 التواصل
)الداخلي/ الخارجي(

نقل أصول الشركة
تماذيا مع التوجه اإلستراتيجي لقطاع الكهرباء بالسلطنة، قامت الشركة بنقل جزءا من أصولها إلى شركة  كهرباء مجان، 

وشركة ظفار للخدمات المدمجة، حيث قامت الشركة بعملية تحويل لبعض األصول والمشتركين على النحو التالي:

تحويل جميع أصول التوزيع المملوكة لللشركة في محافظة مسندم إلى شركة كهرباء مجان ونقل جميع أصول    •
التوزيع المملوكة للشركة في محافظة ظفار إلى شركة ظفار للخدمات المدمجة.

تحويل خدمة جميع العمالء في محافظة مسندم إلى شركة    •
كهرباء مجان وتحويل خدمة جميع العمالء في محافظة ظفار إلى شركة ظفار للخدمات المدمجة.  

تقتصر أنشطة الشركة في المناطق المذكورة أعاله على توليد الكهرباء.  •

الجدير بالذكر بأن  الشركة تواصل تقديم الخدمة في محافظة الوسطو و أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والظاهره 
والداخليه وقد قدمت الشركة  دراسة مفصلة عن أفضل الطرق وأكثرها فعالية لتوفير خدمة الكهرباء لهذه المناطق 

وخطة الربط بالشبكة الرئيسية وبالتالي االغالق التدريجي للمحالت التي تعمل بوق بوقود الديزل.

الرئيس  برئاسة  التحويل  عملية  على  لإلشراف  رئيسية  تنفيذية  لجنة  تشكيل  تم  التحويل،  عملية  سالسة  ولضمان 
التنفيذي، باإلضافة إلى تشكيل ثالث لجان عمل لتنسيق جميع الترتيبات الالزمة مع نظرائهم في شركات التوزيع األخرى 

باالضافة إلى عدد من الفرق األخرى المساعده.

و قد تم تحديد مجموعة من المحاور للتركيز عليها لنقل األصول لضمان معالجة الجوانب الرئيسية ودراستها بعناية، 
الشكل أدناه يوضح المحاور األساسية التي ركزت عليها اللجنة الرئيسية لتحويل األصول إلنجاح عملية التحويل.

و قد نجحت الشركة بالفعل في إتمام عملية التحويل بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

شركة 
ظفار 

للخدمات 
المدمجة

شركة  
كهرباء 

مجان

الشركة 
العمانية 

لنقل 
الكهرباء

قيمة األصول 
المحوله

2٥٫0٦٤112ر.ع. ٧٧٫122٫٩1٤

وعدد المشتركين 
المحولين

عدد الموظفين 
المحولين
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تقرير مجلس االدارة
الممكنة لالرتقاء  الجهود  الماضية بذل أقصى  األعــوام  )تنوير( وعلــى مدار  الريفية  المناطق  الكهربــاء  واصلــت شــركة 
اإلحتياجات  كافة  لتلبية  عاليــة  ومهنية  واقتدار  كفاءة  بكل  والعطــاء  اإلنجاز  مســيرة  ومواصلة  األفضل،  نحو  باألداء 
الحالية والمســتقبلية من الطاقة الكهربائية وفقًا ألعلــى المواصفــات الفنية المعتمدة، وذلك من خالل اإلهتمام الدائم 
بالعمل على تطوير النهج ومنظومة العمل المؤسسي في الشركة، ووضع الخطط اإلســتراتيجية المتكاملــة، إلحــداث 
نقلــه نوعيــة على أداء الشــركة، وتعزيــز مكانتها ودورهــا المهم للنهوض بقطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات الحيوية، 

والركيزة األساسية في دعم اإلقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.

أداء الشركة في عام 2021م 
تحافظ »تنوير« على توجهها االستراتيجي بما يتماشى مع الخطط الوطنية من أجل تقليل اإلعتماد على الوقود األحفوري 

إلنتاج الطاقة الكهربائية والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

ريال  مليون   ٧.٨٨٧ بـ  مقارنة  2021م  عام  في  ُعماني  ريال  مليون   1٤،٨52 قدره  الضرائب  خصم  بعد  ربًحا  الشركة  حققت 
ُعماني في عام 2020م، وهو ما يمثل نمًوا بنسبة ٨٨.3٪ 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 1٤٧.11٧ مليون ريال عماني في عام 2021م ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة 
عدد العمالء بنسبة ٦.5٪، وزيادة استهالك الكهرباء بنسبة ٨.٦٪ ، وكذلك إرتفاع نسبة اإليردات في محطة ظفار لطاقة 

الرياح بنسبة 5.٪1٧ .

وذلك  2020م  عام  في  مليون   135٬9٤٦ ب  مقارنة  2021م  عام  في  مليون   13٤.٧2٤ إلى  المصروفات  إجمالي  انخفضت  كما 
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 2021م، بفضل ثقافة الشركة اإليجابية والجهود المتضافرة لإلدارة والموظفين ومقدمي 
يناير  بين  ساعة  مليون   ٦.39٦.٦٧٤ من  أكثر  الشركة  ومقاولو  موظفو  عمل  ذلك،  من  واألهم  الخارجيين.  الخدمات 

وديسمبر من عام 2021م، حيث سجلت إصابة واحدة فقط مضيعه للوقت ولم يسجل أي حادث بيئي.

تم تطوير وتنفيذ مجموعة من أنظمة إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة المحّسنة على مدار العام، إستعداداً للتقييم 
وإصدار الشهادات المعتمدة للجودة االيزو 9001:2015 ، الصحة والسالمة المهنية االيزو  ٤500:201٨ ، والبيئة االيزو 1٤001:2015 . 

الرؤية المستقبلية
اإلقتصاد  نحو  التحول  تدعم  ألنها  وموثوقيتها  الطاقة  كفاءة  في  به  يحتذى  عالمًيا  نموذًجا  لتصبح  بإستمرار  »تنوير«  تسعى 
األخضر وتعزيز إستدامته. ولقد أعدت الشركة خطتها الخمسية )201٨م - 2022م( بالتركيز على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

بحلول نهاية عام 2021م أنتجت الشركة ما يعادل 11٪ من الطاقة النظيفة من إجمالي طاقتها المنتجة. ويعتبر مشروع 
محطة ظفار لطاقة الرياح )50 ميغاواط( والمكون من 13 توربينة رياح قدرة كل منها 3.٨ ميغاواط من أكبر المشاريع في 
الرئيسة في محافظة  أنتجت الشركة من خالله 119 جيجاوات ساعة، تغذي مباشرة الشبكة  السلطنة والمنطقة والذي 
ظفار. كما أنتجت الشركة   في الفترة من 2019م الى يناير 2022م حوالي  2.203.52٧ كيلووات ساعة من مشروع المزيونة 

للطاقة الشمسية في محافظة ظفار. 

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

ويسعدني أن أقدم تقرير مجلس اإلدارة 
المناطق  كهرباء  لشركة  السنوي 
في  المنتهية  للسنة  »تنوير«  الريفية 
التقرير  يصف  كما  2021م.  ديسمبر   31
التطوير  وأعمال  »تنوير«  إنجازات 
واإلنجاز في المشاريع خالل عام مليء 

بالتحديات.

أحمد بن عامر المحرزي
رئيس مجلس اإلدارة
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زادت الكهرباء المرسلة إلى المشتركين بنسبة ٨.٦ ٪ من 1،1٨9 جيجاوات/ساعة في عام  2020م إلى 1،291 جيجاوات/ ساعة 	 
في عام 2021م. 

نجحت الشركة في تحويل أجزاء أصولها ومشتركيها في محافظتي )مسندم وظفار( إلى شركة كهرباء مجان وشركة 	 
ظفار للخدمات المدمجة وذلك حسب القرار الصادر من هيئة تنظيم الخدمات العامة في هذا الشأن.

الذكية 	  العدادات  تركيب  المثال،  سبيل  على  رضاهم.  مستوى  لزيادة  عمالئها  خدمة  في  حديثة  تقنيات  »تنوير«  تتبنى 
)قراءة العدادات اآللية وعدادات الدفع المسبق(. كما تقدم »تنوير« لمشتركيها فواتير إلكترونية وقنوات دفع مختلفة.

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

المصلحة اآلخرين داخل وخارج الشركة. 

تم توقيع إتفاقية لشراء الطاقة المولدة بإسخدام محطة غازية في منطقة الدقم اإلقتصادية والتى بدورها ستساهم 	 
في تقليل التكاليف التشغيلية  من خالل توفير أكثر من خمسة ماليين ريال عماني سنويًا. 

انخفاض ناتج تحلية المياه نتيجة تحويل معظم محطات تحلية المياه التابعة للشركة »تنوير« إلى الهيئة العامة للمياه 	 
منذ مايو 2020م. وفي عام 2021م تم تشغيل محطة تحلية واحده للمياه في الدقم.   

شكر وعرفان
نيابة عن الشركة ومجلس اإلدارة ، أود أن أعبر عن عميق امتناني وتقديري لمقام حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن 
طارق المعظم - حفظه اهلل ورعاه، لمواصلته مسيرة التطور واالزدهار، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة أن نشكر مساهمينا 

وعمالئنا على دعمهم المقّدر وإلدارتنا وموظفينا لتفانيهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة.

خطة آلية التحكم باألسعار
اإلقتصادية  للمناطق  العامة  والهيئة  العامة  الخدمات  تنظيم  هيئة  مع  بالتعاون  الشركة  انهت  2021م  عام  نهاية  في 
الخاصة والمناطق الحرة من مراجعة خطة آلية التحكم باألسعار. كما قامت بتحديث وتحديد آلية تحكم باألسعار وتم 
العامة  الخدمات  تنظيم  هيئة  حددت  حيث  المطلوبة.  المالية  الرأس  النفقات  و  التشغيلية  النفقات  متطلبات  تحديد 
متطلبات النفقات لعام 2022م، كما حددت هيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة متطلبات النفقات 

لعامي 2022م- 2023م.

الموارد البشرية 
بلغ إجمالي عدد الموظفين ٤39 موظًفا حتى نهاية 31 ديسمبر 2021م، منهم ٤32 موظًفا عمانًيا و ٧ وافًدا و 1٨ موظًفا 
تم تعيينهم في مجلس مراجعة قواعد التوزيع. وبلغ معدل التعمين 9٨٪ وتستمر الشركة في تطوير الكوادر العمانية 
القادرة والموهوبة والتي ستساهم في تعزيز قوة المنظومة. عالوة على ذلك، تسعى »تنوير« إلى رفع مستوى التعمين من 

خالل خطة اإلحالل المعتمدة. 

