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يتضمــن هــذا البيــان نظــرة عامــة علــى توقعــات الطلــب فــي 
ســنوات   ســبع  مــدى  علــى  التحليــة  وميــاه  الطاقــة  إمــدادات 
وذلــك فــي الشــبكتين الرئيســيتين بالســلطنة وهمــا الشــبكة 
 ٫)DPS( بشــمال الســلطنة ونظــام كهربــاء ظفــار )MIS( الرئيســية
ــراء  ــة لش ــركة العماني ــوم الش ــندم. وتق ــم ومس ــي الدق ونظام
ــان بصــورة ســنوية وفقــً  ــاه بإعــداد ونشــر هــذا البي الطاقــة والمي
للبنــد رقــم )5( مــن الرخصــة الممنوحــة لهــا. وهــذا هــو اإلصــدار 
ــر  ــام 2024م ٫ تتوف ــى ع ــام 2018م حت ــن ع ــرة م ــن الفت ــم )12( ع رق
معلومــات إضافيــة عــن هــذا التقريــر والتقاريــر الســابقة علــى 
www.omanpwp.com المعلومــات:  بشــبكة  الشــركة  موقــع 

ــراء  ــة لش ــركة العماني ــة الش ــو خط ــان ه ــذا البي ــارزة له ــزة الب المي
الطاقــة والميــاه لتطبيــق سياســة تنويــع الوقــود التــي اعتمدهــا 
الطاقــة فــي ديســمبر 2017.  الماليــة ومــوارد  الشــئون  مجلــس 
ــاوات  ــراء 2٦٥٠ ميج ــركة لش ــط الش ــة تخط ــذه السياس ــً له وفق
ــاج  ــروع إلنت ــيكون أول مش ــددة وس ــة المتج ــاريع الطاق ــن مش م
الطاقــة النظيفــة فــي الســلطنة باســتخدام الفحــم خــالل فتــرة 
الســبع ســنوات هــذه. و ســوف تقلــل هــذه المشــاريع االلتــزام  
الغــاز  إمــدادات  يتيــح  الكهربــاء ممــا  الطبيعــي لقطــاع  بالغــاز 
لمشــاريع صناعيــة أخــرى ســتعمل علــى تعزيــز النمــو االقتصــادي.

7         OPWP •  بيان السبع سنوات



الطلب على الكهرباء

ــو  ــع نم ــن المتوق ــية٫ فم ــبكة الرئيس ــق بالش ــا يتعل فيم
ســنوي٫ً حيــث  بنســبة ٦٪  الــذروة  أوقــات  الطلــب فــي 
ــى  ــل إل ــام 2017م ليص ــي ع ــاوات ف ــن 6116 ميج ــع م يرتف
9010 ميجــاوات فــي عــام 2024م. ويشــمل ذلــك التقديرات 
الناجمــة عــن تأثيــر التعرفــة العاكســة للتكلفــة التــي 
ومــن   .2017 ينايــر  فــي  المســتهلكين  لكبــار  طبقــت 
ــنويً.  ــبة 7٪ س ــة بنس ــتهالك الطاق ــو اس ــع أن ينم المتوق

ــن  ــيناريوهين إضافيي ــار س ــي االعتب ــع ف ــم الوض ــد ت وق
للطلــب همــا: ســيناريو “الحالــة المنخفضــة” بتوقــع نمــو 
ســنوي بنســبة ٤٪٫ وهــو مــا يترتــب عليــه وصــول ذروة 
الطلــب فــي عــام 2024م إلــى 8100 ميجــاوات٫ وهــو أقــل 
بمقــدار 900 ميجــاوات مــن تقديــرات “الحالــة المتوقعــة”٫ 
أمــا ســيناريو “الحالــة المرتفعــة” فمــن المتوقــع حــدوث 

IPP 3 بركاء

نمــو ســنوي بنســبة 8٪  حيــث تبلــغ ذروة الطلــب إلــى 10510 
ــرات  ــاوز تقدي ــا يتج ــو م ــام 2024م ٫ وه ــي ع ــاوات ف ميج

ــاوات. ــي 1500 ميج ــة” بحوال ــة المتوقع “الحال

أمــا فيمــا يتعلــق بنظــام كهربــاء ظفــار ٫ فمــن المتوقــع 
ــع  ــث يرتف ــنويً حي ــغ 6٪ س ــبة تبل ــب بنس ــو ذروة الطل نم
 810 إلــى  ليصــل  2017م   عــام  فــي  ميجــاوات   552 مــن 
ــيناريو  ــً لس ــه وفق ــً بأن ــام 2024م. علم ــي ع ــاوات ف ميج
“الحالــة المنخفضــة” فمــن المتوقــع حــدوث نمو بنســبة 
ــل  ــا يق ــو م ــام ٫2024 وه ــي ع ــغ 740 ف ــى  ٤٪ ليبل ــل إل تص
ــن  ــي حي ــع. ف ــب المتوق ــن الطل ــاوات ع ــي 70 ميج بحوال
أنــه وفقــً لســيناريو “الحالــة المرتفعــة” فمــن  المتوقــع 
ــاوزًا  ــي 2024 متج ــاوات ف ــغ 950 ميج ــبة 8٪  ليبل ــو بنس نم

ــاوات. ــي  140 ميج ــع بحوال ــب المتوق ــو الطل لنم
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IPP صور

متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية

بالشــبكة  المتوقعــة  الهامــة  التطــورات  تتضمــن 
الرئيســية برنامجــً طموحــً  لمشــاريع الطاقــة المتجددة 
وشــبكة نقــل بســعة 400 كيلــو فولــت مــع شــركة تنميــة 
نفــط عمــان وشــراء أول مشــروع للطاقــة النظيفــة مــن 
بشــبكتي  الربــط  يكــون  أن  المتوقــع  ومــن  الفحــم.  
ــام 2023  ــول ع ــم بحل ــان والدق ــط عم ــة نف ــركة تنمي ش
ــة  ــيعزز تنمي ــة. و س ــات المعني ــات الجه ــع لموافق تخض
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة  فــي الدقــم وتطويــر 
ــطى. ــة الوس ــي منطق ــددة ف ــة المتج ــاريع الطاق مش

فــي  المشــاريع  تطــورات  تشــمل  أن  المتوقــع  مــن 
توقــف   )1( لتشــمل:   2024 حتــى  الرئيســية  الشــبكة 
إكمــال   )2( 2018؛  الجــزي فــي  الغبــرة ووادي  محطتــي 
ــري  ــروع عب ــاوات( ومش ــار IPP 3 )17٠8 ميج ــروع صح مش
)1508 ميجــاوات( IPP فــي 2019؛ )3(  تمديــد اتفاقيــة شــراء 
الطاقــة فــي منــح IPP مــع مــالك جــدد فــي 2020؛ )4( 
ــعة 30  ــاهمة بس ــب للمس ــتجابة للطل ــج االس ــرح برنام ط
ــول  ــاوات بحل ــى 1٠٠ ميج ــع إل ــي 2020 والتوس ــاوات ف ميج
ســنة 2024؛ )5( إضافــة مشــروع عبــري  IPP 2 للطاقــة 
ــوق  ــالق الس ــي 2021؛ )6( إط ــاوات( ف ــية  )500 ميج الشمس
ــاء فــي 2021 )7( شــراء 700 ميجــاوات مــن  الفوريــة للكهرب
كتمديــد   2022 الطاقــة  مشــروع  خــالل  مــن  الســعة 
ــد  ــا ق ــة  بينم ــاه المنتهي ــة والمي ــراء الطاق ــات ش التفاقي
تبقــى بعــض المحطــات التــي تنتهــي عقودهــا فــي 
عــام 2٠22 للمشــاركة فــي الســوق الفوريــة بــدون عقــود 
)8( مشــاريع طاقــة شمســية إضافيــة ســيبدأ تشــغيلها 

مــن  للطاقــة  مشــروع   )9( 2024؛  و   2023 و   2022 فــي 
النفايــات )حوالــي 50 ميجــاوات( ليبــدأ التشــغيل التجــاري 
فــي 2022 )10( عمليــة شــراء الطاقــة  2024 ســتوفر تمديــدًا 
التفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه و/أو ســعة جديــدة 

فــي 2024.

 IPP 2 فــي نظــام كهربــاء ظفــار بــدأ مشــروع  صاللــة 
)٤٤٥ ميجــاوات( التشــغيل التجــاري في الموعــد المحدد 
محطــة  أول  تبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن   .2018 ينايــر  فــي 
إلنتــاج الطاقــة مــن الريــاح )50 ميجــاوات( التشــغيل فــي 
2020 يليهــا مشــروع ظفــار 2  للطاقــة مــن الريــاح  )150 
ــوب 400  ــمال والجن ــن الش ــط بي ــي 2023.  الرب ــاوات( ف ميج
ــي  ــً ف ــم أيض ــد يت ــار ق ــة ظف ــام طاق ــت بنظ كيلوفول
النهائيــة ليوفــر  التنظيميــة  ٫2024 يخضــع للموافقــات 
ــد.  ــوارد التولي ــن م ــتفادة م ــين االس ــر وتحس ــً أكب ضمان

وفــي الدقــم تخطــط الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
ــع  ــرة التوق ــالل فت ــتكتمل خ ــاريع س ــدة مش ــاه ع والمي
بمــا فــي ذلــك )1( مشــروعين للطاقــة مــن الريــاح بحوالــي 
2٠٠ ميجــاوات يتــم تشــغيلهما فــي 2٠23 و 2024 علــى 
التوالــي و)2( التشــغيل التجــاري ألول محطــة بالدقــم 

ــي 2024. ــف ف ــم النظي ــن الفح ــة م للطاق

بــدأ مشــروع مســندم للطاقــة )123 ميجــاوات( التشــغيل 
آخــر  مشــروعً  الشــركة  تخطــط  ال  و   .2017 مايــو  فــي 

ــرة. ــذه الفت ــالل ه ــندم خ ــة بمس للطاق
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IPP 2 صحار

IWPP بركاء

متطلبات الوقود

ــا  ــود بم ــع الوق ــط تنوي ــن خط ــركة أن تمك ــع الش تتوق
ــد  ــددة وتولي ــة المتج ــاريع الطاق ــر مش ــك تطوي ــي ذل ف
الطاقــة النظيفــة مــن الفحــم فــي الدقــم  النخفــاض 
حصــة الغــاز فــي الوقــود المســتخدم إلنتــاج الطاقــة 

ــنة 2024. ــي س ــى 83٪ ف ــي 2018 إل ــن 1٠٠٪ ف م

بالنســبة للشــبكة الرئيســية٫ فمــن المتوقــع أن تــؤدي 
تحســينات الكفــاءة فــي محطــات اإلنتــاج ومســاهمة 
الطاقــة المتجــددة  ومشــاريع الطاقــة مــن الفحــم إلــى 
ــي  ــنويً  ف ــبة ٠٫٥٪ س ــود بنس ــن الوق ــة م ــض الحاج تخفي
المتوســط  حتــى عــام 2024م علــى الرغــم مــن اســتمرار 
النمــو الســنوي الثابــت فــي إنتــاج الكهربــاء بنســبة 7٪. مــن 
المتوقــع حــدوث تحســن فــي متوســط اســتهالك الغــاز 
فــي محطــات التوليــد )اســتهالك متــر مكعــب قياســي 
ــغ ٪20  ــبة تبل ــاعة( بنس ــاوات س ــاج ميج ــل إنت ــد مقاب واح
2024م. عــام  حتــى  2018م  عــام  مــن  الفتــرة  خــالل 

وســيحدث الكثيــر مــن تحســن للكفــاءة بحلــول 2022 
عنــد عمــل المحطــات الجديــدة ذات الكفــاءة العاليــة 
بالتناضــح  تعمــل  التــي  الكبيــرة  التحليــة  ومحطــات 
العكســي التــي ســتمكن مــن تحويــل محطــات التحليــة 
التــي تعمــل بالتبخيــر الومضــي األقــل كفــاءة مــن حيــث 

ــي. ــغيل اإلحتياط ــع التش ــى وض ــة إل الطاق

وفيمــا يتعلــق بمحافظــة ظفــار٫ فمــن المتوقــع حــدوث 
ــث أن  ــنويً ٫ حي ــبة ٦٪ س ــاز بنس ــات الغ ــي متطلب ــادة ف زي
الطلــب علــى الكهربــاء ينمــو بنســبة تبلــغ حوالــي ٪7 
ســنويً. وتشــمل التوقعــات تأثيــر مشــاريع الطاقــة مــن 
2020 و2023 ممــا ســيقلص  المخطــط لهــا فــي  الريــاح 

ــي ٪1٠.  ــاز بحول ــات الغ متطلب

الغــاز فــي الشــبكة  زيــادة متطلبــات  ومــن المتوقــع 
الرئيســية وشــبكة ظفــار بمتوســط ســنوي1٫2٪ مــن 22.2 
مليــون متــر مكعب/يــوم فــي 2017 إلــى 2٤٫1 مليــون متــر 

مكعب/يــوم فــي 2018.

المتطلبات من مياه التحلية

مــن المتوقــع ارتفــاع الطلــب علــى الميــاه فــي منطقــة 
الشــبكة الرئيســية )MIS( بنســبة 7٪ ســنوًيا٫ حيــث ترتفــع 
عــام  فــي  اليــوم  فــي  مكعــب  متــر  ألــف   974 مــن  
ــوم  ــي الي ــب ف ــر مكع ــف مت ــى و1٥8٠  أل ــل إل 2017م لتص
ــن  ــرقية فم ــة الش ــي المنطق ــا ف ــام 2024م. أم ــي الع ف
ــث  ــبة ٦٪٫ حي ــاه  بنس ــى المي ــب عل ــاع الطل ــع ارتف المتوق
ــر مكعــب فــي اليــوم فــي عــام  ترتفــع مــن 114 ألــف مت
2017م لتصــل إلــى 175 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم فــي 

العــام 2024م.

 تتضمــن التطــورات الخاصــة بمنطقــة الشــبكة الرئيســية 
)MIS( مــا يلــي: )1(  توقــف وحــدات تحليــة الميــاه بالغبــرة  
 IWP فــي الربــع الثالــث مــن 2018؛ )2( إضافــة قريات IWPP
بســعة 200000 متــر مكعــب فــي اليــوم )44 مليــون جالون( 
يوميــً فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2018؛ )3( إضافــة بــركاء 
IWP 4 بســعة 281000 متــر مكعــب فــي اليــوم )62 مليــون 
جالــون يوميــً( ممــا ســيمكن مــن تحويــل وحــدات بــركاء 
ــة التشــغيل  ــر الومضــي لحال IWPP التــي تعمــل بالتبخي
 250000 بســعة   IWP  3 صحــار  إضافــة   )4( اإلحتياطــي؛ 
اليــوم )55 مليــون جالــون يوميــً(  متــر مكعــب فــي 
 IWP 3 فــي الربــع األول مــن 2019م ؛ )5( إضافــة الغبــرة
بســعة 3٠٠٠٠٠  متــر مكعــب فــي اليــوم )66 مليــون جالــون 
يوميــً( فــي عــام 2022؛ )6( إضافــة محطــة وادي ضيقــة 
إلنتــاج الميــاه حتــى 125000 متــر مكعــب فــي اليــوم )27٫٥ 
مليــون جالــون يوميــً( فــي 2022؛ )7( تمديــد اتفاقيــة 
شــراء الطاقــة والميــاه مــع بــركاء IWPP أو إضافــة ســعة 
جديــدة بمقــدار 101000 متــر مكعــب فــي اليــوم )22 مليــون 
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 IWPP ــار ــد صح ــاء عق ــي 2022؛ )8( انته ــً( ف ــون يومي جال
فــي عــام 2022؛ )9( ســعة جديــدة  لتحليــة الميــاه بمقــدار 
150000 متــر مكعــب فــي اليــوم )33 مليــون جالــون يوميــً( 
فــي محافظــة شــمال الباطنــة٫ فــي عــام 2023؛ و )10( 
  IWPP 2 ــركاء ــاه لب ــة والمي ــراء الطاق ــة ش ــد اتفاقي تمدي
ــي  ــب ف ــر مكع ــغ 120000 مت ــدة تبل ــعة جدي ــة س أو إضاف

اليــوم )26 مليــون جالــون يوميــً( فــي 2022.

فــي المنطقــة الشــرقية تشــمل التطــورات )1( إضافــة 
اصيلــة المؤقتــة IWP بســعة 10000 متــر مكعــب يوميــً 
)2٫2 مليــون جالــون يوميــً( فــي 2018؛ و )2( إضافــة أصيلــة 
IWP بســعة 80000 متــر مكعــب يوميــا ً)18 مليــون جالــون 
الشــرقية  جنــوب  محافظــة  وفــي   .2021 فــي  يوميــً( 
والميــاه   الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تتوقــع 
العمــل علــى تدابيــر الشــراء إلنشــاء مصيــرة IWP بســعة 
يوميــً(  جالــون  مليــون   2٫2( يوميــً  مكعــب  متــر   10000
علــى  اعتمــادًا  مصيــرة  بجزيــرة   2023 فــي  لتشــغيلها 

التنظيميــة. والموافقــات  الســعة  تأكيــد متطلبــات 

ــع  ــاه تتوق ــة للمي ــة العام ــإن المديري ــار٫ ف ــي ظف ــا ف أم
ذروة  وارتفــاع   ٩٪٫ بنســبة  الميــاه  علــى  الطلــب  تزايــد 
الطلــب علــى الميــاه مــن 138000 متــر مكعــب يوميــً فــي 
عــام 2017 إلــى 253000 متــر مكعــب يوميــً فــي عــام 2024 
بمــا فــي ذلــك الطلــب علــى الشــبكة ومتطلبــات الميــاه 
فــي الجبــل وصاللــة حيــث تهــدف المديريــة العامــة 
للميــاه لتوســيع الشــبكة. وتشــمل التطــورات )1( إضافــة 
 25( يوميــً  مكعــب  متــر   114000 بســعة   IWP  3 صاللــة 
مليــون جالــون يوميــً( فــي 2020؛ )2( إضافــة مشــروع 
مكعــب  متــر   100000 بســعة  الميــاه  لتحليــة   2023 ظفــار 

يوميــً )22 مليــون جالــون يوميــً( فــي 2023.  

ــراء  ــة لش ــركة العماني ــدأت الش ــد ب ــندم٫ فق ــي مس وف
ــعة  ــب IWP بس ــراء خص ــر ش ــي تدابي ــاه ف ــة والمي الطاق
يوميــً(٫  جالــون  مليــون   3٫٥( يوميــً  مكعــب  متــر   16000

لتبــدأ التشــغيل فــي عــام 2022.

