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تقرير مجلس 
اإلدارة 

نيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة 
ــذا  ــل ه ــم تفاصي ــن أيديك ــع بي ــرني أن أض ــر«« يس ش.م.ع.م »»تنوي
الســنة  خــالل  للشــركة  الماليــة  النتائــج  يعكــس  الــذي  التقريــر 
الماضيــة 2019 م وفقــا ألدائهــا ، إضافــة إلــى تطــور ســير العمــل 

الخــاص بمشــاريعها فــي ســلطنة عمــان.

حــرص مجلــس اإلدارة منــذ اللحظــة األولــى علــى اتخــاذ خطــوات 
ــة  ــال الطاق ــي مج ــازات ف ــق اإلنج ــر وتحقي ــة لتطوي ــادة ومدروس ج
الكهربائيــة فــي مناطــق اإلمتيــاز. حيــث تســعى الشــركة الــى رفــع 
إلــى  والوصــول  للمــوارد،  األمثــل  التشــغيل، واإلســتغالل  كفــاءة 
أفضــل النتائــج، ســواًء للشــركة ومســاهميها، أو للمشــتركين 
الذيــن وصــل عددهــم إلــى نحــو )41،586( مشــترك.حيث نعمــل 
فــي مجلــس اإلدارة علــى تحقيــق رؤيــة الشــركة لدفــع اإلقتصــاد 
»تنويــر«  اســتراتيجية  وتطبيــق  مســتدام  أخضــر  إقتصــاد  نحــو 
للطاقــه النظيفــة 2025م الهادفــة إلنتــاج 20٪ مــن إجمالــي ســعتها 
ســلطنة  لجعــل  2025م  بحلــول  النظيفــة  الطاقــة  بإســتخدام 

عمــان الدولــة األقــل انخفاضــا مــن حيــث البصمــة الكروبونيــة.

أداء الشركة في عام 2019م
المتابــع ألرقــام الشــركة وانجازاتهــا فــي عــام 2019 م، يُمكنــه أن 
يـُـدرك مقــدار النمــو الكبيــر فــي كافــة أعمالهــا وأنشــطتها، ودورهــا 
فــي تلبيــة إحتياجــات مشــتركيها مــن الطاقــة الكهربائيــة بكفــاءة 
ضخمــة  مشــاريع  تنفيــذ  فــي  خططهــا  وكذلــك  وموثوقيــة، 
ــى  ــاد عل ــل اإلعتم ــى تقلي ــة إل ــلطنة الرامي ــط الس ــع خط ــب م تتواك
الوقــود االحفــوري والديــزل النتــاج الطاقــة الكهربائيــة، والتوجــه 
ــاء.  ــد الكهرب ــي تولي ــددة ف ــة المتج ــائل الطاق ــتخدام وس ــو اس نح

مليــون   139.7 قدرهــا  إيــرادات  إجمالــي  الشــركة   حققــت  حيــث 
ــي فــي  ــال عمان ــة بـــ 125.6  مليــون ري ــي فــي 2019م  مقارن ــال عمان ري
عــام 2018 م بزيــادة قدرهــا حوالــي 11.2٪ ويرجــع ذلــك إلــى زيــادة عــدد 
ــة   ــة الكهربائي ــتهالك الطاق ــادة أس ــبة 4.6٪ وزي ــتركين بنس المش

بنســبة ٪3. 

ــى  ــل إل ــام 2019م لتص ــي ع ــغيلية ف ــف التش ــت المصاري ــا إرتفع كم
ــي 2018م  ــال عمان ــون ري ــة بـــ 94 ملي ــي مقارن ــال عمان ــون ري 106 ملي
األســباب  إلــى  التشــغيلية  المصاريــف  فــي  اإلرتفــاع  هــذا  ويعــزي 

التاليــة: 

ــادة تكلفــة الطاقــة الكهربائيــة المشــتراه بواقــع 12.8٪ وذلــك  1. زي
العمانيــة  الشــركة  مــن  الشــراء  تعرفــة  كلفــة  زيــادة   بســبب 

لشــراء الطاقــة. 

 2. ارتفاع تكلفة استهالك الوقود بنسبة 3. 2٪ عن 2018م. 

ــى أرتفــاع تكلفــة  ــادة فــي المصاريــف التشــغيلية أدت بدورهــا إل الزي
الدعــم  فــي  أرتفــاع  وبالتالــي  الكهربائيــة  الطاقــة  مــن  الوحــدة 

المشــتركين. الــى  المقــدم 

 كمــا حققــت الشــركة أرباحــًا بعــد خصــم الضريبــة قدرهــا 4.8 
فــي  المســتمر  التطويــر  إلــى  هــذا  ويعــزي  عمانــي  ريــال  مليــون 
عمليــات الشــركة وتحســين األداء التشــغيلي واإلهتمــام بالمــوارد 
البشــرية واإللتــزام بإســتخدام أحــدث التقنيــات فــي برامج الشــركة.

الصحة والسالمة والبيئة
األداء  وتحســين  العمــل  تطويــر  إلــى  جهودهــا  الشــركة  تولــي 
العامــة والصحــة المهنيــة والبيئــة،  وتحقيــق شــروط الســالمة 
بــأن يكــون جميــع موظفــي الشــركة مــن  كمــا نلتــزم كذلــك 
بأحــدث  اطــالع  علــى  والمورديــن  والمقاوليــن  اإلستشــاريين 
ــة  ــي الصح ــات ف ــل الممارس ــتجدات وأفض ــم المس ــة وأه األنظم
التميــز  مســتويات  أعلــى  إلــى  للوصــول  المهنيــة  والســالمة 
المعــارف  وتبــادل  المســتمر  التدريــب  خــالل  مــن  والجــودة 

صحــة  بأنظمــة  اإلرتقــاء  وأســاليب  آليــات  ومناقشــة  والخبــرات 
وســالمة الكــوادر البشــرية وُســُبل تحســين الكفــاءة اإلنتاجيــة 
والتشــغيلية وتعزيــز اإلســتدامة. كمــا تأســف الشــركة لحــدوث 
حالــة الوفــاة التــي وقعــت فــي منطقــة امتيــاز الشــركة بمحافظــة 
مســندم لــدى احــدى الشــركات المتعاقــدة معهــا إثــر ســقوط 
ــار أثنــا عملــه علــى توصيــل التيــار  ــي 5 امت العامــل مــن ارتفــاع حوال
ــركة أي  ــجل الش ــم تس ــكنية. ول ــارات الس ــدى العق ــي إلح الكهربائ
اصابــة مضيعــة للوقــت كمــا بلــغ عــدد تقاريــر اإلبــالغ عــن الحــوادث 

تقريــراً.   5,618 الوشــيكة 

إنجازات الشركة والنظرة المستقبلية 
فــي  عالميــا  يُحتــذى  نموذجــا  تكــون  أن  علــى  الشــركة  تحــرص 
كفــاءة الطاقــة واإلعتماديــة ودعــم التحــول نحــو اإلقتصــاد األخضر 
ــا  ــركة خطته ــدت الش ــق أع ــذا المنطل ــن ه ــتدامة وم ــز اإلس وتعزي
الخمســية )2018م - 2022م( والتــي تركــز علــى تطويــر مشــاريع 
الطاقــة المتجــددة. ولقــد حققــت الشــركة فــي عــام 2019م تطــورا 
كبيــرا فــي مجــال الطاقــة المتجــددة حيــث تــم التشــغيل التجــاري 
ــة  ــت )والي ــي فتخي ــاواط( ف ــاح )50 ميغ ــة الري ــار لطاق ــروع ظف لمش
شــليم وجــزر الحالنيــات( فــي نوفمبــر 2019م والــذي من خاللــة نالت 
ــاح.  جائــزة اســيا للطاقــة لعــام 2019م ألفضــل مشــروع طاقــة الري
ــارية  ــركة استش ــي ش ــركة )THEENERGY(  وه ــت ش ــا قام كم
فــي  »تنويــر«  شــركة  بتصنيــف  اإلســتدامة  مجــال  فــي  عالميــة 
المرتبــة الرابعــة ألفضــل 5 شــركات فــي الطاقــة الهجينــه عبــر 
تحديدهــا 11 موقعــا فــي مناطــق اإلمتيــاز .كمــا أن الشــركة أكملــت 
ــي  ــطح ف ــى الس ــة عل ــية الضوئي ــة الشمس ــام الطاق ــروع نظ مش

ــقط.  ــر«« بمس ــركة »»تنوي ــي لش ــر الرئيس المق

خطة مراقبة التحكم باألسعار 
الــى األوامــر الســامية القاضيــه بمنــح هيئــة المنطقــة  إســتنادا 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ممارســة اختصاصــات هيئــة تنظيــم 
الكهربــاء الــواردة فــي قانــون تنظيــم وتخصيــص قطــاع الكهربــاء 
رقــم  الســلطاني  بالمرســوم  الصــادر  بــه  المرتبطــة  والميــاه 
2004/78 وذلــك فــي حــدود المنطقــه اإلقتصاديــة الواقعــه تحــت 

ــا. ادارته

كهربــاء  )شــركة  »تنويــر«  تتعامــل  ســوف  بــإن  افادتكــم  نــود 
الكهربــاء  تنظيــم  هيئــة  مــن  كل  مــع  الريفيــة(  المناطــق 
عمــان وهيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم لخدمــة 
المشــتركين فــي كل مــن مناطــق اإلمتيــاز التابعــه للشــركة وفــي 

منهمــا. كل  ادارة  تحــت  الخاضعــه  المناطــق  حــدود 

وفــي نهايــة عــام 2019م أنهــت الشــركة بالتعــاون مــع هيئــة تنظيم 
ــم  ــة بالدق ــة الخاص ــة اإلقتصادي ــة المنطق ــان وهيئ ــاء عم الكهرب
مــن مراجعــه خطــة مراقبــة التحكــم باألســعار )2018م -2021م( 
كمــا قامــت بتحديــد وتحديــث آليــة التحكــم فــي األســعار للفتــرة 
التشــغيليلة  النفقــات  متطلبــات  تحديــد  وتــم  )2020م-2021م( 
مــن  الفتــرة  فــي  المطلوبــة  الرأســمالية  النفقــات  ومتطلبــات 

-2021م(.  )2020م 

الموارد البشرية
بلــغ عــدد موظفــي الشــركة 456 موظفــًا كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 
م منهــم 437 موظفــًا عمانيــًا 19 موظفــًا وافــد شــاماًل عــدد 17 
موظفــًا عمانيــًا لــدى مجلــس مراجعــة قواعــد التوزيــع كمــا بلغــت 
ــين 96٪ وتعمــل الشــركة بشــكل دائــم ومســتمر  نســبة التعمـــ
علــى اإلســتفادة مــن الكــوادر الوطنيــة وتوفيــر التدريــب المناســب 

لهــم واالســتفادة مــن الخبــرات المتوفــرة لديهــا.

نظرة على اإلحصائيات التشغيلية
مــن 	   ٪4.6 بمقــدار  الشــركة  لــدى  المشــتركين  عــدد  إرتفــع 

2019م. عــام  فــي   41،586 الــى  2018م  عــام  فــي   39،773
إرتفعــت نســبة الكهربــاء المرســلة إلــى العمــالء الــى 3٪ فــي 	 

عــام 2019م مقارنــة بعــام 2018م.
الشــركة مســتمرة فــي تحســين وتطويــر إلتزامهــا باللوائــح 	 

التعــاون مــع هيئــة  الرخصــة، وتواصــل  التنظيميــة وشــروط 
تنظيــم الكهربــاء وشــركة الكهربــاء القابضة-مجموعــة نماء 

وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة ذات العالقــة مــع الشــركة.

شكر وعرفان
نُــدرك أن الطريــق ال يــزال طويــاًل، وأن مــا تحقــق ليــس إال خطــوة 
ــق فيهــا أهــداف وتطلعــات  مــن طموحــات ذات ســقٍف عــاٍل، تتعان
ــوبي  ــة ومنس ــازات اإلدارة التنفيذي ــط وإنج ــع خط ــس اإلدارة م مجل
العالميــة فــي تقديــم  المعاييــر  إلــى أفضــل  الشــركة؛ للوصــول 
ظــل  فــي  للمشــتركين،  وآمنــة  موثوقــه  كهربائيــة  خدمــة 

الرشــيدة. حكومتنــا 

كمــا نتقــدم بخالــص العــزاء والمواســاه فــي وفــاه المغفــور لــه 
بــإذن اهلل جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد بــن تيمــور »طيــب 

ــه. ــيح جنات ــكنه فس ــه واس ــع رحمت ــده اهلل بواس ــراه« تغم اهلل ث
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وأود أن أعــرب باالصالــه عــن نفســي وبالنيابــه عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن في»تنويــر« بــأن ارفــع اســمى أيــات التهانــي 
والتبريــكات الــى المقــام الســامي لموالنــا صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم، بمناســبة تســلمه مقاليــد الحكــم فــي 
البــالد مبايعيــن جاللتــه علــى الــوالء والطاعــة، ونســال اهلل ان يوفــق جاللتــه علــى أســتكمال مســيرة البنــاء والتطــور واالزدهــار فــي هــذا 

ــز. الوطــن العزي

وفــي الختــام – باســم مجلــس اإلدارة – نــود ان نقــدم خالــص الشــكر وعظيــم التقديــر لجميــع العامليــن فــي »تنويــر« علــى جهودهــم 
ــا تلــك الثقــة الغاليــة والمســؤولية الكبيــرة التــي نعتــز بهــا،  ــة الشــركة، وللمســاهمين األفاضــل الذيــن أولون ــز مكان المتواصلــة لتعزي

والتــي تحفزنــا علــى بــذل أقصــى الجهــود لتحقيــق أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا واســتراتيجياتها.