نظرة على اإلحصائيات التشغيلية
ارتفع إجمالي المشتركين بنسبة ٦.5 ٪ من ٤3،٦15   في عام 2020م إلى  ٤٦،٤52 في عام 2021م.	 

ارتفع إجمالي 
المشتركين بنسبة 

 ٪ 6.5
من ٤3,٦1٥   في عام 

2020م إلى  ٤٦,٤٥2 في 
عام 2021م.

زادت الكهرباء المرسلة 
إلى المشتركين بنسبة 

 ٪ 8.6
من 1,18٩ جيجاوات/

ساعة في عام  2020م إلى 
1,2٩1جيجاوات/ ساعة في 

عام 2021م.

1
في عام 2021م تم 

تشغيل محطة تحلية 
واحده للمياه في 

الدقم 

أحمد بن عامر المحرزي
رئيس مجلس اإلدارة

التي  رؤيتها  من   ٪٥٥ حققت  »تنوير«  أن  يعني  وهذا 
تهدف إلى أن تصبح أكثر خضرة من خالل تحقيق ٪20 

من السعة من مصدر متجدد بحلول عام 202٥م.
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تنظيم وإدارة الشركة
مبادئ واسس التنظيم

تعتمد فلسفة تنظيم وإدارة الشركة على تكوين ثقافة األداء  وااللتزام بالقوانين  واللوائح السارية من أجل تحقيق النجاح 
إن  المتعاملين معها.  وذلك بطريقة مسؤولة ومستدامة ومفيدة لجميع  بالمنافسة،  التي تتسم  الحالية  العمل  بيئة  في 
مجلس إدارة شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير( ش.م.ع.م ملتزم بتحمل مسؤولية المحافظة على أعلى المقاييس 
وقد قامت الشركة بتصميم سياساتها وأنشطتها المتعلقة بالتنظيم واإلدارة  بحيث تضمن  في إدارة وتنظيم الشركة. 

التركيز على تحمل مسؤولياتها تجاه جميع المتعاملين معها وتكوين قيمة طويلة األمد للمساهمين.

مجلس اإلدارة
قانون  أحكام  من   )1٧9( المادة  لنص  وفقا  أعضاء  خمسة  من  الشركة  ادارة  مجلس  يتألف 
والية  حددت  والتي  للشركة  االساسي  النظام  من   )20( المادة  على  وبناءا  التجارية  الشركات 
وليتألف من  2020م  بتاريخ 3 ديسمبر  تعديلة  والذى تم  بثالث سنوات،  اإلدارة  أعضاء مجلس 

عدد ثالثة أعضاء.

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 االستراتيجية للشركة.  -

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

بتحديد مسؤوليات لجنه فرعية وهي لجنة التدقيق وأصبحت تعمل بموجب شروط محدد.

لجنة التدقيق الداخلي 
i(  التشكيل واإلجتماعات:

تتكون لجنة التدقيق من عضوين من أعضاء المجلس وتمت دعوة المدققيين الداخليين والخارجيين للشركة إلى إجتماع 
اللجنة اما رؤساء الوحدات الوظيفية االخرى فيحضرون االجتماعات بناء على دعوات يتم توجيهها لهم. 

ii( مهام واختصاصات اللجنة:

المنصوص عليها في ميثاق تنظيم وادارة الشركات المساهمة  التدقيق بالمهام والواجبات والمسئوليات  تختص لجنة 
المقفلة، وتتلخص مهام اللجنة في االتي:

مراقب 	  بمكتب  المتعلقة  الجوانب  ودراسة  بحث 
االستعانة  وشروط  اتعابهم  تتضمن  والتي  الحسابات 
على  االخرى  االضافية  الخدمات  تاثير  ومدى  بهم 
التوصيات  رفع  ثم  ومن  وحياديتهم،  استقالليتهم 
المناسبة الى مجلس ادارة الشركة بشأنهم قبل عرض 

تعيينهم على الجمعية العامة العادية السنوية.

ونتائج 	  الحسابات  مراقب  عمل  خطة  تفاصيل  مراجعة 
مراقب  اعطاء  تم  انه  من  والتأكد  التدقيق  عملية 
المستندات  جميع  على  الكامل  االطالع  حق  الحسابات 

الالزمة لتنفيذ مهامهم.

فحص عملية االحتيال والتزوير المالي التي تتم من خالل 	 
اظهار ارقام صوري في بيانات مالية تنطوي على الغش، 
ووضع اجراءات رقابية مشددة تضمن وجود السياسات 
والمبادئ المحاسبية السليمة التي تظهر المركز المالي 

الحقيقي للشركة.

خالل 	  من  وذلك  الداخلي  التدقيق  اعمال  على  االشراف 
مراجعة خطة عمل دراسة تقارير المراقبين الداخليين.

الرقابة 	  انظمة  وكفاية  مالئمة  مدى  من  التأكد 
الداخلية بالشركة.

االشراف على الجوانب المتعلقة باعداد البيانات المالية 	 
الفصلية  المالية  القوائم  مراجعة  ذلك  ويشمل 

والسنوية قبل اصدارها.

وكل 	  الشركة  ادارة  مجلس  بين  اتصال  كاداة  العمل 
من: مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي.

المخاطر، 	  بادارة  المتعلقة  الشركة  سياسات  مراجعة 
وفحص اسباب التخلف عن سداد التزامات الشركة ان وجدت.

بها 	  تقوم  ان  المقترح  والتعامالت  الصفقات  مراجعة 
التوصيات  وتقديم  العالقة  ذات  االطراف  مع  الشركة 

المناسبة بشأنها الى مجلس االدارة.

أو  موظفين  أو  مساهمين  كانوا  سواء  معها  المتعاملين  جميع  ومصالح  اهتمامات  تقّدر  الشركة  إن 
وذلك  خدماتها.  لها  تقدم  التي  المحلية  المجتمعات  إلى  إضافة  مستهلكين  أو  موردين  أو  عمالء 

والعمليات.  واألنشطة  واإلدارة  التنظيم  سياسات  إعداد  في  اإلدارة  مجلس  عليه  يرتكز  مبدأ 
المحافظة على أعلى  الريفية على  المناطق  كما يعتمد  تنظيم وإدارة شركة كهرباء 

المقاييس المتبعة في األعمال التجارية فيما يتعلق بالتكامل والقيم األخالقية 
وتقديم  عمالئها  جميع  مكافأة  أجل  من  أنشطتها  جميع  في  والمهنية 

أفضل قيمة لهم عامًا بعد عام
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استراتيجية 
تنـــويـــــر

اجتماعات مجلس اإلدارة
جدول 1: برنامج اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2021م

المخصصات 
ر.ع

مجلس 
اإلدارة

لجنة التدقيق 
الداخلي الحضور وصفة العضوية أسماء األعضاء م

2.975   12/12 رئيس مجلس االدارة احمد عامر المحرزي 1

1.750  7/7 نائب رئيس مجلس 
االدارة صالح بن ربيع السليماني 2

2.500   12/12 عضو خلود مصطفى عبد الخالق 3

7.225 جمالي المخصصات لعام 2021م                 

المدقق الخارجي للشركة
تم تعيين مكتب إيرنست أند يونغ )EY(  من قبل الجمعية العادية السنويه مراقبا خارجيا لحسابات الشركة للسنة المالية 2020م.

اإلفصاح عن التعامالت مع االطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، قد تعاملت معها الشركة خالل 
العام 2021م على النحو التالي:

جدول 2: معامالت األطراف ذات العالقة 2021

المساهمين/عضو مجلس أســـم الطـرف ذو العالقةم
قيمة الصفقةالتفاصيلاإلدارة

ر.ع )ألف ريال(

9.793نفقات خدمات محاسبيةشركة الكهرباء القابضةشركة كهرباء القابضة1

596رسوم اتفاقية خدماتشركة كهرباء القابضةشركــة الخدمــــات المشتركة2

71رسوم اتفاقية خدماتشركة كهرباء القابضةمعهد نمو لتنمية المهــــارات3

232نفقات خدمات محاسبيةمجلس مراجعة قواعد التوزيعمجلس مراجعة قواعد التوزيع4

18.737شراء الطاقةشركة كهرباء القابضةالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه5

وفي الختام نحن على ثقة في أن الشركة واصلت تمسكها بأعلى مقاييس تنظيم وادارة الشركات المساهمة المقفلة والتزمت في 
تطبيقها بكافة المعايير واألنشطة التي قامت بها خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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

الشكل ادنى يوضح األهداف اإلسترتيجه للشركة.

الشكل 1: استراتيجية تنوير
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الجودة والصحة والسالمة والبيئة  
اداء السالمة

اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021م ، أكملت تنوير2٤2  يوًما )بما يقرب من ٦ ماليين ساعة عمل( مع  تسجيل إصابة واحدة مضيعة 
للوقت وحالتين من اإلسعافات األولية البسيطة.

جدول 3: بيانات أداء السالمة )2019م-2021م(

2021 2020 2019 2018 العنصر

0 0 1 0 وفيات

1 0 0 1 إصابات مضيعة الوقت

6،394،674 4،671،172 3،732،610 ٤،2٤9،9٤2 إجمالي ساعات العمل

0.156 0 0.26 02 معدل تكرار إصابات مضيعة الوقت

٠

٠
١
٢

٢,٦٩٦

١

الشكل 2: أداء السالمة 2021م

التدابير اإلستباقية
على الرغم من أنه كان من الضروري مراجعة عدد عمليات التفتيش المبرمجة بسبب قيود السفر COVID-19، فقد أجرى 
فريق إدارة تنوير واإلشراف وموظفو الجودة والصحة والسالمة والبيئة عدد 139  زيارة ميدانية “المراقبة النشطة” في عام 
التصحيحية  اإلجراءات  وتنفيذ  المخاطر  مالحظات  لجميع  الفوري  التصحيح  ضمان  من  تمكنا  الزيارات،  هذه  خالل  2021م. 
 )CAPA( لضمان التحسين المستمر في أداء الصحة والسالمة والبيئة. تم تسجيل جميع اإلجراءات التصحيحية والوقائية

في نظام نمس )NIMS( وتم اإلنتهاء من 100٪ من اإلجراءات التي كان من المقرر تنفيذها في عام 2021م.