IPP الكامل

IPP صور

أنشطة الشراء

ــة  ــة الكهربائي ــية للطاق ــراء الرئيس ــطة الش ــمل أنش تش
للطاقــة   IPP  2 عبــري  مشــروع   )1(  :2018 عــام  فــي 
 )2( الثانــي(؛  الربــع   فــي  العــروض  )طلــب  الشمســية 
مشــروع الطاقــة 2022 والــذي يشــمل بيــع أصــول محطة 
منــح للطاقــة )طلــب عــروض األســعار فــي الربــع  الثالــث( 
ومقدمــي  الموجــودة  المحطــات  بيــن  والمنافســة 
العــروض للســعات الجديــدة )طلــب عــروض األســعار 
فــي الربــع األول للمرحلــة 1 وفــي الربــع الثالــث للمرحلــة 
2(؛  )3( الدقــم   IPP إلنتــاج الطاقــة النظيفــة مــن الفحم 
ــي  ــعار ف ــروض األس ــب ع ــه )طل ــة علي ــت الموافق إذا تم
ــة إذا  ــات لطاق ــل النفاي ــروع تحوي ــي(؛ )4( مش ــع الثان الرب
تمــت الموافقــة عليــه )طلــب عــروض األســعار فــي الربــع 
الرابــع(؛ و )5( مشــروع الطاقــة الشمســية 2022 )طلــب 
العــروض فــي الربــع الرابــع(. بعــد 2018 تشــمل المبــادرات 
المســتقبلية إضافــة مشــاريع أخــرى للطاقــة المتجــددة 

و مشــروع الطاقــة 2024. 

وتشــمل أنشــطة المشــتريات الرئيســية للميــاه فــي عــام 
2018: )1(  خصــب  IWP )طلــب تقديــم العــروض فــي الربــع 
الثانــي مــن العــام(؛ )2( الغبــرة IWP 3 )طلــب عــروض 
األســعار فــي الربــع الثانــي(؛ )3( بــركاء IWP الجديــدة 
ــي  ــط  ف ــي فق ــع الثان ــي الرب ــعار ف ــروض األس ــب ع )طل
ــة  ــمال الباطن ــركاء IWPP(؛ )٤(  ش ــد ب ــدم  تمدي ــة ع حال
IWP )طلــب عــرض األســعار  فــي الربــع الثانــي(؛ و )5( 
ــع  ــي الرب ــعار ف ــروض األس ــب ع ــة IWP  )طل وادي الضيق
إذا  الميــاه٫   لتحليــة  ظفــار2023  مشــروع   )6( الثالــث(؛ 
تمــت الموافقــة )طلــب العــروض فــي الربــع الرابــع(؛ 
و)7( مصيــرة  IWP )طلــب عــروض األســعار فــي الربــع 
الرابــع(. مــا بعــد عــام 2018م تشــمل مبــادرات الشــراء 
ــركاء IWPP 2 أو  ــاه ب ــراء مي ــد ش ــد عق ــتقبلية تمدي المس

ــة. ــدة مكافئ ــعة جدي ــراء س ش
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المواقع المشار إليها للمشاريع تعتبر مواقع تقريبية و هي ألغراض توضيحية فقط. 

مشاريع مخططة
•  تحويل النفايات لطاقة 1	
•  IPP 2٠22  للطاقة الشمسية	
•  IPP 2٠23 للطاقة الشمسية	
•  IPP 2٠23 لطاقة الرياح	
•  ظفارIPP 2  لطاقة الرياح	
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IPP 3 بركاء

١ - ١ الشبكة الرئيسية

يمتــد نظــام الشــبكة الرئيســية )MIS( فــي جميــع أنحــاء 
ــات  ــم محافظ ــي٫ ومعظ ــقط والبريم ــي مس محافظت
الداخليــة٫  ومحافظــة  الباطنــة٫  وجنــوب  شــمال 
ومحافظــة  الشــرقية  وجنــوب  شــمال  ومحافظتــي 
ــاء. الظاهــرة٫ وتخــدم حوالــي 1938100 مســتهلك للكهرب

ــق  ــن مراف ــً م ــر مرفق ــة عش ــن ثالث ــبكة م ــون الش وتتك
عــدة  بتشــغيلها  وتقــوم  تمتلكهــا  الكهربــاء  إنتــاج 
ــت(  ــو فول ــل 132/22٠/400 )كيل ــبكة نق ــي ش ــركات٫ ه ش
العمانيــة  الشــركة  بتشــغيلها  وتقــوم  تمتلكهــا 
تمتلكهــا  توزيــع  شــبكات  وثــالث  الكهربــاء٫  لنقــل 
وتقــوم بتشــغيلها كل مــن شــركة مســقط لتوزيــع 
مجــان  وشــركة  للكهربــاء  مــزون  وشــركة  الكهربــاء 
الكهربــاء  للكهربــاء. ويعمــل مشــغلو شــبكة توزيــع 
لتزويــد  لهــم''  مرخــص  للكهربــاء  ''كمزوديــن  أيضــا 
المســتهلكين الحالييــن والجــدد بالكهربــاء فــي مناطــق 
الكهربــاء  شــبكة  وترتبــط  بهــم.  الخاصــة  الخدمــة 
الســلطنة مــع شــبكة كهربــاء  )MIS( فــي  الرئيســية 
شــركة تنميــة نفــط عمــان٫ ومــع شــبكة الكهربــاء بإمــارة 
أبوظبــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي المشــاركة 

فــي هيئــة الربــط الخليجــي.

ويتمثــل الــدور الــذي تقــوم بــه الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه فــي تجميــع متطلبــات الطاقــة وميــاه 
المرخــص لهــم  الكهربــاء  بمــزودي  الخاصــة  التحليــة 
ودوائــر الميــاه٫ والشــراء االقتصــادي بالجملــة لمتطلبــات 
الطاقــة وميــاه التحليــة مــن محطــات اإلنتــاج المربوطــة 
نقــل  وشــبكات   )MIS( الرئيســية  الكهربــاء  بشــبكة 
الميــاه. ويتطلــب األمــر مــن الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه التأكــد مــن توفيــر مصــادر كافيــة إلنتــاج 
الطاقــة الكهربائيــة والوفــاء بطلبــات شــركات تزويــد 
الكهربــاء المرخــص لهــا وحيثمــا كان ذلــك مفيــدًا٫ كمــا 
تقــوم الشــركة بشــراء الميــاه المحــالة لتلبيــة احتياجــات 
دوائــر الميــاه فــي مرافــق الميــاه المشــتركة٫ وتقــوم 
بنــاء  بذاتهــا  المحــالة  الميــاه  منشــآت  بشــراء  كذلــك 
علــى توجيهــات الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه وفقــً 

ــاع. ــون القط ــن قان ــادة )78( م للم

1 التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء 2016.
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الطلب على الكهرباء

والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تقــوم 
بتقييــم الطلــب علــى مســتوى الشــبكة٫ بمــا فــي ذلــك 
فاقــد شــبكتي النقــل والتوزيــع مــع مســتوى أحمــال 
ــركة  ــوم الش ــج تق ــذا النه ــايرة ه ــتهلكين. ولمس المس
بتقييــم ناتــج محطــات إنتــاج الكهربــاء فــي نقــاط توصيل 
ــي  ــتهالك الداخل ــتبعاد االس ــع اس ــبكة٫ م ــال بالش األحم
بالمحطــة2.  المســاعدة  األنظمــة  لتشــغيل  للطاقــة 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  وتتبــع 
مقاربــة مماثلــة عنــد تقديــر الطلــب علــى الميــاه٫ وناتــج 
محطــات تحليــة الميــاه٫ واســتهالك األنظمــة المســاعدة 
 فــي المحطــات التــي تقــوم بإنتــاج الكهربــاء وتحليــة 

المياه معً.

الطلب التاريخي

ارتفــع معــدل الطلــب علــى الكهربــاء فــي الشــبكة 
ــورن  ــا ق ــام 2017م إذا م ــي ع ــيء ف ــكل بط ــية بش الرئيس
توقعــات  مــع  متســقً  وكان  التاريخــي  بالمتوســط 
الشــركة. وقــد ارتفعــت ذروة الطلب بنســبة تبلــغ حوالي 
3٫3٪ لتصــل إلــى 6116 ميجــاوات٫ فــي حيــن ارتفع متوســط 
تبلــغ حوالــي ٦٫٤٪ أي 3578 ميجــاوات  بنســبة  الطلــب 
الطاقــة(.  مــن  ســاعة  تيــراوات   31٫3 يعــادل  مــا  )وهــو 
ــادي  ــو االقتص ــي النم ــاض ف ــر االنخف ــك أث ــس ذل ويعك
ــي  ــب ف ــل للطل ــو األق ــدل النم ــي 2015. ومع ــدأ ف ــذي ب ال
ــة  ــة للتكلف ــة العاكس ــر التعرف ــا أث ــس أيض ــذروة يعك ال
التــي جــرى العمــل بهــا لكبــار المســتهلكين الصناعييــن 

والتجارييــن والحكومــة فــي 2017. 

أن  يتبيــن  الماضيــة٫  الســبع  الســنوات  إلــى  وبالرجــوع 
ذروة الطلــب علــى الكهربــاء قــد ارتفعــت فــي الشــبكة 
تبلــغ حوالــي ٪7  الرئيســية بنســبة ســنوية متوســطة 
مــن 3613 ميجــاوات فــي عــام  2010م إلــى 6116 ميجــاوات 
ــط  ــة ومتوس ــتهالك الطاق ــا أن اس ــام 2017م. كم ــي ع ف
تبلــغ حوالــي 8٫٥٪ ســنويً  بنســبة  ارتفــع  الطلــب قــد 
فــي  النمــو  معــدل  ويوضــح  نفســها.  الفتــرة  خــالل 
ــر  ــر كبي ــك بتأثي ــر٫ وذل ــن كبي ــود تباي ــردة وج ــنة المف الس
مــن الطقــس والنمــو االقتصــادي: وقــد تراوحــت ذروة 
الطلــب بيــن نســبة منخفضــة بلغــت ٠٫٩٪ إلــى نســبة 
ــرة. ــنوات ال 12 األخي ــي الس ــى 1٥٫٦٪ ف ــت إل ــة وصل مرتفع

2هــذا المنهــج يضمــن المســاواة فــي تخطيــط إمــدادات اإلنتــاج  المطلوبــة للوفــاء  بطلــب المســتهلكين. ومــع ذلــك٫ مــن منظــور عمليــات نظــام الطاقــة٫  تتــم 

ــأن “إجمالــي  ــاء.  علمــا ب ــاء  مــن  نقطــة وضــع العــدادات الموجــودة فــي محطــات المحــوالت  ومحطــات توليــد الكهرب مراقبــة اإلنتــاج والطلــب علــى الكهرب
الطلــب” بالشــبكة فــي أي وقــت هــو الناتــج الــذي يتــم قياســه بالعــدادات فــي جميــع محطــات اإلنتــاج٫ بالرغــم مــن أنــه يجــب اســتهالك جــزء مــن ناتــج المحطــة 
فــي تشــغيل األنظمــة المســاعدة بالمحطــة ويعتبــر ذروة الطلــب بالشــبكة هــي عبــارة عــن صافــي اســتهالك المعــدات المســاعدة ومــا يصــدر إلــى شــبكات 
أخــرى. وال يتــم قيــاس اســتهالك األنظمــة المســاعدة بالمحطــة فــي الســاعة  بشــكل مباشــر فــي بعــض المحطــات وفــي هــذه الحالــة يجــب تقديــر كميــة 
ــدات  ــتهالك المع ــرات اس ــع تقدي ــة وض ــى كيفي ــد عل ــك يعتم ــث أن ذل ــب حي ــر ذروة الطل ــن تقاري ــات بي ــاك اختالف ــون هن ــد تك ــك فق ــا لذل ــتهالك ووفق االس

المســاعدة فــي كل محطــة علــى حــدة.

IPP صور

IPP الكامل
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)MIS( الطلب التاريخي على الكهرباء- الشبكة الرئيسية الشكل 1 

ميجاوات
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ذروة الطلب متوسط الطلب

معدل
2017 النمو  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  

الطلب التاريخي

3578 3364 3237 2845 2684 2599 2285 2028 1859 1646 1430 1329 1240
متوسط الطلب 

)ميجاوات(

٪٩٫3 ٪٦٫٤ ٪3٫٩ ٪13٫8 ٪٦٫٠ ٪3٫3 ٪13٫8 ٪12٫7 ٪٩٫1 ٪12٫٩ ٪1٥٫1 ٪7٫٦ ٪7٫2 النمو )٪(

6116 5920 5565 5047 4634 4455 4000 3613 3581 3100 2682 2544 2435
ذروة الطلب 

)ميجاوات(

٪8٫1 ٪3٫3 ٪٦٫٤ ٪1٠٫3 ٪8٫٩ ٪٠٫٤ ٪11٫٤ ٪1٠٫7 ٪٠٫٩ ٪1٥٫٥ ٪1٥٫٦ ٪٥٫٤ ٪٤٫٥ النمو )٪( 

IPP 2 بركاء
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2017

MW 130

2024

MW 500

 تأثير التعرفة
العاكسة للتكلفة

تطبيــق التعرفــة العاكســة للتكلفــة فــي 
عــام 2017 خفــض ذروة الطلــب بمقــدار 130 

ميجــاوات تقريبــا.

بمقــدار  الطلــب  ذروة  تنخفــض  أن  يتوقــع 
ــول عــام 2024. يصــل لحــد 500 ميجــاوات بحل

توقعات الطلب

والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  قامــت 
ــى  ــاء عل ــى الكهرب ــب عل ــأن الطل ــا بش ــداد تقديراته بإع
مــدى الســنوات الســبع علــى أســاس اآلتــي: )1( التحليــالت 
 )2( الكلــي؛  واالقتصــاد  المناخيــة  للتأثيــرات  الكميــة 
مــن  وغيرهــا  الكهربــاء  توزيــع  شــركات  مــع  التشــاور 
الجهــات المعنيــة مثــل الشــركات الصناعيــة الكبــرى؛ 
)3( الوضــع فــي االعتبــار اتجاهــات النمــو التاريخــي و ؛ 
ــي  ــع إجمال ــة م ــابقة بالمقارن ــرات الس ــم التقدي )٤( تقيي

اإلنتــاج الفعلــي.

ــة  ــات الطاق ــن متطلب ــرات كل م ــذه التقدي ــي ه وتغط
اإلجماليــة ومتوســط الطلــب وذروتــه. وتعــد ذروة الطلب 
ــعة.  ــات الس ــم متطلب ــرض تقيي ــة لغ ــر مالئم ــي األكث ه
متطلبــات  لتأميــن  ضروريــة  الطاقــة  تقديــرات  وتعــد 

ــاء. ــاج الكهرب ــالزم إلنت ــود ال الوق

 وتســتمد التوقعــات أساســً مــن ســيناريوهات النمــو 
مــن  التقديــرات  وُبنيــت  الســلطنة.  فــي  االقتصــادي 
شــبكة  فــي  للطلــب  المنفصلــة  التحليــالت  نتائــج 
التوزيــع٫ والتــي يتــم تقييمهــا علــى أســس “كليــة” وفقــً 
لمناطــق شــركات التوزيــع٫ واألحمــال المعينــة بالجملــة 
يتــم  والتــي  النقــل  بشــبكة  مباشــرة  والموصولــة 
تقييمهــا علــى أســاس مســتهلكين محدديــن. ويتكــون 
مــن  أساســي  بشــكل  التوزيــع  شــبكة  علــى  الطلــب 
ــي  ــك المبان ــي ذل ــا ف ــي )بم ــكني والخدم ــاع الس القط
الحكوميــة والتجاريــة والمرافــق الســياحية( والطلــب 
مــن الصناعــات الصغيــرة والكبيــرة فــي جميــع المناطــق 

التــي تغطيهــا الشــبكة الرئيســية.

 إن النمــو فــي طلــب األحمــال الكبيــرة جــدًا )مشــاريع 
البنيــة التحتيــة والصناعــات الكبيــرة عمومــً( يتضمــن 
ــآت  ــي المنش ــع ف ــدة والتوس ــاريع الجدي ــن المش كال م
الصناعيــة القائمــة. وتتركــز المشــاريع الصناعيــة بشــكل 
أساســي حــول مينــاء صحــار الصناعــي ومنطقــة صحــار 

الحــرة. وتشــمل مشــاريع البنيــة األساســية علــى ســبيل 
ــارات. ــاه والمط ــة المي ــات تحلي ــال٫ محط المث

ويوضــح الشــكل 2 ملخصــً للتقديــرات فــي شــكل مــدى 
“الحالــة  لســيناريوهات  وفــق  الطلــب  توقعــات  يمثــل 
الطلــب  وبينهمــا  المرتفعــة”  “الحالــة  و  المنخفضــة”٫ 

المتوقــع.

الكهربــاء  علــى  الطلــب  لنمــو  الثــالث  الحــاالت  ترتبــط 
بتوقعــات النمــو االقتصــادي للســلطنة٫ وتحديــدًا باتجــاه 
النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي. منــذ هبــوط أســعار 
النقــد  النفــط فــي عامــي 2014 و2015. ويقــدر صنــدوق 
الدولــي3 النمــو فــي عمــان فــي 2017  ٠٪  علــى الرغــم مــن 
أن ذلــك قــد يتغيــر بعــد ظهــور البيانــات النهائيــة لســنة 
2017, يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يكــون  النمــو 
االقتصــادي فــي 2018  3-٤٪ ثــم ينخفــض تدريجيً ســنويً 
ــراء  ــة لش ــركة العماني ــرض الش ــي 2020. وتفت ــى 2٫2٪ ف إل
الطاقــة والميــاه مــدى طويــل للنمــو الســنوي للناتــج 
كمحــددات    ٪3٫٥ إلــى    ٪2٫٥ مــن  اإلجمالــي  المحلــي 
للســيناريو المنخفــض والمرتفــع للطلــب علــى الكهرباء. 

نمــوًا  المتوقــع  األساســي  الطلــب  ســيناريو  ويشــهد 
)أي  الطاقــة  علــى  الطلــب  فــي  ســنويً   ٪7 بنســبة 
متوســط الطلــب(. ومــن المتوقــع أن تــزداد ذروة الطلــب 
بمعــدل ســنوي قــدره ٦٪ ســنوي٫ً مــن 6116 ميجــاوات فــي 

عــام 2017 إلــى 9010 ميجــاوات بحلــول عــام 2024.

للتكلفــة  العاكســة  التعرفــة  2017 طبقــت  ينايــر  فــي 
ــي  ــة. وه ــة والصناع ــن والحكوم ــتهلكين التجاريي للمس
حســب  اإلمــداد  تكلفــة  وتعكــس  زمنيــً  متفاوتــة 
المواســم والوقــت فــي اليــوم. وتكــون التكلفــة أعلــى 
فــي أوقــات الــذروة فــي الصيــف وأقــل خــارج أوقــات 

الــذروة فــي الشــتاء. 

3صندوق النقد الدولي٫ أكتوبر 2017. 
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طلبهــم  الكبــار  المســتهلكين  بعــض  غيــر  وقــد 
ــر  ــة تأثي ــا بدراس ــد قمن ــدة. وق ــة الجدي ــتجابة للتعرف اس
التعرفــة العاكســة للتكلفــة للمســتهلكين المرتبطيــن  
ــي  ــاوات ف ــي 130 ميج ــً بحوال ــا انخفاض ــبكة وقدرن بالش
التعرفــة  تأثيــرات  مــن  المزيــد  ونتوقــع  الطلــب.  ذروة 
حيــث  القادمــة  الســنوات  خــالل  للتكلفــة  العاكســة 
يتكيــف المســتهلكون مــع األســعار األعلــى فــي النهــار 
فــي الصيــف. ويتضمــن ســنياريو الطلــب المتوقــع أثــر 
ميجــاوات   500 بحولــي  للتكلفــة  العاكســة  التعرفــة 
ــرة  ــى وتي ــة عل ــور السياس ــتؤثر تط ــا س ــول 2024. كم بحل
العاكســة  للتعرفــة  المســتهلك  اســتجابة  ومــدى 
للتكلفــة  مثــل امتــداد التعرفــة لتشــمل  فئــات أخــرى أو 
برامــج قياســية مــن المســتهلكين  ومــا إذا كانــت هنــاك 
ــية  ــج قياس ــة أو برام ــاءة الطاق ــز كف ــذ لتعزي ــج تنف برام

المعاييــر و الترويــج للكفــاءة.