فيصل بن خميس الحشار
رئيــس مجلــــس اإلدارة 

كلمة الرئيس 
التنفيذي 

 ، أفضــــل  مســــتقبل  نحــــو  ثابتــــة  بخطــى  »»تنويــر««  تمضــــي 
فيهــــا  نســــابق  التــــي  رؤيتنــــا  مــــن  طموحهــــا  مستشــــرفة 
الزمــــن للتحــــول إلــــى طاقــــة نظيفــــة، ومســــتلهمة عزيمتهــــا 
مــــن طاقاتهــــا البشــــريه التــــى تعمــــل بثقافــــة وروح الفريــــق 
الواحــــد، تعززنــــا قيــــم النزاهــــة واإلحتــــرام والجــــودة واإلهتمــــام 

. كين لمشــــتر با

كمــا تســير »»تنويــر«« فــي اإلتجــاه المســتقيم لتحقيــق مهمتنــا 
ــة  ــاز التابع ــق اإلمتي ــي مناط ــر ف ــة والتطوي ــل التنمي ــدة لتفعي الواع
للشــركة وذلــك  مــن خــالل تشــغيل محطــة ظفــار لطاقــة الريــاح 

ــة. ــتدامة و النظيف ــة المس ــر الطاق ــوم بتوفي ــا تق ــي بدوره والت

الهجيــن  موقــع   )11( مشــروع  علــى  تطويرهــا  الشــركة  وتواصــل 
ــن  ــاء م ــم اإلنته ــث ت ــوري. حي ــود األحف ــية والوق ــة الشمس للطاق
ــك  ــر ذل ــد أظه ــام 2018م وق ــي ع ــروع ف ــذا المش ــدوى ه ــة ج دراس
التشــغيل  تكاليــف  فــي  وخفضــًا  الديــزل  لوقــود  كبيــراً  توفيــراً 
والصيانــة مــن خــالل تنفيــذ نظــام هجيــن للطاقــة الشمســية 

الكهربــاء  إنتــاج  محطــات  مــن   )11( فــي  والديــزل  الكهروضوئيــة 
الحاليــة فــي »»تنويــر«« بســعة إجماليــة للطاقــة الكهروضوئيــة 
تبلــغ 37 ميجــاوات مــع 28 ميجــاوات مــن ســعة تخزيــن البطاريــة. 

بــدأت الشــركة عمليــة الشــراء فــي عــام 2019م.

ــة  ــن هيئ ــع كل م ــر«« م ــل »»تنوي ــوف تتعام ــام 2019م س ــن ع وم
تنظيــم الكهربــاء - عمــان و هيئــة المنطقــة اإلقتصاديــة الخاصــة 
بالدقــم, وذلــك لخدمــة المشــتركين فــي كل مــن مناطــق اإلمتياز 
التابعــه للشــركة وفــي حــدود المناطــق الخاضعــه تحــت إدارة كل 
منهمــا. وذلــك اســتنادا الــى األوامــر الســامية القاضيــه بمنــح هيئــة 
المنطقــة االقتتصاديــة الخاصــة بالدقــم ممارســة اختصاصــات 
ــص  ــم وتخصي ــون تنظي ــي قان ــواردة ف ــاء ال ــم الكهرب ــة تنظي هيئ
بالمرســوم  الصــادر  بــه  المرتبطــة  والميــاه  الكهربــاء  قطــاع 
الســلطاني رقــم 2004/78 وذلــك فــي حــدود المنطقــه اإلقتصاديــة 

ــا. ــت ادارته ــه تح الواقع

الجودة والصحه و السالمه و البيئه
ــة  فــي الحفــاظ علــى مــكان  ــا الحثيثــ ــركة جهودهــ ــت الشــ واصلــ
عمــل صحــي وآمــن لجميــع موظفيهــا، كمــا قامــت بإتخــاذ جميــع 
اإلجراءات المطلوبة لتحقيــــق شــروط الســالمة العامــة والصحــة 

المهنيــــة والبيئــــة وعــدم اإلضــرار باألشــخاص والممتلــكات.

»»تنويــر«« لــم تســجل أي اصابــة مضيعــة للوقــت فــي هــذا العــام ، 
وســجلت حالــة واحــدة للعــالج الطبــي و بلــغ عــدد تقاريــر اإلبــالغ عــن 
الحــوادث الوشــيكة 5618 تقريــراً,  كمــا تأســف الشــركة لحــدوث 

حالــة وفــاه واحــدة فــي عــام 2019م.

كمــا تواصــل الشــــركة بتنفيــــذ خطــــة الصحــة والســالمة والبيئــه 
ــى  ــًا إل ــي قدم ــي تمض ــام 2018، والت ــي ع ــدأت ف ــي ب ــتراتجية والت اإلس

ــي: ــا يل ــمل م ــادرات تش ــام 2021م بمب ع

والســالمة  	 الصحــة  لهيئــة  اإلستشــارية  اللجنــة  إنشــاء 
المقاوليــــن  إلشــــراك  التنفيــذي،  الرئيــس  برئاســة  واإلدارة، 
وجميــــع الموظفيــن مــــن مختلــف المســــتويات لتحســين 

الســــالمة. أداء 

تطويــر خطــة التدريــب فــي الصحــه و الســالمه و البيئــه ، بمــا  	
فــي ذلــك برنامــج الســالمة القائــم علــى ســلوك القيــادة.

توفيــر فــرق تقييــم إقليميــة لتحســين عمليــة الترخيــص  	
التشــغيلي.

عقــد فعاليــات و ورش عمــل الســالمة فــي جميــع المناطــق  	
لتعزيــز ثقافــة الســالمة بيــن الموظفيــن والمقاوليــن.
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إلى مشتركينا
ثقتكــــم بنــــا ورضاكــــم عــــن خدماتنــــا هــــي مــــا يحفزنــا للتفــوق 
والعمــل بــكل طاقاتنــا وإمكانياتنــا لنلبي توقعاتكــــم ورضاؤكــــم. 
ــع  ــد إرتف ــر«« ق ــالء »»تنوي ــدد عم ــن أن ع ــأن نعل ــورون ب ــن فخ ونح
مــن 39,773 مشــترك فــي عــام 2018 إلــى 41,586  مشــترك فــي 
عــام  2019م بزيــادة تصــل الــى أكثــر عــن 4٪. وكمــا حققــت »تنويــر« 

ــام 2019م. ــي ع ــالء ف ــاء العم ــي أداء رض 94٪ ف

إلى فريق العمل »ب«تنوير««
إن جهودكــم المتواصلــة مقــــدرة ومثمنــة لمــــا تحقــــق مــــن 
واإلهتمــام  2019م.التركيــز  عــام  فــي  ورائعــة  واضحــة  إنجــــازات 
بالموظفيــن هــي مــن أحــد أهــم أهــداف الشــركة وذلــك مــن خــالل 
تحســين التدريــب والتطويــر لهــم لتعزيــز مهاراتهــم ومعارفهــم. 
ــين أداء  ــالل تحس ــن خ ــركة م ــى الش ــينعكس عل ــدوره س ــذا ب وه
علــى  وعــالوة  المعنويــة.  والــروح  الموظفيــن  وقــدرات  األعمــال 
ــاريع  ــرة  مش ــاز عش ــى إنج ــا عل ــر«« موظفيه ــت »»تنوي ــك، كرم ذل
ــات  ــر الي ــى تطوي ــدف إل ــي ته ــام 2019م والت ــي ع ــن« ف ــة »لي منهجي

العمــل ورفــع كفاءتهــا وتحســين أســلوبها.

والتــي  2019م  فــي  الســبعة  اإلســتراتيجية  أهدافنــا  نواصــل  كمــا 
تدعمهــا خمــس عشــرة مبــادرة للوفــاء بالتزاماتنــا تجــاه عمالئنــا 
وموظفينــا ومســاهمينا وشــركائنا فــي قطــاع الكهربــاء, و فيمــا 

ــام 2019: ــتراتيجية لع ــا اإلس ــي أهدافن يل

الهــدف األول: نشــر ثقافــة الســالمة والصحــة والبيئــة وتقديم 
التحســين المســتمر في أداء الســالمة. 

الهــدف الثانــي: تطويــر وتدريــب الموظفيــن لمواجهــة تحــدي 
المهــارات.

الهدف الثالث: زيادة كفاءة أداء األعمال.

الهــدف الرابــع: إرتفــاع قيمــة المســاهمين وتحقيــق األهــداف 
ــة. المالي

الهــدف الخامــس: تحقيــق التميــز فــي خدمــة العمــالء وتحقيق 
األهــداف التنظيمية.

و  المســاهمين  بمتطلبــات  اإللتــزام  الســادس:  الهــدف 
والقانــون.  المنظميــن 

مصــادر  تنفيــذ  مــن  قــدر  أقصــى  تحقيــق  الســابع:  الهــدف 
المتجــددة. الطاقــة 

إلى مساهمينا
ســنظل فــــي »»تنوير«« نســتلهم مــن توجيهاتكــم المســتمرة 
الخطــوط العريضة التــي تدعمنا فــي بــذل الجهــد وعمــل مايلــزم 
نحــــو تحقيــــق أهدافنــــا وتنفيــذ رســــالتنا للمســــاهمة كشــــريك 
للتنميــة فــي الســلطنة. كمــا ســنواصل مســيرة التميــز والرقــي 
بخدماتنــــا للمســتوى الــذي يحقــق نتائــج ترضيكــم ومشــتركينا 

ولتحقــــق أقصــى مســــتويات الفائدة للجميــع.

الشؤون المالية
الضرائــب فــي عــام 2019م حوالــي 4.8  أربــاح »تنويــر« بعــد  بلغــت 
مليــون ريــال عمانــي وذلــك بســبب اإلنجــازات التــي تــم تنفيذهــا فــي 
هــذا العــام. وأرتفعــت مبيعــات الكهربــاء بنســبة 3٪ وزادت الطاقــة 
المشــتراه مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بنســبة 
12.8٪ عــن العــام الماضــي. كمــا أرتفــع عــدد المشــتركين إلــى 41,586 

ــام 2018م. ــة بع ــا 4.6٪ مقارن ــادة قدره ــترك، أي بزي مش

خدمة العمالء والتزويد
ــي  ــاعة ف ــاوات س ــتركين 1,102 جيج ــة للمش ــة الموزع ــت الطاق بلغ
ــعى  ــام 2018. تس ــي ع ــاعة ف ــا وات س ــة بـــ 1,073 جيج ــام 2019 مقارن ع
»تنويــر« إلــى تعزيــز ســمعتها والتواصــل مــع العمــالء مــن خــالل 
ــا  ــاء, كم ــتهالك الكهرب ــيد اس ــادة ترش ــالء وزي ــة العم ــز تجرب تعزي
قامــت الشــركة بتوســيع قنــوات التحصيــل مــن خــــالل توفيــــر 
خيــارات إعــداد فواتيــر مالئمــة والوصــول إلــى العمــالء مــن خــالل 
ــة  ــة وإتاحــ ــع اإللكترونيــ ــول والمواقــ ــف المحمــ ــات الهاتــ تطبيقــ
الوصــول إلــى فواتيــر العمــالء مــن خــالل روابــط الهاتــف المحمــول 

واإلجابــــة علــــى اإلستفســــارات مــــن خــــالل مركــــز التواصل.

المشاريع واألصول 
 »55001 ISO« ــودة ــة الج ــق مراقب ــاز تدقي ــي اجتي ــركة ف ــت الش نجح
لنظــام إدارة األصــول, وقــد تــم اإلنتهــــاء مــــن المســــح الميدانــــي 
لنظــم المعلومــات الجغرافيــة وجمــع البيانــات لجميــع محطــات 
إنتاج الكهرباء و تحليــة الميــاه فــي “»تنوير«” باإلضافــة إلــى أصــول 
ــم  ــة . تــ ــات الجغرافيــ ــى جانــــب اإلحداثيــ ــة إلــ ــبكة الكهربائيــ الشــ
اإلنتهــاء مــن العديــد مــن المشــاريع لتحســين خدمــات توصيــل 
وتوزيــــع الكهربــــاء فــي جميــــع مجــــاالت إمتيــاز الشــــركة. وعالوة 
ــن 422  ــبة 26٪، أي م ــر« بنس ــول »تنوي ــي أص ــع إجمال ــك، إرتف ــى ذل عل
مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2018م إلــى 533 مليــون ريــال عمانــي 

ــام 2019م. ــي ع ف

الموارد البشرية
حققــــت الشــــركة أحــــد األهــــداف الرئيســــية مــــن خــــالل إســــتكمال عمليــــة إعــــادة الهيكلــــة التي تمت في عام 2018م. كما تمكنت 
ــت ٪96  ــر« نســبة تعميــن بلغ ــة وكمــا حققــت »تنوي ــد مــن البرامــج التدريبيــة فــي المجــاالت التقنيــة واإلداري الشــركة مــن تنفيــذ العدي

خــالل عــام 2019م. 

الشكر والتقدير
وفي الختام أود أن أتقدم بالشــــكر الجزيل لسعادة رئيــــس مجلــــس اإلدارة وأعضــــاء المجلــــس لمــــا قدمــــوه لنــــا مــــن دعــــم وإســناد 
وتوجيــــه فــــي تجــــاوز التحديــات التــي واجهــة الشــركة، كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لفريــق اإلدارة وموظفينــا علــى تفانيهــم 
وجهودهــــم الحثيثــــة فــــي تحقيــــق أهــــداف الشــــركة, والشــــكر كذلــــك موصــــول لشــــركائنا مــــن المقاوليــــن والمورديــــن ومقدمــي 

الخدمــــات علــــى مــــا قدمــوه لنــــا مــن خدمــات ومنتجــات كان لهــــا األثــر الملمــوس فــي ســــير العمــل بالشــركة.