الشكل 3: المراقبة النشطة 2021م
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عالوة على ذلك ، أبلغ موظفونا ومقاولونا عن 2،٦9٦ تقرير حادث محتمل؛ هذه الحوادث مصنفة على أنها وضع غير امن أو 
فعل غير امن أو حوادث محتملة الوقوع. حيث من الممكن تحليل هذه التقارير في وقت مبكر للمخاطر الكامنة وتنفيذ 

التدابير التصحيحية لمنع تكرارها وتقليل مخاطر الضرر الالحق.

وفيات

حوادث مضيعة وقت

حوادث مقيدة بالعمل

حاالت عالج طبية

اسعافات اولية

حوادث محتملة

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

المعل التراكمي 2020المعدل التراكمي 2021المعدل المستهدف 2021 
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مبــادرات استـراتجية
خالل عام 2021م ، واصلت شركة تنوير تقديم المبادرات المنصوص عليها في خطة إستراتيجية الجودة والصحة والسالمة 
أدناء  الجدول  والبيئة.  والسالمة  والصحة  الجودة  في  المستمر  التحسين  إلى  تهدف  والتي   ، سنوات   5 مدتها  والتي  والبيئة 

يوضح مبادرات الجودة والسالمة والصحة والبيئة في عام 2021م.

جدول 4: مبادرات الجودة والسالمة والصحة والبيئة 2021م

مــبــادرة نـقـطة التركيـز  

ايزو )٤5001:201٨ و 
19001:2015 و 1٤001:2015( 

تطوير نظام دمج نظام اإلدارة  والذي يشمل الجودة والصحة والسالمة والبيئة في 2021م

الصحة و السالمة

تم توزيع  مخطط جواز سفر السالمة ، مما يتيح التحقق في الموقع من كفاءات   •
الموظفين )تم إصدار أكثر من 1،33٧ نسخة من كتاب جواز السفر(

 ، )COVID-19 تم عمل ورش ومحاضرات السالمة الوقائية عبر اإلنترنت )بسبب قيود  •
لتزويد الموظفين والمقاولين بآخر المستجدات على كل شيء

تنفيذ ورش عمل للتوعية بالسالمة التشغيلية للموظفين والمقاولين اإلقليميين  •

تدقيق اإلمتثال للعمليات الكهربائية والتدابير التصحيحية للمقاولين في قطاع الطوارئ  •

برامج توعوية  مختلفة عامة تركزت حول السالمة المنزلية والتوعية عن مخاطر   •
األجهزة والتوصيالت الكهربائية

البيئة
تم توزيع حقائب )اكياس صديقة للبيئة(  للموظفين وذلك لتعزيز مبادئ ثقافة إعادة تدوير.   •
المشاركة مع الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في المخيم   •

التوعوي للبيئة.

باإلضافة إلى ما سبق ، استجابت شركة تنوير بسرعة وفّعالية لوباء كورنا COVID-19، من خالل إعداد خطة طوارئ شاملة 
أماكن  في  العدوى  انتقال  مخاطر  في  كبير  بشكل  تتحكم  اإلجراءات  هذه  كانت  صارمة.  ومراقبة  رقابة  عمليات  وتنفيذ 

العمل وبالتالي تقلل من تعطل األعمال.

تجربة 
المشتركين

موثوقية الشبكة الكهربائية ومركز اإلتصال 
يتم مراقبة موثوقية الشبكة الكهربائية التابعة للشركة عن كثب لضمان كفاءتها المستمرة ورفع اعتماديتها من خالل  

اإلجراءات التالية:

وضع إجراءات تشغيل معيارية واضحة وفّعالة لجمع بيانات اإلنقطاعات واإلبالغ 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. 

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

وتعميمها على جميع المكاتب اإلقليمية للتنفيذ ومباشرة العمل بها. 

إجراء التدقيق الداخلي لجميع بيانات اإلنقطاعات على أساس سنوي والهدف األساسي من هذا التدقيق هو التأكد 	 
من صحة و تسجيل جميع بيانات اإلنقطاعات واإلبالغ عنها بما يتماشى مع متطلبات الشركة.

في 	  واستخدامه  اإلنقطاعات  تفاصيل  لتسجيل  الطوارئ  فرق  تستخدمه  الذي  اإلنقطاعات  سجالت  دفتر  توحيد 
المواقع التابعة للشركة.

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

المستلمة 	  البيانات  أن جميع  للتأكد من  الجودة  البيانات كل شهر بإستخدام نموذج فحص  إجراء فحص جودة   
وفقا لإلجراء التشغيلي الموحد المعتمد.
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إشتراك العمالء
في عام 2021م ، أجرت تنوير أنشطة مختلفة إلشراك العمالء مثل: 

 المشاركة في نقل األصول : تواصلت “تنوير” مع جميع العمالء في ظفار ومسندم من خالل الرسائل النصية الرسمية 	 
التواصل  قنوات  خالل  من  وكذلك  الواله  مثل  المسؤولين  مع  واإلجتماعات  اإلقليمية  واإلدارات  العمالء  إلى  المرسلة 

اإلجتماعي.

تعديل التعرفة : تواصلت تنوير داخليا وخارجيا مع الموظفين وجميع العمالء بشأن تطبيق معدالت التعرفة الجديدة في 	 
عام 2021م وفقا إلرشادات هيئة تنظيم الخدمات العامة.

زيادة تعرفة الكهرباء تدريجيا

زيادة تعرفة الكهرباء تدريجيا

زيادة تعرفة الكهرباء تدريجيا

تحديث بيانات العمالء : تواصلت »تنوير« مع العمالء لتشجيعهم على تحديث بياناتهم لإلستفادة من التعرفة السكنية 	 
مما يساعد على الحفاظ على مستوى عال من دقة البيانات.

القراءة الذاتية للعداد:  تواصلت »تنوير« مع عمالء المباني المغلقه وذلك لتشجيعهم على توفير قراءات العداد وذلك 	 
بالتواصل معهم من خالل المكالمات والرسائل الرسمية والرسائل القصيرة، وحث المشتركين الستخدام العدادات 

ذاتية القراءة )القراءة عن بعد( والعدادات المسبقة الدفع.

العمالء والتوصيالت الجديدة
وبشكل عام ، فقد إرتفع عدد مشتركي “تنوير” بنسبة ٦.5٪ في 2021م.حيث وصلت الزيادة في عام 2021م إلى 2،٨3٧  مشترك. 

الجدول التالي يوضح النمو  في عدد المشتركين على مدى الثالث سنوات الماضية.

جدول 5: نمو المشتركين)2019م-2021م(

2021 2020 2019

46،452 43،615 41،586 اجمالي المشتركين

2،837 2،029 1،813 إجمالي المشتركين الجدد

6.5 5 7 ٪  النمو

دقة قراءة العداد
وصلت دقة قراءة العدادات في عام 2021م إلى ٨9٪ والتي هي أعلى بنسبة 
مثل  مختلفة  مبادرات  تنفيذ  إلى  الزيادة  وتعزى  2020م.  عام  مع  مقارنة   ٪2
المباني  عن  الكهرباء  وقطع  المسبق،  والدفع  الذاتية،  القراءات  العدادات 
المغلقه ، والدراسات االستقصائية للمواقع التي أجريت. باإلضافة إلى ذلك، 
من  الرابع  الربع  في  العداد  بصور  المدعومة  العدادات  قراءة  نسبة  زادت  
عام 2021م مما ساعد على دقة قراءة العداد للوصول إلى 92٪. بلغت عدد 
بما في  إلى ٤،5٨9 عداداً  2021م   تركيبها في عام  التي تم  الذكية  العدادات 

ذلك العدادات القراءات الذاتية وعدادات الدفع المسبق.

توزيع الفواتير
على  الفواتير  توزيع  من   ٪91 تحقيق  من  »تنوير«  تمكنت   ، 2021م  عام  في 
الرسائل  عبر  الفواتير  تسليمهم  يتم  الذين  النشطين  عمالئها  جميع 

النصية القصيرة ورسائل البريد اإللكتروني والتسليم اليدوي.

التحصيل واإلتصال بالعمالء
تقدم تنوير للعمالء قنوات متعددة للدفع بما في ذلك تطبيقات الهاتف 
المحمول أجهزة الدفع اآللي.  بلغ إجمالي نسبة معامالت الدفع اإللكتروني 

في تنوير 2٨٪ في عام 2021م.

اإلطار الزمني العادة توجية الدعم

202120222023202٤202٥

كبار المستهلكين
)كهرباء(

الغير سكني

غير العمانيين و 
الحسابات الزائدة عن 

حسابين للعمانين

العمانيين 
حسابين أو أقل

رفع الدعم

رفع الدعم

رفع الدعم

رفع الدعم

توفير الحماية اإلجتماعية ذوي الدخل المحدود وفق شروط اإلستحقاق أثناء و بعد هذه الفترة 



3031 »مـــعـــــًا نـــــــحــــــــو الـــــغــــــــد«التقــريـــر السـنــوي - 2021

الموارد البشـرية
يساهم كل فرد في الشركة بمهاراتـهم الشخصـية الفريدة من نوعـهـا حيـث أنـنـا معـا ننتج ونحقق األداء المرجو. موظفينا 
أيضا يعملون ويساهمون بمواهبهم الفردية إلنجاز األهداف التنظيمية المشتركة. القيم المشتركة أيًضًا واضحة من خالل 
اإللتزام العلني واإلحساس القوي بالواجب إتجاه المجتمع. ويعتبر تطويــر القـوى العـاملة العمـانية المؤهلة والموهوبة التي 
2021م.   نهاية عام  دائًمًا وذلك حتى  “تنوير” ٤39 موظًفًا  الشركة. يعمل في  أهداف  أهم  واحد من  الوطن،  تسهم في قوة 
مجلس  في  ويعملون  »تنوير«  الريفية  المناطق  كهرباء  شركة  تحت  مسجلين   موظف   1٨ هناك  أن  يوضح  أدناه  الجدول 
مراجعة قواعد التوزيع. الجدول واألشكال أدناه توضح عدد الموظفين العمانيين والغير العمانيين ونسبة التعمين في كل 

وظيفة وتوزيع الموظفين حسب نوع الوظائف.