تلــك  مــن  قليــاًل  أقــل  المتوقــع  الطلــب  توقعــات  إن 
التوقعــات فــي بيــان الســنوات الســبع الســابق )اإلصــدار 
ــادي  ــو االقتص ــة للنم ــات الحالي ــبب التوقع ــك بس 11(٫ وذل
هــذا  ويفتــرض  للتكلفــة.  العاكســة  التعرفــة  وتأثيــر 
الســيناريو نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى حوالــي 
3٫7٪  و2٫٩٪  و 2٫2٪ فــي عــام ٫2018 و2019 و2020 ليرتفــع إلــى 
ــات  ــرة التوقع ــن فت ــة م ــرة المتبقي ــن الفت ــي 3 ٪ ع حوال

حتــى عــام 2024. 

ويتوقــع ســيناريو الطلــب في''الحالــة المنخفضــة'' نمــو 
الطلــب علــى الطاقــة بنســبة ٤٪ ســنويً )فــي المتوســط( 

مــن 6116 ميجــاوات فــي عــام 2017 إلــى 8100 فــي عــام 2024 
بمعــدل نمــو ٥٪ فــي الســنة. ويأتــي ذلــك بعــد افتــراض 
الطلــب  ســيناريو  مــن  اعتــدااًل  أكثــر  اقتصــادي  نمــو 
المتوقــع٫ بنحــو 2٫٥٪ مــن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي.  
ــر  ــرًا  أكب ــة تأثي ــة المنخفض ــيناريو الحال ــرض س ــا يفت كم
ــاوات  ــن 650 ميج ــر م ــة٫ أكث ــة للتكلف ــة العاكس للتعرف

ــول 2024. بحل

ــو  ــة'' نم ــة المرتفع ــب في''الحال ــيناريو الطل ــع س  ويتوق
ــي  ــاوات ف ــى 10510 ميج ــنويً إل ــبة 8٪ س ــب بنس ذروة الطل
ســنويً.   ٪٩ الطاقــة  نمــو  معــدل  ليكــون   .2024 عــام 
مــع  للنمــو  المرتفعــة  المعــدالت  هــذه  وتتوافــق 
نمــو أقــوى للناتــج المحلــي اإلجمالــي بنحــو3٫7٪ فــي 
المتوســط لفتــرة التوقعــات. ســيكون ذلــك مشــابهً 
فتــرة  مثــل  األعمــال٫  دورة  فــي  الســابقة  للزيــادة 
الســنوات الســبع التــي ســبقت عــام 2011.  تفتــرض الحالــة 
األعلــى تأثيــرًا أقــل للتعرفــة العاكســة للتكلفــة مقارنــة 

األخــرى. بالســيناريوهات 

توقعــات الطلــب الثالثــة هــي ســيناريوهات مرجعيــة 
بافتــراض الظــروف الجويــة الطبيعيــة. وقد يحــدث تغيير 
كبيــر باألحــوال الجويــة فــي أي ســنة٫ ومــن  المحتمــل أن 
تزيــد أو تنخفــض ذروة الطلــب إلــى 220 ميجــاوات مقابــل 
التقلبــات  هــذه  تظهــر  وال  المتوقعــة.  الطلــب  ذروة 
المحتملــة فــي تقديــرات إجمالــي الطلــب٫ ألنهــا ال تؤثــر 
فــي  تؤخــذ  لكنهــا  ســنوات   لعــدة  االتجاهــات  علــى 

ــعة. ــات الس ــم متطلب ــد تقيي ــار عن االعتب

مبني على بيانات الطلب في 2٠17

نمط الطلب اليومي في فصلي الصيف والشتاء
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)MIS( تقديرات الطلب على الكهرباء- الشبكة الرئيسية الشكل 2  

 معدل
 النمو

)٪(
2024 2023 2022 202١ 2020 20١9 20١8   الفعلي

20١7  

 الطلب المتوقع 

٪7 56١4 542١ 5203 4905 46١4 424١ 3899 3578 متوسط الطلب )ميجاوات(
٪٥ ٤38٤ ٤211 ٤٠33 383٥ 3٦3٤ 3٤71 33٠٩ 31٥7           حموالت التوزيع
٪17 123٠ 121٠ 117٠ 1٠7٠ ٩8٠ 77٠ ٥٩٠ ٤21           حموالت التوصيل المباشر

٪7 49 47 46 43 4١ 37 34 3١  الطاقة السنوية
)تيراوات ساعة(

٪٦ 90١0 8670 8300 7830 7430 7000 6520 6١١6 ذروة الطلب )ميجاوات(

- - 2٩٠- 22٠- 2٤٠- 1٥٠- 1٦٠- 3٠- ٥٦  التغير من البيان السابق
2٠17 - 2٠23 )ميجاوات(

الطلب - الحالة المنخفضة  

٪٥ ٤88٩ ٤7٩٠ ٤٦82 ٤٤2٠ ٤222 3٩73 38٠8 3٥78 متوسط الطلب )ميجاوات(
٪3 383٩ 37٦٠ 3٦٥2 3٥٤٠ 33٩2 33٦3 32٦8 31٥7           حموالت التوزيع
٪1٤ 1٠٥٠ 1٠3٠ 1٠3٠ 88٠ 83٠ ٦1٠ ٥٤٠ ٤21           حموالت التوصيل المباشر

٪5 43 42 4١ 39 37 35 33 3١  الطاقة السنوية 
)تيراوات ساعة(

٪4 8١00 7920 7720 7370 7040 6730 6350 6١١6 ذروة الطلب )ميجاوات(

- - 3٩3- 23٥- 2٠٩- 113- 3٦ 133 ٥٦  التغير من البيان السابق
2٠17 - 2٠23 )ميجاوات(

الطلب - الحالة المرتفعة  

٪٩ ٦٥38 ٦228 ٥٩1٩ ٥٥2٠ ٥177 ٤8٠٦ ٤3٦٤ 3٥78 متوسط الطلب )ميجاوات(
٪7 ٥٠٥8 ٤7٥8 ٤٤7٩ ٤18٠ 3877 3٦8٦ 3٤8٤ 31٥7           حموالت التوزيع
٪2٠ 1٤8٠ 1٤7٠ 1٤٤٠ 13٤٠ 13٠٠ 112٠ 88٠ ٤21           حموالت التوصيل المباشر

٪9 57 55 52 48 45 42 38 3١  الطاقة السنوية 
)تيراوات/ساعة(

٪8 ١05١0 9950 94١0 8720 8١90 7650 7060 6١١6 ذروة الطلب )ميجاوات(

- - 73- 1٠- 1٠٤- 8٠- ٥٩- ٤2- ٥٦  التغير من البيان السابق
2٠17 - 2٠23 )ميجاوات(
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 التكامل مع شبكة شركة 
تنمية نفط عمان والدقم

توقعــات الطلــب فــي الشــكل 2 تشــمل فقــط الطلــب 
الشــركة  تتوقــع  و  الرئيســية.  الشــبكة  فــي  المحلــي 
ــل  ــط نق ــل خ ــاه أن يكتم ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
جديــد 400 كيلوفولــت بحلــول ســنة 2023 يربــط الشــبكة 
ــز  ــان والمرك ــط عم ــة نف ــركة تنمي ــبكة ش ــية بش الرئيس
ــيمتد  ــم. وس ــي الدق ــره ف ــري تطوي ــذي يج ــي ال الصناع
المطــاف لظفــار. وســيمكن ذلــك  الربــط فــي نهايــة 
التكامــل التــام لتخطيــط وتشــغيل الســعة بمــا يحقــق 
كفــاءة تشــغيلية كبيــرة ومنافــع ماليــة. والتكامــل غيــر 
ــبكة  ــن ش ــت بي ــي 132 كيلوفول ــط الحال ــر الرب ــن عب ممك
الرئيســية فــي  تنميــة نفــط عمــان والشــبكة  شــركة 

ــزوى. ن

شــبكة  مــع  مربوطــة  الرئيســية  الكهربــاء  شــبكة 
نظــام الكهربــاء بإمــارة أبوظبــي مــن خــالل خــط 220 
كيلــو فولــت فــي محضــة ويتيــح الربــط بيــن اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان إمكانيــة الوصــول 
ــي  ــاء ف ــدول األعض ــع ال ــي جمي ــة ف ــة الطاق ــى أنظم إل
ــر  ــي. وتوف ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــط ل ــة الرب هيئ
هــذه الترابطــات فوائــد تشــغيلية موثــوق بهــا مــن خــالل 
تقاســم احتياطيــات توليد الكهربــاء٫ وإمكانيــات التداول 
االقتصــادي. ومــن المتوقــع أن تكتمــل  شــروط الوصــول 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مــع  التــداول  واتفاقيــات  
مجلــس  لــدول  الربــط  هيئــة  فــي  األعضــاء  والــدول 
التعــاون الخليجــي فــي 2018. وقامــت الشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه بتبــادل تجريبــي للســعة مــع 
لتطويــر  وتخطــط  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

خطــة التــداول التجــاري المنتظــم. 

مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية

مصادر الطاقة الكهربائية

ــبكة  ــاء بالش ــى الكهرب ــب عل ــة الطل ــنى تلبي ــى يتس حت
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تقــوم  الرئيســية٫ 
والميــاه بشــراء الطاقــة مــن عــدة مصــادر مــن خــالل 
اتفاقيــات لشــراء الطاقــة٫ واتفاقيــات لشــراء الطاقــة 
والميــاه وغيــر ذلــك مــن االتفاقيــات المماثلــة.  علمــا 
بموجبهــا  تحصــل  التــي  التعاقديــة  الترتيبــات  بــأن 
ــعة  ــى س ــا إل ــم تصنيفه ــد ت ــة ق ــى الطاق ــركة عل الش
مؤكــدة٫ وتقاســم االحتياطــي٫ وســعة غيــر مؤكــدة٫ 
وطاقــة فقــط. وتســتخدم هــذه المصطلحــات ألغــراض 

اإلنتــاج. تخطيــط 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع محطــات إنتــاج الطاقــة 
إنتــاج  ســعة  بتوفيــر  تعاقديــً  ملتزمــة  الكهربائيــة 
ــن  ــا ع ــم نقله ــب٫ ويت ــد الطل ــاوات( عن ــددة )بالميج مح
طريــق الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء٫ و بالحفــاظ 

علــى مســتوى محــدد مــن الســعة اإلنتاجيــة. وهــذه 
العقــود هــي عقــود لتوفيــر ســعة مؤكــدة٫ ويمكــن 

عليهــا”. المتعاقــد  “بالســعة  أيضــا  تعريفهــا 

تقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــراء 
ــة  ــي حال ــة ف ــادر المختلف ــن المص ــدد م ــن ع ــة م الطاق
ــتوى كاف  ــا مس ــد عليه ــعات المتعاق ــر الس ــدم توفي ع
ويمكــن  الطلــب.  لتغطيــة  المؤكــدة  الســعات  مــن 
ــر  ــادر غي ــي “بمص ــكل إجمال ــادر بش ــذه المص ــف ه تعري
تقاســم  ترتيبــات   )1( حاليــً  تشــمل  وهــي  مؤكــدة”. 
خــالل  مــن  األخــرى  الطاقــة  أنظمــة  مــع  االحتياطــي 
ــة  ــتريات الطاق ــادل السعة/مش ــط و )2( تب ــات الرب اتفاق
توليــد  مرافــق  بهــا  التــي  الصناعيــة  المشــاريع  مــن 
المشــاريع  هــذه  تســتخدم  حيــث  ذاتيــة٫  الطاقــة 
مولداتهــا الخاصــة لإلمــداد الذاتــي. فــي مثــل هــذه 
الحــاالت ال يتــم االلتــزام بتوفيــر ســعة محــددة للشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه٫ والســعة المتوفــرة 
التــي يمكــن للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
اســتخدامها فــي أي وقــت معيــن تخضــع لتوفر الســعة 
الالزمــة الســتخدام الطــرف اآلخــر أواًل. وعلــى الرغــم مــن 
ــة  ــة الطاق ــع أنظم ــي م ــم االحتياط ــات تقاس أن اتفاقي
المجــاورة تلتــزم بالدعــم فــي حــاالت الطــوارئ لمــدة 
الزمــن. وتوفــر المصــادر غيــر المؤكــدة  محــددة مــن 
جميعــا منافــع يعتمــد عليهــا للشــبكة الرئيســية حيــث 
ــدول  ــً لج ــة  وفق ــة عام ــة بصف ــون متاح ــعة تك أن الس

معــد مســبقً أو خــالل حــاالت الطــوارئ.

ــع  ــة لتنوي ــرًا سياس ــة مؤخ ــة العماني ــدت الحكوم  اعتم
ــركة  ــت الش ــي قام ــدات الت ــث أن كل المول ــود. حي الوق
حاليــا  بشــرائها  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
تســتخدم الغــاز الطبيعــي كوقــود رئيســي. تتطلــب 
ــدة  ــاريع الجدي ــاهمة المش ــود مس ــع الوق ــة تنوي سياس
للطاقــة المتجــددة ب 10٪ مــن إنتــاج الكهربــاء بحلــول 
2025 ومــا يصــل إلــى 3000 ميجــاوات مــن الفحــم بحلــول 
2٠3٠. ومــن أهــم أهــداف هــذه السياســة هــي تقليــل 
اإللتزامــات مــن الغــاز نحــو قطــاع الطاقــة ليكــون متاحــً 
تبنــت  وقــد  واالقتصاديــة.  الصناعيــة  التنميــة  لتعزيــز 
الشــركة هــذه السياســة وتقــوم بتطبيــق خطــة تنميــة  

ــاه. ــح أدن ــو موض ــا ه ــداف كم ــق األه لتحقي

وســيتم تطويــر مشــاريع الطاقــة الشمســية ومشــاريع 
المتجــددة  الطاقــة  أهــداف  ضمــن  الريــاح  طاقــة 
والمصــادر غيــر المؤكــدة طالمــا كان إنتاجهــا متقطعــً. 
ولكــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه قامــت 
ــرات عــن مســاهمة هــذه المشــاريع فــي الســعة  بتقدي
ــي  ــد  ف ــن التولي ــع م ــى المتوق ــد األدن ــاس الح ــى أس عل
وقــت ذروة الطلــب باســتخدام  بيانــات قيــاس أرضيــة 
جمعــت  خــالل عــدة ســنوات.  وعندمــا يتــم تطويــر 
أن  مشــاريع محــددة ويتــم تشــغيلها الحقــً يمكــن 
ــاس  ــى أس ــرات عل ــل التقدي ــن  تعدي ــركة م ــن الش تتمك
ومقــدار  المســتخدمة  والتقنيــة  المحــددة  المواقــع 

اإلنتــاج. 
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السعة المتعاقد عليها

تضــم إجمالــي الســعة التــي تعاقــدت عليهــا الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي الشــبكة الرئيســية 
ــن  ــاه(. يمك ــة )والمي ــراء الطاق ــة لش ــرة اتفاقي ــالث عش ث
ــا  ــد عليه ــعات المتعاق ــذه الس ــز له ــى موج ــالع عل االط

فــي الجــدول 1.

مــن  توفيرهــا  المتوقــع  التوليــد  ســعات  ملخــص 
ــكل  ــي الش ــة ف ــرة 2٠18-2024 موضح ــي الفت ــود ف العق
3 الــذي يوضــح إجمالــي الســعات المتعاقــد عليهــا 8229 
ميجــاوات فــي عــام 2018 لترتفــع إلــى 9806 ميجــاوات 
فــي عــام 2019م قبــل أن تخفــض إلــى  7511 ميجــاوات 

فــي عــام 2022م4. 

ويعــزى االنخفــاض المتوقــع فــي الســعة التعاقديــة 
خــالل  مدتهــا  تنتهــي  التــي  العقــود  مــن  عــدد  إلــى 
هــذه الفتــرة كمــا هــو مفصــل فــي التطــورات الرئيســية 

التاليــة:

الغبــرة IWPP:  الســعة 399 ميجــاوات عنــد درجــة حــرارة  
 30 فــي  الوحــدات  كل  وســتتوقف  مئويــة.  درجــة   45

ســبتمبر 2018.

IPP: الســعة 305 ميجــاوات عنــد درجــة  وادي الجــزي 
حــرارة 45 درجــة مئويــة. ومــن المقــرر أن يتــم إيقــاف 

المحطــة فــي 30 ســبتمبر 2018.

ــرارة  ــة ح ــد درج ــاوات عن ــعة 291 ميج ــل IPP: الس الكام
45 درجــة مئويــة. تنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة فــي 31 
ديســمبر 2021. ومــن المتوقــع أن تكــون المحطــة متاحــة  

لتمديــد آخــر للعقــد بعــد عــام 2021.

بــركاء IWPP: الســعة 397 ميجــاوات عنــد درجــة حــرارة 
45 درجــة مئويــة خــالل التشــغيل العــادي للتوربينــات 
التحليــة  بــدون وحــدات  الــدورة المركبــة  الغازيــة ذات 
بالتبخيــر الومضــي متعــدد المراحــل إلنتــاج الميــاه. إذا تم 
ــد  ــعة التولي ــان س ــر ف ــة بالتبخي ــدات التحلي ــغيل وح تش
ســتزيد إلــى 439 ميجــاوات عنــد درجــة حــرارة 45 مئويــة. 
تنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه فــي 31 ديســمبر 
2021. ومــن المتوقــع أن تكــون المحطــة متاحــة  لتمديــد 

آخــر للعقــد بعــد عــام 2021.

ــرارة 45  ــة ح ــد درج ــاوات عن ــعة 264 ميج منــح IPP: الس
مئويــة. تنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة فــي 30 أبريــل ٫2020 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  وتخطــط 
لمناقصــة تنافســية لبيــع هــذا األصــل مــن أجــل مواصلــة 

العمــل بموجــب اتفاقيــة جديــدة لشــراء الطاقــة.

عبــري IPP: يتــم إنشــاء المحطــة حاليــً ومــن المقــرر أن 
يتــم تشــغيل الطاقــة الكهربائيــة بشــكل أولــي بســعة 
تبلــغ 997 ميجــاوات مــن أبريــل إلــى أكتوبــر 2018 والســعة 

الكاملــة 1539 ميجــاوات مــن 1 أبريــل 2019.

صحــار IPP 4: يتــم إنشــاء المحطــة حالي٫ً ومــن المقرر أن 
يتــم تشــغيل الســعة اإلنتاجيــة الكاملــة 1744 ميجــاوات 

مــن 1 ينايــر 2019.