ــة  ــاه, وهيئ ــة للمي ــة العام ــم، والهيئ ــي الدق ــة ف ــة الخاص ــة اإلقتصادي ــاز، والمنطق ــط والغ ــوزارة النف ــي ل ــص إمتنان ــن خال ــرب ع ــراً، أع  وأخي
ــتمر. ــادهم المس ــم وإرش ــى دعمه ــاع عل ــاء«، والقط ــة نم ــة »مجموع ــاء القابض ــركة الكهرب ــاء، وش ــم الكهرب تنظي

المهندس/ صالح بن ناصر الرمحي 

الرئيس التنفيذي



طارق رياض خان
(مدير أول تخطيط ا�عمال وا�صول) 

أحمد بن سعيد
الحارثي 

(رئيس قطاع التزويد) 

حمود بن بشير
المنجي 

(مدير أول الموارد البشرية) 

سلمان طارق
(مدير أول الشؤون التجارية)

غدير بن راشد
الوهييبي 

(رئيس قطاع العمليات)

سالم بن عبدا�
الحميدي 

(مدير أول الخدمات المساندة)

روبورت بوث
(مدير اول  الجودة والصحة 

والسالمة والبيئة)

فريق اإلدارة التنفيذية

تنظيم 
وإدارة الشركة
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سعادة الشيخ
فيصل بن خميس الحشار 

(رئيس مجلس ا�دارة)

م. سليم بن أحمد
عبداللطيف 

(نائب رئيس مجلس ا�دارة)

الفاضل/
 سليمان بن سالم

 العادي
(عضو)

الشيخ 
د. منصور بن طالب الهنائي

(عضو)

الفاضل/ 
محمد بن أحمد

 البراشدي
(عضو)

مجلس 
اإلدارة

تنظيم وإدارة 
الشركة

تعتمــد فلســفة تنظيــم وإدارة الشــركة علــى تكويــن ثقافــة األداء 
واإللتــزام بالقوانيــن واللوائــح الســارية مــن أجــل تحقيــق النجــاح فــي 
بيئــة العمــل الحاليــة التــي تتســم بالمنافســة ،وذلــك بطريقــة 
معهــا.  المتعامليــن  لجميــع  ومفيــدة  ومســتدامة  مســؤولة 
الريفيــة ش.م.ع.م  المناطــق  إدارة شــركة كهربــاء  إن مجلــس 
أعلــى  علــى  المحافظــة  مســؤولية  بتحمــل  ملتزمــة  )»تنويــر«( 
الشــركة  .وقــد قامــت  الشــركة  إدارة وتنظيــم  المقاييــس فــي 
بالتنظيــم واإلدارة  المتعلقــة  بتصميــم سياســاتها وأنشــطتها 
بحيــث تضمــن التركيــز علــى تحمــل مســؤولياتها تجــاه جميــع 
المتعامليــن معهــا وتكويــن قيمــة طويلــة األمــد للمســاهمين. 
إن الشــركة تقــّدر اهتمامــات ومصالــح جميــع المتعامليــن معهــا 
أو  أو مورديــن  أو عمــالء  أو موظفيــن  ســواء كانــوا مســاهمين 
ــا  ــدم له ــي تق ــة الت ــات المحلي ــى المجتمع ــة إل ــتهلكين إضاف مس
خدماتهــا . وذلــك مبــدأ يرتكــز عليــه مجلــس اإلدارة فــي إعــداد 
سياســات التنظيــم واإلدارة واألنشــطة والعمليــات . كمــا يعتمــد 
تنظيــم وإدارة »تنويــر« علــى المحافظــة علــى أعلــى المقاييــس 
ــم  ــل والقي ــق بالتكام ــا يتعل ــة فيم ــال التجاري ــي األعم ــة ف المتبع
أجــل مكافــأة  أنشــطتها مــن  األخالقيــة والمهنيــة فــي جميــع 

ــام. ــد ع ــًا بع ــم عام ــة له ــل قيم ــم أفض ــا وتقدي ــع عمالئه جمي

مجلس اإلدارة

ــق  ــا يتعل ــاهمين فيم ــاه المس ــؤواًل تج ــس اإلدارة مس ــر مجل يعتب
ــركة . وجميــع أعضــاء المجلــس مســؤولون  بتنظيــم وإدارة الش
فــي  المســؤولية  يتحملــون  أنهــم  كمــا  الشــركة  شــؤون  عــن 
ضمــان التقيــد بأعلــى المقاييــس فــي اإلفصــاح واإلبــالغ والتحلــي 

بأخالقيــات العمــل والتكامــل فــي المجموعــة.

تتضمــن الصالحيــات المحــددة لمجلــس اإلدارة مــا 
يلــي :

للشــركة  	 الالزمــة  واإلرشــادات  التوجيهــات  تقديــم 
ــا  ــق أهدافه ــة تحقي ــتراتيجيتها ومتابع ــق بإس ــا يتعل فيم

والماليــة، التشــغيلية 
مراقبة أنظمة اإلدارة والتقيد بها، 	
اإلشراف على أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، 	
والعــروض  	 الرئيســية  التملــك  أعمــال  علــى  الموافقــة 

المــال، رأس  ومصاريــف 
علــى  	 التأكيــد  مــع  البشــرية  المــوارد  مهــام  مراجعــة 

العليــا، اإلدارة  فــي  المناصــب  أعمــال  تخطيــط 
اإلســتراتيجية  	 والخطــط  العموميــة  الميزانيــة  اعتمــاد 

للشــركة.

اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة
ــة  ــان الفرعي ــل اللج ــن وعم ــن تكوي ــؤول ع ــس اإلدارة مس إن مجل
المجلــس  أعضائهــا وتحديــد مكافآتهــم. وقــد قــام  ، وتعييــن 
ــات و  ــة المناقص ــي لجن ــة ه ــان فرعي ــع لج ــؤوليات ارب ــد مس بتحدي
لجنــة التدقيــق الداخلــي ولجنــة المــوارد البشــرية ولجنــة اإلســتثمار 

ــددة. ــروط مح ــب ش ــان بموج ــذا اللج ــل ه ــث تعم ــاري حي التج

لجنة المناقصات 
اإلدارة  مجلــس  مــن  عضويــن  مــن  المناقصــات  لجنــة  تتكــون 
وهــم  اإلدارة  فريــق  مــن  داخلييــن  أعضــاء  أربعــة  إلــى  باإلضافــة 
قطــاع  ورئيــس  العمليــات  قطــاع  ورئيــس  التنفيــذي  الرئيــس 
التزويــد ومديــر اول تجــاري. أمــا رؤســاء الوحــدات الوظيفيــة األخــرى 
ــم.  ــا له ــم توجيهه ــوات يت ــى دع ــاًء عل ــات بن ــرون االجتماع فيحض
وتتمثــل المهمــة األساســية للجنــة المناقصــات فــي الحصــول 
علــى أكثــر الشــروط إيجابيــة للحصــول علــى البضائــع واألعمــال 
والخدمــات المطلوبــة لألنشــطة الرئيســية للشــركة علــى أســاس 

مبــادىء المنافســة والشــفافية واتخــاذ القــرار الجماعــي.

لجنة التدقيق الداخلي 
ــس  ــن مجل ــاء م ــة أعض ــن ثالث ــي م ــق الداخل ــة التدقي ــون لجن تتك
فيحضــرون  األخــرى  الوظيفيــة  الوحــدات  رؤســاء  أمــا  اإلدارة، 
االجتماعــات بنــاًء علــى دعــوات يتــم توجيههــا لهــم. وتتضمــن 
مســؤولياتها اإلبــالغ عــن األمــور الماليــة والتدقيــق الداخلــي وإدارة 

المخاطــر ســواء كانــت ماليــة أو تشــغيلية .
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لجنة الموارد البشرية
تتكــون لجنــة المــوارد البشــرية مــن عضويــن مــن مجلــس اإلدارة ويوجــد ممثليــن مــن إدارة الشــركة وهمــا الرئيــس التنفيــذي ومديــر 
أول المــوارد البشــرية. ومــن بيــن مســؤوليات اللجنــة مراجعــة واعتمــاد السياســات واألنظمــة المتعلقــة بالمــوارد البشــرية والتأكــد مــن 

تطبيقهــا بشــكل شــفاف وعــادل، وتقــوم اللجنــة كذالــك  بمراجعــة واعتمــاد مؤشــرات األداء الرئيســيه للشــركة.

لجنة اإلستثمارات الرأسمالية
ــط  ــر أول تخطي ــذي ، مدي ــس التنفي ــا الرئي ــركة وهم ــن إدارة الش ــاء م ــالث أعض ــس اإلدارة  وث ــن مجل ــن م ــن عضويي ــف م ــة تتأل ــي لجن وه
األعمــال واألصــول ومديــر اول الشــؤون التجاريــة. تتلخــص اختصاصاتهــا فــي اعتمــاد قــرارات االســتثمارات الماليــة للمشــاريع المقترحــة 
ــم  ــق له ــن ال يح ــة ولك ــات اللجن ــور اجتماع ــن لحض ــر المققرري ــاء غي ــوة األعض ــم دع ــد يت ــة. ق ــة للجن ــات المقدم ــن المقترح ــا م وغيره
ــن  ــنوي يتضم ــع س ــر رب ــم تقري ــة تقدي ــن اللجن ــن أمي ــب م ــه يتوج ــك فان ــة. كذل ــن اللجن ــدر م ــي تص ــرارات الت ــن الق ــى أي م ــت عل التصوي
ــي  ــق ف ــا الح ــس االدارة وله ــل مجل ــن قب ــة م ــة مخول ــركة. اللجن ــدراء الش ــن م ــادرة م ــر الص ــد التقاري ــركة و توحي ــاريع الش ــورات مش تط

ــي: ــة كالتال ــرارت المتعلق ــاذ الق اتخ

القدرة االنتاجية والتي تتجاوز 10 ميغاوات، 	
طاقة التحلية والتي تتعدى 5،000متر مكعب/ لكل يوم، 	
استثمار الطاقة المتجددة، 	
استثمار الشبكات الكهربائية لقدرة 132 كيلو فولت و 33 كيلو فولت، 	
التمديــدات الكهربائيــة جهــد 11كيلوفولــت و415 فولــت للمشــتركين / وأعمــال التحســينات التــي تقــدر قيمتهــا بأكثــر مــن  	

ــي، ــال عمان ــون ري ملي
غيرها من المشاريع اإلستثمارية التي تقدر بأكثر من مليون ريال عماني،  	
الموافقة على سياسة التوريد للمشاريع من خالل دراسة )إستمارة االستثمار المبدئي(. 	

 

اجتماعات مجلس اإلدارة
يوضح الجدول )1( والجدول )2( اجتماعات مجلس اإلدارة في عامي 2018م و 2019م

جدول 1: برنامج اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2019م

البدالت
لجنة 

الموارد 
البشرية

لجنة 
المناقصات

لجنة 
التدقيق 
الداخلي

لجنة 
اإلستثمار 

التجاري

مجلس 
االدارة الحضور صفة

أسماء االعضاء العضوية

5،500 √ √ √ 6 رئيس مجلس 
االدارة

سعادة الشيخ /
فيصل بن خميس 

الحشار

4،300 √ √ √ 5 نائب رئيس 
مجلس االدارة

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 إجمالي المخصصات لعام 2019م

جدول 2: برنامج اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2018م

البدالت
لجنة 

الموارد 
البشرية

لجنة 
المناقصات

لجنة 
التدقيق 
الداخلي

لجنة 
اإلستثمار 

التجاري

مجلس 
االدارة الحضور صفة

أسماء االعضاء العضوية

5،685 √ √ √ 11 رئيس مجلس 
االدارة

سعادة الشيخ/
فيصل بن خميس 

الحشار

5،035 √ √ √ 12 نائب رئيس 
مجلس االدارة

المهندس /
سليم بن أحمد 

عبداللطيف

6،700 √ √ √ 18 عضو الشيخ د.منصور بن 
طالب الهنائي

7،100 √ √ √ 19 عضو الفاضل/سليمان 
بن سالم العادي

3،100 √ √ 7 عضو الفاضل/محمد بن 
احمد البراشدي

27،620 إجمالي المخصصات لعام 2018م
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التعريف 
بالشركة 

التعريف بالشركة
تأسســت شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة “»تنويــر«” بموجــب قانــون القطــاع الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني 78 / 2004 لخدمــة 
المناطــق الريفيــة التــي  لــم ترتبــط بشــبكة الكهربــاء الرئيســية فــي الســلطنة. “»تنويــر«” هــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة 
الكهربــاء القابضــة ش.م.ع.م » نمــاء القابضــة« والتــي تمتلــك 100٪ مــن أســهمها والتــي فــي المقابــل تملــك حكومــة ســلطنة عمــان ٪100 
مــن نمــاء القابضــة. تمتــد المناطــق المصــرح بهــا للشــركة فــي معظــم أنحــاء الســلطنة والتــي تشــمل محافظــة مســندم ، ومحافظــة 

الوســطى والمصــرح مــن محافظــات الداخليــة والظاهــرة وجنــوب الشــرقية ، و معظــم محافظــة ظفــار .

تطوير مناطق ا�متياز من 
خالل توفير الكهرباء والمياه 
المستدامتين بطريقة آمنة

وموثوقة وفّعالة 

 التحول الى الطاقة النظيفة
 من خالل تحقيق ٢٠٪ من سعتنا

 باستخدام مصادر متجددة بحلول عام
٢٠٢٥م

المهمةالرؤية
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األهداف
ويوضح الجدول أدناه األهداف الرئيسية للشركة

جدول 3: األهداف االستراتيجية

األهــداف االقسام المستهدفة

نشر ثقافة السالمة والصحة والبيئة الصحة والسالمة والبيئة واالستدامة

إرتفاع قيمة المساهمين وتحقيق األهداف المالية المالية

اإللتزام بمتطلبات المساهمين وهيئة التنظيم والقانون المساهمين واإللتزام

زيادة كفاءة أداء األعمال األداء الفني

تحقيق التميز في خدمة العمالء وتحقيق أهداف هيئة التنظيم خدمة العمالء

تطوير وتدريب الموظفين لمواجهة ضعف المهارات الموارد البشرية

تحقيق أقصى قدر من تنفيذ مصادر الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة

تراخيص الشركة

إنتاج الكهرباء

تنويـــر

تنويـــــــــــر تحليــــــــــــــة الميــــــــــــاه

تنويـــر تنويـــر تنويـــر

 الشركات
المرخصة
ل�نتاج

الشركات العمانية
لشراء الطاقة
والمياه

الشركات العمانية
لنقل الكهرباء

المشتركين
(السكني والتجاري
والفئات ا�خرى)

شركة مسقط
لتوزيع الكهرباء

شركة كهرباء مجان
شركة كهرباء مزون
شركة ظفار
للطاقة 

شراء الطاقة نقل الكهرباء التوزيع والتزويد المشتركين

قانون القطــــــاع والئحــــــــــة هيئــــة تنظــــــــيم الكهــــــــــرباء

إنــتاج

مينت

إنـتاج

توليد تنوير

تمنية نفط معان

خريطة التغطية
بــدأت الشــركة عملياتهــا فــي عــام 2005، حيــث قامــت شــركة 
كهربــاء المناطــق الريفيــة  »»تنويــر«« بتنفيــذ برنامجــا رئيســيا 
ــي  ــا ف ــطى بم ــار والوس ــندم، وظف ــات مس ــي محافظ ــاء ف للكهرب
ذلــك )الداخليــة والظاهــرة والشــرقية( والتــي تغطــي أكثــر مــن ٪73 
مــن مســاحة أراضــي الســلطنة .أنشــأت الشــركة 51 محطــة إنتــاج 
الكهربــاء بالديــزل فــي عــام 2005م وبحلــول عــام 2019م قامــت 
المناطــق مــع بعضهــا وذلــك لتحســين  الشــركة بربــط بعــض 
الكفــاءة حيــث تقلــص عدد محطــات إنتــاج الكهرباء إلــى 31 محطه. 
وزاد إجمالــي القــدرة المركبــة إلــى 416  ميجــاوات بنهايــة عــام 2019م. 
تقــوم الشــركة بتشــغيل ســتة محطــات لتحليــة الميــاه )3 منهــا 
مجتمعــة فــي نفــس مواقــع محطــات الطاقــة( التــي توفــر الميــاه 
والميــاه.  للكهربــاء  العامــة  للهيئــة  كبيــرة  بكميــات  المحــالة 
ــاز  ــق إمتي ــض مناط ــي بع ــالء ف ــة للعم ــر الطاق ــم توفي ــا إن يت كم
الشــركة والقريبــة مــن مناطــق إمتيــاز شــركة تنميــة نفــط ُعمــان 