جدول 6: عدد الموظفين العمانيين والغير العمانيين 2021م

عدد الغير عمانيين عدد العمانيين  التوزيع الوظيفي

0 2 المدراء العموم والنّواب

0 7 مدراء العمليات والصيانة من اإلدارة الفنية بما فيهم المدراء االوائل

2 11 المدراء اإلداريين والماليين

3 52 نّواب المدراء ورؤساء األقسام

2 83 المهندسون 

0 58 الفنييون 

0 201 اإلشراف والشؤون اإلدارية 

0 18 مجلس مراجعة قواعد التوزيع

7 432 مجموع الموظفين

الشكل 4: نسبة التعمين في كل وظيفة

٪٩8٪100

٪٩8

٪100

٪100

٪٩٥

٪100

٪100

٪8٥

مجلس مراجعة التعمين
قواعد التوزيع 

)DCRP(

المهندسون

مدراء العمليات 
والصيانة من اإلدارة 

الفنية بما فيهم المدراء 
األوائل

Skilled Manpower

نواب المدراء 
ورؤساء األقسام

اإلشراف والشؤون 
اإلدارية

المدراء اإلداريين والماليين

الشكل 5: توزيع الموظفين حسب نوع الوظائف

2
713

55

85

58

201

18

الفنيون

)DCRP( مجلس مراجعة قواعد التوزيع

الفنيونالمهندسون نواب المدراء ورؤساء األقسام المدراء اإلداريين والماليين

االشراف والشؤون اإلدارية

مدراء العمليات والصيانة من اإلدارة الفنية بما فيهم المدراء األوائل المدراء العموم والدواب

حققت الشركة نسبة

٪٩8
تعمين، من خالل توظيف
٤32 عمانيًا من أصل ٤3٩ 

موظفًا
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المهارات والمؤهالت والتدريب
من  عدد  يستكمل  حيث  »تنوير«.  الريفية  المناطق  كهرباء  شركة  أولويات  أهم  من  واحد  الموظفين  وتطوير  تدريب 
الموظفين المنح الدراسية الممنوحة لهم. عالوة على ذلك، على الرغم من التحديات التي واجهتها شركة تنوير خالل جائحة 
كورونا )كوفيد -19(، فقد تمكنت من تقديم أكثر من 209 دورة تدريبية أخرى عبر اإلنترنت لتشمل معظم موظفي شركة 
“تنوير” حيث تشمل الدورات  مجموعة من المهارات التقنية والتجارية. الشكل )٦( يوضح أن حوالي  ٤٧٪ من مجموع موظفي 

الشركة حاصلون على درجة البكالريوس أو الماجستير. 

الشكل 6: مؤهالت الموظفين 2021م

٪6

٪41

٪4
٪16

٪28

٪5
٪1

توزيع الموظفين 
حسب المناطق

بأن   )٧( الشكل  من  يتضح  كما 
الشركة  موظفي  مجموع  من   ٪٤3
في  الرئيسي  المكتب  في  يعملون 
الباقية منهم  النسبة  أما   ، مسقط 
فهم موزعين في مناطق ترخيص 
وحجم  حاجة  حسب  الشركة 
وتقوم  العمالء،  وتوزيع  الشبكات 
مكتب(   21( اإلقليمية  المكاتب 
المباشر  الدعم  بتقديم  بالشركة 
متطلباتهم. وتلبية  للعمالء 
مكاتب  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
بها  يعمل  التي  الطوارئ  خدمات 
موظفو العقود إلستعادة الكهرباء 
في حالة اإلنقطاعات )مجموع 1،5٦2 

موظف تعاقدي( .

الشكل 7: توزيع الموظفين حسب المناطق

خدمة العمالء لكل موظف
يوضح الشكل )٨( زيادة عدد العمالء الذين يتم خدمتهم لكل موظف سنوًيا بسبب زيادة عدد عمالء »تنوير« بنسبة 5.٦٪ 
سنويًا. وعلى الرغم من الزيادة في عدد العمالء الذين يتم خدمتهم لكل موظف ، اإل أن فريق »تنوير« يعمل ويركز على إرضاء 

العمالء ، حيث حققت الشركة 100٪ في أداء رضا العمال في 2021م.

الشكل 8: خدمة العمالء لكل موظف

٩1٩٥10٦
201٩20202021

ما دون الدبلومالدبلوم العاليبكالوريوسماجستير
الدبلوم العام

ما دون الدبلوم الدبلوم العام

مسندم ٪17

مسقط ٪43

مصيرة ٪2

الشرقية ٪2

الوسطى ٪21

ظـفـــار ٪15
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البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واألمن 
السيبراني

تتألف دائرة تقنية المعلومات واألمن السيبراني في »تنوير« من أنشطة األمن السيبراني وإدارة تقنية  المعلومات وخدمات الدعم 
بشكل استباقي لتسهيل التميز في خدمات الشركة من خالل تخطيط وتأمين التطور التقني وخدمات الدعم ذات الصلة .

المهمة والرؤية

توفير بنية 
تحتية موثوقة 

وآمنه لتقنية 
المعلومات 

لتلبية احتياجات 
األعمال 

والخدمات 
للمؤسسة.

تخطيط وتنفيذ 
وصيانة أجهزة 

الحواسيب 
وتقديم خدمات 

الدعم الفني 
وتوفير خدمات 

الطباعة والبنية 
التحتية لإلتصاالت 

الهاتفية.

دعم التطبيقات 
التي تستخدمها 
الشركة كمزود 

لخدمات الطاقة. 

تطوير ودعم 
برنامج تقتية 

المعلومات 
ومشروع األمن 

السيبراني وإدارة 
الخدمة.

رئيس قسم - 
األمن السيبراني

تكنولوجيا 
المعلومات وإدارة 

السيبراني

مسؤول 
تكنولوجيا 
المعلومات

مسؤول 
تكنولوجيا 
المعلومات

فني تكنولوجيا 
المعلومات

مسوول تكنولوجيا 
المعلومات واألمن 

السيبراني

رئيس قسم- 
األمن السيبراني

 مدير تقنية 
المعلومات 

واألمن 
السيبراني 

الشكل 9: هيكل تقنية المعلومات

1

3

2

4

خطة مشروع إستراتيجية تقنية المعلومات واألمن السيبراني 2022م 
تكامل تقنيات مراقبة شبكات الجيل التالي وكشف التسلل في شبكات سكادا )SCADA( الخاصة بتنوير.	 

تحسين حلول VPN لتشمل المكتب الرئيسي وشركاء تنوير اإلستراتيجيين.	 

تناغم جدران الحماية وحلول النسخ اإلحتياطي للمكاتب اإلقليمية ومواقع سكادا )SCADA( الرئيسية.	 

 	.)SCADA( إجراء تقييم الضعف واختبار اإلختراق لبيئات سكادا

تحديث أنظمة تقنية المعلومات والتخزين واألجهزة األمنية. 	 

إنشاء اختبار التعافي من الكوارث ألنظمة المكتب الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.	 
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تحسين مرونة البنية 
األساسية لتقنية 

المعلومات بتنوير

إدارة إمكانية الوصول
التأكد من إمكانية 

األشخاص المعنيين داخل 
المؤسسة في الوصول إلى 

خدمات التقنية

إدارة الكلمات 
المرورية

مجموعة القواعد 
واإلشتراطات التي  

نبغي إتباعها من قبل 
المستخدمين عند إنشاء 

وتخزين كلمات المرور

أمن الشبكات

القواعد واإلعدادت 
المصممة لحماية سالمة 

وخصوصية وإمكانية 
الوصول المتعلقة بشبكات 

الحاسوب والبيانات في كل 
من برمجيات التقنية

لتقنية  األساسية  البنية  وتطوير  بتحسين  باستمرار  الشركة  تقوم 
المعلومات من خالل تبني معايير واتباع إجراءات معينة، وذلك كما هو 

موضح في الشكل المقابل.

إدارة المخاطر للبيانات

تحديد وتقييم وترتيب 
أولويات المخاطر المرتبطة 

بالبرمجيات  والموارد 
لتقليل ومراقبة وتوجيه 

إحتمالية تأثيراتها الغير 
المحسوبة أو تعزيز إدراك 

فرص حصولها .

األمن الشتغيلي
أدوات التحكم المصممة 

للحفاظ على أمن 
موارد المؤسسة بدأ 

من التصميم ومرورا 
بالتشغيل الى إنتهاء 

صالحية الموارد.   

إدارة األصول
عمليات تطوير 

وتشغيل وحفظ وبيع 
أصول المؤسسة

األمن البيئي والحسي
اإلجراءات المتخذة 

لحماية األنظمة 
والمباني والبنى التحتية 

ضد   التهديدات الحسية 
المصاحبة في البيئة 

المحيطة أمن التواصل
الخطوات الضروية لحماية 

البيانات السرية من 
الوصول اليها   من قبل غير 

المخولين.

القوانين والقيود

إتباع القوانين 
والتشريعات التنظيمية 

واإلشتراطات المفروضة 
على امن تقنية 

المعلومات
إستمرارية العمل 

والتعافي من المخاطر
تمكين المؤسسة وأعمالها 

وأنظمة المعلومات فيها 
من التعافي من المخاطر 

بكفاءة وفي وقت قياسي  
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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 27  محطة إنتاج الطاقة وبعض عمالئنا يتم توفير الطاقة لهم عن طريق شبكات تابعة لشركة 
تنمية نفط عمان . وقد زاد العدد اإلجمالي للمشتركين بنسبة 6.5 % حيث ارتفع من  43،615  مشترك في عام 2020م   إلى 

46،452 مشترك في عام 2021م. الجدول رقم )7( يوضح بيانات المشتركين خالل عام 2021م  حسب الفئة واإلستهالك.

جدول 7: بيانات المشتركين حسب الفئة واإلستهالك في عام 2021م

استهالك الطاقة عدد المشتركين 
توزيع المشتركين

٪ م.و.س ٪ العدد

1.1 13،980 1.0 473 القطاع الزراعي والسمكي

6.6 84،940 21.4 9،928 القطاع التجاري

39.8 514،048 67.8 31،482 القطاع السكني

6.3 81،014 7.3 3،378 القطاع الحكومي

0.0 491 0.1 42 القطاع الصناعي

0.6 7،455 0.2 81 وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

0.1 1،279 0.1 38 القطاع السياحي

45.5 587،908 2.2 1،030 *مشتركي التعرفة المنعكسة على التكلفة

100 1،291،115 100 46،452 المجموع

يوضح الجدول أعاله بأن ٦٨ ٪ من مشتركي تنوير هم من القطاع السكني حيث يستهلكون نسبة ٤0٪ من إجمالي الطاقة 
أما  المزودة  الطاقة  إجمالي  التكلفة ٤٦٪ من  المنعكسة على  التعرفة  تبلغ نسبة إستهالك * مشتركي  بينما  المزودة.  