ــرارة 45  ــة ح ــاوات بدرج ــعة 597 ميج ــار IWPP: الس صح
ــي  ــاه ف ــة والمي ــراء الطاق ــة ش ــتنتهي اتفاقي ــة .س مئوي
31 مــارس 2022. مــن المتوقــع أن تكــون المحطــة متاحــة 
للتعاقــد تحــت اتفاقيــة جديــدة لشــراء الطاقــة والميــاه.

الرســيل IPP: الســعة 694 ميجــاوات بدرجــة حــرارة 45 
مئويــة. ســتنتهي اتفاقيــة شــراء الطاقــة فــي 31 مــارس 
2022. ومــن المتوقــع أن تكــون المحطــة متاحــة للتعاقد 

بموجــب اتفاقيــة جديــدة لشــراء الطاقــة.

ــات  ــن المحط ــدد م ــيصل ع ــاله٫ س ــن أع ــو مبي ــا ه وكم
إلــى نهايــة مــدة العقــد الحالــي فــي عامــي 2021 و2022. 
لتقديــم  الفرصــة  المشــاريع  هــذه  لمالكــي  وســيتاح 
ــل  ــة األج ــدة طويل ــات جدي ــد باتفاقي ــعاتهم للتعاق س
لشــراء الطاقــة فــي مناقصــة تنافســية٫ ومــن المتوقــع 

ــام 2018. ــي ع ــرح ف أن تط

4 تظهــر بعــض المحطــات زيــادة هامشــية فــي الســعة مقارنــة ببيــان الســبع 

ســنوات الســابق. ويعــزى ذلــك للتقييــم المعــدل مــن اختبــارات األداء فــي 2017 
وتقييــم اإلنتــاج  بدرجــة  حــرارة محيطــة 45 درجــة.

السعات المتعاقد 
عليها بالتقنيات في ٢٠١٨  

)الشبكة الرئيسية(
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)MIS( الشبكة الرئيسية -)تفاصيل اتفاقيات شراء الطاقة )والمياه الجدول 1  

تاريخ نهاية 
العقد التقنية حالة المشروع مالك المشروع نوع التعاقد

السعة 
المتعاقد 

عليها )أ(
اسم المشروع

202١

التوربينة الغازية ذات 
الدورة المفتوحة 

تعمل 
شركة الكامل 

للطاقة 
)ش.م.ع.ع(

 اتفاقية لشراء
271 ميجاوات الطاقة IPP تعمل بالغاز الطبيعيالكامل

)زيت الوقود كإحتياطي(

202١

 التوربينة الغازية ذات 
الدورة المركبة 

تعمل اكوا باور بركاء 
)ش.م.ع.ع(

 اتفاقية لشراء
 الطاقة وتحلية

 المياة
٤27 ميجاوات IWPP تعمل بالغاز الطبيعي بركاء

)زيت الوقود كوقود 
ثانوي أو إحتياطي(

2024

التوربينة الغازية ذات 
الدورة المركبة 

تعمل
شركة اس ام 

ان بركاء للطاقة 
)ش.م.ع.ع( 

 اتفاقية لشراء
 الطاقة وتحلية

 المياة
٦77 ميجاوات IWPP 2 تعمل بالغاز الطبيعيبركاء

)زيت الوقود كإحتياطي(

2028

التوربينة الغازية ذات 
الدورة المركبة 

تعمل
شركة السوادي 

 للطاقة
)ش.م.ع.ع(

 اتفاقية لشراء
7٤1 ميجاوات الطاقة IPP 3 تعمل بالغاز الطبيعيبركاء

)زيت الوقود كإحتياطي(

20١8

 التوربينة الغازية ذات 
الدورة المفتوحة/ 

التوربينة البخارية
تعمل

شركة الغبرة 
للطاقة والتحلية 

)ش.م.ع.م(

 اتفاقية لشراء
 الطاقة وتحلية

 المياة
٤3٠ ميجاوات  IWPP تعمل بالغاز الطبيعي الغبرة

)زيت الوقود كوقود 
ثانوي أو أحتياطي(

2034

التوربينة الغازية ذات 
الدورة المركبة 

تعمل شركة الظاهرة 
للتوليد )ش.م.ع.م( 

 اتفاقية لشراء
1٥٠٩ ميجاوات الطاقة IPP تعمل بالغاز الطبيعي عبري

)زيت الوقود كوقود 
ثانوي أو أحتياطي(

2020 )ب( 

 التوربينة الغازية ذات
 الدورة المفتوحة

تعمل
الشركة 

المتحدة للطاقة 
)ش.م.ع.م( 

 اتفاقية لشراء
2٥٤ ميجاوات  الطاقة IPP تعمل بالغاز الطبيعيمنح

)زيت الوقود كإحتياطي(

2022

التوربينة الغازية ذات 
الدورة المفتوحة 

تعمل
شركة الرسيل 

للطاقة 
)ش.م.ع.م( 

اتفاقية لشراء 
الطاقة  ٦٦٥ ميجاوات  IPP تعمل بالغاز الطبيعيالرسيل

)زيت الوقود كإحتياطي(

2022

 التوربينة الغازية ذات 
الدورة المركبة

تعمل
شركة صحار 

للطاقة 
)ش.م.ع.م(

اتفاقية لشراء 
الطاقة وتحلية 

المياة 
٥8٥ ميجاوات  IWPP تعمل بالغاز الطبيعيصحار

)زيت الوقود كإحتياطي(

2028

التوربينة الغازية ذات 
الدورة المركبة 

تعمل
شركة الباطنة  

للطاقة 
)ش.م.ع.ع(

اتفاقية لشراء 
الطاقة  7٤1 ميجاوات  IPP 2 تعمل بالغاز الطبيعي صحار

)زيت الوقود كوقود 
ثانوي أو أحتياطي(

أ يتــم عــرض الســعات المتعاقــد عليهــا اعتبــارًا مــن صيــف 2014 فــي درجــة حــرارة 50 درجــة مئويــة. الســعات المتعاقــد عليهــا يتــم تســجيلها علــى أنهــا صافــي 
ــر  ــة. وتظه ــعة إجمالي ــا بس ــد عليه ــم التعاق ــي ت ــزي IPP والت ــيل IPP ووادي الج ــرة IWPP والرس ــة  الغب ــتثناء محط ــاعدة باس ــات المس ــتهالك المحط ــن اس م
ســعات المحطــات فــي محتــوى آخــر مــن هــذا التقريــر بســعات تــم تقييمهــا عنــد 45 درجــة مئويــة ٫ هــو مــا يتماشــى مــع ظــروف ذروة الطلــب٫ وصافــي الناتــج 

بــداًل مــن الناتــج اإلجمالــي.

ب منح IPP تتبع نموذج )البناء و التملك و التشغيل - النقل(
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2034

التوربينة الغازية ذات 
الدورة المركبة 

قيد التشييد شركة شناص 
للتوليد )ش.م.ع.ع(

اتفاقية لشراء 
الطاقة  171٠ ميجاوات  IPP 4 تعمل بالغاز الطبيعي صحار

)زيت الوقود كإحتياطي(

2029

التوربينة الغازية ذات 
الدورة المركبة 

تعمل
شركة فونيكس 

للطاقة 
)ش.م.ع.ع(

اتفاقية لشراء 
الطاقة  2٠٠٠ ميجاوات IPP تعمل بالغاز الطبيعي صور

)زيت الوقود كإحتياطي(

20١8 التوربينة الغازية ذات 
الدورة المفتوحة  تعمل 

شركة وادي 
الجزي للطاقة 

)ش.م.ع.ع(
اتفاقية لشراء 

الطاقة  32٥ ميجاوات 
وادي الجزي 

IPP

ميجاوات

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2018201920202021202220232024

2024 2023 2022 202١ 2020 20١9 20١8  
صافي ميجاوات )أ( السعة المتعاقد عليها

- - - 2٩1 2٩1 2٩1 2٩1  IPP الكامل

- - - 3٩7 3٩7 3٩7 3٩7 بركاء  IWPP )ب(

- - - - - - 3٩٩ IWPP الغبرة

- - - - - - 3٠٥ IPP وادي الجزي

- - - - 2٦٤ 2٦٤ منح IPP )ج(

- - - ٦٩٤ ٦٩٤ ٦٩٤ ٦٩٤ IPP الرسيل

- - - ٥٩7 ٥٩7 ٥٩7 ٥٩7 IWPP  صحار

- ٦88 ٦88 ٦88 ٦88 ٦88 ٦88 IWPP 2 بركاء

7٦٦ 7٦٦ 7٦٦ 7٦٦ 7٦٦ 7٦٦ 7٦٦ IPP 2 صحار

7٦٦ 7٦٦ 7٦٦ 7٦٦ 7٦٦ 7٦٦ 7٦٦ IPP 3 بركاء

2٠18 2٠18 2٠18 2٠18 2٠18 2٠18 2٠23 IPP صور

1٥3٥ 1٥3٥ 1٥3٥ 1٥37 1٥38 1٥3٩ ٩٩7 IPP عبري

1738 1738 1738 17٤1 17٤2 17٤٤ - IPP صحار ٤

6823 75١١ 75١١ 9495 9497 9764 8١87 اإلجمالي

أ يتــم تصنيــف جميــع الســعات علــى أســاس الصافــي )أي بعــد إســتبعاد الطاقــة المســتخدمة داخــل المحطــة( فــي درجــة الحــرارة المحيطــة تبلــغ 45 درجــة 
مئويــة 

ب الســعة المتعاقــد عليهــا  والمتاحــة لبــركاء IWPP  تبلــغ 439 ميجــاوات .مــن المتوقــع ان تعمــل المحطــة بالتوربينــات ذات الــدورة المفتوحــة وتســمح بالتبخــر 
الومضــي متعــدد المراحــل )تقنيــة لتحليــة الميــاة( كإحتياطــي مــن 2018.

 
ج العقد مع المالك الحالي سوف ينتهي في ابريل عام 2020م.
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السعة الغير المؤكدة المتعاقد عليها

ــم  ــا ت ــً لم ــا وفق ــد عليه ــعة المتعاق ــى الس ــة إل باإلضاف
توضيحــه أعــاله٫ فقــد تعاقــدت الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه مــع مصــادر  أخــرى للطاقــة٫ بالرغــم 
مــن أن تلــك العقــود ال تمثــل التزامــً بتوفيــر ســعة إنتــاج 

ــمل: ــي تش ــدة وه مؤك

ــاء  ــبكة كهرب ــع ش ــت( م ــو فول ــط )220 كيل ــط الرب  	••خ
أبو ظبي في محضة.

	  خــط الربــط )132 كيلــو فولــت( مــع شــبكة كهربــاء 
ــزوى. ــي ن ــان ف ــط عم ــة نف ــركة تنمي ش

	  فائــض إنتــاج الشــركات الصناعيــة )وأطــراف أخــرى( 
ــا. ــة به ــاج خاص ــدات إنت ــا وح ــي لديه الت

ــت(  ــو فول ــط )220 كيل ــط الرب ــاري لخ ــغيل التج ــدأ التش  ب
كهربــاء  وشــبكة  بعمــان  الرئيســية  الشــبكة   بيــن 
أبــو ظبــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ عــام 2012. 
فــي ديســمبر ٫2014 أصبحــت ســلطنة عمــان عضــوًا بهيئــة 
الربــط الخليجــي٫ ولهــا إمكانيــة الوصــول إلــى أنظمــة 
الطاقــة لــدى األعضــاء الخمســة اآلخريــن عبــر خــط الربط. 
ــوارئ٫  ــاالت الط ــاء ح ــً أثن ــً ثابت ــط دعم ــا الرب ــمل مزاي وتش
والفــرص المتاحــة لتجــارة الكهربــاء وتنســيق كل مــن 

ــغيلية. ــات التش ــط واالحتياطي ــات التخطي احتياطي

علمــً بــأن الخــط الحالــي ثنائــي الدائــرة يمكنــه نقــل 
حوالــي 400 ميجــاوات مــن الطاقــة الكهربائيــة. الخــط 
قــادر مــن الناحيــة الفنيــة علــى توصيــل أحمــال تصــل إلى 
800 ميجــاوات فــي حــاالت الطــوارئ. وقــد وفــر خــط الربط 
احتياطيــات الطــوارئ فــي عــدد مــن المناســبات٫ ممــا 
ــار الكهربائــي علــى الشــبكة  أدى إلــى منــع انقطــاع التي
ــم  ــة تنظي ــدت هيئ ــد اعتم ــام ٫2016 وق ــي ع ــية. ف الرئيس
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تقريــر  الكهربــاء٫ 
والميــاه بمســاهمة خــط الربــط فــي حســاب االحتياطــي 
أدائهــا والتزاماتهــا  إلــى ســجل  التخطيطــي٫ اســتنادا 
ــم  ــر الدع ــي لتوفي ــط الخليج ــة الرب ــع هيئ ــة م التعاقدي

االحتياطــي.

فــي عــام ٫2016 أنجــزت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
ــي  ــو ظب ــركة أب ــع ش ــة م ــادل الطاق ــة لتب ــاه صفق والمي
لنقــل الطاقــة لتوفيــر الوقــود بــدون تكلفة. وقــد قامت 
الطاقــة والميــاه بمعاملــة  العمانيــة لشــراء  الشــركة 
لبيــع الطاقــة مــع شــركة أبــو ظبــي لنقــل الطاقــة فــي 
ــركة  ــان ش ــي ف ــول المبدئ ــن القب ــم م ــى الرغ 2017. وعل
أبــو ظبــي لنقــل الطاقــة ألغــت الصفقــة  لصالــح تبــادل 
عينــي مــع طــرف آخــر. توجــد المزيــد مــن فــرص التــداول  

مــع هيئــة الربــط الخليجــي فــي الســنوات المقبلــة. 

الشــبكة الرئيســية مرتبطــة بنظــام الطاقــة بشــركة 
كيلــو   132 خــط  عبــر  نــزوى  فــي  عمــان  نفــط  تنميــة 
ــاوات.  ــي 60 ميج ــغ حوال ــمية تبل ــل اس ــعة نق ــت بس فول
ــم  ــم تقاس ــو دع ــط ه ــذا الرب ــن ه ــي م ــرض الرئيس والغ
االحتياطــي بيــن الشــبكة الرئيســية وشــركة تنميــة نفــط 
ــة  ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــت الش ــد اتفق ــان. وق عم
والميــاه والشــركة  العمانيــة لنقــل الكهربــاء وشــركة 
تنميــة نفــط عمــان علــى بنــاء خــط نقــل جديــد 400 كيلــو 
ــن  ــد ع ــة تزي ــل مضمون ــعة نق ــة بس ــي النهض ــت ف فول
1000 ميجــاوات. وســيمكن ذلــك مــن تنســيق التشــغيل 
ــلطنة. ــاءة للس ــع الكف ــر مناف ــعة وتوفي ــط الس وتخطي

ترتبــط العديــد مــن المشــاريع الصناعيــة التــي لديهــا 
ــا  ــية٫ ولديه ــبكة الرئيس ــة بالش ــة موصول ــدات طاق وح
الشــركة  قبــل  مــن  شــرائها  ويمكــن  فائضــة  طاقــة 
لديهــا  الشــركة  والميــاه.  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
اتفاقيــة مــع شــركة صحــار لأللمنيــوم٫ حيــث تقــوم 
 180 إلــى  يصــل  مــا  بتصديــر  لأللمنيــوم  صحــار  شــركة 
ميجــاوات خــالل أشــهر الصيــف٫ وتســتورد نفــس كميــة 
الطاقــة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
خــالل أشــهر الشــتاء وفقــً لبرنامــج يتــم تحديــده ســنويً 
وتتــم إدارة هــذا البرنامــج وعمليــات التشــغيل بمــا يضمن 
موازنــة الطاقــة المصــدرة مــع الطاقــة المســتوردة5.  
وهــذه الترتيبــات تخــدم مصلحــة الطرفيــن حيــث أن 
جدولــة  بإمكانهــا  يصبــح  لاللمونيــوم  صحــار  شــركة 
أعمــال الصيانــة فــي وحــدات التوليــد الخاصــة بهــا دون 
أن تتأثــر إمــدادات الكهربــاء لمصانــع الشــركة فــي حيــن 
أن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تحصــل 
علــى مصــدر فعــال لإلنتــاج خــالل أشــهر الصيــف وأيضــا 
ــد  ــم تمدي ــد ت ــبكة. وق ــال بالش ــل األحم ــين معام تحس
التعاقــد مــع شــركة صحــار لأللمنيــوم 180 ميجــاوات 
فــي عــام 2015م لمــدة ثــالث ســنوات ومــن المتوقــع 
تمديدهــا لفتــرة أخــرى باالتفــاق المتبــادل بيــن الطرفيــن.

ــاوات  ــي 300 ميج ــر حوال ــى تصدي ــدرة عل ــه الق ــوم لدي ــار لأللمني ــع صح 5مصن

ــر  ــعة غي ــن الس ــتوى م ــذا المس ــة. وه ــر خاص ــي بتدابي ــغيل األضاف ــد التش عن
مؤكــدة اإلســتدامة ولكنــه يعتبــر إحتياطــي طــواريء فــي حالــة الحاجــة 

المؤقتــة.

IWPP 2 بركاء
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خطة تطوير المصادر 

والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  قامــت 
البيــان  فــي  الــواردة  المصــادر  تطويــر  خطــة  بتعديــل 
الســابق للســنوات الســبع لتتســق مع السياســة الجديدة 
للحكومــة بتنويــع الوقــود والتوقعــات الحاليــة للطلــب. 
تتضمــن الخطــة  تطــورًا ســريعً فــي مصــادر الطاقــة 
المتجــددة٫ أول محطــة تعمــل بالفحــم فــي الســلطنة 
وتطبيــق منهجيــة الشــراء الجديــدة التفاقيــات شــراء 
تضــم  بالغــاز.  تعمــل  التــي  المحطــات  مــن  الطاقــة 
خطــة تطويــر المصــادر عقــود ســعات جديــدة وعقــود 
ــاهمة  ــب والمس ــتجابة للطل ــددة٫ واالس ــة المتج للطاق

ــدة.  ــر مؤك ــرى غي ــادر أخ ــن مص ــعة م ــي الس ف

عقــود الســعة الجديــدة. تتوقــع الشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه أربــع مبــادرات لمشــاريع فــي 
خــالل  مضمونــة  ســعة  ســتوفر  الرئيســية  الشــبكة 
الســنوات الســبع. يلخــص الجــدول 2 الســعات المتوقعة 

ــمل:  ــي تش ــاريع الت ــذه المش ــن ه م

•  بيــع منــح IPP/ اتفاقيــة جديــدة لشــراء الطاقــة.	
تــم مشــروع منــح أواًل بعقــد بنــاء وتشــغيل وتملــك 
العمانيــة  الشــركة  الحكومــة  فوضــت  وتحويــل. 
فــي  بمــا  المحطــة  بيــع  والميــاه  الطاقــة  لشــراء 
ذلــك اتفاقيــة جديــدة لشــراء الطاقــة بيــن الشــركة 
عمليــة  تبــدأ  أن  المتوقــع  مــن  النهائــي.  والمالــك 
بيع/شــراء األصــول فــي الربــع الثالــث مــن 2018. ومــن 
المفتــرض أن يتــم التعاقــد مــع المحطــة بســعتها 

ــة. الحالي

• ــة 	 ــركة العماني ــدأت الش ــة 2022. ب ــروع الطاق  مش
لشــراء الطاقــة والميــاه مبــادرة مشــتريات بمناقصــة 
ــة  ــراء الطاق ــدى لش ــة الم ــة طويل ــية التفاقي تنافس
مرحلتيــن.  مــن  منافســة  وهــي   .2022 فــي  تبــدأ 
محطــات  ألربــع  تأهيــل  عمليــة  األولــى  المرحلــة 
قائمــة6 تلتــزم بتوفيــر الســعة عنــد  أو أقــل مــن 
الســعر المرجعــي للشــركة لفتــرة تعاقــد تتــراوح 

بيــن 4-15 ســنة.