ــان. عــن طريــق شــبكات شــركة تنميــه نفــط ُعمــ
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الطاقة 
المتجددة

مبادرات الطاقة 
المتجددة

الخويمة

مصيرة

حاسك

المزيونة

 فرشت
قتبيت

مسروق

هيتام

الخضراء

الحالنيات

مدحاء

ميتن

 محطة ظفار
لطاقة الرياح

أحــد األهــداف االســتراتيجية الســبعة للشــركة هــو: “تحقيــق أقصــى 
قــدر مــن تنفيــذ مصــادر الطاقــة المتجــددة”. قيــاس هــذا الهــدف 
اإلســتراتيجي هــو تنفيــذ مشــروعات الطاقــة المتجــددة. وبنــاء 

علــى ذلــك ، فــإن المبــادرات هــي:

مشروع »11 موقع الهجين« يعمل بالطاقة  	
الشمسية والوقود االحفوري

تــم اإلنتهــاء مــن دراســة الجــدوى فــي عــام 2018م مــن قبــل  	
وقــد   .DNV.GL الفنــي  المستشــار  مــع  بالتعــاون  »تنويــر« 
أظهــر ذلــك توفيــًرا كبيــًرا لوقــود الديــزل وخفًضــا فــي تكاليــف 
التشــغيل والصيانــة مــن خــالل تنفيــذ نظــام هجيــن للطاقــة 
الشمســية الكهروضوئيــة والديــزل فــي 11 مــن محطــات توليد 
الطاقــة الحاليــة فــي »»تنويــر««. تــم اختيــار هــذه المواقــع 
علــى أســاس أنهــا بعيــدة جــًدا عــن أقــرب شــبكة رئيســة ، وال 

ــر« األخــرى. ــاء »تنوي يمكــن ربطهــا بمحطــات كهرب

تــم تقييــم نظــام تخزيــن طاقــة البطاريــة )BESS( أيًضــا فــي  	
ــة  ــالل إضاف ــن خ ــرة م ــد كبي ــج فوائ ــرت النتائ ــة وأظه الدراس
هــذا النظــام التخزينــي لتحســين إرســال الطاقــة وتشــغيل 

ــن. ــام الهجي النظ

ــو  	 ــي يوني ــام ف ــن اإلهتم ــر ع ــا للتعبي ــر«« طلًب ــت »»تنوي طرح
علــى  الحصــول  تــم  شــركة   97 مــن  ردوًدا  وتلقــت  2018م 
الموافقــة علــى نطــاق المشــروع وعمليــة الشــراء مــن هيئــة 
ــدار  ــم إص ــك ت ــد ذل ــو 2019م ، وبع ــي يولي ــاء ف ــم الكهرب تنظي
مــن  2019م  ديســمبر   15 فــي  وصــدر  للعطــاءات  المشــروع 
المالــي بحلــول  العــارض  اختيــار وتقييــم  يتــم  أن  المتوقــع 
الربــع الثالــث مــن عــام 2020م  بعــد موافقــة هيئــة تنظيــم 
الكهرباءالجــدول الزمنــي للبنــاء لجميــع المواقــع الـــ 11 هــو 24 

ــهًرا.  ش

ــا  	 ــيتم تركيبه ــي س ــة الت ــة الكهروضوئي ــي الطاق ــغ إجمال يبل
11 موقًعــا 37 ميجــاوات مــع 28 ميجــاوات مــن ســعة  فــي 

البطاريــة. تخزيــن 
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محطة ظفار لطاقة الرياح )50 ميجاوات( 	

وقعــت »تنويــر« إتفاقيــة تطويــر مشــتركة مــع شــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل )مصــدر( لتطويــر مشــروع طاقــة الريــاح  	
بمحافظــة ظفــار بطاقــة إجماليــة تبلــغ 50 ميجــاوات ، متصلــة بالشــبكة الرئيســة بظفــار .

تم تشغيل مشروع الرياح في 15 نوفمبر 2019م ، ويتألف من 13 توربين رياح بواقع  3.8   ميجاوات لكل توربينة رياح. 	

يقع المشروع في منطقة فتخيت بمحافظة ظفار وجزر الحالنيات. 	

مشروع محطة المزيونة للطاقة الشمسية 	
كان هذا مشروًعا تجريبًيا يهدف إلى تحديد العوائق والفرص الرئيسية المرتبطة بنشر مشاريع مماثلة في المستقبل. 	

وقعت شركة »تنوير« على اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية لمدة 20 عاًما لمحطة طاقة كهربائية بقدرة 307 كيلووات 	

تحتوي المحطة على تقنيتين PV  كما تحوي ما مجموعه 1,617 وحدة و 31 محول وحيث انها تغطي مساحة 8,000 متر مربع. 	
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الجودة والصحة 
والسالمة والبيئة

الجودة والصحة والسالمة والبيئة
خــالل عــام 2019م ، واصلــت »»تنويــر«« فــي تقديــم المبــادرات المخططــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق هدفنــا المتمثــل فــي “عــدم إلحــاق الضــرر 

باألشــخاص والممتلــكات والبيئــة الطبيعيــة” ، ويــرد ملخــص لذلــك فــي الجــدول ادناه.

جدول 4: مبادرات الجودة والصحة والسالمة والبيئة

مبادرة  منطقة التركيز  

تم تقديم إجراءات تشغيل قياسية جديدة، بما في ذلك متطلبات معدات الوصول التي يتم توفيرها 
ألعمال الخطوط العالية في عقود الطوارئ الجديدة العمل في االرتفاعات 

 )IVMS( تحسين مراقبة / اإلبالغ عن سلوك السائق من خالل تثبيت نظام إدارة المركبات المتكامل
الذي يستمر في الحد من حوادث القيادة الخطرة

سالمة السائق و المركبة 

تم إجراء المراجعة السنوية لالمتثال لقواعد السالمة الكهربائية واإلجراءات التشغيلية خالل الربع 
الثالث ، مسجلة تحسًنا مستمًرا في مستويات اإلمتثال السالمة التشغيلية

مراجعة معايير أداء الصحة والسالمة في العقود )بما في ذلك معايير النجاح / الفشل الواضحة 
المقدمة لتقييم العطاءات الجديدة(. كما تم إدخال المعاييرالمحسنة للصحة والسالمة والبيئة 

للمقاولين
أداء المقاول

تم عقد ورش عمل السالمة في جميع المناطق ، والتي تغطي التدابير اإلستباقية ونقاط التعلم من 
التحقيقات السابقة في حوادث القطاع الوعي و الثقافة 

إدخال نظام جديد إلدارة الوثائق استعداًدا لتقيم أيزو 14001:2015 والذي سوف يتم  تنفيذه في 2020م الجودة 

تم إجراء تقييم أنظمة اإلدارة البيئية لشركة »تنوير« استعداًدا لتطبيق أيزو 14001:2015 البيئة 

تم تطوير نظام جوازات كفاءة الصحة و السالمة والموافقة عليه ، مما يتيح التحقق في الموقع من 
تدريب وتأهيل الموظفين على الصحة والسالمة والبيئة الكفاءة 
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باإلضافــة إلــى المبــادرة المخطــط لهــا أعــاله ، أجــرى فريــق الجــودة و الصحــة و الســالمة و البيئــة تدقيــق لصناديــق عــدادات العمــالء فــي 
جميــع المناطــق ، وحــدد عــدًدا مــن إجــراءات تحســين الســالمة التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل أقســام خدمــة العمــالء والعمليــات.

وبالتعــاون مــع هيئــة تنظيــم الكهربــاء، قامــت شــركة »تنويــر« بفحــص ســالمة الكهربــاء ألكثــر مــن 300 مبــرد ميــاه مثبــت فــي األماكــن 
العامــة مثــل المــدارس والمســاجد. حيــث تــم العثــور علــى أكثــر مــن 90 مــن األجهــزة التــي تــم فحصهــا تحتــوي علــى عيــوب يحتمــل أن 

تكــون خطــرة وتــم فصلهــا  وفــي انتظــار صيانــة البــرادات ليتــم فحصهــا مــرة اخــرى.

أداء السالمة
علــى الرغــم أن العــدد اإلجمالــي للحــوادث الخطيــرة ال تــزال تتبــع اتجاهــًا هبوطيــًا إيجابيــًا ، إال أن الشــركة تأســف لحــدوث حالــة الوفــاة التــي 
وقعــت فــي منطقــة امتيــاز الشــركة بمحافظــة مســندم لــدى احــدى الشــركات المتعاقــدة معهــا إثــر ســقوط العامــل مــن ارتفــاع حوالــي 
ــذ  ــم تنفي ــر 2019م ، وت ــي 1 أكتوب ــندم ف ــة مس ــب بمحافظ ــي خص ــارات ف ــدى العق ــي إلح ــار الكهربائ ــل التي ــى توصي ــه عل ــا عمل ــار أثن 5 امت
ــوام  ــة باألع ــة مقارن ــالمة و البيئ ــة و الس ــودة و الصح ــرة الج ــدول 5 أداء دائ ــرض الج ــراف. يع ــالمة واإلش ــي إدارة الس ــرة ف ــينات كبي تحس

الســابقة.

جدول 5: بيانات أداء السالمة )2017م-2019م(

2019 2018 2017 العنصر

1 0 1 عدد الوفيات

0 1 3 عدد إإلصابات المعطلة للعمل

3,732,610 4,249,942 7,000,000 إجمالي ساعات عمل الموظفين

0.26 0.2 0.9 معدل إجمالي إإلصابات المضيعة الوقت 

٠

١

٠

١

٧

٥,٦١٨

عدد الوفيات

الحوادث المعطلة للعمل

حاالت العالج الطبي

عدد حاالت ا�سعافات ا�ولية

تقارير الحوادث الوشيكة

الحوادث المقيدة للعمل

ومــن أجــل تحديــد وتحســين مســتويات االمتثــال للصحــة والســالمة المهنيــة علــى مواقــع عملنــا ، أجــرى فريــق إدارة »»تنويــر«« واإلشــراف 
أكثــر مــن 400 زيــارة للمواقــع فــي عــام 2019م. وخــالل هــذه الزيــارات ، تمكــن المــدراء والمشــرفون مــن ضمــان التصحيــح الفــوري للمخاطــر 

الملحوظــة ، باإلضافــة إلــى 115 إجــراء تصحيحــي ووقائــي آخــر تــم تنفيذهــا.

زيارات تدقيق المواقع ٢٠١٩
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األداء المالي 
والتشغيلي

جدول  6 )أ(: األداء المالي والتشغيلي)2017م-2019م(

2019 م2018 م2017 مالوحدةالمؤشرات

مؤاشرات أو نسب الميزانية العمومية

382.503421.571532.897ألف )ر .ع(األصول و الممتلكات

269281.56266.774ر.عصافي األصول للسهم

31132.496.7٪الموجودات الجارية لنسبة معدل المبيعات

2712185٪الموجودات المنقولة لنسبة اإللتزامات الجارية

133118106٪الموجودات الثابتة لنسبة إجمالي اإللتزامات

المؤشرات و النسبة المالية

105.362125.666139.748ألف )ر.ع(العائد

115117127ر . عالعائد اإلجمالي/ميجاواط

232524٪الربح اإلجمالي لنسبة معدل المبيعات

583٪الربح الصافي لنسبة معدل المبيعات

955٪العائد على رأس المال المستثمر

47.183.58٪ربح السهم

777576٪تكلفة التشغيل لنسبة معدل المبيعات

151312٪التكاليف اإلدارية لنسبة معدل المبيعات

9993100٪نسبة معدل المبيعات
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جدول 6 )ب(: األداء المالي والتشغيلي)2017م-2019م(

2019.م2018.م2017.مالوحدةالمؤشرات

مؤاشرات أو نسب الميزانية العمومية

37.51339.77341.586عددإجمالي المشتركين

2.0552.2601.813عددإجمالي المشتركين الجدد

466461457عددإجمالي الموظفين*

831.949773.211791.486م.و.سالطاقة الكهربائية المنتجة

776.732728.754748.396م.و.سالطاقة الكهربائية المرسلة للشبكات

الطاقـــة المشـــتراه )شـــركة تنمية نفـــط عمـــان, المزيونه 
315.596484.377548.529م.و.س"الطاقـــة الشمســـية" و محطـــة تيبات(

913.9691.072.9501.101.589م.و.سالطاقة الموزعة

16.311.6914.69٪الطاقة المفقودة (الفنية و غير الفنية)

3.566.9443.663.0043.643.626م3كمية المياه المنتجة

3.363.4703.450.8323.396.136م3كمية المياه المرسلة

*مالحظه يشمل الرقم 17 موظفا في مجلس مراجعة قواعد التوزيع

األداء المالي والتشغيلي
الشكل 1: األداء المالي والتشغيلي
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الموارد
البشـرية

الموارد البشـرية
يســاهم كل فــرد فــي الشــركة بمهاراتـــهم الشخصـــية الفريــدة من نوعـهـــا حيـــث أنـنـــا معـــا ننتــج ونحقــق األداء المرجــو. موظفينا أيضا 
يعملــون ويســاهمون بمواهبهــم الفرديــة إلنجــاز األهــداف التنظيميــة المشــتركة. القيــم المشــتركة أيًضــًا واضحــة مــن خــالل اإللتــزام 
العلنــي واإلحســاس القــوي بالواجــب إتجــاه المجتمــع. ويعتبــر تطويــــر القـــوى العـــاملة العمـــانية المؤهلــة والموهوبــة التــي تســهم فــي 
ــة عــام 2019م. وفــي الجــدول  ــًا وذلــك حتــى نهاي ــًا دائًم ــر«” 457 موظًف قــوة الوطــن, واحــد مــن أهــم أهــداف الشــركة. يعمــل فــي “»تنوي
ــة  ــس مراجع ــي مجل ــون ف ــر«( ويعمل ــة )»تنوي ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب ــت ش ــجلون تح ــف مس ــاك 17 موظ ــان أن هن ــاه يوضح أدن
قواعــد التوزيــع.  الجــدول واالشــكال أدنــى يوضــح عــدد الموظفيــن العمانيــون والغيــر عمانيــون ونســبة التعميــن فــي كل وظيفــة وتوزيــع 

الموظفيــن حســب نــوع الوظائــف.