االستهالك اإلجمالي لباقي الفئات  فهو حوالي ٪1٤. 

الشكل 10: نسبة المشتركين حسب الفئة

وزارة الدفاع 
والجهات 

العسكرية 
واألمنية

عمالء 
التعرفة 

المنعكسة 
على التكلفة

2.2%٪0٫1٪0٫1٪٧٫3٪٦٧٫8٪21٫٤٪1٫0 ٪0٫2

القطاع 
السياحي

القطاع 
الصناعي

القطاع 
الحكومي

القطاع 
السكني

القطاع 
التجاري

القطاع 
الزراعي 

والسمكي

نمو عدد المشتركين 
القطاع  زيادة في  أكبر  2021م بصافي إضافات بلغت 2،٨3٧  مشترك. وكانت  إرتفع عدد مشتركين »تنوير« بنسبة ٦.5٪ في عام 
السكني بإجمالي 1،٨91  مشتركًا جديًدا يليها القطاع التجاري مع ٧٦٧ مشتركًا جديًدا و 5٦٤  مشتركًا في التعرفة المنعكسة على 
التكلفة هذه هي الفئات الثالث األولى األكثر نمًوا في عام 2021م. النمو في الفئات األخرى ضئيل جًدا ويتراوح من 3 إلى 2٤ مشتركًا 

جديًدا. يوضح الجدول ادنى عدد المشتركين في عام 2021م لكل فئة.

وبشكل عام ، فقد إرتفع عدد مشتركي تنوير بنسبة ٦.٨٪ في الثالث السنوات األخيره. حيث بلغت الزيادة في عام 2021م إلى ٨3٧،2 
مشترك. الجدول أدنى  يوضح النمو  في عدد المشتركين على مدى الثالث سنوات الماضية.

جدول 8: النمو في عدد المشتركين

2021 2020 2019 فئات المشتركين

 473 619 595 القطاع الزراعي والسمكي

9،928 9،161 8،443 القطاع التجاري

31،482 29،591 28،465 القطاع السكني

3،378 3،563 3،555 القطاع الحكومي

 42 42 37 القطاع الصناعي

 81 102 81 وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

 38 71 68 القطاع السياحي

 1،030 466 342 عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

46،452 43،615 41،586 المجموع

2،837 2029 1،813 مجموع المشتركين الجدد

6.5 5 5 نسبة النمو

*يشمل عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة ، العمالء التجاريين والصناعيين والحكوميين الذين يستهلكون أكثر من 150،000 كيلو واط في 
الساعة في السنة.
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المصروفات الرأسمالية
تقوم شركة تنوير بإعداد الميزانية المالية السنوية الالزمة لتنفيذ األعمال الكهربائية المطلوبة سواء في تحسين الشبكات 
الكهربائية أو في توصيل الكهرباء إلى المشتركين  وكذلك لتوفير الطاقة اإلنتاجية الالزمة للكهرباء خالل سنوات التشغيل 
المختلفة. والجدول التالي يوضح المبالغ التي تم إنفاقها خالل ثالث سنوات من عام 2019م الى 2021م ، ويعتمد إجمالي اإلنفاق 
على النشاط اإلقتصادي في الدولة والذي يختلف من سنة إلى أخرى. أنفقت شركة تنوير حوالي ٤٨ مليون ريال عماني خالل 

السنوات الثالث وفًقا لكل استخدام كما هو موضح في الجدول )9(. وتقسم هذه التصنيفات على النحو التالي:

· االستثمرات المتعلقه باالحمال في جهد 11 ك.ف .	

· االستثمارات المتعلقة بأعمال التحسينات الغير المرتبطة باألحمال.	

· االستثمارات المتعلقة بتحسينات شبكتي 132 و 33 ك.ف.	

· االستثمارات المتعلقة بتوليد الكهرباء وتحلية المياه.	

· االستثمارات المتعلقة باألصول المشتركة.	

جدول 9: إجمالي المصروفات الرأسمالي من 2019م إلى 2021م

2021 2020 2019 فئة اإلستثمار 

3،574،336 2،718،665 3،998،433 الجهد المنخفض-11 ك.ف المرتبطة باالحمال 
5،794،685 279،190 829،367 الجهد المنخفض-11 ك.ف الغير مرتبطة باالحمال 
6،470،973 8،828،463 7،799،300 إستثمارات شبكتي 132 و 33 ك.ف 

376،579 4،629،411 662،828 إنتاج الكهرباء وتحلية المياة 

371،222 200،745 1،788،463 األصول المشتركة 

16،587،795 16،656،474 15،078،391 إجمالي المصروفات

الشكل 11: النسبة المئوية لفئة المصروفات الرأسمالية لعام 2021م

٪22٪39 ٪35٪2٪2

الطاقة الكهربائية المرسلة من المحطات الكهربائية للشركة والطاقة المشتراه
أرتفع حجم الطاقة الكهربائية المرسلة إلى الشبكات الكهربائية من خالل محطات الشركة من  ٨03.٧01 م.و.س في عام 
2020م إلى ٨٦٦.1٤3 م.و.س في عام 2021م   أي بإرتفاع  بلغ ٧.٨٪ من الطاقة اإلجمالية المرسلة إلى الشبكات الكهربائية. كما 
ا رتفعت إجمالي الطاقة المشتراه حوالي ٦٪ في عام 2021م. الشكل رقم )12( يوضح الطاقة الكهربائية المرسلة )م.و.س) 
من محطات الكهرباء التابعة للشركة والطاقة المشتراه  إلى شبكات التوزيع في االربع السنوات األخيرة والشكل )13( يوضح 

نسبة الطاقة الكهربائية المرسلة من المحطات الكهربائية للشركة والطاقة المشتراه 2021م.

الشكل 12: الطاقة المرسلة من المحطات الكهربائية التابعة للشركة واجمالي الطاقة المشتراه )م.و.س(
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الشكل 13: الطاقة الكهربائية المرسلة من المحطات الكهربائية للشركة والطاقة المشتراه 2020م

٪٦0٫٦

٪27.7

٪11.7

٪0.04

2018201920202021

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

الطاقة المشتراه )م.و.س.(

تنـويــر )م.و.س(

شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير(

محطة تيبات

شركة تنمية نفط عمان

محطة المزيونة )الطاقة الشمسية(
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الطاقة الكهربائية المنتجة حسب المحافظات
الشكل البياني التالي يوضح حجم الطاقة الكهربائية المنتجة  في مناطق الشركة من خالل محطاتها الكهربائية خالل عام 
2021م . كما هو موضح في الشكل فإن حوالي 35٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة تم من خالل المحطات الواقعة 

في محافظة ظفار، وبلغت نسبة الكهرباء المنتجة في كل من الدقم والوسطى ومسندم  3٤٪ و 2٨٪ و٤٪ على التوالي . 

الشكل 14: إنتاج الكهرباء حسب المناطق 2021م

32،117 
31،338 

252،823 
244،617 

310،067

299،995 
290،749 

299،438 

مسندم

توصيف الطلب والحمل الكهربائي
يعكس تسارع الطلب على الطاقة التحديات الرئيسية التي تواجه شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير( ، حيث وصل معدل 
أقصى نمو لألحمال الكهربائيه إلى ٧٪ في ذروة النظام في عام  2021م مقارنة بعام 2020م. وتأتي هذه الزيادة بسبب األنشطة 
االقتصادية في الدولة  والذي أدى إلي إرتفاع اإلستهالك  وتأثيرات جائحة كرونا، حيث أن معظم األحمال هي عباره عن أحمال 
المنطقة )متطلبات  المطلوبة في  التوصيالت  الصناعي بسبب عدد  الحمل  زاد  الدقم حيث  إلى منطقة  ، باإلضافة  منزلية 
األحمال الصناعية( مع عدد كبير من طلبات التوصيل و  األحمال بالجملة . يبلغ إجمالي أحمال الذروة داخل مناطق إمتياز  
شركة تنوير حوالي 29٦.٦ ميجاوات في ذروة النظام، يوضح الشكل )15( إجمالي أحمال الذروة في نظام تنوير بالميجاواط. 

حيث ينقسم الطلب على الكهرباء إلى ثالثة أقسام رئيسية هي:

الطاقة التي تنتجها محطات تنوير والتي تبلغ حوالي 1٨3.2  ميغاواط عام 2021م في ذروة النظام.	 

الطاقة المشتراه من محطة كهرباء تيبات في مسندم والتي بلغت حوالي ٧٦.3ميجاوات في عام 2021م.	 

الطاقة المشتراه من شبكة تنمية نفط عمان )PDO( والتي بلغت حوالي 3٧.1 ميجاواط في ذروة النظام في عام 2021م.	 

الشكل 15: االحمال في شبكه تنوير )ميجاواط( )2019م-2021م(

2019

162
170،2

183،23

78،178،4

3748

2020 2021

37،15

76،3

تزويد الكهرباء 
بلغت الطاقة المزودة لعمالء شركة تنوير 1.291  جيجاوات ساعة في عام 2021م مقارنة بـ 1.1٨9 جيجاوات ساعة في عام 2020م. 
ويبين الجدول )10( أن الطاقة الموردة لعام 2021م مقسمة إلى فئات العمالء مما يدل على أن فئة التعرفة المنعكسة على 
التعرفة هي أعلى مستهلك للطاقة. يوضح الشكل )1٧( اتجاه الطاقة الموردة خالل السنوات الثالث الماضية. تعود الزيادة 
مسندم  محافظة  في  للغاز  المستقلة  تيبات  محطة  من  الطاقة  توليد  استخدام  زيادة  إلى  رئيسي  بشكل  2021م  عام  في 

باستهالك يبلغ حوالي 395 جيجاوات في الساعة سنوًيا. 

جدول 10: الطاقة المزودة للمشتركين حسب الفئة 2021م

استهالك الطاقة
فئات المشتركين

٪ )م.و.س(
1 13،980 القطاع الزراعي والسمكي

7 84،940 القطاع التجاري

40 514،048 القطاع السكني

6 81،014 القطاع الحكومي

0  491 القطاع الصناعي

1 7،455 وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

0 1،279 القطاع السياحي

46 587،908 عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

 * 100 1،291،115 المجموع

مالحظة: الطاقة المرسلة = اجمالي الطاقة المولدة)ميغاواط( ناقص استهالك الطاقة داخل المحطة.