اعتمــادًا علــى تقييــم الشــركة لمســتوى الســعة 
ــى  ــة األول ــي المرحل ــا ف ــاد عليه ــن االعتم ــي يمك الت
لســعة  المتناقصيــن  تدعــو  أن  للشــركة  يجــوز 
جديــدة للمشــاركة بتقديــم العــروض فــي المرحلــة 
المؤهلــون  المشــاركون  يقــدم  عندمــا  الثانيــة 

الطاقــة.  العــروض التفاقيــة جديــدة لشــراء 

ــي 700  ــة 2022 ه ــروع الطاق ــعة لمش ــات الس متطلب
ميجــاوات. 7وســتعرض الشــركة اتفاقيــة جديــدة 
للشــراء لمقدمــي العطــاءات بأســعار أقل وللشــركة 
الحــق فــي أن تمنــح اتفاقيــة شــراء الطاقــة حســب 
متطلبــات  مــن  تزيــد  ســعة  إلجمالــي  تقديرهــا 
مــن  للمراجعــة  ذلــك  ســيخضع  ولكــن  الســعة. 

وقيمــة  التكلفــة  واعتبــارات  التنظيميــة  الجهــات 
ــو  ــية. ومقدم ــبكة الرئيس ــي الش ــعة ف ــض الس فائ
شــراء  اتفاقيــة  يمنحــوا  لــن  الذيــن  العطــاءات 
فــي  المشــاركة  خيــار  لهــم  ســيكون  الطاقــة 
الســوق الفوريــة للبيــع بالجملــة التــي مــن المتوقــع 
ــً  ــاركوا الحق ــم أن يش ــي 2020. ويمكنه ــا ف إطالقه
فــي  األمــد  طويلــة  الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة  فــي 

 .2024 الطاقــة  مشــروع 

• مــن 	 النظيفــة  الطاقــة  إلنتــاج   IPP  الدقــم 
الفحــم. بتوجيهــات مــن الحكومــة  أعــدت الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه دراســة جــدوى 
مــن   .2017 فــي  بالفحــم  تعمــل  طاقــة  لمحطــة 
االلتــزام  تخفيــض  المشــروع  هــذا  أهــداف   أهــم 
ــة  ــد وإتاح ــات التولي ــي لمحط ــاز الطبيع ــر الغ بتوفي
الغــاز المحلــي للتنميــة االقتصاديــة طويلــة المــدى 
فــي الدولــة. ســتكون المحطــة أول  محطــة تعمــل 
سياســة  تتصــور  حيــث  الســلطنة  فــي  بالفحــم 

تنويــع الوقــود إنتــاج 3000 ميجــاوات بحلــول 2030. 

تخطــط الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
ــل  ــة تعم ــة طاق ــراء لمحط ــة ش ــدء عملي ــي 2018 ب ف
بالفحــم إلنتــاج 1200 ميجــاوات فــي الدقــم  تخضــع 
التنظيميــة.  الجهــات  مــن  النهائيــة  للموافقــة 
الدوليــة  المعاييــر  المحطــة   هــذه  ستســتوفي 
الحاليــة لجــودة البيئــة والتحكــم فــي االنبعــاث. 
مــن المتوقــع أن تخفــض االحتيــاج للغــاز لقطــاع 
الكهربــاء 4-5 مليــون متــر مكعــب قياســي فــي 

اليــوم.

مــن المتوقــع أن توفــر محطــة الدقــم التــي تعمــل 
ــاوات  ــول 2024  و1200 ميج ــاوات بحل ــم 600 ميج بالفح
بكامــل طاقتهــا فــي 2025 علــى افتــراض الحصــول 
ســتوفر  المناســب.  الوقــت  فــي  الموافقــة  علــى 
المحطــة اإلمــدادات الرئيســية مــن الطاقــة لتطويــر 
مركــز الدقــم الصناعــي وتصديــر الفائــض للشــبكة 
الرئيســية. وفــي عــام 2024 ونظــرًا للطلــب المتوقــع 
المســاهمة  ســتكون  ميجــاوات   110 الدقــم  فــي 
فــي الطلــب فــي الشــبكة الرئيســية 490 ميجــاوات. 
يمكــن مراجعــة هــذا التقديــر بنــاءًا علــى وتيــرة نمــو 

الطلــب فــي الدقــم.

مشــروع الطاقــة 2024. تخطــط الشــركة العمانيــة 
شــراء  عمليــة  تبــدأ  أن  والميــاه  الطاقــة  لشــراء 
مشــروع الطاقــة 2024 فــي 2020 التفاقيــة جديــدة 

6 المحطــات األربــع تشــمل الكامــل وبــركاء 1 والرســيل وصحــار 1.كلهــا تنتهــي 
اتفاقيــات شــراء الطاقــة )الميــاه( الخاصــة بهــا فــي اواخــر 2٠21 واوائــل 2٠22.

7 تختلــف هــذه الســعة عــن تقديــر الســعة لمشــروع الطاقــة 2022 فــي البيــان 

ــاهمة  ــى مس ــود إل ــدة يع ــعة جدي ــى س ــاج إل ــي االحتي ــان ف ــابق. النقص الس
الســعة المتوقعــة مــن مشــاريع الطاقــة المتجــددة٫ اســتجابة الطلــب٫ وتأثيــر 

التعرفــة العاكســة للتعرفــة.  
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العقود المخطط التعاقد عليها لسعات مؤكدة الجدول 2 
2024 2023 2022 202١ 2020 20١9 20١8  

                                                                                                  ميجاوات

2٦٤ 2٦٤ 2٦٤ 2٦٤ 2٦٤ - - بيع منح IPP /إتفاقية جديدة

7٠٠ 7٠٠ 7٠٠ - - - - مشروع الطاقة 2٠22

7٠٠ - - - - - - مشروع الطاقة 2٠2٤

٤٩٠ - - - - - - الدقم IPP  إلنتاج الطاقة النظيفة من الفحم 
)تصدير الى الشبكة الرئيسية( )أ(

١664 964 964 264 264 - - اإلجمالي

أ الســعة المبدئيــة إلنتــاج الطاقــة النظيفــة مــن الفحــم IPP تبلــغ 600 ميجــاوات. ومــن المتوقــع ان تــزود منطقــة الدقــم وتصديــر الســعة الفائضــة الــى الشــبكة 
الرئيسية.

 IWPP 2 بركاء

تطوير الطاقة المتجددة

ــي  ــاه ف ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــت الش أعلن
500 ميجــاوات مــن مشــروع  2017 عــن مناقصــة إلنتــاج 
للطاقــة الشمســية فــي عبــري. وهــو األول مــن سلســلة 
لهــا  المخطــط  المتجــددة   الطاقــة  مناقصــات  مــن 
لتحقيــق هــدف الحكومــة لتوليــد حصــة 10٪ مــن اإلنتــاج 

مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول 2025. 

الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  خطــة  تتضمــن 
والريــاح  الشمســية  للطاقــة  مشــاريع   حاليــً  والميــاه 
وتحويــل النفايــات لطاقــة.  وتخطــط الشــركة لشــراء 
أكثــر مــن 2600 ميجــاوات مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول 
2025. يلخــص الجــدول 3 الخطــة حتــى 2024  بأســتثناء 
ــة  ــون أغلبي ــع أن تك ــن المتوق ــار. وم ــي ظف ــاريع ف المش
ــول  ــً ح ــية وجنوب ــبكة الرئيس ــي الش ــاريع ف ــذه المش ه
الدقــم وســتكون الســوق الرئيســية لهــذه المشــاريع 

فــي الشــبكة الرئيســية8. 

طويلــة المــدى لشــراء الطاقــة لتبــدأ التشــغيل فــي 
2024. وســتكون علــى نفــس النســق الــوارد أعــاله 
للطاقــة 2022. تقديراتنــا الحاليــة لمتطلبــات الســعة 
700 ميجــاوات. ومــن المتوقــع أن يتغيــر هــذا إلــى حــد 

مــا اعتمــادًا علــى نتائــج مشــروع الطاقــة 2022 ونمــو 
ــة  ــاج الطاق ــم إلنت ــي الدق ــل ف ــير العم ــب وس الطل
النظيفــة مــن الفحــم وتقييــم  المســاهمة فــي 

ــرى. ــادر األخ ــن المص ــعة م الس

ــد  ــي يوج ــار الت ــبكة ظف ــي ش ــة ف ــاريع المخطط ــدول 3 المش ــتبعد الج 8 يس

وصــف لهــا فــي القســم التالــي مــن هــذا التقريــر.   
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خطة تطوير الطاقة المتجددة- الشبكة الرئيسية )MIS( / الدقم الجدول 3 

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

                                                                            ميجاوات
500 500 500 500 - - - عبري IPP 2  للطاقة الشمسية
500 500 500 - - - - IPP 2022  للطاقة الشمسية
500 500 - - - - - IPP 2023  للطاقة الشمسية
500 - - - - - - IPP 2024  للطاقة الشمسية
200 200 - - - - - IPP 2023  لطاقة الرياح
200 - - - - - - IPP 2024  لطاقة الرياح
50 50 - - - - - تحويل النفايات لطاقة 1 

2450 1750 1000 500 - - - االجمالي

650 500 300 150 - - - مساهمة السعات

ــة  ــاريع الطاق ــركة لمش ــط الش ــف لخط ــي وص ــا يل فيم
ــة: ــات لطاق ــل النفاي ــاح وتحوي ــية والري الشمس

• التجــاري 	 التشــغيل  تاريــخ  الشمســية.  الطاقــة   
الشمســية  الطاقــة  مــن  ميجــاوات   500 لســعة 
لمناقصــات  نخطــط   .2٠21  )IPP 2عبــري )مشــروع 
ســنوية متتاليــة  ل 500 ميجــاوات حيــث أن التقنيــة 
المحــددة إلنتــاج الطاقــة الشمســية قــد تختلــف 
ــل  ــة التأهي ــتبدأ عملي ــات. س ــي المناقص ــن مقدم بي
للمناقصــة الثانيــة  فــي الربــع الرابــع مــن 2018 وفقــً 
لتأكيــد الموقــع مــن وزارة اإلســكان. ومــن الممكــن 
أن تكــون مناقصــات مشــاريع الطاقــة الشمســية 
فــي المســتقبل لمســتويات أكبــر مــن الســعة مــن 
الشــركة  تقييــم  علــى  اعتمــادًا  ميجــاوات   500 ال 

للســوق.

ــاه  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــط الش تخط
أن يتــم تطويــر مشــاريع الطاقــة الشمســية فــي 
المناقصــات  بعــض  تتضمــن  وقــد  مواقــع  عــدة 
اإلســناد لعــدة مطوريــن. والشــركة حاليــً تقــوم 
ونــوع  مواقــع  علــى  تعتمــد  تخصــص  بعمليــة 
الموافقــات  علــى  المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع 
المواقــع.  وتخصيــص  النقــل  مشــاريع  بخصــوص 
ــاه  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــع الش تتوق
ــددة  ــة المتج ــاريع للطاق ــاء مش ــة إنش ــف خط تكي
مــع الموافقــة التأكيــد علــى المواقــع ومشــاريع 

نقــل الكهربــاء. 

والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  قامــت 
ــية  ــة الشمس ــات الطاق ــع بيان ــن لجم ــغيل محطتي بتش
الماضيــة  الخمــس  الســنوات  خــالل  ومنــح  ادم  فــي 
وجمعــت بيانــات لدعــم تطويــر المشــروع.  تــم نقــل 
المحطــات لمواقــع جديــدة لدعــم تطويــر المشــروع 
فــي مواقــع إضافيــة. والبيانــات متاحــة لعامــة الجمهــور 

فــي موقــع الشــركة علــى االنترنــت. 

مشروع عبري IPP  2 للطاقة الشمسية 
بإمكانه تزويد ما يقارب 33000 منزل بالطاقة.

 IPP 2 توفير الطاقة من عبري
للطاقة الشمسية

 IWPP 2 بركاء
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الطاقــة  مشــاريع  تســاهم  أن  الشــركة  تتوقــع 
ســعتها  ذروة  مــن  األقــل  علــى   ٪3٠ ب  الشمســية 
الرئيســية  الشــبكة  فــي  الــذروة  طلــب  لمقابلــة 
للبيانــات  وفقــً  المحــددة  الطاقــة  أســاس   علــى 
المســتمدة مــن موقعــي منــح وادم.  وقــد تســاهم 
المشــاريع المحــددة  بأقــل أو أكثــر اعتمــادا علــى 
ــة  ــتخدمة. بصف ــة المس ــوع التقني ــى ن ــع وعل المواق
عندمــا  الشمســية  الطاقــة  إنتــاج  يرتفــع  عامــة 
ــر  ــو الصف ــض نح ــة وتنخف ــمس عامودي ــون الش تك
وفقــً  يتغيــر  قــد  اإلنتــاج  معــدل  الغــروب.  عنــد 
ــمس  ــع الش ــا تتب ــة وتكنولوجي ــا والتقني للتكنولوجي
وتخزيــن الطاقــة. تخطــط الشــركة العمانيــة لشــراء 
التــي  الســعة   تقييــم  إلعــادة  والميــاه  الطاقــة 
ستســاهم بهــا مشــاريع محــددة عنــد إســنادها 
وعنــد تحديــد التقنيــة. ويوضــح الجــدول 3 مســاهمة 
مشــاريع  مــن  وغيرهــا  الكهروضوئيــة  الطاقــة 

المتجــددة. الطاقــة 

•  طاقــة الرياح. ســيتم تشــغيل اول مشــروع للطاقة 	
الشــركة  بواســطة  الســلطنة  فــي  الريــاح  مــن 
ــركة  ــع الش ــة م ــق الريفي ــاء المناط ــة لكهرب العماني
ــذي  ــروع ال ــاه. المش ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
تبلــغ ســعته 50 ميجــاوات قيــد اإلنشــاء فــي هرويــل 
يبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن  ظفــار  محافظــة  فــي 
لتطويــر  الواعــدة  والمناطــق   .2020 فــي  التشــغيل 
ــاحلية  ــة الس ــق المرتفع ــي المناط ــاح ه ــة الري طاق
فــي محافظتــي ظفــار والوســطى علــى الرغــم 
مــن أن بعــض المناطــق الجبليــة فــي محافظــة 
الشــرقية بهــا إمكانيــات كامنــة. ســتبدأ الشــركة 
ــب  ــي 2018 تركي ــاه ف ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
محطــات لمراقبــة الريــاح فــي ثالثــة مواقــع. ســتوفر 
لدعــم  الريــاح  عــن  ســاعة  كل  بيانــات  المحطــات 
تطويــر مشــاريع الطاقــة مــن الريــاح كمــا هــو الحــال  

لمحطــات مراقبــة الطاقــة الشمســية الحاليــة.

IPP صور

تخطــط الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
تطويــر مشــاريع الطاقــة مــن الريــاح فــي مناقصــة 
ل 1٥٠-200 ميجــاوات وفقــً لتقييــم الســوق. ومــن 
مــن  للطاقــة  مناقصــة   أول  تكــون  أن  المحتمــل 
الوصــول  إلمكانيــة  تخضــع  ظفــار  فــي  الريــاح 
الدقــم  مــن  بالقــرب  مشــاريع  تليهــا  للموقــع٫ 
والشــرقية فــي المســتقبل تليهــا مواقــع أخــرى. 
ــن  ــة م ــاريع الطاق ــر مش ــان تطوي ــة  ف ــة عام بصف
الريــاح التــي تمــد الشــبكة فــي محافظــة الوســطى 
ــية  ــبكة الرئيس ــل للش ــق النق ــول لمراف ــاج الوص تحت
للتوصيــل لمناطــق الطلــب. مــن المتوقــع أن يكتمل 
خــط النقــل الجديــد 400 كيلوفولــت  مــن ازكــي إلــى 
الدقــم  فــي 2023 رهنــً بالموافقــة النهائيــة. ولذلــك 
فــان برنامــج تطويــر الطاقــة مــن الريــاح للشــبكة 
الرئيســية مرتبــط بتطويــر خــط النقــل ومــن المتوقع 
ــي 2023.  ــاري ف ــغيل التج ــروع للتش ــغ أول مش أن يبل

ــي 2020.  ــروع ف ــل للمش ــة التأهي ــتبدأ عملي وس

إنتــاج الطاقــة مــن الريــاح موســمي ومتقطــع نســبيً 
خــالل اليــوم. أفضــل فتــرات اإلنتــاج فــي ظفــار مــن 
المتوقــع أن تكــون فــي أول المســاء والليــل. تقــوم 
الشــركة حاليــً بتقييــم مســاهمة صفــر للطلــب 
ــاريع  ــن مش ــية م ــبكة الرئيس ــي الش ــذروة ف ــد ال عن
الطاقــة مــن الريــاح. وقــد يتغيــر ذلــك وفقــً ألوضــاع 

ــاح. المشــاريع المحــددة للطاقــة مــن الري

• 1. ظلــت بيئــة لعــدة 	 النفايــات لطاقــة  تحويــل   
البلديــات  لمــرادم  بدائــل  تستكشــف  ســنوات 
للنفايــات الصلبــة فــي مســقط وجنــوب الباطنــة. 
فــي 2018 قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
للطاقــة مــن  بدراســة جــدوى لمشــروع  والميــاه  
النفايــات اســتنادًا لدراســات ســابقة قامــت بهــا بيئــة.  
وتتوقــع الشــركة إطــالق عمليــة تأهيــل٫ مــع مراعــاة 
موافقــة الجهــات التنظيميــة٫ فــي الربــع الرابــع مــن 
بســعة  لطاقــة  النفايــات  لتحويــل  لمشــروع   2018

حوالــي 50 ميجــاوات. 