جدول 7:عدد الموظفين العمانيون والغير عمانيون 2019م

عدد العمانيينعدد الغير عمانيين التوزيع الوظيفي

01المدراء العموم والنّواب

بمــا  الفنيــة  اإلدارة  مــن  والصيانــة  العمليــات  مــدراء 
االوائــل المــدراء  211فيهــم 

214المدراء اإلداريين والماليين

755نّواب المدراء ورؤساء األقسام

671المهندسون 

167الفنييون 

1202اإلشراف والشؤون اإلدارية 

017مجلس مراجعة قواعد التوزيع

19438مجموع الموظفين
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الشكل 2: نسبة التعمين في كل وظيفة
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الشكل 3: توزيع الموظفين حسب نوع الوظائف
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بما فيها المدراء ا�وائل

1

المدراء
 العموم
والنّواب

المهارات والمؤهالت والتدريب
تدريــب وتطويــر الموظفيــن واحــد مــن أهــم أولويــات شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة »»تنويــر««. حيــث قدمــت الشــركة منــح دراســية 
ــا  ــم موظفيه ــة لمعظ ــرت 728 دورة تدريبي ــركة ووف ــن الش ــك دعمت ــة. وكذل ــا التطويري ــن خططه ــزء م ــا كج ــن موظفيه ــض م لبع
تشــمل مجموعــة مــن المهــارات التقنيــة والتجاريــة. الشــكل )4( يوضــح أن حوالــي  43% مــن مجمــوع موظفــي الشــركة قــد أنجــزو درجــة 

البكالريــوس أو الماجســتير.

الشكل 4: مؤهالت الموظفين في عام 2019م
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4243
التقرير السنوي لشركة تنوير 2019 التقرير السنوي لشركة تنوير 2019  4243

توزيع الموظفين حسب المناطق
كمــا يتضــح مــن الشــكل )5( بــأن 46٪ مــن مجمــوع موظفــي الشــركة يعملــون فــي المكتــب الرئيســي فــي مســقط ، أمــا النســبة الباقيــة 
منهــم فهــم موزعــون فــي مناطــق ترخيــص الشــركة حســب حاجــة وحجــم الشــبكات وتوزيــع العمــالء، وتقــوم المكاتــب اإلقليميــة ) 
21 مكتــب ( بالشــركة بتقديــم الدعــم المباشــر للعمــالء وتلبيــة متطلباتهم.وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن مكاتــب خدمــات الطــوارئ التــي 

يعمــل بهــا موظفــو العقــود الســتعادة الكهربــاء فــي حالــة اإلنقطاعــات ) مجمــوع 1,565 موظــف تعاقــدي( .

الشكل 5  : توزيع الموظفين حسب المناطق
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توزيع الموظفين حسب المناطق

14%

ظفار

12%

الوسطى

46%

مسقط

96%
نسبة التعمين

موظف غير ٌعماني
19

موظف ٌعماني
438

لجنة  فكرة اإلبداع الوظيفي 
وموظف الشهر والتكريم

قــد تــم إنشــاء لجنــة فكــرة اإلبــداع الوظيفــي وموظــف الشــهر 
والتكريــم علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة، وتهــدف اللجنــة 
ــي  ــكار الت ــأة األف ــن ومكاف ــن الموهوبي ــى الموظفي ــرف عل ــى التع إل

ــركة.  ــال الش ــب أعم ــن جوان ــب م ــن أي جان ــن أن تحس يمك

ــة  ــلوكيات اإليجابي ــى الس ــرف عل ــي التع ــة ه ــي للجن ــدف الرئيس اله
ــام واإلدارات  ــات واألقس ــراد والجماع ــم األف ــي تدع ــن الت للموظفي
فــي تحقيــق مهمــة »تنويــر« ورؤيتهــا وقيمهــا وتعزيزهــا. كمــا أنــه 
يســاعد فــي خلــق ثقافــة اإلحتــرام المتبــادل واإلعتــراف بالموظفين 
علــى جميــع المســتويات ومكافئتهــم علــى جهودهــم ، وتحســين 

اإلنتاجيــة اإلجماليــة للموظفيــن وجــودة العمــل.

)Rural Area VPN( هــي احــدى االفــكار التــي تــم تطبيقهــا فــي 
2019م والتــي توفــر اســتخدام مجانــي لتطبيقــات الشــركة  لجميــع 
موظفــي الشــركة فــي المناطــق الريفيــة المختلفــة. عــن طريقــه 
يســتطيع الموظــف أن يقــوم بإســتخدام جميــع تطبيقات الشــركة 
علــى ســبيل المثــال )نظــم المعلومــات الجغرافيــة و الملتقــى 
للموظفيــن  تســمح  بدورهــا  والتــي  إلــخ(  و....  اورايــن  و  اوراكل  و 
بالعمــل فــي أي مــكان دون الحاجــة لزيــارة مكتــب المقــر الرئيســي ، 
ممــا أدى هــذا الفكــرة الــى إلــى توفيــر التكاليــف التشــغيليه لشــركة 

ــري. ــليمان المعم ــف س ــرة  الموظ ــذه الفك ــدم ه . ق

كمــا كرمــت اللجنــة الموظفيــن فــي عــام 2019م لمســاهماتهم 
خدمــة  تحســين  إجــراءات  ذلــك  فــي  بمــا  الشــركة  فــي  البــارزة 
العمــالء ومشــاريع ليــن المنجــزة. أكملــت شــركة »تنويــر« عشــرة 
مشــاريع ليــن فــي عــام 2019م والتــي تهــدف إلــى تطويــر اآلليــات 
العمــل ورفــع كفاءتهــا وتحســين أســلوب عملهــا. يوضــح الجــدول 

ــام 2019م. ــالل ع ــزة خ ــن المنج ــاريع لي ــل مش ــاه تفاصي أدن

جدول 8: مشاريع منهجية »لين« لعام 2019م

الهدفأسم المشروعم.

تخفيض 20٪ في الموافقة على أوامر الشراء المؤجلةتخفيض أجراءات الموافقة على أوامر الشراء 1

لتقليل متوسط وقت عملية الموافقة بمقدار 5 أيامتخفيض الوقت لتوفير قطع الغيار2

لتوفير عملية إعادة هندسة فعالةإعادة هندسة عملية ترخيص الجهد العالي3

تطبيق نظام التظلمات الفعال على اإلنترنتنظام التظلمات والشكاوي اإللكتروني4

تحسين آلية واجراءات طلب مواد قطع الغيارتحسين آلية تجديد قطع الغيار5

لتنفيذ ذكاء البيانات الفَعالذكاء االعمال6

لتنفيذ نظام صيانة األصول المتكاملةتعزيز إدارة األصول7

لتبسيط الية تنفيذ المشاريعتعزيز عملية تنفيذ المشروع8

تحسين العملية لزيادة كفاءة قطع اإلتصالإعادة تصميم عملية قطع االتصال9

لتنفيذ نظام فعال لضمان سالمة جميع األجهزة والمعدات تسجيل األصول المحمولة10
المتنقلة
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المشتركين

المشتركين
العمالء واستهالك الطاقة

تقــوم الشــركة بخدمــة المشــتركين فــي مناطــق الترخيــص المحــددة لهــا بمختلــف أنحــاء ســلطنة عمــان. حيــث تقــوم  الشــركة بتوريد 
ــركة  ــة لش ــبكات تابع ــق ش ــن طري ــم ع ــة له ــر الطاق ــم توفي ــا يت ــض عمالئن ــزل وبع ــة بالدي ــاج الطاق ــة إنت ــالل 31  محط ــن  خ ــة م الطاق
تنميــة نفــط عمــان . وقــد زاد العــدد اإلجمالــي للمشــتركين بنســبة 5 ٪ حيــث ارتفــع مــن  39،773 مشــترك فــي عــام 2018م   إلــى 41،586  

مشــترك فــي عــام 2019م. الجــدول رقــم )9( يوضــح بيانــات المشــتركين خــالل عــام 2019م  حســب الفئــة واالســتهالك.

جدول 9:  بيانات المشتركين حسب الفئة واالستهالك في عام 2019م

أسم المشروع
استهالك الطاقةعدد المشتركين

م.و.سالعدد

59591,261القطاع الزراعي والسمكي

8,44394,688القطاع التجاري

28,465451,612القطاع السكني

3,555102,501القطاع الحكومي

)185(37القطاع الصناعي

8141,329وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

6829,528القطاع السياحي

342290,855*عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

41,5861,101,589المجموع

يوضــح الجــدول أعــاله بــأن 68 % مــن مشــتركي »تنويــر« هــم مــن القطــاع الســكني حيــث يســتهلكون نســبة 41 % مــن إجمالــي الطاقــة 
المــزودة.  بينمــا تبلــغ نســبة إســتهالك *التعرفــة المنعكســة علــى التكلفــة 26%  مــن إجمالــي الطاقــة المــزودة أمــا االســتهالك اإلجمالــي 

لباقــي الفئــات  فهــو حوالــي %33.

*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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الشكل 6 : نسبة المشتركين حسب الفئة
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@عمالء التعرفة
المنعكسة على

 التكلفة

القطاع
 السياحي

وزارة الدفاع
 والجهات العسكرية

 و ا�منية

القطاع
 الصناعي

القطاع 
الحكومي

القطاع
السكني

القطاع
التجاري

1.4%
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الزراعي

والسمكي

الشكل 7: نسبة االستهالك حسب فئات المشتركين
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 التكلفة
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 والجهات العسكرية

 و ا�منية

القطاع
 الصناعي
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القطاع
التجاري

8.3%

القطاع
الزراعي

والسمكي

توزيع المشتركين حسب المناطق
الجــدول  )10( والشــكل رقــم )9( يوضحــان توزيــع المشــتركين حســب المناطــق وفئــات االســتهالك.حيث يتضــح بأن معظم المشــتركين 

يتوزعــون فــي محافظتــي الوســطى و مســندم  بنســبة 43٪ 38٪ علــى الترتيــب  بينمــا 19٪  تتــوزع فــي محافظــة ظفار.

جدول 10: بيانات المشتركين حسب المناطق وفئات االستهالك في عام 2019م

توزيع 
المشتركين

المجموعمسندمالوسطىظفار

عدد 
المشتركين

استهالك 
الطاقة 

)م.و.س(

عدد 
المشتركين

استهالك 
الطاقة 

)م.و.س(

عدد 
المشتركين

استهالك 
الطاقة 

)م.و.س(

عدد 
المشتركين

استهالك 
الطاقة 

)م.و.س(

القطاع الزراعي 
21366,7232935,1768919,36259591,261والسمكي

1,49212,6082,80931,2344,14250,8478,44394,688القطاع التجاري

القطاع 
4,74682,61011,565173,78412,154195,21828,465451,612السكني

القطاع 
1,32336,80887729,2351,35536,4583,555102,501الحكومي

القطاع 
)185(37)191(7928)3(2الصناعي

وزارة الدفاع 
والجهات 

العسكرية 
واألمنية

391,7883218,9021020,6388141,329

القطاع 
2419,0694410,4756829,528)16(-السياحي

عمالء 
التعرفة 

المنعكسة 
على التكلفة

8939,288104109,759149141,807342290,855

7,904239,80615,711387,16917,971474,61441,5861,101,589المجموع

نسبة توزيع 
المستهلكين 

والطاقة
٪19٪22٪38٪35٪43٪43٪100٪100

* ملحوظة: تتضمن بيانات الوسطى جزيرة مصيرة )الشرقية( ، الداخلية ، محافظة الظاهرة.
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 الشكل 8: نسبة المشتركين واالستهالك )م.و.س( حسب المناطق

43%

38%

19%

43%

35%

22%

المشتركين االستهالك

الوسطى مسندم ظفار الوسطى مسندم ظفار

نمو المشتركين
وبشــكل عــام ، فقــد إرتفــع عــدد مشــتركي »تنويــر« بنســبة 5% فــي 2019م.حيــث بلغــت الزيــادة فــي عــام 2019م إلــى 1,813 مشــترك. الجــدول 

والشــكل التالــي يوضحــان النمــو  فــي عــدد المشــتركين علــى مــدى األربــع ســنوات الماضيــة.

جدول 11: النمو في عدد المشتركين

2016201720182019فئات المشتركين

443595564509القطاع الزراعي والسمكي

6,6408,4437,9217,181القطاع التجاري

24,57028,46527,26625,910القطاع السكني

3,5463,5553,4203,329القطاع الحكومي

61373335القطاع الصناعي

13281126115وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

66686867القطاع السياحي

0342375367عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

35,45841,58639,77337,513المجموع

٪6.8565.8

الشكل 9: النمو في عدد المشتركين

2016

35,458

37,513

39,773

41,586

201720182019

النمو في تزويد الكهرباء
ــي 1,106 ج.و.س  ــتركين حوال ــى المش ــزودة إل ــة الم ــة الطاق ــت كمي ــث بلغ ــركة حي ــة للش ــق المرخص ــي المناط ــاء ف ــد الكهرب ــع تزوي إرتف
مقارنــة مــع 1,073  ج.و.س فــي عــام 2018م. الجــدول  والشــكل ادنــى يوضحــان النمــو فــي تزويــد الكهربــاء على مــدى األربع ســنوات الماضية.