الدقــم

الوسطى

ظفـار

الطاقة االجمالية )م.و.س(

الطاقة المرسلة )م.و.س(

محطة إنتاج طاقة المستقلة )تيبات( تنمية نفط عمان محطات تنوير إلنتاج الطاقة

*الرقم مقرب
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الشكل 16: النمو في الطاقة المزودة للمشتركينن

الطاقة المزودة للمشتركين حسب المناطق 
يوضح الشكل ادنى الطاقة المرسلة للمشتركين حسب المناطق. وكما هو موضح في الشكل  أنه تم إرسال حوالي ٪30 

من الكهرباء لعمالء محافظتي مسندم والوسطى ، و 21٪ و 19٪ لعمالء محافظه ظفار ومنطقه الدقم. 

الشكل 17: الطاقة المرسلة للمشتركين حسب المناطق 2021م

1،072 

2018201920202021

 1،102 
 1،189 

 1،291 

273،062

5.3

٪14.69

389،515 

5.32

٪10.79

389،795 

5.4

٪8.80
238،743 

الوسطى

2021

2021

الدقم ظفــار

2019

2019

مسندم

2020

2020

كفاءة التشغيل
يمثل قياسنا لفعالية إستهالك الوقود في النظام )إجمالي كيلوواط ساعة المزود الموفر للعمالء مقسوًما على إجمالي 
الديزل  غير  مصادر  من  عليها  الحصول  يتم  الشركة  طاقة  بعض  ألن  نظًرا  )لتر((.  المحطات  لتشغيل  الالزم  الديزل  وقود 
)بشكل رئيسي محطة توليد كهرباء الغاز المستقلة في مسندم باإلضافة إلى توليد الطاقة من شركة تنمية نفط عمان( 
فإن الزيادة في هذه المصادر سوف تقلل من االستهالك الكلي للديزل. حيث بلغت كفاءة استهالك الوقود في النظام ٤.5 
كيلو واط في الساعة لكل لتر من الوقود في عام 2021م. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة استخدام توليد الطاقة من 

محطة تيبات المستقلة للغاز في محافظة مسندم. توضح الشكل )1٨( كفاءة الوقود من 2019م إلى 2021م.

الشكل 18: كفاءة الوقود )2019م-2021م(

الطاقة المفقودة
بلغت نسبة الطاقة المفقوده )الفنية والغير الفنية( إلى ٨.٨٪ عام 2021م مقارنًة بـ 10.٧9٪ في عام 2020م. وتواصل الشركة 
الفني  والتي تمت معالجتها بشكل أساسي من خالل تنفيذ فواتير وتحصيل أكثر  الفني وغير  الفاقد  جهودها لتقليل من 
والتخطيط   والمالية  والتزويد  التشغيل  فرق  من  تتكون  والتي  التنفيذي  الرئيس  يترأسها  التي  اللجنة  إلى  باإلضافة  فاعلية. 
للبحث والمتابعة لتحديد الفاقد في الطاقة بدقة. وشهدت الشركة منذ ذلك الحين تحسنًا في إعداد التقارير ومراقبة نظام 

الخسارة في جميع المناطق المرخصة.

الشكل 19: الطاقة المفقودة الفنية و غير الفنية )2019م-2021م(

موثوقية النظام الكهربائي 
شهدت شبكة تنوير نمواً واضحًا من حيث طول الشبكة وعدد المحطات الفرعية في عام 2021م مقارنة بعام 2020م. ومع 
ذلك، انخفضت السعة اإلجمالية للشبكة بسبب نقل بعض أحمال محطة توليد الكهرباء في شركة تنوير إلى شركة ظفار 
للخدمات المدمجة  في منطقة ظفار ونقل بعض أحمال محطة الطاقة إلى محطة تيبات المستقلة للغاز في محافظة 
لتوليد  الدقم  محطة  اعتبار  تم   ، ذلك  على  عالوة   . الشركة  في  الكهرباء  إنتاج  محطات  بعض  إغالق  إلى  أدى  مما  مسندم 
عام  من  اعتباًرا  بالدقم  الخاصة  االقتصادية  المنطقة  ضمن  وتعتبر  2019م  عام  حتى  الوسطى  لمحافظة  تابعة  الكهرباء 

2020م. ويبين الجدول )11( التغير في شبكة تنوير بين عامي 2020م و 2021م.
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جدول 11: التغير شبكة تنوير بين عامي )2020م-2021م(

2021 2020 الوصف

 1٤1 11٦.٦ ظفار

السعة اإلنتاجية المركبة

 9٧.3 91.3 مسندم

 1٤٤.9 109 الوسطى

٦5.٧ ٧٤.٧ الدقم

 449 416 إجمالي السعة اإلنتاجية )م،و(

5،٧٧٧ 5،٦٨٨ الخطوط الهوائية
طول خطوط الشبكة )كم(

3،322 3،0٤0.5 الخطوط األرضية

٤ 5 المحطة الرئيسية

المحطات
٨٨ 105 محطة التوزيع الرئيسية

1،3٦٤ 1،551 محطات توزيع ارضية

1،٨٦2 2،٦19 محطات توزيع معلقه )هوائيه(

39٤.21٨ ٤2٤.03٧ التوزيع  مؤشر النظام لقياس
متوسط مدة اإلنقطاع

(SAIDI)
101.93٦ 3٤2.٧10 اإلنتاج

495.154 766.747 المجموع

2.30٧ 3.٤9٨ التوزيع  مؤشر العمالء لقياس
متوسط مدة اإلنقطاع

(SAIFI)
0.٤٨٦ 3.٤٦٤ اإلنتاج

2.793 6.962 المجموع

1٧0.٨٧2 121.219 التوزيع  مؤشر النظام لقياس
متوسط عدد مرات اإلنقطاع

(CAIDI)
209.٦03 9٨.929 اإلنتاج

117.615 110.129 المجموع

أداء الخدمات 
إلكترونية

استلمت الشركة 13 شكوى من المشتركين خالل عام 1202م وتم حلها جميعا في الوقت المحدد عالوه على ذالك، هناك 
زيادة عدد المكالمات المستلمة والمعالجة للمشتركين في عام 1202م. ومن المالحظ ان عدد المكالمات المستلمة ارتفع 
الى اكثر من الضعفين بنسبة تصل الى ٤22٪ وذلك يعزى الى تلقي عدد كبير من المكالمات واالستفسارات من المشتركين 
لمواضيع تتعلق باعادة توجيه الدعم وتحديث البيانات باالضافة الى مواضيع الفوترة والشبكة الكهربائية، ومع ذلك فقد نجح 
موظفونا بالرد على ضعفين عدد المكالمات مقارنة بعام 0202م بنفس الموارد المتاحه، بالرغم من تحويل موظفي مركز 
االتصاالت في بعض االوقات للعمل من المنزل بسبب تاثيرات (COVID-19) مرض كورونا، اال انه يتم بعد ذلك تتبع المكالمات 

المفقودة. 

جدول 21: اداء مركز االتصاالت لعام 0202م و 1202م

مستوى الخدمة المكالمات التي لم 
يتم الرد عليها

المكالمات التي تم 
الرد عليها

المكالمات 
المستلمة العام

٨2٪ 4،076 19،535 23،750 2020

73٪ 20،545 56،500 77،045 2021
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البيانات التشغيلية
جدول 13: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2021م - ظفار