المنافســة  خــالل  مــن  المشــروع  شــراء  ســيتم 
كمشــروع إلنتــاج الطاقــة وفقــً التفاقيــة طويــل 
العمانيــة  الشــركة  مــع  الطاقــة  لشــراء  المــدى 
لشــراء الطاقــة والميــاه باســتخدام النفايــات الصلبة 
ــركة أن  ــع الش ــة.  وتتوق ــا بيئ ــي توفره ــات الت للبلدي
تعمــل المحطــة بصــورة مســتمرة  لتوفيــر الحــد 
األدنــى مــن اإلمــداد بســعة مضمونــة مثــل اإلمــداد 
مــن محطــات الطاقــة التــي تعمــل بالغــاز حاليــً 
لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع  عقــود  بموجــب 
بتقييــم   قمنــا   3 الجــدول  فــي  والميــاه.  الطاقــة 
ــروع  ــعة مش ــغ )100٪( لس ــة تبل ــعة كلي ــاهمة س مس

تحويــل النفايــات لطاقــة. 
ــة  ــار الصناعي ــن األقم ــة م ــات المتاح ــع البيان ــن الموق ــات م ــع البيان ــزز جم 9 يع

الشــركة  تقــوم  متجــددة,  طاقــة  لمشــاريع  دقــة  أكثــر  أســس  ويقــدم 
بتشــغيل محطــات القيــاس لتقليــص مخاطــر التكلفــة لتطويــر مشــاريع 

المتجــددة. الطاقــة 
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االستجابة للطلب

تتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه أن 
االســتجابة للطلــب يمكــن أن توفــر مصــدرًا هامــً وقليــل 
التكلفــة لخفــض متطلبــات الســعة. فــي هــذا البيــان 
ميجــاوات   100 ســعة  مســاهمة  تحقيــق  هــدف  نضــع 
ــركة  ــت  الش ــول 2024. قام ــب بحل ــتجابة للطل ــن االس م
ــات  ــة إلثب ــارب أولي ــاه بتج ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
المفهــوم فــي موقــع واحــد فــي 2016 ممــا أدى إلــى 
ــرة  ــالل فت ــب  خ ــي الطل ــاوات ف ــي 25 ميج ــض حوال خف
الــذروة. فــي عــام ٫2018 تخطــط الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه لتحديــد إمكانيــة االســتجابة للطلــب 
ــض  ــارات التعوي ــم خي ــالء وتقيي ــن العم ــر م ــرائح أكث لش
لتطويــر بروتوكــول للتحقــق ونهــج للتعاقــد. وســتبدأ 
التجــارب فــي 2019 ونتوقــع إطــالق برنامــج االســتجابة 
للطلــب للعمليــات التجاريــة فــي 2020. توجــد أهــداف 

الســعة المذكــورة فــي الجــدول 4.

سوق الكهرباء الفوري

حســب  للكهربــاء  الفوريــة  الســوق  تطويــر  يمضــي 
المخطــط لــه.  وافقــت هيئــة تنظيــم الكهربــاء علــى 
ــض  ــع إدراك أن بع ــي  2017. م ــوق ف ــد الس ــل قواع تفاصي
المالحــق الفنيــة  ســتكتمل خــالل تطبيــق أنظمــة تقنيــة 
ــام إدارة  ــراء نظ ــة ش ــركة بعملي ــدأت الش ــات. ب المعلوم
التــي  للمنظمــة  الموظفيــن  بتعييــن  الســوق وتقــوم 
ســتقوم بتشــغيل الســوق والتــي ســتكون جــزء مــن 
التشــغيل  الســوق  يبــدأ  أن  المتوقــع  مــن  الشــركة. 
 .2020 فــي  التجــاري  والتشــغيل   2019 فــي  التجريبــي 
النظــام  مــع  للكهربــاء  الفوريــة  الســوق  وســتعمل 
الطاقــة  لشــراء  المــدى  طويلــة  لالتفاقيــات  الحالــي 

والميــاه. الطاقــة  شــراء  واتفاقيــات 

 وتتوقــع  أن  يحقــق الســوق زيــادة فــي التنافســية فــي 
ســوق توليــد الطاقــة فــي ســلطنة عمــان٫ وإتاحــة ســعة 
إضافيــة قــد ال يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة مــن خالل 
القنــوات الحاليــة لشــراء الطاقــة والميــاه. وقــد اشــرنا إلى 
ــيتم  ــعات “س ــدول 4 بس ــي الج ــعة ف ــاهمة الس أن مس
تحديدهــا الحقــً” توجــد مؤشــرات أوليــة لالهتمــام مــن 
بعــض المحطــات الصناعيــة القائمــة حاليــً  والمحتملــة 
للمشــاركة فــي الســوق كمولديــن٫ ولكنهــا قــد ال تكون 
مؤكــدة حتــى يبــدأ الســوق العمــل. تتوقــع الشــركة 
بعــض  مشــاركة  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
المحطــات القائمــة المســاهمة فــي مشــتريات الطاقــة 
2022 فــي الســوق الفوريــة إذا لــم  تحصل علــى اتفاقيات 
لشــراء الطاقــة والميــاه باعتبــار أن متطلبــات الســعة مــن 
الطاقــة 2022 أقــل مــن مجمــوع الســعة الحاليــة لهــذه 
ــة  ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــط الش ــات. تخط المحط
الســعة للمشــاركين فــي  والميــاه تقييــم مســاهمة 
الســوق الفوريــة مــن الطاقــة 2022 بعــد إســناد العقــود 

الجديــدة التفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه.

مساهمة السعات من العقود اإلخرى الجدول 4 

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
                                                                        صافي ميجاوات )أ(

180 180 180 180 180 180 180 شركة صحار المنيوم )أ(

200 200 200 200 200 200 200 الربط مع دول مجلس التعاون 
الخليجي  )أ(

100 70 50 40 30 - - االستجابة للطلب 
سيتم 

تحديدها 
الحقً

سيتم 
تحديدها 

الحقً

سيتم 
تحديدها 

الحقً
- - - - السوق الفوري )ب(

480 450 430 420 410 380 380 إجمالي السعة 

أ  وتشــمل المســاهمات مــن المــوارد غيــر المؤكــدة الفوائــد المتســعة للســعة للترتيبــات تقاســم االحتياطــي مــع هيئــة الربــط البيني لمجلــس التعــاون الخليجي 
مــن خــالل خــط ربــط االمــارات العربيــة المتحــدة ) 200 ميجــاوات ( وتبــادل الطاقــة مــع شــركة صحــار المنيــوم )180 ميجــاوات( . تمــت الموافقــة علــى مســاهمات 

الســعة هــذه مــن قبــل هيئــة تنظيــم الكهربــاء فــي عــام 2016. 

ب  مساهمة السوق الفوري سوف تقيم  بعد عملية شراء )الطاقة 2022( .

IWPP 2 بركاء
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IWPP 2 بركاء

شراء السعة من شبكات أخرى.

ــبكات  ــن ش ــد م ــراء المؤك ــعة أو الش ــداول الس ــر ت يعتب
ــوارئ.  ــاالت الط ــي ح ــام ف ــدر ه ــاورة مص ــة المج الطاق
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود صفقــات ســعة مؤكــدة 
حاليــا تعمــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
علــى عمــل تدابيــر مــع هيئــة الربــط الخليجــي لتســهيل 
الــدول األعضــاء فــي  التجــاري مــع  التبــادل  اتفاقيــات 
ــق  ــة طري ــر خارط ــع تطوي ــي ونتوق ــط الخليج ــة الرب هيئ

ــن 2018.  ــق م ــت الح ــي وق ــداول ف للت

سيســهل خــط النقــل الربــط بســعة 400 كيلــو فولــت 
بعــد االتفــاق٫ التخطيــط المشــترك للمصــادر وتنســيق 
و  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  بيــن  العمليــات 
الميــاه و شــركة تنميــة نفــط عمــان والشــركة العمانيــة 
الريفيــة.  المناطــق  كهربــاء  وشــركة  الكهربــاء  لنقــل 
اكتملــت دراســة الجــدوى للربــط فــي 2017 وقــدم الربــط 
لهيئــة تنظيــم الكهربــاء للموافقــة. مــن المتوقــع عمــل 
ــام  ــواًل لنظ ــتضع بروتوك ــي 2018 س ــغيل ف ــة تش اتفاقي
النقــل.  وعمليــات  الطاقــة  وتبــادل  متكامــل  طاقــة 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تتوقــع 
بنقــل  يتعلــق  فيمــا  التطــورات  مــن  المزيــد  تحديــد 
ــان ال 7  ــي بي ــان ف ــط عم ــة نف ــركة تنمي ــع ش ــعة م الس

القــادم. ســنوات 

ملخص

ــركة  ــة للش ــط الحالي ــً للخط ــكل 4 ملخص ــن الش يتضم
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لتوليــد الســعة وتطوير 
 .2٠2٤-  2٠18 للفتــرة  الرئيســية  الشــبكة  فــي  المصــادر 
يشــير مؤشــر الســعة لــكل ســنة  للكميــة المتاحــة فــي 

بدايــة الصيــف فــي مايــو وهــو موســم الــذروة .

السوق 
الفورية

الشفافية في 
توزيع األحمال

التشجيع على زيادة 
كفاءة التشغيل

التركيز على العمليات اآلنية

منح الفرصة إلستغالل السعات 
خارج إطار العقود

منح الفرصة لزيادة سعات 
المحطات المتعاقد معها

تعزيز القيمة المتبقية لسعات 
المحطات المنتهية عقودها

الشفافية في معاملة المحطات 
المنتهية عقودها

يعطي المرونه للمزودين الجدد

تكوين أساس لتحرير 
السوق مستقباًل
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)MIS( إجمالي مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية - الشبكة الرئيسية الشكل 4 

12000
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2018201920202021202220232024

ميجاوات

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  

                                                                                                        ميجاوات 

 السعات المتعاقد عليها

6823 7511 7511 9495 9497 9764 8187 إجمالي السعة المتعاقد عليها 

السعات المخطط التعاقد عليها لتوفير سعات مؤكدة

264 264 264 264 264 - - بيع منح IPP / إتفاقية شراء جديدة
700 700 700 - - - - مشروع الطاقة 2022
700 - - - - - - مشروع الطاقة 2024

490 - - - - - -  الدقم IPP إلنتاج الطاقة النظيفة 
من الفحم 

2154 964 964 264 264 - - إجمالي السعات المخطط التعاقد عليها 
لتوفير سعات مؤكدة

مساهمة سعات مشاريع الطاقة المتجددة 

650 500 300 150 - - -  )RE( الطاقة المتجددة

  مساهمة السعات من العقود االخرى 

100 70 50 40 30 - - االستجابة للطلب
380 380 380 380 380 380 380 العقود الغير المؤكدة )أ(

10107 9425 9205 10329 10171 10144 8567  اجمالي العقود المساهمة 
في ذروة الطلب

أ تحتوي  على مساهمة سعة شركة صحار المنيوم وسعة ربط مجلس التعاون الخليجي.

السعة المتعاقد عليها السعة المحتمل تمديدها  السعة المحتمل 
التعاقد عليها

الطاقة المتجددة
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مدى كفاية مصادر إنتاج الطاقة 
 الكهربائية وخطط التقليل 

من المخاطر

المتطلبات القانونية والتنظيمية 

ــركة  ــة للش ــة الممنوح ــاع والرخص ــون القط ــً لقان وفق
ــركة  ــى الش ــب عل ــاه يج ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
الطاقــة  إلنتــاج  كافيــة  مصــادر  وجــود  مــن  التأكــد 
الكهربائيــة للوفــاء بالطلــب المســتقبلي علــى الطاقــة. 
ويحــدد قانــون القطــاع المســؤولية العامــة للشــركة 
فــي تأميــن مصــادر إنتــاج طاقــة كافيــة للوفــاء بإجمالــي 
الطلــب مــن مــزودي الطاقــة المرخــص لهــم. باإلضافــة 
إلــى ذلــك٫ فــإن الرخصــة الممنوحــة للشــركة مــن قبــل 
هيئــة تنظيــم الكهربــاء تنــص علــى معاييــر محــددة 
ــي  ــية )MIS( و الت ــبكة الرئيس ــة بالش ــاج الطاق ــان إنت ألم

ــا. ــزام به ــركة االلت ــى الش ــب عل يج

وقــد تــم وضــع معاييــر أمــان اإلنتــاج المحــددة مــن قبــل 
هيئــة تنظيــم الكهربــاء علــى أســاس عــدد ســاعات فقد 
ــدًا  ــر تحدي ــب األم ــروف بـــLOLH( ويتطل ــال )والمع األحم
مــن الشــركة إبــرام اتفاقيــات لتوفيــر ســعة متعاقــد 
عليهــا تكفــي للتأكــد مــن أن توقعــات عــدم كفايــة 
ســاعة   )24( تتجــاوز  ال  بالطلــب  للوفــاء  الســعة  هــذه 
فــي أي ســنة٫ مــع األخــذ فــي االعتبــار األمــور األخــرى 
وحــدات  اعتماديــة  مثــل  التيقــن  بعــدم  المتعلقــة 
اإلنتــاج. وعليــه فإنــه يجــب علــى الشــركة أن تثبــت لهيئــة 
تنظيــم الكهربــاء بأنــه تــم إبــرام اتفاقيــات توريــد كافيــة 
للحيلولــة مــن تجــاوز العجــز لمقابلــة الطلــب إلــى اكثــر 
ــب  ــه يج ــل٫ فإن ــدى الطوي ــى الم ــا عل ــاعة. أم ــن 24 س م
بهــا  موثــوق  خطــط  لديهــا  أن  إثبــات  الشــركة  علــى 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة و الميــاه و شــركة 
ــن  ــات. )ع ــذه االتفاقي ــل ه ــرام مث ــان إلب ــط عم ــة نف تنمي

ــك(. ــالف ذل ــدة أو خ ــاج جدي ــعات إنت ــراء س ــق ش طري

تعــد الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه محــاكاة 
حاســوبية لنظــام الطاقــة الكهربائيــة لتقييــم فقــد 
األحمــال )LOLH( فــي نطــاق أوســع مــن الظــروف التــي 
تتقلــب بشــكل عشــوائي. هــذه المحــاكاة هــي األســاس 
األحمــال  فاقــد  مــن  المتوقــع  المســتوى  لتجديــد 
ــار  ــاء بالمعي ــاج للوف ــعات اإلنت ــة س ــدى كفاي )LOLH( وم
ــاج  ــدات إنت ــوع وح ــدد ون ــر ع ــام٫ يؤث ــكل ع ــي. بش القانون
علــى  الكهربــاء  علــى  والطلــب  الكهربائيــة  الطاقــة 
مســتوى فاقــد األحمــال )LOLH( والــذي قــد يكــون ايضً 

ــرى. ــل أخ ــاج وعوام ــعات اإلنت ــا س ــً لتكنولوجي حساس

 كفاية المصادر في حالة 
سيناريو الطلب المتوقع 

خــالل فتــرة التخطيــط للســنوات الســبع٫ قدرت الشــركة 
الهامــش  معــدل  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 

اإلحتياطــي ب ٦٫٥٪ علــى األقــل فــوق ذروة الطلــب يعــد 
ضروريــً لضمــان أن فاقــد األحمــال )LOLH( فــي الشــبكة 
الرئيســية ال يتجــاوز 24 ســاعة. يوفــر الهامــش اإلحتياطي 
البالــغ ٦٫٥٪ هدفــً للســعات وتقييــم الشــركة كفايــة 
ــى 2024.  ــن 2018 إل ــرة م ــاس للفت ــذا األس ــى ه ــوارد عل الم
ــام  ــي نظ ــور ف ــع التط ــم م ــذا التقيي ــر ه ــن أن يتغي يمك
الشــركة  تقــوم  عندمــا  المســتقبل  فــي  الطاقــة. 
بالتحقــق مــن تأثيــر التقنيــات الجديــدة مثــل مشــاريع 
ــال  ــد األحم ــم فاق ــر تقيي ــد يتغي ــددة٫ ق ــة المتج الطاق

.)LOLH(

ويعطــي الشــكل رقــم 5 مقارنــة بيــن مصــادر الســعات 
 )٪٦٫٥ زائــد  الطلــب  )ذروة  المســتهدفة  الســعات  و 
الطلــب  ســيناريوهات  مــن  ســيناريو  بــكل  المتعلقــة 

الثالثــة. 

ســعة  لتوفيــر  المصــادر  تطويــر  خطــة  تطويــر  جــرى 
ــب  ــيناريو الطل ــد لس ــن التولي ــر أم ــاء بمعايي ــة  للوف كافي
ــي  ــبة والت ــف مناس ــات تخفي ــماح بآلي ــع الس ــع م المتوق
تعالــج متطلبــات ســيناريو الطلــب المنخفــض والمرتفــع. 
بالســعة  لهــا  المخطــط  الســعة   5 الجــدول  يقــارن 
المســتهدفة بموجــب ســيناريو الطلــب المتوقــع. توفــر 
خطــة تطويــر المصــادر ســعة كافيــة تزيــد عــن الســعة 

المســتهدفة فــي كل ســنة.

ــن 2018  ــة م ــرة المتوقع ــن الفت ــى م ــنوات األول ــي الس ف
إلــى 2021 تزيــد الســعة المتعاقــد عليهــا  عــن الطلــب 
بهامــش كبيــر. ويعــزى ذلــك للزيــادات الجديــدة فــي 
الســعة التــي تــم االلتــزام بهــا  قبــل ظهــور تأثيــر التباطــؤ 
االقتصــادي علــى الطلــب. ســيتم تشــغيل المحطــات 
الجديــدة عبــري IPP وصحــارIPP 3 بالكامــل فــي 2019 
لتحســين  فــورًا  منهــا  الكاملــة  االســتفادة  وســيتم 

فعاليــة النظــام وتخفيــض متطلبــات الغــاز. 

الطاقــة  العمانيــة لشــراء  الشــركة  2020 تخطــط  فــي 
ــة  ــا التفاقي ــد وفق ــغل جدي ــع مش ــد م ــاه للتعاق والمي
جديــدة لشــراء الطاقــة والميــاه. علــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود إحتيــاج لســعة إضافيــة فــي ذاك الوقــت و لكــن 

ــل. ــة األج ــة طويل ــا قيم ــول له األص

الطاقــة  شــراء  اتفاقيــات  فتــرة  ســتنتهي   2022 فــي 
الســعة  ســيخفض  ممــا  محطــات  ألربــع  والميــاه 
لعقــود  حاجــة  هنــاك  تكــون  بحيــث  المتعاقــدة 
ــتتم  ــتهدفة. س ــعة المس ــة الس ــدة لمقابل ــعات جدي س
الســعة هــذه بموجــب عمليــات  مواجهــة متطلبــات 
لســعة  الحاجــة  تظهــر   .2022 الطاقــة  فــي  الشــراء 
متعاقــدة جديــدة فــي الشــكل 4 بمقــدار 700 ميجــاوات. 
ــة  ــروع الطاق ــن مش ــة م ــعة لمطلوب ــة الس ــذه كمي وه
ســنة  كل  فــي  المســتهدفة  الســعة  لمقابلــة   2022
حتــى شــراء الســعة التاليــة . ومشــروع الطاقــة 2024 هــو 
مشــروع الشــراء التاليــة ويجــب أن يوفــر مشــروع الطاقــة 
المســتهدفة  الســعة  لمقابلــة  كافيــة  ســعة   2022
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حتــى 2023. وبالنظــر للســعة المتعاقــدة فــإن تمديــد 
 منــح ومســاهمة الســعة مــن العقــود غيــر المؤكــدة 
االســتجابة  وبرنامــج  المتجــددة  الطاقــة  )مشــاريع 

 700 حوالــي  المطلــوب  األخــرى(  والعقــود  للطلــب 
ميجــاوات مــن الطاقــة 2022 لتلبيــة معاييــر االمــن لإلنتــاج 

 .2023 فــي 

)MIS( كفاية الموارد- الشبكة الرئيسية الشكل 5  

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
 

ميجاوات مصادر إنتاج الطاقة

6823 7511 7511 9495 9497 9764 8187 السعة المتعاقد عليها 

2154 964 964 264 264 0 0 العقود المخطط التعاقد 
عليها لسعات مؤكدة

650 500 300 150 0 0 0 مساهمة سعات مشاريع 
الطاقة المتجددة 

480 450 430 420 410 380 380  مساهمة السعات من 
العقود األخرى  

10107 9425 9205 10329 10171 10144 8567 إجمالي السعة المساهمة 
في ذروة الطلب 

ــي  ــاه ف ــة والمي ــراء الطاق ــة ش ــتبلغ اتفاقي ــي 2024 س ف
بــركاء IWPP  2 نهايتهــا. وســتكون عقــود ســعة جديــدة 
مطلوبــة للوفــاء بمتطلبــات الســعة حتــى 102025 . خطــط 
لعمليــة شــراء الطاقــة 2024 للوفــاء باحتياجــات الســعة 
ــراء  ــة لش ــركة العماني ــدر الش ــل. تق ــدى الطوي ــى الم عل
الطاقــة والميــاه اننا ســنحتاج لشــراء حوالــي 700 ميجاوات 
مــن الطاقــة 2024 وباألخــذ فــي االعتبــار المســاهمات 
مــن الطاقــة المتجــددة ومصــادر االســتجابة للطلــب  

الفحــم  مــن  النظيفــة  الطاقــة  إلنتــاج   IPP والدقــم 
والتوقعــات الحاليــة للطلــب. مــن المرجــح أن يتغيــر هــذا 
ــي  ــذ ف ــة 2024 باألخ ــروع الطاق ــرح مش ــل ط ــم قب التقيي
االعتبــار التحديثــات علــى توقعــات نمــو الطلــب )بصفــة 
خاصــة فــي الدقــم( وســرعة تطــور المشــاريع وعوامــل 

أخــرى.
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ميجاوات

ذروة الطلب في الحالة المنخفضة 
+ هامش الزيادة

مساهمات السعة

مساهمة السعة الطاقة المتجددة 

السعة من مصادر اخرى 

10 يفترض ذلك أن دورة شراء 2026 ستعالج احتياجات اإلمداد في 2026.