جدول 12: النمو في تزويد الكهرباء)م.و.س(

2016201720182019فئات المشتركين

91,26190,16944,64632,833القطاع الزراعي والسمكي

94,68896,37083,228132,921القطاع التجاري

451,612450,942451,348400,437القطاع السكني

102,501121,01491,426172,641القطاع الحكومي

59972247,467)185(القطاع الصناعي

41,32941,19535,61833,539وزارة الدفاع والجهات العسكرية واألمنية

29,52829,08030,50828,829القطاع السياحي

290,855243,580176,4740عمالء التعرفة المنعكسة على التكلفة

1,101,5891,072,950913,969848,667المجموع

٪3177.73.9
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 الشكل 10: النمو في تزويد الكهرباء

2016

848,667
913,969

1,072,9501,101,589

201720182019

إنتاج الطاقة 
الكهربائية
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إنتاج الطاقة الكهربائية
الطاقة الكهربائية المرسلة من المحطات الكهربائية للشركة والطاقة المشتراه

ــام  ــي ع ــن 730,586  م.و.س ف ــركة م ــات الش ــالل محط ــن خ ــة م ــبكات الكهربائي ــى الش ــلة إل ــة المرس ــة الكهربائي ــم الطاق ــع حج أرتف
ــى الشــبكات الكهربائيــة. كمــا  ــى 748.396  م.و.س فــي عــام 2019م   أي بإرتفــاع  بلــغ  2.4% مــن الطاقــة اإلجماليــة المرســلة إل 2018م إل
ــن  ــلة )م.و.س( م ــة المرس ــة الكهربائي ــح الطاق ــم )11( يوض ــكل رق ــام 2019م. الش ــي ع ــي 13.2% ف ــتراه حوال ــة المش ــي الطاق ــع إجمال ارتف
ــح  ــكل )12( يوض ــرة والش ــنوات األخي ــس الس ــي الخم ــع ف ــبكات التوزي ــى ش ــتراه  إل ــة المش ــركة والطاق ــة للش ــاء التابع ــات الكهرب محط

ــتراه 2019م. ــة المش ــركة والطاق ــة للش ــات الكهربائي ــن المحط ــلة م ــة المرس ــة الكهربائي ــبة الطاق نس

الشكل 11: الطاقة المرسلة من المحطات الكهربائية التابعة للشركة واجمالي الطاقة المشتراه )م.و.س(
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الشكل 12: الطاقة الكهربائية المرسلة من المحطات الكهربائية للشركة والطاقة المشتراه 2019م
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(الطاقة الشمسية)

الطاقة الكهربائية المنتجة حسب المحافظات
الشــكل البيانــي التالــي يوضــح حجــم الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة  فــي مناطــق الشــركة مــن خــالل محطاتهــا الكهربائيــة خــالل عــام 
2019م . كمــا هــو موضــح فــي الشــكل فــإن حوالــي 56% مــن إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة تــم مــن خــالل المحطــات الواقعــة فــي 
ــاء المنتجــة فــي كل مــن محافظتــي ظفــار ومســندم  40% و 4% علــى  محافظــة الوســطى، والمناطــق المجــاورة وبلغــت نســبة الكهرب

التوالــي .

الشكل 13: إنتاج الكهرباء حسب المناطق 2019م
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مالحظة: الطاقة المرسلة = اجمالي الطاقة المولدة)ميغاواط( ناقص استهالك الطاقة داخل المحطة.

كفاءة النظام
ــزل  ــي وقــود الدي ــي كيلــوواط ســاعة الموفــر للعمــالء مقســوًما علــى إجمال يمثــل قياســنا لفعاليــة إســتهالك الوقــود فــي النظــام )إجمال
الــالزم لتشــغيل أنظمتنــا )لتــر((. نظــًرا ألن بعــض طاقــة الشــركة يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر غيــر الديــزل )بشــكل رئيســي محطــة إنتاج 
الكهربــاء بالغــاز المســتلقة فــي مســندم باإلضافــة إلــى شــراء الطاقــة مــن شــركة تنميــة نفــط عمــان( فــإن الزيــادة فــي هــذه المصــادر ســوف 
تقلــل مــن االســتهالك الكلــي للديــزل. حيــث بلغــت كفــاءة اإلســتهالك الوقــود فــي النظــام 5.3 كيلــو واط فــي الســاعة لــكل لتــر مــن الوقــود 
فــي عــام 2019م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى زيــادة اســتخدام توليــد الطاقــة مــن محطــة تيبــات المســتقلة للغاز فــي محافظة مســندم. 

توضــح الشــكل 14 كفــاءة الوقــود مــن 2016م إلــى 2019م.

الشكل 14: كفاءة النظام )2016م-2019م(
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الطاقة المفقودة
ــركة  ــل الش ــام 2018م. وتواص ــي ع ــًة بـــ 11.69٪ ف ــام 2019م مقارن ــى 14.69٪ ع ــة( إل ــر الفني ــة والغي ــودة )الفني ــة المفق ــبة الطاق ــت نس وصل
جهودهــا لقيــاس فقــدان الطاقــة فــي »تنويــر« ألنهــا تــدرك أن هــذا المؤشــر سيســهم فــي إيجــاد حلــول لقيــاس األداء التشــغيلي وأداء 
التوريــد فــي الشــركة. إنتهــت الشــركة مــن دراســة حســاب الفاقــد )الفنــي والغيــر الفنــي( لطاقــة. كمــا أن هنــاك لجنــة برئاســة الرئيــس 
التنفيــذي تتكــون مــن فــرق التشــغيل والتزويــد والماليــة والتخطيــط  للبحــث والمتابعــة لتحديــد الفاقــد فــي الطاقــة بدقــة. وشــهدت 
ــن  ــي م ــركة والت ــه للش ــق المرخص ــع المناط ــي جمي ــد ف ــام الفاق ــة نظ ــر ومراقب ــداد التقاري ــي إع ــنًا ف ــن تحس ــك الحي ــذ ذل ــركة من الش

ــى الحــد مــن الفاقــد فــي المســتقبل. ــؤدي إل المتوقــع أن ت

الشكل 15: الطاقة المفقودة الفنية و غير الفنية)2017م-2019م(
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تحلية المياه
النمو في تحلية المياه

ضمــن أنشــطتها الخاضعــة للتنظيــم، تقــوم شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة “»تنويــر« بإنتــاج الميــاه المحــالة مــن خــالل 6 محطــات 
وتوجــد فــي كل مــن )محافظــة مســندم كمــزار ومحافظــة الوســطى والدقــم و مصيــرة و صوقــرة و أبومضابــي ومحافظــة ظفــار 
والحالنيــات( وتقــوم “»تنويــر«” بتزويــد كميــة الميــاه المحــالة بالجملــة إلــى الهيئــة العامــة للميــاه والميــاه، حيــث تــم إنتــاج حوالــي  
3,450,832 متــر مكعــب مــن الميــاه المحــالة خــالل عــام 2019م، وهــي أقــل بنســبة 2 %عــن اإلنتــاج فــي عــام  2018م والــذي بلــغ  3,663,004 
متــر مكعــب مــن الميــاه المحــالة. وكمــا هــو واضــح فــي الشــكل رقــم )16( ان يبلــغ نســبة الميــاة المحــالة مــن خــالل محطــات التحليــة 
بمحافظــة الوســطى 95%؛ معظمهــا مــن محطــة الدقــم 50% ومحطــة مصيــرة 43% مــن اجمالــي الميــاه المحــاله، أمــا النســبة المتبقيــة 

فقــد تــم إنتاجهــا مــن محطــات التحليــة األخــرى.

جدول 13: النمو في إنتاج مياه التحلية )2018م-2019م(

المحطة

القدرة 
االنتاجية 
للمحطة 
)م3/فاليوم(

نمو المياه المياه المرسلة م3المياه المنتجة م3
المرسلة

2018201920182019٪

-3٪8,0001,790,3691,812.9341,751,7441,696,900الدقم

-2٪6,1001,655,4701,580,3511,485,1871,452,085مصيرة

33٪45075,570100,07174,37698,899كمزار

14٪20044,12549,90743,17349,200ابومضابي

-6٪25044,48342,14444,07741,560صوقرة

10٪19052,98758,21952,27557,492الحالنيات

-2٪15,1903,663,0043,643,6263,450,8323,396,136المجموع

مالحظة: 1 متر مكعب = 220 جالون

الشكل 16: نسبة مياه التحلية المرسلة لكل محطة لعامي  2018م و 2019م
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ل  عما أل ا
التطويريــة

فــي »تنوير«

األعمال التطويرية في »تنوير«
المشاريع االستثمارية

ــبكات 11 ك.ف  ــر ش ــا، وتطوي ــاء وتجديده ــات الكهرب ــيع محط ــك توس ــي ذل ــا ف ــول، بم ــي األص ــية ف ــتثماراتها الرئيس ــركة اس ــت الش واصل
و  33 ك.ف و 132 ك.ف ومــا يرتبــط بهــا مــن طاقــة للمحطــات الفرعيــة. ومــن المتوقــع أن تؤفــر هــذه المشــاريع الطلــب المتوقــع علــى 

الكهربــاء فــي المناطــق امتيــاز الشــركة . ويوضــح الجــدول أدنــاه قائمــة بأكبــر 10 مشــاريع فــي عــام 2019م.

جدول 14: قائمة بأكبر 10 مشاريع في 2019م

قيمة المناقصه وصف المشروعرقم المناقصة
)ر,ع(

أعمال الهندسة والشراء لمحطة توليد كهرباء )2×10 م.ف.ا _ 33/11 ك.ف( لمحطة 39 /2017
946,155وادي أسود في والية عبري بمحافظة الظاهرة

859,993مــــشــروع تطوير نظام اإلمداد بالكهرباء في خصب29 / 2018

2019 / 22
أعمال الهندسة والشراء إلنشاء محطة المحوالت الريسة لتغذية التيار الكهربائي

 لـ )250( منزل اجتماعي بوالية المزيونة - محافظة ظفار
806,923

656,700تمديد التيار الكهربائي لبعض القرى بوالية مصيرة - محافظة جنوب الشرقية24 / 2019

2018 /03
تمديد خط كهربائي 33 ك.ف من شبكة الكهرباء التابعة لشركة تنمية نفط عمان 
وإنشاء محطة محوالت سعة )2×1 م.ف.أ - 11/33 ك.ف( بمنطقة فتخيت - محافظة 

ظفار  
504,874

أعمال الهندسة والشراء إلمدادات الطاقة الكهربائية للمنطقة الصناعات 33 / 2018
378,357السمكية بوالية الدقم بمحافظة الوسطى

365,430توسيع محطة كهرباء مضي - محافظة ظفار10 / 2019

298,515توسعة محطة المحوالت الرئيسة القائمة بوالية هيماء سعة )2×10 م.ف.ا _ 33/11 ك.ف(  5/ 2019

291,185تزويد منطقة مرمول بمحافظة ظفار بالتيار الكهربائي09/ 2019

تزويد الطاقة الكهربائية للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بوالية الدقم 36 / 2018
91,290بمحافظة الوسطى
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المشاريع المنجزة في لمشاريع المنجزة في 20192019مم
تقـــوم »تنوير« بتحســـين خدمات توصيـــل وتوزيـــع الكهرباء في تقـــوم »تنوير« بتحســـين خدمات توصيـــل وتوزيـــع الكهرباء في 
جميع مناطق امتياز الشـــركة من خالل إنشـــاء مشـــاريع جديدة جميع مناطق امتياز الشـــركة من خالل إنشـــاء مشـــاريع جديدة 
وصيانـــة الشـــبكة الكهربائية والخطـــوط الهوائية ونســـتعرض وصيانـــة الشـــبكة الكهربائية والخطـــوط الهوائية ونســـتعرض 

أهـــم المشـــاريع المنجزة خـــالل هذا العـــام على النحـــو التالي:أهـــم المشـــاريع المنجزة خـــالل هذا العـــام على النحـــو التالي:

مشروع الربع الخالي:
بتكلفـــة إجماليـــة قدرهـــا  بتكلفـــة إجماليـــة قدرهـــا  407407,,063063,,22 ريـــال عمانـــي قامـــت »تنوير«  ريـــال عمانـــي قامـــت »تنوير« 
بتشـــغيل الخـــط الجديـــد بجهـــد بتشـــغيل الخـــط الجديـــد بجهـــد 3333 )ك.ف(  مـــن محطـــة جبال  )ك.ف(  مـــن محطـــة جبال 
التابعـــة لشـــركة تنميـــة نفـــط عمـــان و المحطـــة الرئيســـية  التابعـــة لشـــركة تنميـــة نفـــط عمـــان و المحطـــة الرئيســـية  
الجديـــدة بســـعة )الجديـــدة بســـعة )22**1010 م.ف.أ( للمركـــز الحـــدودي )رملـــة خيلـــه(  م.ف.أ( للمركـــز الحـــدودي )رملـــة خيلـــه( 
التابع لشـــرطة عمان الســـلطانية بالربـــع الخالي فـــي والية عبري التابع لشـــرطة عمان الســـلطانية بالربـــع الخالي فـــي والية عبري 

بمحافظـــة الظاهـــرة . بمحافظـــة الظاهـــرة . 

يحتوي المشروع على ثالث أقسام وهي: يحتوي المشروع على ثالث أقسام وهي: 

تمديـــد لوحـــة المفاتيـــح الموجـــودة لشـــركة تنميـــة نفط تمديـــد لوحـــة المفاتيـــح الموجـــودة لشـــركة تنميـــة نفط   		
عمـــان بتركيـــب لوحـــة مفاتيـــح  جهـــد  )عمـــان بتركيـــب لوحـــة مفاتيـــح  جهـــد  )3333 ك.ف( . ك.ف( .

انشـــاء خـــط جهـــد انشـــاء خـــط جهـــد 3333 ك.ف مـــن محطـــة جبـــال التابعـــة  ك.ف مـــن محطـــة جبـــال التابعـــة   		
لشـــركة تنميـــة نفـــط عمـــان لمســـافة و قدرهـــا لشـــركة تنميـــة نفـــط عمـــان لمســـافة و قدرهـــا 5858 كـــم . كـــم .