الوقود 
المستهلك 

)000 لتر(

صافي اإلنتاج 
)م.و.س(

إجمالي 
اإلنتاج 

)م.و.س(

أقصى 
الطلب 

)ك.و(
الشهر

مولدات 
الديزل 

المستأجرة

السعة اإلنتاجية

  المحطة
السعة 

اإلنتاجية 
المتوفرة 

)ك.و(

السعة 
اإلنتاجية 
المبنية 

)ك.و(

٧3٧ 2.25٨ 2.320 ٤٨5 مايو - 1،22٨ 2،100 الحالنيات

1،292 ٤.30٤ ٤.3٨٨ 1.120 يونيو  - 1،99٧ 3،٤50 أندات

9٤٦.92٤ 2.٨5٧ 2.٨٦9 ٦50 يونيو  - ٧٧2 2،00٨ بربزوم

3،٤٤٨ 11،3٨٧ 11.٤0٤ 2.٤21 مايو 1،000 2،9٧٦ 5،٨٨9 ذهبون

9.٨59 ٦.2٦5 ٦.300 1٨0 مارس - ٦٧1 1،1٤2 *فتخيت

1،5٧5 5.٨00 5.٨1٧ 1.٤00 يونيو 1،000 ٨٨0 2،٧٧5 هرويب

13،1٧0 ٤5.92٧ ٤٦.925 11.3٤0 يونيو 5،٨33 ٦،٧33 20،000 المزيونة

1،٤2٤ ٤،90٤ ٤،92٧ 1.300 يوليو ٧50 1،٧33 ٤،3٨٧ ميتن

٦92.2٤5 2.1٤9 2.159 ٤٤0 مايو - 1،2٨0 1،٦00 مطوره

11،٧93 ٤5.٧1٦ ٤٧.0٦0 9.٨00 يونيو - 1٦،000 23،0٧0 شهب اصعيب

2،323 ٦.91٦ ٦.9٧0 1.230 ابريل - 2،٤٨9 ٤،٧2٨ شربثات

2،٨٦٦ 9.٧1٦ 10.0٨3 2.٤90 يونيو 500 3،320 5،٨٧0 مضي

3،٨91 12.٦25 12.٨39 2.5٦5 نوفمبر 500 3،200 ٦،000 حاسك

35،٤22 13٧.035 1٤2.21٧ 23.٧00 يونيو - ٤٤،5٤٦ ٤٨،000 سيح الخيرات

2،٧10 ٧.٨39 10.0٨3 2.٤٤٨ أغسطس  - ٨،000 10،000 فرشت قتبيت

 82،301 299.438 760.013 61.569 -  9،583  95،826  141،019 المجموع

*تم اغالق محطة فتخيت في شهر مارس2021م

جدول 14: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2021م- مسندم

الوقود 
المستهلك 

)000 لتر(

صافي اإلنتاج 
)م.و.س(

إجمالي 
اإلنتاج 

)م.و.س(

أقصى 
الطلب 

)ك.و(
الشهر

مولدات 
الديزل 

المستأجرة

السعة اإلنتاجية

  المحطة
السعة 

اإلنتاجية 
المتوفرة 

)ك.و(

السعة 
اإلنتاجية 
المبنية 

)ك.و(

8،590 30،012 30،790 7،450 يوليو 1،793 7،625 17،300 مدحا

305،727 1326،184 1326،184 41،806 مارس - 73،333 80،000 ليما

5،695 0،606 0،606 600 يناير 2000 0 0 خصب )احتياطي(

8،٩01 31،338 32،11٧ ٤٩،8٥٦ - 3،٧٩3 80،٩٥8 المجموع 97،300 

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

مولدات 
الديزل 

المستأجرة

السعة اإلنتاجية

المحطة 
السعة 

اإلنتاجية 
المتوفرة 

)ك.و(

السعة 
اإلنتاجية 
المبنية 

)ك.و(

1.220 3.959 3.9.3 1.٤0٨ يوليو - 2.0٨2 3.500 مسروق

٨2.٦23 290.٧٤9 299.995 5٨.200 يونيو 1٤،900 ٤٤.100 ٦5.٧٦9 الدقم  

30.3٦٤ 10٧.٤٨5 112.513 22.220.00 مايو  - 5٦.021 5٦.021 مصيرة

1.٧٤5 5.٧21 5.٨٦0 1.350 مايو - 1.٨٦٦ 2.500 الخلوف

5.393 1٨.٦0٨ 1٨.90٦ 5.010 ابريل - ٤.٨23 ٨.192 الخويمة

1.٦21 5.3٤9 5.٤٦9 1.٤٦5 مايو - 1.9٦٧ 2.500 النجدة

1٦.295 5٧.٦٧٤ 5٧.9٦2 1٤.1٦0 مايو 12،1٦٦ ٧.220 ٤5.333 حج

2.1٤5 ٦.٨31 ٧.155 1.٧50 مايو  - 2.503 3.٤32 هيتام

3.21٧ 10.931 11.0٨٧ 2.290 ابريل  - 3.100 ٤،000 صراب

1.1٤1 3.٧93 3.٨٧5 1.230 مايو - 2.533 3،500 الظفرات

٧.٤00 2٤.135 25.٨٨٨ 5.350 مايو - ٧.33٨ 15.95٤ الخضراء

9 1٨٧ 190 3.5٨2 يونيو 5،000 - - وادي اسود 
)األحتياطي(

153.173 535.423 552.761  118.015 - 32،0٦٦ 133.552 210.728  المجموع
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أالداء المـالي

الشكل 20: األداء المالي )2019م-2021م(

1٤٤،2٨3

 ٤،٧٦9

 532،٨9٧

 139،300

159
2٤٤

2٦٧

 139،531

 ٧،٨٨٧

 539،٧92

 135.9٤٦

 1٤٧،11٧

 1٤،٨52

55٤،٤25

 13٤.٧2٤

RO

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

RO

األرباح بعد الضريبه )الف ر.ع(

إجمالي األصول )الف ر.ع( النمو في الدخل)الف ر.ع(

المصروفات )ألف ر.ع(

أيام المبيعات المعلقة

التواصل واإلستدامة واشراك اصحاب المصلحة 

مبادرات أنشطة التواصل

الشمسية  للطاقة  نظامين  وتشغيل  اختبار 
في مدرستي الكحل والدقم 

إلى  ميدانية  زيارة  تنوير  شركة  من  فريق  نظم 
الوسطى؛  محافظة  في  والدقم  الكحل  مدرستي 
الطاقة  تشغيل  عملية  في  اختبارات  إلجراء  وذلك 
حرص  إطار  في  ذلك  ويأتي  للمدرستين،  الشمسية 
تنوير على أهمية توفير الطاقة النظيفة في عدد من 

المدارس في السلطنة. 

اإلستدامة

مبادرات المسؤولية االجتماعية
»تنوير« توفر جهاز مزود طاقة غير منقطع للمشتركين من ذوي االحتياجات الخاصة

ساهمت شركة كهرباء المناطق الريفية »تنوير« - إحدى شركات مجموعة نماء - في توفير جهاز مزود طاقة غير منقطع 
على  الحصول  استمرارية  لضمان  وذلك  الوسطى؛  بمحافظة  محوت  والية  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  مشتركيها  ألحد 

الكهرباء أثناء االنقطاعات الطارئة أو المبرمجة لدى الشركة.

حيث تلتزم »تنوير« بحفظ سجل لذوي االحتياجات الخاصة بغرض استدامة توفير الخدمات الخاصة للمشتركين الذين يعانون 
من اإلعاقات، واألمراض المزمنة، وذوي الدخل المحدود أو ممن بلغوا سن التقاعد. 

وتعمل الشركة على إيالء عناية خاصة لهذه الفئة من المشتركين من خالل توفير ما يلزم من أدوات تحكم ووصالت خاصة 
لألجهزة الكهربائية والعدادات )بما في ذلك عدادات الدفع المسبق( ونقل العدادات، كما تقوم بتقديم النصائح بشأن استخدام 
الكهرباء واإلجراءات الواجب اتخاذها أثناء انقطاع الكهرباء، والترتيبات الالزمة للحد من قطع الكهرباء عن المشتركين من ذوي 

االحتياجات الخاصة.

الميزات  من  لالستفادة  األسرة  أفراد  من  الفئة  لهذه  المنتمية  الحاالت  بيانات  بتحديث  للمبادرة  مشتركيها  »تنوير«  وتدعو 
المخصصة لفئة ذوي االحتياجات الخاصة، والتي تشمل معرفة أوقات االنقطاعات المبرمجة بصورة مبكرة، وأولوية استعادة 
السداد، وذلك وفًقا  وفترات  بالفواتير  متعلقة  إضافية  والحصول على تسهيالت  الطارئة،  االنقطاعات  الكهربائي في حالة  التيار 

لقواعد العمل لخدمة المشتركين من ذوي االحتياجات الخاصة.

من  لالستفادة  بياناتهم  تسجيل  الفئة  هذه  من  للمشتركين  ويمكن 
هذه التسهيالت بتعبئة استمارة تقييم االحتياجات الخاصة المتوفرة عبر 
موقع الشركة اإللكتروني، أو االتصال بمركز التواصل على الرقم المجاني 
المختصة  الجهات  التواصل مع  ٨00٧٧٧٨٧، حيث ستعمل الشركة على 
الواردة  المعلومات  لتأكيد  الصحة  أو وزارة  االجتماعية  التنمية  مثل وزارة 

في استمارة التقييم وتوفير جهاز مزود طاقة غير منقطع.
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موظفو تنوير يشاركون في رعاية المسيرة االفتراضية »الوكاثون«

2021م(؛  مايو   23  ،  22( يومين  لمدة  استمرت  التي  »الوكاثون«  السنوية  اإلفتراضية  بالمسيرة  تنوير  شركة  موظفو  شارك 
وذلك ضمن استراتيجية الشركة في دعم مبادرات المسؤولية االجتماعية لخدمة المجتمع، وانطالقًا من مبدأ الشراكة 
مع  »تنوير«  بين  المستمر  التعاون  ضمن  المشاركة  هذه  تأتي  كما  للسرطان،  الُعمانية  والجمعية  »تنوير«  بين  والتعاون 

مختلف الجهات الحكومية والخاصة في سبيل دعم ونشر ثقافة التطوع والعمل االجتماعي. 

وتعدُّ المسيرة أحد أهم األنشطة السنوية في ُعمان والتي تنظمها الجمعية 
الُعمانية للسرطان للمساعدة في دعم مرضى السرطان وزيادة الوعي العام 
حول مكافحة مرض السرطان والوقاية منه. ونظراً ألهمية الفعالية وبسبب 
االفتراضية  المنصة  عبر  الحدث  انطلق  )كوفيد-19(،  كورونا  جائحة  تأثيرات 

وهي تفاعلية وتثقيفية وغنية بالمعلومات مما ساهم في تعزيز الوعي.

وأكدت أّن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعدُّ جزءاً أساسيًا من سياسة 
والتواصل  االهتمام  قيم  على  المبنية  االجتماعية  للمسؤولية  الشركة 
تنفيذ  ُمستهدفة  المدى  بعيدة  رؤية  وفق  »تنوير«  وتعمل  هذا  المجتمعي. 

أنشطتها ودعمها عبر مختلف الوسائل الُمتاحة. 

المبادرات البيئية
»تنوير« توفر أكثر من )1000 كيس( صديق للبيئة 

مجموعة  شركات  إحدى   - »تنوير«  الريفية  المناطق  كهرباء  شركة  أطلقت 
نماء - مبادرة لتوزيع أكثر من )1000 كيس( صديق للبيئة ومتعدد االستخدام؛ 
االستخدام  أحادية  البالستيكية  األكياس  استعمال  حظر  قرار  بذلك  مواِكبًة 

والتي أثبتت الدراسات مدى خطورتها على البيئة والحياة الفطرية. 

وللتقليل من استعمال جميع المواد ذات االستخدام األحادي سواء كانت من 
الشركة في وقٍت سابق بحملة  المواد، قامت  أو غيرها من  البالستيك  مادة 
»ال للمنتجات البالستيكية« استبدلت من خاللها بعبوات الماء البالستيكية 
التي يستخدمها الموظفون بشكل يومي عبوات معدنية قابلة إلعادة التعبئة 
التكلفة  في  وّفرت  والثاني  للبيئة  حماية  أولهما  هدفين  بذلك  حققت  حيث 

المادية لتلك العبوات.

وتسعى »تنوير« من خالل المبادرات البيئية إلى زيادة الوعي حول اآلثار الضارة الناجمة عن المخّلفات البالستيكية وتعريف 
الموظفين بالحلول الممكنة للحد من معضلة استهالك األكياس البالستيكية غير الضرورية.

تنوير« تكثف حمالتها بأهمية ساعة األرض
أيام، وذلك في إطار   10 العالمية »ساعة األرض “من خالل حملة إعالمية مكثفة استمرت لمدة  بالفعالية  شاركت شركة تنوير 
إلتزام الشركة الراسخ بالمسؤولية االجتماعية، والحفاظ على البيئة، حيث قامت الشركة بتوعية مشتركيها حول أهمية الحفاظ 

على األرض وترشيد استهالك الكهرباء للمساهمة في بناء مستقبل وبيئة آمنة لألجيال القادمة.