33         OPWP •  بيان السبع سنوات



كفاية المصادر لتلبية الطلب في الحالة المتوقعة الجدول 5-أ  

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  

                                                                                             ميجاوات  

9010 8670 8300 7830 7430 7000 6520 ذروة الطلب 

- 90 - - - - - التصدير الى الدقم )أ(

9010 8760 8300 7830 7430 7000 6520 إجمالي ذروة الطلب 

9600 9330 8840 8340 7910 7460 6940  السعة المستهدفة 
)ذروة الطلب +هامش الزيادة(

10107 9425 9205 10329 10171 10144 8567 إجمالي السعة المتعاقد عليها 
والمخطط التعاقد عليها

- - - - - - -  اإلحتياج إلى سعة إضافيه  

أ خــط ربــط 400 كيلوفولــت الــى شــبكة شــركة تنميــة نفــط عمــان والدقــم مــن المفتــرض ان يكتمــل فــي 2023 ليتيــح التصديــر الــى الشــبكة الرئيســية . فــي 2024 
الطاقــة المبدئيــة مــن الدقــم IPP مــن المتوقــع ان تصــدر إلــى الشــبكة الرئيســية بعــد تزويــد الطلــب فــي الدقــم.

خيارات التخفيف في سيناريو الحالة 
المرتفعة للطلب 

ــعة  ــات الس ــان متطلب ــع ف ــب المرتف ــيناريو الطل ــي س ف
ســيناريو  مــن  أكثــر  ميجــاوات   1500 حوالــي   2024 فــي 
الطلــب المتوقــع. يظهــر الجــدول 5 أن مصــادر إضافيــة 
بالســعة  للوفــاء   2024 و   2023 و   2022 فــي  مطلوبــة 

المســتهدفة. 

خيــارات  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  للشــركة 
طــوارئ لمواجهــة االحتياجــات مــن الســعة علــى المــدى 
وتشــمل  و2023.   2022 فــي  تظهــر  قــد  التــي  القصيــر 
الســعة المتعاقــد عليهــا المتاحــة  مــن الســوق الفوريــة 
الــدول  مــن  شــراءها  يتــم  التــي  المؤكــدة  والســعة 
والتوســعات  الخليجــي٫  الربــط  هيئــة  فــي  المجــاورة 
ــر  ــب وتأجي ــتجابة للطل ــج االس ــريع برنام المستقبلية/تس
مولــدات تعمــل بالديــزل )كمــا فعلنــا فــي الماضــي(. 
يشــمل الجــدول 5 تقييــم الســعة المحتملــة مــن هــذه 

المصــادر.

يشــير القســم الســابق إلــى أننــا نقــوم بتقييــم االحتيــاج 
مــن الســعة ب 700 ميجــاوات مــن مشــروع الطاقــة 2022 
 2022 فــي  عقودهــا  تنتهــي  محطــات  أربــع  أن  حيــث 
نتوقــع   ميجــاوات.   2000 تقــارب  ســعات  مجمــوع  بهــا 
فــي  عقــود  تمنــح  لــن  التــي  المحطــات  تســاهم  أن 
اتفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه طويلــة األجــل فــي 
إذا كان  الجديــدة  الفوريــة  الســوق  الطاقــة 2022 فــي 
ســيناريو  يمثــل  التجاريــة.  الناحيــة  مــن  مجديــً  ذلــك 
الحالــة المرتفعــة للطلــب وضعــا ســترتفع فيــه األســعار 
وســتكون الســوق مربحــة للمولديــن غيــر المتعاقديــن. 

تتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه أن 1300 
ميجــاوات ســتكون متاحــة مــن الســوق الفوريــة اعتمــادًا 
علــى مســتوى  إســناد الســعات حتــى  مشــروع الطاقــة 
2022 والحاجــة للســعة وتقييــم أســعار الســوق وجــدوى 
لتشــغيل  أخــرى  ضروريــة  شــروط  أو  التصاريــح  تمديــد 
المحطــات. كمــا ســتقوم الشــركة بتقييــم أمــن اإلمــداد 
ــال  ــادة احتم ــة زي ــي حال ــاء ف ــم الكهرب ــة تنظي ــع هيئ م
العجــز فــي اإلمــداد. فــي حالــة الظــروف االســتثنائية 
يجــوز النظــر فــي عقــد اتفاقيــات شــراء للطاقــة مــع 

ــم.  ــد معه ــر متعاق ــن غي مولدي

الخيــارات األخــرى للتخفيــف مجديــة أيضــً علــى الرغــم 
مــن أنهــا أكثــر كلفــة. وتشــير دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي فــي هيئــة الربــط الخليجــي إلــى وجــود فائــض 
فــي شــبكاتهم خــالل هــذه الفتــرة يمكــن للشــركة 
الحصــول عليــه لشــراء الســعة. فــي هــذا اإلطــار الزمنــي 
جنــوب  شــمال-  فولــت  كيلــو   400 الربــط  خــط  فــان 
للموافقــة  )خاضعــً  متاحــً  يكــون  أن  المتوقــع  مــن 
االحتياطــي  فــي  بالمســاهمة  يســمح  بمــا  النهائيــة( 
ــدي  ــن المج ــان. م ــط عم ــة نف ــركة تنمي ــبكة ش ــن ش م
توســيع وتســريع برنامــج االســتجابة للطلــب لتحقيــق 
ــت  ــد المؤق ــار التولي ــل خي ــا يظ ــعة. كم ــن الس ــد م  المزي

بالديزل مجديً. 

علــى   للتعاقــد  فرصــة   2024 الطاقــة  مشــروع  يوفــر 
المزيــد مــن الســعة أكثــر مــن 700 ميجــاوات التــي أشــرنا 
إليهــا علــى الرغــم مــن أن ذلــك لــن يكــون متاحــً إال فــي 
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كفاية المصادر لتلبية الطلب في الحالة المرتفعة الجدول 5-ب  

2024 ويتعيــن تحديــده قبــل إصــدار طلــب العــروض فــي 
ــن 2020. ــع م ــع الراب الرب

تؤكــد خيــارات التخفيــف قــدرة الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه  علــى االســتجابة للزيــادة المفاجئــة 
ــة.  ــب المتوقع ــات الطل ــاوز توقع ــا يتج ــب بم ــي الطل ف
لتعزيــز  الســلطنة  لتطلعــات  نظــرًا  هــام  أمــر  وهــذا 
النمــو االقتصــادي وبصفــة خاصــة جــذب االســتثمارات 

للمنطقــة الصناعيــة الجديــدة فــي الدقــم.
IWP بركاء ٤

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  

ميجاوات الطلب - الحالة المرتفعة

10510 9950 9410 8720 8190 7650 7060 ذروة الطلب 

- 130 - - - - - التصدير الى الدقم

10510 10080 9410 8720 8190 7650 7060 إجمالي ذروة الطلب 

11190 10740 10020 9290 8720 8150 7520  السعة المستهدفة 
)ذروة الطلب+ هامش الزيادة(

10077 9425 9205 10329 10171 10144 8567 إجمالي السعة المتعاقد عليها 
والمخطط التعاقد عليها

1113 1315 815 اإلحتياج إلى سعة إضافيه      

استراتيجية التقليل من العجز

500 1300-500 1300-500 مصادر السوق الفوري 

800 +)أ( 0 0 السعة الجديدة     

400 400 400 وضعية شراء من الربط الخليجي 

سيتم 
تحديده 

الحقً

سيتم 
تحديده 

الحقً

سيتم 
تحديده 

الحقً
استيراد شركة تنمية نفط عمان     

300 300 300 سعة الطوارئ المؤقتة 

+2000-800 2000-800 2000-800 إجمالي مصادر التخفيف     
المحتمل 

أ  السعة المطلوبة للشراء تحت مشروع الطاقة 2024 من الممكن ان تزيد تحت سيناريو الحالة المرتفعة

35         OPWP •  بيان السبع سنوات



 خيارات تقليل الفائض لسيناريو 
الحالة المنخفضة للطلب

الســعة  فــان  المنخفضــة  الحالــة  ســيناريو  فــي 
المســتهدفة حوالــي 1000 ميجــاوات أقــل مــن ســيناريو 
عاليــً  الســعة  فائــض  ســيكون  المتوقــع.  الطلــب 
وســتنظر الشــركة فــي خيــارات لتحســين االســتفادة 
ــركة  ــر الش ــر تدابي ــض. تعتب ــص الفائ ــعة وتقلي ــن الس م
فــي 2017 مثــااًل جيــدًا للتخفيــف مــن الفائــض بســبب 
انخفــاض الطلــب. يشــير بيــان الســبع ســنوات الســابق 
المســفاة   محطــة  إلنشــاء  تخطــط  الشــركة  أن  إلــى 
ليكــون تاريــخ التشــغيل التجــاري فــي 2021. ولكــن حيــث 
ــركة  ــات الش ــد توقع ــي أك ــادي الحال ــؤ االقتص أن التباط
حــول انخفــاض الطلــب فقــد تــم تعليــق إنشــاء محطــة 
للســعة  الشــركة  تخفيــض  يظهــر  كمــا  المســفاة. 
المتبــع  للنهــج  مشــابهة   2022 للطاقــة  المســتهدفة 

للحــد مــن الســعة الفائضــة.

لشــراء  العمانيــة  للشــركة  الرئيســي  النهــج  ســيكون 
ــل  ــو تأجي ــعة ه ــض الس ــف فائ ــاه لتخفي ــة والمي الطاق
 .2017 فــي  فعلنــا  كمــا  لهــا  المخطــط  المشــتريات 
ســتواصل الشــركة الوفــاء بالعقــود الحاليــة فــي وضــع 
زيــادة الســعة. وفقــً للخطــة الحاليــة لتطويــر المصــادر 
أو  تأجيــل  ستشــمل  الرئيســية  التخفيــف  فــرص  فــان 
تقليــص الســعة فــي الطاقــة 2024 والوقــف المؤقــت 
لبرنامــج االســتجابة للطلــب. المشــاركة فــي كل مــن 
برنامــج االســتجابة للطلــب والطاقــة 2024 ســيكون مــن 
خــالل المشــاركة فــي الســوق الفوريــة خــالل فتــرات 

التأجيل/الوقــف.

كفاية المصادر لتلبية الطلب في الحالة المنخفضة الجدول 5-ج  

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  

سيناريو الحالة المنخفضة                                                                                            ميجاوات

8100 7920 7720 7370 7040 6730 6350 ذروة الطلب 

- 60 - - - - - التصدير الى الدقم

8100 7980 7720 7370 7040 6730 6350 إجمالي ذروة الطلب 

8630 8500 8220 7850 7500 7170 6760  السعة المستهدفة 
)ذروة الطلب+ هامش الزيادة(

10147 9425 9205 10329 10171 10144 8567 إجمالي السعة المتعاقد عليها 
والمخطط التعاقد عليها

0 0 0 0 0 0 0 اإلحتياج إلى سعة إضافيه  

1517 925 985 2479 2671 2974 1807 الفائض على السعة المستهدفة 

0 0 0 0 0 0 0 استراتيجية التخفيف للفائض 

700- - - - - - - تأجيل شراء الطاقة 2024

100- 70- 50- 40- 30- - - تأجيل االستجابة للطلب 

800- 70- 50- 40- 30- - - إجمالي مصادر التخفيف المحتملة 
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IPP 2 صاللة

الجمع بين  إنتاج الطاقة الكهربائية 
وتحلية المياه

الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  علــى  ينبغــي 
إنتــاج  مصــادر  لشــراء  خططهــا  إعــداد  عنــد  والميــاه 
الجمــع  إمكانيــة  فــي  تنظــر  أن  الكهربائيــة  الطاقــة 
حتــى  الميــاه  وتحليــة  الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج  بيــن 
يتســنى االســتفادة مــن المزايــا االقتصاديــة للموقــع 
علــى  مثــال  وأحــدث  المشــترك.  والشــراء  المشــترك 
اإلنتــاج المشــترك للكهربــاء وميــاه التحليــة هــو محطــة 
صاللــة IWPP )التشــغيل التجــاري 2011( بمحافظــة ظفــار 
ــي 2009(  ــاري ف ــغيل التج ــركاء IWPP 2 )التش ــة ب ومحط
ــت  ــد اقترح ــن فق ــي كال الحالتي ــية. وف ــبكة الرئيس بالش
تقنيــة  اســتخدام  العــروض  قدمــت  التــي  الشــركات 

التناضــح العكســي بــدال مــن تقنيــة التبخيــر الومضــي 
لتحليــة الميــاه٫ بالرغــم مــن أن مســتندات المناقصــة 
التقنيــة المطلــوب اســتخدامها. وتتوقــع  لــم تحــدد 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بــأن الخطــط 
تقنيــة  اســتخدام  أيضــً  تقتــرح  ســوف  المســتقبلية 

االقتصاديــة. لمميزاتهــا  نظــرًا  العكســي  التناضــح 

والميــاه   الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تتوقــع  ال 
وجــود حاجــة للســعة لــكل مــن الطاقــة الكهربائيــة 
فتــرة  خــالل  مشــترك  موقــع  فــي  التحليــة  وميــاه 

القادمــة. الســبع  الســنوات 

١-2 نظام كهرباء ظفار 

صاللــة  مدينــة   )DPS( ظفــار  كهربــاء  نظــام  يغطــي 
والمناطــق المحيطــة بهــا فــي محافظــة ظفــار٫ ويخدم 

حوالــي 11101000  مســتهلك للكهربــاء.

محطتيــن  مــن  حاليــً  ظفــار  كهربــاء  نظــام  يتكــون 
للتوليــد٫ وشــبكة النقــل 132 كيلــو فولــت التــي تمتلكهــا 
ــاء٫  ــل الكهرب ــة لنق ــركة العماني ــغيلها الش ــوم بتش وتق
بتشــغيلها  وتقــوم  تمتلكهــا  التــي  التوزيــع  وشــبكة 

شــركة ظفــار للطاقــة.

شــبكة نظــام كهربــاء ظفــار مربوطــة بشــبكة كهربــاء 
شــركة تنميــة نفــط عمــان بخــط )132( كيلــو فولــت بيــن 
ثمريــت وهرويــل. بســعة نقــل تبلــغ حوالــي 150 ميجاوات. 
هــذا الربــط يوفــر موثوقيــة أكبــر فــي الشــبكة مــن 
خــالل تقاســم احتياطــي التوليــد. يتــم حاليــً النظــر فــي 
ــط  ــروع خ ــن مش ــزء م ــط كج ــعة الرب ــرح لس ــع مقت توس

ربــط )400( كيلــو فولــت بيــن الشــمال والجنــوب.

ــي  ــاه ه ــة للمي ــة العام ــإن المديري ــرى٫ ف ــة أخ ــن ناحي م
الجهــة الرئيســية المســؤولة عــن تزويــد ميــاه الشــرب 
بعــض  عــدا  فيمــا  ظفــار٫  محافظــة  فــي  وتوزيعهــا 

الرئيســي  المصــدر  الصغيــرة.  الخاصــة  الشــبكات 
إلمــدادات الميــاه الخاصــة بالمديريــة العامــة للميــاه هــو 
محطــة وحيــدة لتحليــة الميــاه٫ إال أن المديريــة لديهــا 
بســعة  الجوفيــة  الميــاه  مــن  متاحــة  كبيــرة  مصــادر 
كافيــة للوفــاء بمعظــم متطلبــات الميــاه عنــد الضــرورة. 

وتقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بــدور 
مماثــل للــدور الــذي تقــوم بــه فــي شــبكة الكهربــاء 
االقتصــادي  الشــراء  فــي  والمتمثــل   )MIS( الرئيســية 
للكهربــاء والميــاه بالجملــة للوفــاء بمتطلبــات شــركة 
ظفــار للطاقــة٫ والمديريــة العامــة للميــاه علــى التوالــي 
مــن محطــات التوليــد واإلنتــاج المربوطــة بنظــام كهرباء 
صاللــة.  ويجــب علــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه التأكــد مــن توفيــر مصــادر كافيــة إلنتــاج الطاقــة 
ظفــار.  كهربــاء  شــركة  بطلبــات  والوفــاء  الكهربائيــة 
والشــركة ايضــً هــي المســؤولة عــن شــراء إمــدادات 
الميــاه بالجملــة بنــاءًا علــى طلــب دوائــر الميــاه بمــا فــي 
ذلــك المديريــة العامــة للميــاه٫ وعندمــا يكــون ذلــك 
مجديــً فعليهــا أيضــً شــراء ســعة لتوليــد الكهربــاء 

ــتركة. ــق مش ــي مراف ــاه ف ــة المي وتحلي

11 التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء 2016.
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ميجاوات

ذروة الطلب متوسط الطلب
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الطلب على الكهرباء

السجل التاريخي للطلب

كان نمــو الطلــب علــى الكهربــاء فــي عــام 2017 أكثــر 
مــن الحالــة المتوقعــة التــي عرضــت فــي بيــان الســنوات 
متوســط  ارتفــع  حيــث   .)11 )اإلصــدار  الســابق  الســبع 
)مــا  ميجــاوات   368 إلــى  ليصــل   ٪٥٫٥ بنســبة  الطلــب 
يعــادل 3٫22 تيــراوات فــي الســاعة(. وتــم قيــاس ذروة 
الطلــب عنــد 552 ميجــاوات 12 ٫ بزيــادة قدرهــا 11٫2٪ عــن 

الطلــب عــام 2016. ذروة 

12 فادت شركة ظفار للطاقة أن ذروة الطلب على الكهرباء في نظام كهرباء ظفار 552 ميجاوات الساعة 14:42 بعد الظهر بتاريخ 1 يونيو 2017.