		   ) ف  ك.    ) ف  ك.   1111  / ك.ف    / ك.ف   3333( رئيســـة  محـــوالت  محطـــة  )انشـــاء  رئيســـة  محـــوالت  محطـــة  انشـــاء 
 . . متكاملـــة  متكاملـــة 

توصيل كابـــل ارضي بجهـــد توصيل كابـــل ارضي بجهـــد 1111 ك.ف للمركز الحـــدودي بالربع  ك.ف للمركز الحـــدودي بالربع   		
الخالـــي لمســـافة و قدرها الخالـــي لمســـافة و قدرها 33 كم  كم 

محطة كهرباء الظفرات
بتكلفـــة إجمالية قدرهـــا بتكلفـــة إجمالية قدرهـــا 457457,,269269,,11 ريـــال عماني، أنهـــت »تنوير«  ريـــال عماني، أنهـــت »تنوير« 
مـــن تصميـــم وتوريـــد وإعـــادة تأهيـــل محطـــة إنتـــاج  كهربـــاء مـــن تصميـــم وتوريـــد وإعـــادة تأهيـــل محطـــة إنتـــاج  كهربـــاء 
الظفـــرات بســـعة الظفـــرات بســـعة 3.53.5 ميجـــاوات لتغطيـــة الطلـــب فـــي منطقة  ميجـــاوات لتغطيـــة الطلـــب فـــي منطقة 

  . ت ا لظفر .  ا ت ا لظفر ا

تشغيل الخط الكهربائي الجديد لمنطقة 
الصناعات السمكية بوالية الدقم

ــد )33 و 11 ك.ف(  ــر«  بتشــغيل الخــط الكهربائــي الجدي قامــت »تنوي
لمنطقــة  م.ف.أ(   2x6  ( بســعة  الجديــدة  الفرعيــة  المحطــة  و 
الصناعــات الســمكية فــي واليــة الدقــم بمحافظــة الوســطى بعــد 

إكمــال الفحوصــات الالزمــة  . 

 يتكون المشروع من ثالث أجزاء وهي كتالي:

الجــزء االول: إنشــاء خــط وكوابــل الجهــد ) 33 ك.ف ( مــن  	
بالدقــم بمســافة 14 كــم.  الجنوبيــة  محطــة 

الجــزء الثانــي: إنشــاء محطــة فرعيــة جديــدة خارجيــة فــي  	
كيلوفولــت    11/33 بجهــد  الســمكية  الصناعــات  منطقــة 

  . أمبيــر  2x6ميجافولــت  مقدارهــا   إجماليــة  وبســعه 

ــن  	 ــرب م ــدة بالق ــع جدي ــي توزي ــاء محطت ــث : انش ــزء الثال  الج
مســتثمري منطقــة الصناعــات الســمكية وتبلــغ ســعة كل 

منهــا 1 م.ف.أ )11/ 033 ك.ف( .

 هــذا المشــروع يأتــي فــي إطــار الخطــط التطويريــة التــي تقــوم بهــا 
الشــركة بهــدف تحســين خدمــات الكهربــاء للمشــتركين فــي 
ــام   ــع الع ــروع مطل ــل بالمش ــركة العم ــدأت الش ــق، ب ــك المناط تل

2019م بتكلفــة إجماليــة بلغــت 378,357  ريــال عمانــي.
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إنجازات إدارة األصول 2019م
يواصل قسم إدارة األصول تطبيق نظام إدارة حالة األصول  )CBRM(والتي بدورها تمكن الشركة من استخدام المعلومات الحالية  	

لألصول والمعرفة الهندسية والتجربة العملية للتنبؤ بحالة األصول في المستقبل ، ومعرفة اداء األصول ، واألخطار المترتبة في 
حالة فشل األصول األكثر أهمية في الشبكة الكهربائية ، وفي اآلونة األخيرة لقد قام فريق ادارة األصول بتبني مشروع جديد يهدف 
الي فحص وقياس حالة األصول في المغذيات الرئسية في الشبكة الكهربائية وذالك بإستخدام اجهزة قياس خاصة متمثلة في 
الكيمراء الحرارية وكيمراء قياس مادة الكورونا ، وجهاز اختبار صالبة القطب الخشبي وأدوات التفريغ الجزئي .وحتى عام 2019م ، كان 

إجمالي األصول التي تم فحصها 65 محوًلا و 196 لوحة مفاتيح كهربائية و 6 من المغذيات ذات الجهد 11 كيلو فولت.

نجحــت شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــه »»تنويــر«« فــي  	
تجديــد الشــهادة الدوليــة المعتمــده لنظــام إدارة األصــول 
ــزو 55001 .ولقــد تــم إجــراء هــذا التدقيــق مــن قبــل الشــركة  أي
الدوليــة  )Lloyd’s Register(التــي عملــت علــي التحقــق مــن 
إغــالق جميــع المالحظــات الســابقة ، وتقييــم التطويــر فــي 
ــام  ــة لنظ ــر الدولي ــتمر لمعايي ــال المس ــول و اإلمتث إدارة األص

ادارة األصــول أيــزو 55001.     

تدقيــق محطــات الطاقــة: أجــرت »تنويــر« تدقيًقــا ألكبــر 6 محطــات ديــزل فــي عــام 2019م. وكان الهــدف مــن التدقيــق هــو إجــراء  	
تحقيــق شــامل عــن كيفيــة اســتخدام بيانــات محطــة الطاقــة وتســجيلها . شــمل هــذا التدقيــق األحمــال الكهربائيــة التــي تســجل 
بالســاعة و الطاقــة المولــدة و الطاقــة المســتهلكة داخــل محطــة توليــد الطاقــة والطاقــة المصــدرة للشــبكة . أظهــرت نتائــج 
هــذا التدقيــق أن النســبة المئويــة لإلســتهالك الداخلــي للقطاعــات )المســتهلكة إلــى الطاقــة المولــدة( تختلــف بيــن أشــهر 

األحمــال القصــوى و المنخفضــة.

عــالوة علــى ذلــك ، فــإن متوســط المواقــع ال 6 كان بيــن )3٪ - 5٪( بينمــا الدقــم هــي األعلــى )10٪ -15٪( وذلــك بســبب اســتهالك الطاقــة 
لمحطــة تحليــة الميــاة بالدقــم. كمــا أكــدت الدراســة إلــى أنــه لــم يتــم العثــور علــى أخطــاء فــي إدخــال الســجالت اليوميــة لأليــام التــي تــم 

أخــذ عينــات منها.حيــث تــم أخــذ عينــات مــن إجمالــي 18 يوًمــا لـــ 6 محطــات طاقــة تــم تدقيقهــا.
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نظــم المعلومــات الجغرافيــة: تــم إعــداد و إعتمــاد  الخطــة اإلســتراتيجية لنظــم المعلومــات الجغرافيــة الخاصــة بالمرحلــة الثانيــة  	
وفًقــا للهيــكل أدنــاه:

الخطة ا�ستراتيجية لنظم المعلومات 
الجغرافية للمرحلة الثانية 

الموارد البشرية  التطبيقات و ا�دوات تحديث البيانات  هيكلة  النظام 

هيكلــة  النظــام : الهــدف مــن هــذا الجــزء هــو إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة الحاليــة لنظــم المعلومــات الجغرافيــة  بمــا فــي ذلــك  	
األجهــزة والبرامــج للســماح للتطبيقــات الجغرافيــة الجديــدة العمــل بكفــاءة والتغلــب علــى المشــاكل  مثل  الســرعة فــي المكاتب 

اإلقليميــة.

ــمل  	 ــي تش ــة ، والت ــات الجغرافي ــم المعلوم ــات نظ ــة بيان ــادة دق ــى زي ــات ال ــده البيان ــر قاع ــاعد تطوي ــوف يس ــات: س ــث البيان تحدي
ــتركين. ــة للمش ــالت الخاص ــن 132 ك.ف وتوصي ــع م ــبكة التوزي ــة وش ــات الطاق محط

التطبيقــات و األدوات:  تهــدف هــذا الجــزء الــى تطويــر واجهــة المســتخدم والتــي تتضمــن لوحــة تحكــم ببيانــات األصــول وأدوات  	
بحــث لإلســتفادة مــن المعلومــات المتاحــة.

المــوارد البشــرية: ســوف يشــمل فريــق نظــم المعلومــات الجغرافيــة المســاح الميدانــي للبيانــات الجغرافيــة وتحديــث البيانــات  	
وإدارة قواعــد البيانــات ودعــم المســتخدم النهائــي وموظفــي تطويــر النظــام.

التزويد وخدمة العمالء
ــركة  ــالء والش ــن العم ــة بي ــى العالق ــد عل ــاع التزوي ــظ قط ــث يحاف ــالء. حي ــة العم ــو خدم ــر« ه ــي »تنوي ــد ف ــاع التزوي ــي لقط ــدور األساس ال
ويهــدف إلــى اســتمرار تحســين رضــا العمــالء. هنــاك عــدد مــن اإلنجــازات والمبــادرات المنجــزة فــي 2019 مــن قبــل قطــاع التزويــد مثــل مــا 

يلــي:

إطــالق برنامــج إدارة عالقــات العمــالء الجديــد: فــي عــام 2019م تــم إطــالق برنامــج إدارة عالقــات العمــالء الجديــد لتعزيــز بيانــات  	
العمــالء وســهولة إدخــال البيانــات والتحقــق منهــا. كمــا يحتــوي اإلصدارالجديــد علــى ميــزة نظــام إدارة وتتبــع أداء قــراءة العــدادات.

ــر«  	 ــث أن »تنوي ــة. حي ــالء ذات الصل ــات العم ــر معلوم ــالل توفي ــن خ ــداد 2020م م ــي تع ــيًا ف ــر« دوراً رئيس ــب »تنوي ــداد 2020م: تلع تع
قامــت بتحديــث معظــم معلومــات العمــالء بالتنســيق مــع جهــات أخــرى مثــل المركــز الوطنــي لإلحصــاء وشــرطة عمــان 

الســلطانية

خدمــة العمــالء:  لقــد قامــت الشــركة بتنظيــم حمــالت توعيــة للعمــالء، ومــن خــالل هــذه الحمــالت تــم تعريــف العمــالء عــن  	
ــاء وشــرح فاتــورة الكهربــاء ــواع تعرفــة الكهرب أن

تطبيــق نظــام القــراءة عــن بعــد: فــي 2019م قامــت الشــركة فــي تطبيــق نظــام القــراءة عــن بعــد، حيــث تــم اســتبدال عــدادات  	
الكهربــاء لكبــار المشــتركين والذيــن يمثلــون 30 ٪ مــن إجمالــي الطاقــة المنتجــة. علمــآ بــأن المشــروع سيســتمر فــي عــام 2020م 

بهــدف تغطيــة المزيــد مــن الحســابات.

ــة  	 ــائل النصي ــق الرس ــن طري ــر ع ــال الفواتي ــك بإرس ــا، وذل ــاء الكتروني ــر الكهرب ــع فواتي ــى توزي ــركة ال ــعى الش ــر: تس ــع الفواتي توزي
ــا. ــي غالب ــد اإللكترون ــر البري ــة عب ــر الحكومي ــع الفواتي ــم توزي ــا يت ــي، كم ــد اإللكترون ــرة والبري القصي

إدارة المتأخــرات: يقــوم فريــق إدارة المتأخــرات فــي الشــركة باإلجتماعــات ومتابعــة العمــالء المتأخريــن فــي دفــع متأخــرات  	
إســتهالك الكهربــاء وذلــك بتقديــم خطــط تقســيط ميســرة لدفــع هــذه المتأخــرات

قنــوات التحصيــل: توفــر الشــركة عــددة قنــوات لدفــع فاتــورة الكهربــاء، وذلــك لضمــان أن الخدمــات فــي متنــاول جميــع العمــالء،  	
وذلــك باســتخدام التقنيــات الحديثــة وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة. حيــث يمكــن للعميــل دفــع فاتــورة الكهربــاء فــي أي وقــت مــن 

المنــزل.



التقرير السنوي لشركة تنوير 2019 66 66

مركــز التواصــل: بالتنســيق مــع دائــرة اإلعــالم، تــم إرســال رســائل توعيــة مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي والزيــارات  	
الميدانيــة فــي جميــع مناطــق الشــركة.

إدفع فاتورتك في اي وقت

Pay your bill at anytime

مراقبة األسعار والدعم المالي
اســتنادا الــى األوامــر الســامية القاضيــه بمنــح هيئــة المنطقــة االقتتصاديــة الخاصــة بالدقــم ممارســة اختصاصــات هيئــة تنظيــم 
الكهربــاء الــواردة فــي قانــون تنظيــم وتخصيــص قطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2004/78 

ــا. ــت إدارته ــه تح ــة الواقع ــه اإلقتصادي ــدود المنطق ــي ح ــك ف وذل

مــن بدايــة عــام 2020م ســوف تتعامــل شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــه »تنويــر« مــع كل مــن هيئــة تنظيــم الكهربــاء عمــان وهيئــة 
ــق  ــدود المناط ــي ح ــركة وف ــه للش ــاز التابع ــق اإلمتي ــن مناط ــي كل م ــتركين ف ــة المش ــم لخدم ــة بالدق ــة الخاص ــة اإلقتصادي المنطق

ــا. ــت ادارة كل منهم ــه تح الخاضع

تعمــل »تنويــر« تحــت اليــة مراقبــة األســعار RPI-X الــذي يغطــي أنشــطة اإلنتــاج )التوليــد / التحليــة( ، النقــل ، التوزيــع والتزويــد. يتــم تحديــد 
ــمح ل  ــي تس ــة والت ــة الخاص ــة اإلقتصادي ــة المنطق ــاء وهيئ ــم الكهرب ــة تنظي ــل هيئ ــن قب ــر« م ــة ل »تنوي ــعار الحالي ــي األس ــم ف التحك

»تنويــر« باســترداد تكاليــف التشــغيل باإلضافــة إلــى تحديــد وتوفيــر مخصصــات تمويــل لإلســتثمارات الرأســمالية.

ــة الخاصــة بالدقــم  ــاء عمــان وهيئــة المنطقــة اإلقتصادي ــة عــام 2019م أنهــت الشــركة بالتعــاون مــع هيئــة تنظيــم الكهرب وفــي نهاي
مــن مراجعــه خطــة مراقبــة التحكــم باألســعار )2018م -2021م( كمــا قامــت بتحديــد وتحديــث آليــة التحكــم فــي األســعار للفتــرة 
)2020م-2021م( وتــم تحديــد متطلبــات النفقــات التشــغيليلة ومتطلبــات النفقــات الرأســمالية المطلوبــة فــي الفتــرة مــن )2020م -2021م(. 

مساهمة 
الشركة في 

خدمة المجتمع



6869
التقرير السنوي لشركة تنوير 2019 التقرير السنوي لشركة تنوير 2019  6869

همة  مسا
في  الشركة 

خدمة المجتمع
مسابقة جائزة »»تنوير« للتميز 2019م”

دشــنت »تنويــر« مســابقة »جائــزة »تنويــر« للتميــز 2019« لفئــة 
طــالب المــدارس فــي محافظــة مســندم وذلــك بالتعــاون مــع 
للتربيــة  العامــة  بالمديريــة  متمثلــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
ــي  ــزة ف ــاريع الفائ ــن المش ــالن ع ــم االع ــة. وت ــم بالمحافظ والتعلي
ــدارس  ــة الم ــة طلب ــى توعي ــزة إل ــدف الجائ ــب، وته ــا خص ــدق أتان فن
بالتقليــل مــن اإلنبعاثــات الكربونيــة الضــارة نشــر ثقافــة الترشــيد 
بالمشــاركة  لهــم  الفرصــة  إتاحــة  حيــث  مــن  واإلســتدامة 
بأفكارهــم وابتكارهــم، واإلهتمــام بمبــادرات الطاقــة المتجــددة 
وتأســيس األجيــال القادمــة عليهــا وإشــراك الطــالب وتطويرهــم 

فــي مجــال الطاقــة الكهربائيــة.