الجودة والصحة والسالمة والبيئة في الشركة  المناسبة صّرح عبداهلل بن حمود المسكري - رئيس قسم دائرة  وحول هذه 
العالمي؛ بهدف نشر الوعي حول كيفّية  - بقوله: »تحرص تنوير سنويًا على االحتفال بساعة األرض والمشاركة في هذا الحدث 
المجتمع من خالل إطفاء األضواء  أفراد  الطاقة وترشيد االستهالك بين  التوعية بأهمية توفير  المحافظة على األرض وزيادة 
واألجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة، وقامت تنوير بالمشاركة في هذا الحدث من خالل إطفاء األضواء في مبانيها في 

مناطق امتيازها لمدة ساعة كاملة من الساعة ٨:30 حتى 9:30 مساء السبت 2٧ مارس 2021م«.

لجميع  التواصل  قنوات  جميع  عبر  الدعوة  وّجهت  قد  »تنوير«  وكانت 
األضواء  بإطفاء  والقيام  المبادرة  هذه  في  للمشاركة  المجتمع  أفراد 
واألجهزة الكهربائية غير الضرورية كافة ليكونوا جزءاً من الحدث، وإلظهار 
عدداً  الشركة  نّظمت  كما  المناخ،  ر  تغيُّ عوامل  مواجهة  في  تضامنهم 
الضرورية  األنوار غير  إطفاء  الموظفين على  التوعية لتشجيع  من حمالت 
مكاتبهم  في  المستعملة  غير  الكهربائية  األجهزة  قوابس  وسحب 

ومنازلهم.

زيارة عدد من المسؤولين  انظمة الطاقة المتجددة

تنظم تنوير زيارات مختلفة الصحاب المصلحة والمهتمين بانظمة الطاقة المتجددة وذلك لالطالع على االنجازات التي تحققت 
واالستفادة منها في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والتخطيط القامة مشاريع جديدة، حيث زار العديد من المسؤولين 

والمهتمين لمحطة طاقة الرياح في منطقة هرويل ومحطة المزيونة للطاقة الشمسية لمحافظة ظفار.
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مبادرات الطاقة 
المتجدده 

مشاريع الربط الجديدة
بالعديد من المشاريع المهمة والتي تلعب  المتصلة بالشبكة  الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة  تعد مشاريع أنظمة 
انبعاثات  من  للتقليل  التقليدية  الطاقة  مصادر  من  بدلًا  النظيفة  الشمسية  الطاقة  استخدام  إلى  المجتمع  دفع  في  بارًزا  دوًرا 
التنمية  تعزيز  في  المشاريع   هذه  تساهم  كما  وتأمينها.  الطبيعية  الموارد  وعلى  الهواء  جودة  على  والحفاظ  الضارة  الكربون 

الوطنية، توفير فرص عمل للكوادر المحلية ، وتحفيز التنويع االقتصادي.

يكمن دور قسم دراسات الطاقة المتجددة والتكنلوجيا الحديثة في متابعة مشاريع الربط في 3 مراحل  وذلك بناءا 
على الدليل الفني المعتمد ودليل خطوات التوصيل المعتدان من هيئة تنظيم الخدمات العامة:

التقديم 
المبدئي

الموافقة على 
التصميم

التوصيل 
والفحص

الصغيرة  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  المتجددة، بتغطية مجموعة مشاريع ألنظمة   الطاقة  2021 قام قسم  حتى عام 
المتصلة بالشبكة وهي: 

السعة الكلية للتيار الموقعاسم المشروع 
المستمر )كيلو واط(

السعة الكلية للتيار 
المتردد )كيلو واط(

111.8100والية الدقممشروع النظام الشمسي لمدرسة الدقم
120.4120والية الجازرمشروع النظام الشمسي لمدرسة الكحل

112.8120والية خصبمشروع النظام الشمسي لمدرسة ابو بكر الصديق
112.8120والية خصبمشروع النظام الشمسي لمدرسة جوهرة عمان

98.5886والية خصبمشروع النظام الشمسي لمدرسة مسندم
40.936والية أدم مشروع النظام الشمسي ألبار قرن العلم

-89.18والية أدممشروع النظام الشمسي لمدرسة قرن العلم

مشروع الطاقة الشمسية بالمزيونة
الطاقة 	  مشاريع  أوائل  من  بالمزيونة  الشمسية  الطاقة  محطة 

المتجددة التجريبية في عمان، يهدف إلى تحديد المعوقات والفرص 
مشابهه  مشاريع  لتنفيذ  واضحة  خطة  لرسم  المرتبطة  الرئيسية 

له في المستقبل
اتفاقية شراء للطاقة لمدة 20 عاًما مع شركة بهوان 	  وقعت تنوير 

استون فيلد وتشغيل وصيانة لمحطة الطاقة الشمسية بالمزيونة 
النتاج طاقة بسعة 3.٧ كيلو واط 

تحتوى محطة الطاقة الشمسية بالمزيونة على نوعين من األلواح 	 
الرقائق  وألواح  الكريستاالت  متعدد  السيلكون  الواح  الشمسية، 
مساحة  وتغطي  عاكس   31 و  شمسي  لوح   1٦1٧ بمجموع  الخفيفة 

قدرها ٨000 متر مربع.
تم التشغيل الفعلي للمشروع في مايو 2015م.	 

بلغ اجمالي الطاقة المنتجة في 2021م ، 553.5 ميجا واط ساعة	 

نظام الطاقة الشمسية بالمبنى الرئيسي
يتكون نظام الطاقة الشمسية المشيد على سطح مبنى تنوير الرئيسي من 1٦٨ لوح كهروضوئي بسعة إجمالية بلغت ٤٤.٦ 

كيلو واط ، تساهم في انتاج ٧2 ميجاواط ساعة سنوًيا. حيث تم التشغيل التجاري للمشروع في ٤ فبراير 2019م .

نظرا لكون المبنى يندرج تحت الئحة التعرفة المنعكسة في نظام فوترة الكهرباء، فان وجود النظام الشمسي سيساهم 
على المدى البعيد في خفظ فاتورة الكهرباء للمبنى، كما يساهم المشروع في اكساب المعارف والمساهمة في نقلها الى 

المؤسسات البحثية المحلية والدولية. 

حتى نهاية عام 2021م، أنتج النظام ما يقارب ال 20٨.3 ميجاواط ساعة وساهم في توفير قرابة ال ٦،5٦٦ ريال عماني وخفض 
1٤2.3 طًنا من ثاني أكسيد الكربون.

مشروع ظفار لطاقة الرياح 
أبوظبــي 	  اتفاقيــة تطويــر مشــتركة مــع شــركة  »تنويــر«  وقعــت 

فـي  الريـاح  طاقـة  مشـروع  لتطويـر  )مصـدر(  المسـتقبل  لطاقــة 
بالشــبكة  موصلــة  واط  ميغــا   50 تبلـغ  إجماليـة  بسـعة  ظفـار 

الرئيســيه للشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء
تم تشغيل المشروع في 15 نوفمبر 2019م وتتكون المحطة من 13 	 

توربينة رياح بسعة 3.٨ ميجا واط لكل توربينة
يقع المشروع في فتخيت - محافظة ظفار 	 
جيجاواط 	   120.5 قرابة  2021م  في  للمشروع  المنتجة  الطاقة  إجمالي 

ساعة



التقــريـــر السـنــوي - 562021

المشاريع المنجزة 
في 2021م

تعزيز  مشاريع  من  العديد  تنوير  انجزت 
عام  في  الكهربائية  الشبكة  وتوسعة 

2021م و من ضمنها ما يلي:

مشروع توسعة المحطة الفرعية الرئيسية الحالية 33/11 
، 10 × 2 ميجا فولت أمبير في والية هيما بمحافظة الوسطى

الحالية  الفرعية  الرئيسية  هيما  محطة  توسعة  و  تعزيز  في  تنوير  شركة  نجحت 
وتوسيع لوحة المفاتيح بتكلفة إجمالية بلغت 299 ألف ريال عماني في والية هيما 
بمحافظة الوسطى ، كجزء من مشاريع التوسع والتطوير للشبكة الكهربائية في 

المحافظة. 

مشروع رفع مستوى الطاقة اإلستيعابية لشبكة 
منطقة النهضة بوالية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية 
في  تنوير  شركة  نجحت  عماني،  ريال   512،590 حوالي  بلغت  إجمالية  بتكلفة 
 MVAتنشيط وتحديث شبكة النهضة من خالل إضافة محول  خافض بسعة ٦
في محطة دوى الرئيسية الحالية ووضع كابل تحت األرض بجهد 11 كيلو فولت. 
المتزايد في  الطلب  لتلبية  الحالية  المغذيات  لتعزيز  المشروع  تم تصميم هذا 
المشروع  يتكون  مصيرة.  والية  في  الطاقة  إمدادات  موثوقية  وتعزيز  المنطقة 

من جزأين على النحو التالي:

التوزيع  محطة  إلى  الرئيسية  الفرعية  دوى  محطة  من  كيلوفولت   11 بجهد  األرض  تحت  جديد  كابل  إنشاء 
الفرعية )منطقة النهضة( بطول إجمالي يبلغ 15 كم 

توريد وتركيب محول  MVA6 ، و KV 33و KV Gantry 11. تم اإلنتهاء من المشروع وتشغيله  في نهاية الربع 
الثالث من عام 2021.  

1

مشروع خط محوالت لمحطة كهرباء الخويمة
الرئيسية   للمحطة  الخويمة  كهرباء  محطة  وتركيب  تصميم  تم 
 0.٤15/11kV التوزيع  المنخفض مع محوالت  الجهد  وتركيب شبكة   1MVA
لتغذية إمدادات الطاقة لمنطقة الكويرة جعالن بني حسن – محافظة 

جنوب الشرقية.

أعمال مد  ريال عماني  بلغت 1،022،2٦٦  إجمالية  بتكلفة  الشركة  نفذت 
بمحافظة  علي  بو  بني  جعالن  بوالية  الجويرية  لقرية  الكهربائي  التيار 
جنوب الشرقية كجزء من توصيل الكهرباء إلى المناطق غير المضاءة 
بسبب النمو السكاني واإلقتصادي في المنطقة. يتكون المشروع من 

األجزاء التالية:

1
2

3

2

بناء خط هوائي بجهد 33 كيلو فولت من محطة كهرباء الخويمة بمسافة 56 كم.

 1MVA بناء محطة فرعية رئيسية بسعة

منخفض  وجهد  فولت  كيلو   11 جهد  ذات  شبكات  إنشاء 
في المنطقة. 

تم اإلنتهاء من أعمال المشروع وتشغيله بتاريخ 22/09/2021
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