وحرصــت »تنويــر« مــن خــالل هــذه المســابقة علــى غــرس ثقافــة 
اإلبــداع واإلبتــكار والتميــز فــي قطــاع التعليــم، بــدًءا بالمدرســة 
وانطالًقــا إلــى المعلــم، وتتويًجــا بالطالــب، إيماًنــا منهــا بشــد عضــد 
المجتمــع عبــر تحفيــز أجيــال المســتقبل، لينطلقــوا بعدهــا بحريــة 
اإلبــداع واإلبتــكار والتميــز خدمــًة للوطــن  آفــاق رحبــة مــن  إلــى 

والبشــرية، وتحقيًقــا للتنميــة المســتدامة

ضمــت المســابقة أكثــر مــن 100 طالــب وطالبــة مــن 12 مدرســة 
فــي محافظــة مســندم، واســتهدفت المســابقة طلبــة المــدارس 
صفــوف )9 - 11(، وتــم تحديــد معاييــر للمســابقة تتعلــق فــي مجاالت 
الطاقــة المتجــددة والســالمة مــن مخاطــر الكهربــاء والمحافظــة 

علــى البيئــة واالســتدامة.

حيــث تــم تشــكيل فريــق لجنــة التقييــم المكونــة مــن مجموعــة 
بمحافظــة  والتعليــم  للتربيــة  العامــة  المديريــة  موظفــي  مــن 
مســندم، وكذلــك أعضــاء مــن »تنويــر« برئاســة المديــر اإلقليمــي 
المــدارس  لتقييــم  وذلــك  مســندم،  بمحافظــة  للشــركة 
وأهميتــه  وخصائصــه  المشــروع  فكــرة  حيــث  مــن  المشــاركة 
العمليــة  والتجربــة  المشــروع  مــن  الجــدوى  وكذلــك  واإلبتــكار 

ومــدى تطبيــق الفكــرة فــي إمكانيــة اســتخدامها.

 

للخير نمشي
ــدة  ــر« بع ــت »تنوي ــة، قام ــؤولية اإلجتماعي ــادرات المس ــن مب ضم
فعاليــات فــي مختلــف مناطــق امتيازهــا لدعــم المجتمــع واألفــراد 
ــعار  ــت ش ــري تح ــوق الخي ــة الس ــات فعالي ــذه الفعالي ــم ه ــن أه وم
)للخيــر نمشــي( يــوم األربعــاء الموافــق 27 مــارس بهــدف تشــجيع 
ومواهبهــم  منتجاتهــم  لعــرض  الشــركة  موظفــي  مشــاركة 
الخيــري  الســوق  وافتتــح  العيــد.  لكســوة  الخيــري  الســوق  فــي 
المهنــدس/ صالــح بــن ناصــر الرمحــي الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
حيــث  الرئيســي،  المكتــب  وموظفــي  التنفيذيــة  اإلدارة  بحضــور 
أشــاد الرئيــس التنفيــذي بأهميــة مثــل هــذه الفعاليــات والتــي تعــد 
مــن األعمــال التطوعيــة فــي المجتمــع، كمــا تعــد نشــاًطا إنســانًيا 
مهًمــا يســاهم فــي تعزيــز مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة، وتعزيــز 

ــاء. ــة العط ثقاف

 

أطفال »تنوير« .. أجيال الطاقة المتجددة

ــي  ــر« ف ــي »تنوي ــاء موظف ــل ألبن ــة عم ــي ورش ــددة«، وه ــة المتج ــال الطاق ــر« .. أجي ــال »تنوي ــوان »أطف ــت عن ــة تح ــر« فعالي ــت »تنوي نظم
مجــال الطاقــة المتجــددة قدمهــا الدكتــور جمــال بــن ناصــر الصباحــي أســتاذ ومحاضــر بجامعــة الســلطان قابــوس بمشــاركة أكثــر مــن 
40  طفــل، حيــث تعرفــوا علــى أنــواع الطاقــة المتجــددة ودورهــا فــي حفــظ الطاقــة وحمايــة البيئــة، كمــا زاروا مشــروع الطاقــة الشمســية 
فــي مبنــى الشــركة الرئيســي  مــن خــالل الفعاليــة والتــي تــم توفيــر شــرح مبســط عــن آليــة عمــل األلــواح الشمســية وكيفيــة مســاهمتها 
فــي ترشــيد الكهربــاء. أمــا فــي الجانــب العملــي فلقــد صنــع المشــاركين توربينــات ريــاح مــن خــالل بعــض المــواد القابلــة للتدويــر، رافقتــه 

فقــرة ترفيهيــة ومــن ثــم تكريــم جميــع المشــاركين .
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األسبوع الوطني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
شــاركت »تنويــر« بخصــب فــي األســبوع الوطنــي للعلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات بدعــوة مــن مديريــة التربيــة والتعليــم 
بمســندم، تمثلــت مشــاركة الشــركة كأحــد أعضــاء لجنــة التحكيــم لالبتــكارات الطالبيــة المشــاركة فــي المعــرض، وكانــت لهــا حلقــة 

نقاشــية حــول االبتــكارات ودور المؤسســات فــي تشــجيع االبتــكار.

حملة ترشيد الكهرباء 
بهــدف حملــة ترشــيد الكهربــاء الــى تعزيــز ثقافــة الترشــيد وحفــظ الطاقــة مــن خــالل توعيــة أفــراد المجتمــع بضــرورة ترشــيد الكهربــاء 
ــي  ــركة ف ــاز الش ــق امتي ــض مناط ــة بع ــتهدفت الحمل ــة، واس ــال القادم ــل األجي ــن أج ــيد م ــة الترش ــي بأهمي ــا والوع ــب مخاطره وتجن

محافظــة مســندم، والوســطى وظفــار واســتمرت علــى مــدار الســنة. 

»تنوير« تنظم حملة لتنظيف الشواطئ
تحــت شــعار »خــال نتعــاون.. نحافــظ علــى البيئــة«، نظمــت »تنويــر« 
حملــة لتنظيــف الشــواطئ وذلــك بالتعــاون مــع مدرســة مشــاعل 
العلــم للتعليــم األساســي بواليــة مصيــرة ومدرســة رأس مدركــة 
للتعليــم األساســي بالدقــم. وخــالل الحملــة، قــام المشــاركون 
طالًبــا   60 بحضــور  الدقــم  وشــاطئ  مصيــرة  شــاطئ  بتنظيــف 
للمشــاركة فــي عمليــات إزالــة المخلفــات فــي بــادرة لترســيخ 
قيــم المحافظــة علــى النظافــة وتعزيــز مفاهيــم الحفــاظ علــى 

ــا. ــكل مرتاديه ــة ل ــى جميل ــواطئ لتبق ــتدامة الش اس

فعالية معُا نحافظ على البيئة
الجديــد  للمبنــى  تشــجير  مبــادرة  بتنظيــم  »تنويــر«  قامــت 
ممثلــة  ظفــار  بلديــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  ظفــار  بمحافظــة 
ــع  ــي المجتم ــجير ف ــة التش ــر ثقاف ــجير لنش ــق والتش ــرة الحدائ بدائ

بفوائدهــا.. الوعــي  ونشــر  ولموظفيهــا 

وتأتــي المبــادرة لتكمــل جهــود الشــركة لغــرس القيــم اإليجابيــة 
وتطبيــق مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة مــع المؤسســات الحكوميــة 

والخاصــة بمــا يخــدم المجتمــع بكافــة فئاتــه وأفــراده. 

 
البيانات 

التشغيلة
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البيانات التشغيلة
شبكة ظفار

جدول 15: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2019م - ظفار

السعة االنتاجية محطة اإلنتاج
المركبة )ك.و(

اقصى الطلب 
اجمالي االنتاج الشهر)ك.و(

)م.و.س(
صافي االنتاج 

)م.و.س(

الوقود 
المستهلك 

)000 لتر(

2,2981,667738مايو1,565525الحالنيات

4,0023,9551,149سبتمبر2,0121,100أندات

1,0441,035435أغسطس1,200218عيون

2,7322,721799سبتمبر1,680613بربزوم

10,73310,7173,320مايو4,3792,273ذهبون

1,4151,408511سبتمبر900340فتخيت

4,2904,2631,322سبتمبر2,9001,230هرويب

417410150مايو400230* محويس

1,5531,541525مايو2,780780* مقشن

40,51738,99911,061سبتمبر10,0009,410المزيونة

4,0484,0231,218يونيو3,4001,070ميتن

2,1602,153770يونيو1,100470مطوره

158,829153,24038,055يونيو48,70225,600سيح الخيرات

42,66641,44210,607يونيو23,0008,790شهب اصعيب

6,0626,0072,020إبريل ومايو4,7001,190شربثات

543538171مايو1,170380توسنات

9,6689,2042,747يونيو3,8722,270مضي

13,28113,1024,291يونيو5,0002,770حاسك

4,3023,3011,281يونيو10,0001,458فرشت قتبيت

 128,760  310,560299,72681,170

* تم اغالق محطتي محويس ومقشن في عام 2019

شبكة ظفار

جدول 16: عدد محطات التوزيع )11 / 0.415 ك.ف( عام 2019م - ظفار

عدد المحطاتنوع المحطة

147محطات التوزيع األرضية

633محطات التوزيع المحمولة »الهوائية«

780إجمالي محطات التوزيع

جدول 17: طول خطوط الشبكة في عام 2019م - ظفار

الخطوط األرضيةمستوى الجهد
 )كيلومتر(

الخطوط الهوائية 
اإلجمالي)كيلومتر(

---١٣٢ )ك.ف(

3332839871 )ك.ف(

11110854964 )ك.ف(

1421,6931,835اإلجمالي
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شبكة مسندم

جدول 18: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2019م - مسندم

السعة االنتاجية محطة اإلنتاج
المركبة )ك.و(

اقصى الطلب 
اجمالي االنتاج الشهر)ك.و(

)م.و.س(
صافي االنتاج 

)م.و.س(

الوقود 
المستهلك 

)000 لتر(

1,6361,563502يونيو5,9351,600دبا

899133206أغسطس79,59044,860 * خصب 

28,22026,9357,956يونيو11,3006,570مدحاء

   30,75528,6318,664

* محطة إحتياطية

جدول 19: عدد محطات التوزيع )11 / 0.415 ك.ف( عام 2019م - مسندم

عدد المحطاتنوع المحطة

454محطات التوزيع األرضية

326محطات التوزيع المحمولة »الهوائية«

780إجمالي محطات التوزيع

جدول 20: طول خطوط الشبكة في عام 2019م - مسندم

الخطوط األرضيةمستوى الجهد
 )كيلومتر(

الخطوط الهوائية 
اإلجمالي)كيلومتر(

165165-١٣٢ )ك.ف(

33351159510 )ك.ف(

11290321611 )ك.ف(

6416451,286اإلجمالي

شبكة الوسطى والمنطق المجاورة

جدول 21: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2019م - الوسطى والمنطق المجاورة

السعة االنتاجية محطة اإلنتاج
المركبة )ك.و(

اقصى الطلب 
اجمالي االنتاج الشهر)ك.و(

)م.و.س(
صافي االنتاج 

)م.و.س(

الوقود 
المستهلك 

)000 لتر(
2,4352,381778سبتمبر1,900700مسروق

81,83077,55321,015يونيو56,81917,400مصيرة
236,275215,80567,216يوليو67,00044,700الدقم 
4,6804,5441,462مايو2,5081,104الخلوف

17,62917,3115,003مايو8,0164,170الخويمة
5,1585,0751,576مايو2,7001,795النجدة

56,37454,31915,987مايو30,10014,600حج
5,7565,4421,808مايو2,9321,340هيتام
7,6457,4772,362مايو4,0001,922صراب

3,7403,6381,241سبتمبر3,5001,260الظفرات

26,71524,7747,628مايو12,7005,650الخضراء

192,175448,237418,319126,076

جدول 22: عدد محطات التوزيع )11 / 0.415 ك.ف( عام 2019م - الوسطى والمناطق المجاورة

عدد المحطاتنوع المحطة

552محطات التوزيع األرضية

799محطات التوزيع المحمولة »الهوائية«

1,351إجمالي محطات التوزيع

جدول 23: طول خطوط الشبكة في عام 2019- الوسطى والمناطق المجاورة

اإلجماليالخطوط الهوائية )كيلومتر(الخطوط األرضية )كيلومتر(مستوى الجهد

١٣٢33134 )ك.ف(

334465731,019 )ك.ف(

113881,4191,807 )ك.ف(

8372,0232,860اإلجمالي
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جدول 24: شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية »تنوير« 2019

العددنوع األصل

31محطات اإلنتاج الكهربائية

1,244عدد محطات التوزيع األرضية )11 /0.0415 ك.ف(

1,758عدد محطات التوزيع المحمولة »الهوائية« )11 /0.0415 ك.ف(

3 132)ك.ف(  خطوط أرضية )كيلومتر( 

196 132)ك.ف(  خطوط هوائيه )كيلومتر( 

829 33)ك.ف(  خطوط أرضية )كيلومتر( 

1,571 33)ك.ف(  خطوط هوائيه )كيلومتر( 

788 11)ك.ف(  خطوط أرضية )كيلومتر( 

2,594 11)ك.ف(  خطوط هوائيه )كيلومتر( 

جدول 25: ملخص البيانات التشغيلية لعام 2019- لمحطات تحلية المياة

السعة االنتاجية  اسم المحطه المحافظة
اجمالي االنتاج عدد الوحدات)م3/يوم(

)000 م3(
صافي االنتاج  

)000 م3(

19025857الحالنياتظفار

20035049ابومضابيالوسطى

6,100101,5801,452مصيرةجنوب الشرقية

25024242صوقرةالوسطى

450310099كمزارمسندم

8,00041,8131,698الدقمالوسطى

البيانات
المالية


























