يظهــر الشــكل 6 أن متوســط معــدل النمــو الســنوي 
ــي  ــة كان 7٫٩٪ ف ــبع الماضي ــنوات الس ــالل الس ــب خ للط
حيــن بلــغ معــدل النمــو فــي الســنة الواحــدة نســبة 
ــذروة  ــد ال ــب عن ــان الطل ــك ف ــة لذل ــى 13٪. إضاف ــل إل تص
فــي شــبكة كهربــاء ظفــار نمــا بمتوســط ســنوي ٪2٫7 
ــذا كان  ــريع ه ــور الس ــدل التط ــرة. مع ــس الفت ــالل نف خ

شــائعً فــي قطاعــات المســتهلكين الرئيســيين.

)DPS( الطلب التاريخي على الكهرباء- نظام كهرباء ظفار الشكل 6 

 معدل
 النمو

(٪)
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

الطلب التاريخي

 368 349 336 303 282 259 228 216 متوسط الطلب 
)ميجاوات(

٪7٫٩ ٪5 ٪4 ٪11 ٪7 ٪9 ٪13 ٪6      النمو )٪(

 552 497 495 439 420 389 348 342 ذروة الطلب 
)ميجاوات(

٪7٫2 ٪11٫1 ٪٠٫٥ ٪13 ٪4 ٪8 ٪12 ٪2      النمو )٪( 
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IPP 2 صاللة

تقديرات الطلب

قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بإعداد 
تقديراتهــا بشــأن الطلــب علــى الكهربــاء فــي نظــام 
كهربــاء ظفــار علــى مــدى الســنوات الســبع القادمــة  
بنفــس الطريقــة المســتخدمة فــي الشــبكة الرئيســية. 
بالشــبكة”٫  الطلــب  “صافــي  الطلــب  تقديــرات  تمثــل 
شــبكة  فــي  المفتــرض  الفاقــد  تتضمــن  أنهــا  أي 
ــتهالك  ــن االس ــا ال تتضم ــع ولكنه ــبكة التوزي ــل وش النق
ــة  ــة وتحلي ــة الكهربائي ــاج الطاق ــات إنت ــي لمحط الداخل
الميــاه. وهــي تتبــع منهجيــة مماثلــة لتوقعــات الطلــب 
ــو  ــرات النم ــك تأثي ــي ذل ــا ف ــية٫  بم ــبكة الرئيس ــى الش عل
االقتصــادي الكلــي والتحليــالت المنفصلــة لحمــوالت 
يتــم  والتــي  المباشــر٫  التوصيــل  وحمــوالت  التوزيــع 

تقييمهــا علــى أســاس كل مســتهلك علــى حــده.

يتضمــن  نطــاق  شــكل  فــي  معروضــة  التقديــرات 
تقديــرات ســيناريو الحالــة المنخفضــة وســيناريو الحالــة 
الطلــب  ســيناريو  أي  المتوســطة  الحالــة  و  المرتفعــة 
المتوقــع.  وتســتند جميــع الســيناريوهات إلــى افتــراض 
الطقــس العــادي. بينمــا تفتــرض ســيناريوهات الحالــة 
المنخفضــة والحالــة المرتفعــة مســتويات نمــو متباينــة٫ 
مــع نفــس االفتراضــات األساســية للنمــو االقتصــادي 
المســتخدمة فــي توقعــات الشــبكة الرئيســية. ويوضــح 

الشــكل 7 ملخصــً لتلــك التقديــرات.

فيمــا يتعلــق بحالــة الطلــب المتوقعــة٫ فمــن المتوقــع 
ــن  ــع م ــث يرتف ــنوي٫ً حي ــبة ٦٪ س ــب بنس ــو ذروة الطل نم
550 ميجــاوات فــي عــام 2017 م ليصــل  إلــى 810 ميجــاوات 
إجمالــي  ينمــو  أن  المتوقــع  ومــن  م.   2024 عــام  فــي 
اســتهالك الطاقــة مــن 3٫2 تيــراوات ســاعة )أي مــا يعــادل 
368 ميجــاوات مــن متوســط الطلــب( فــي عــام 2017 إلــى 
٥٫1 تيــراوات ســاعة )578 ميجــاوات مــن متوســط الطلــب( 
فــي عــام ٫2024 بمعــدل زيــادة قــدره 7٪ ســنويً. وهــذا 
التوقــع أقــل مــن التوقعــات الــواردة فــي بيــان الســنوات 

ــدار 11(.  ــابق )اإلص ــبع الس الس

يفتــرض ســيناريو الحالــة المرتفعــة أن الطلــب األساســي 
اســتهالك  إجمالــي  ونمــو  ســنويً   ٪8 بمقــدار  ســينمو 
الحالــة  ســيناريو  يتوقــع  ســنويً.   ٪٩ بنســبة  الطاقــة 
المنخفضــة أن يكــون المتوســط الســنوي لــذروة الطلــب 
والنمــو الســنوي للطاقــة حوالــي ٥٪ و ٤٪ ســنويً علــى 
التوالــي. وســيناريو الحالــة المرتفعــة غيــر متماثــل حــول 
حالــة  حاليــً  توجــد  حيــث  المتوقــع  الطلــب  ســيناريو 
ــة ارتفــاع النمــو. ــر فيمــا يتعلــق بإمكاني عــدم يقيــن أكب

تــم تضميــن تأثيــر التعرفــة العاكســة للتكلفــة فــي 
توقعــات طلــب نظــام كهربــاء ظفــار كمــا هــي فــي 
الشــبكة الرئيســية. وقــد قامــت الشــركة بتقييــم  التأثيــر 
فــي 2024 ب 20 ميجــاوات فــي ســيناريو الطلــب المتوقــع 
و 25 ميجــاوات فــي ســيناريو الحالــة المنخفضــة و 15 

ــة. ــة المرتفع ــيناريو الحال ــي س ــي ف ــاوات ف ميج
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)DPS( تقديرات الطلب على الطاقة الكهربائية - نظام كهرباء ظفار الشكل 7  

معدل 
النمو

٪
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

الفعلي  

الطلب المتوقع 
٪7 580 560 520 510 480 410 390 370 متوسط الطلب )ميجاوات(
٪5 390 370 360 340 320 310 290 280         حموالت التوزيع
٪11 190 190 170 170 160 100 100 90         حموالت التوصيل المباشر

٪7 5٫١ 4٫9 4٫6 4٫4 4٫2 3٫6 3٫4 3٫2  الطاقة السنوية 
)تيراوات ساعة(

٪6 810 790 740 710 680 600 570 550 ذروة الطلب )ميجاوات(

 - 25 16 46 53 32 34 45  التغير من البيان السابق 
2017-2023 )ميجاوات(

الطلب - الحالة المنخفضة
٪5 530 520 480 470 450 390 380 370 متوسط الطلب )ميجاوات(
٪3 350 340 330 320 310 300 290 280         حموالت التوزيع
٪10 180 180 150 150 140 90 90 90         حموالت التوصيل المباشر

٪5 4٫6 4٫6 4٫2 4٫١ 4٫0 3٫5 3٫3 3٫2  الطاقة السنوية 
)تيراوات ساعة(

٪4 740 730 690 670 650 580 560 550 ذروة الطلب )ميجاوات(

 - 42 29 55 61 38 42 56  التغير من البيان السابق 
2017-2023 )ميجاوات(

 الطلب - الحالة المرتفعة
٪9 680 660 610 570 530 460 420 370 متوسط الطلب )ميجاوات(
٪7 440 420 390 370 340 330 310 280        حموالت التوزيع
٪15 240 240 210 210 190 140 120 90        حموالت التوصيل المباشر

٪9 6٫0 5٫7 5٫3 5٫0 4٫7 4٫١ 3٫7 3٫2  الطاقة السنوية 
)تيراوات ساعة(

٪8 950 900 840 800 750 660 620 550 ذروة الطلب )ميجاوات(

 - 24- 23- 5- 22 41 46 23  التغير من البيان السابق 
2017-2023 )ميجاوات(
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)DPS( نظام كهرباء ظفار - )تفاصيل اتفاقيات شراء الطاقة )والمياه الجدول 6 

السعات المتعاقد عليها 
بالتقنيات في 20١8

)نظام ظفار للطاقة(

٪77 ٪23
CCGTs OCGTs

مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية

مصادر الطاقة الكهربائية

يتكــون نظــام كهربــاء ظفــار مــن محطتيــن تعمــالن 
بالغــاز ومحطــة للتوليــد مــن طاقــة الريــاح قيــد اإلنشــاء. 
ــة  ــركة تنمي ــع ش ــي م ــم االحتياط ــر لتقاس ــد تدابي وتوج

ــط والنقــل 132 كيلــو فولــت.   ــر خــط الرب نفــط عمــان عب

 السعة المتعاقد عليها 
والسعات الغير مؤكدة

الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  محفظــة  تتكــون 
مــن   ظفــار  كهربــاء  نظــام  فــي   للتوليــد  والكهربــاء 
محطتيــن  توفــران ســعة مضمونــة واتفاقيــة لشــراء 
الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام طاقــة الريــاح لتوفيــر 
طاقــة غيــر مؤكــدة.  يوجــد وصــف لهــا فــي الجــدول 6 

ــي : ــا يل كم

•  صاللــة IWPP: الســعة 445 ميجــاوات  وهــي تعمــل 	
بالتوربينــات الغازيــة ذات الــدورة المركبــة تضــم عدد 
ــع  ــاري وتق ــن بخ ــدد )2( توربي ــة وع ــات غازي )5( توربين
ــدأت  هــذه المحطــة فــي منطقــة مرباط/طاقــة وب

فــي العمــل بكامــل طاقتهــا فــي عــام 2012م.

•  صاللــة IPP 2: الســعة 718 ميجــاوات وتقــع فــي 	
التوربينــات  مــن  وحــدات  ثمانيــة  تضــم  ريســوت٫ 
الغازيــة ذات الــدورة المفتوحــة بســعة إجماليــة 276 
ميجــاوات وســتة وحــدات بالتوربينــات الغازيــة ذات 

الــدورة المركبــة بإجمالــي ســعة 445 ميجــاوات.

•  ظفــار IPP 1 لطاقــة الريــاح:  الســعة المركبــة 50 	
مــن  بالقــرب  اإلنشــاء  قيــد  المشــروع  ميجــاوات. 
تملــك   والشــركة   .2020 فــي  وســيكتمل  هرويــل 
الشــركة  المشــغل  الطاقــة مــع  اتفاقيــة لشــراء 

الريفيــة.  المناطــق  لكهربــاء  العمانيــة 

 تاريخ
 انتهاء
العقد

التقنية
 حالة

المشروع
مالك المشروع نوع التعاقد

 السعة
 المتعاقد

 عليها
المشروع

2027

 التوربينة الغازية ذات

الدورة المركبة

 تعمل

سيمكورب 

صاللة للطاقة 

والمياة 

)ش.م.ع.م(

اتفاقية شراء 

الطاقة والمياة 

 445
ميجاوات )أ(

IWPP تعمل بالغاز الطبيعيصاللة 68000 متر 

مكعب في 

اليوم 

 زيت الوقود(

)كإحتياطي

2033

 التوربينة الغازية ذات

الدورة المفتوحة

 تعمل

شركة 

ظفار إلنتاج 

الطاقة 

)ش.م.ع.م(

 اتفاقية شراء

 الطاقة

718 ميجاوات 
)أ(

IPP 2 صاللة

 التوربينة الغازية ذات

الدورة المركبة
تعمل بالغاز الطبيعي
 زيت الوقود كوقود(

)ثانوي أو أحتياطي

2033 توربينات الرياح
 قيد

االنشاء

شركة كهرباء 

المناطق الريفية

)ش.م.ع.م(

 اتفاقية شراء

 الطاقة
50 ميجاوات

 IPP  1 ظفار

لطاقة الرياح 

أ كل السعات مصنفة على أساس الصافي ) بعد السماح اإلضافي داخل المحطة( في درجة الحرارة المحيطة التي تبلغ 3٥ درجة مئوية.
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خطة تطوير المصادر 

مــن  جديــدة  ســعة  لشــراء  خطــط  للشــركة   ليــس   
ــا  ــار ولكنه ــاء ظف ــام كهرب ــي نظ ــاز ف ــن الغ ــد م التولي
المتجــددة.   الطاقــة  المصــادر  مــن  للمزيــد  تخطــط 
الطاقــة  لتطويــر  إمكانيــات كبيــرة  لمحافظــة ظفــار 
مــن الريــاح. تخطــط الشــركة مشــروع آخــر للطاقــة مــن 

ميجاوات

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
2018201920202021202220232024

IWPP صاللة IPP 2 صاللة

الريــاح لإلنتــاج التجــاري فــي 2022 بســعة 150 ميجــاوات.  
ويخضــع توقيــت وســعة المشــروع لدراســة تأثيــرات أمــن 
ــمال-جنوب  ــط ش ــط الرب ــل خ ــا يكتم ــبكة. و عندم الش
فــي ظفــار تتوقــع الشــركة تطويــر المزيــد مــن مشــاريع 

ــار. ــاء ظف ــام كهرب ــي نظ ــاح ف ــن الري ــة م الطاق

ملخص
يتضمن الشكل 8 ملخصً لمصادر توليد الطاقة في نظام كهرباء ظفار.

)DPS( إجمالي مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية – نظام كهرباء ظفار الشكل 8  

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  
صافي ميجاوات )أ( السعات المتعاقد عليها

445 445 445 445 445 445 445 IWPP صاللة
718 718 718 718 718 718 718 IPP 2 صاللة
1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 إجمالي السعة المتعاقد عليها 

  مساهمة السعات من ميجاوات
العقود الغير مؤكدة

 الطاقة المتجددة 
50 50 50 50 50 - - ظفار IPP 1 لطاقة الرياح 
150 150 - - - - - ظفار IPP 2  لطاقة الرياح 
200 200 50 50 50 - - إجمالي السعة 

 مساهمة سعات  
الطاقة المتجددة  

1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163  إجمالي العقود المساهمة 
في ذروة الطلب

أ تم تحديد السعات على أساس الصافي )أي بعد استبعاد االستهالك الداخلي بالمحطات( عند درجة الحرارة المحيطة تبلغ 3٥ درجة مئوية.

ب تاريخ التشغيل والسعة المتعاقد عليها عرضة للتغيير.

ج سعة االستيراد المبدئية
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IWPP بركاء

 مدى كفاية مصادر الطاقة الكهربائية 
وخطط التخفيف من المخاطر

المتطلبات القانونية والتنظيمية 

وبالمثــل لدورهــا فــي الشــبكة الرئيســية و وفقــً لقانــون 
القطــاع والرخصــة الممنوحــة للشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه يجــب علــى الشــركة التأكــد مــن وجــود 
للوفــاء  الكهربائيــة  الطاقــة  إلنتــاج  كافيــة  مصــادر 
قانــون  ويحــدد  الطاقــة.  علــى  المســتقبلي  بالطلــب 
تأميــن  فــي  للشــركة  العامــة  المســؤولية  القطــاع 
مصــادر إنتــاج طاقــة كافيــة للوفــاء بإجمالــي الطلــب 
بـــ  24  التوليــد  وتحــدد رخصــة الشــركة معاييــر  امــن 

 .)LOLH( ســاعة 

ــات  ــاس دراس ــى أس ــه عل ــى أن ــركة إل ــت الش ــد توصل وق
هامــش  فــان  ظفــار  كهربــاء  لنظــام  المحــاكاة 
ضــروري  الطلــب  ذروة  فــوق   ٪12 بحوالــي  االحتياطــي 
لتحقيــق معيــار 24 ســاعة مــع )LOLH(  باألخــذ فــي 
االعتبــار حجــم النظــام  وخصائــص مصــادر التوليــد و 
ــدد  ــة. ويح ــات األمني ــى االحتياطي ــول إل ــة الوص محدودي
ســيناريوهات  مــن  لــكل  المســتهدفة  الســعة  ذلــك 
الطلــب خــالل الســنوات الســبع٫ كمــا هــو مبيــن فــي 

.9 الشــكل 

عندمــا يربــط خــط الربــط شــمال- جنــوب نظــام كهربــاء 
ظفــار فــان التخطيــط والتشــغيل لنظــام كهربــاء ظفــار 
ونظــام شــركة تنميــة نفــط عمــان والشــبكة الرئيســية 
تنخفــض  أن  الشــركة  تتوقــع  متكامــاًل.  ســيكون 
ــار  ــاء ظف ــام كهرب ــي لنظ ــش االحتياط ــات  هام متطلب

ــية. ــبكة الرئيس ــع الش ــق م ــا يتس ــت بم ــك الوق ــي ذل ف

 مدى كفاية مصادر الطاقة الكهربائية 
وخطط التخفيف من المخاطر

تتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه أن 
تكــون الســعة المتعاقــد عليهــا كافيــة للوفــاء بالســعة 
المســتهدفة ذات الصلــة بالســيناريوهات الثــالث  طــوال 
ــكل  ــير الش ــبع. يش ــنوات الس ــي الس ــات ف ــرة التوقع فت
ــعة  ــي الس ــر ف ــض كبي ــه لفائ ــب ل ــدول المصاح 9 والج
والــذي ينخفــض  تدريجيــا بســبب نمــو الطلــب. ســيكون 
فائــض الســعة فــي 2024 حوالــي 100 ميجــاوات فــي حالــة 

ــع.  ــب المرتف ــيناريو الطل س

فــي  الحــاد  التباطــؤ  بســبب  الســعة  فائــض  ارتفــع 
الطلــب علــى الكهربــاء بعــد أن قامــت الشــركة بالشــراء 
مــن صاللــة IPP 2.  كمــا تباطــأ النمــو الصناعــي فــي 
ســرعة  فــان  عامــة  وبصفــة  الحــرة  صاللــة  منطقــة 
النمــو االقتصــادي والطلــب علــى الكهربــاء أقــل ممــا 
كانــا عليــه مــن 2012 إلــى 2015 عندمــا كان متوســط  نمــو 

الطلــب أكثــر مــن ٩٪ فــي الســنة. 

بفائــض  مرتبطــة  تكلفــة  وجــود  مــن  الرغــم   علــى 
وفــورات  مــن  ســيمكن   IPP  2 صاللــة  فــان  الســعة 
كبيــرة فــي الغــاز بســبب الكفــاءة العاليــة.  وســتحل 
ــد  ــل التولي ــة مح ــدورة المركب ــة ذات ال ــات الغازي التوربين
مــن توربينــات الغــاز القديمــة ومــن المتوقــع تحقيــق  
تقليــص فــي صافــي اســتهالك الغــاز فــي نظــام كهرباء 
صاللــة فــي 2018 علــى الرغــم مــن نمــو التوليــد بنســبة ٦٪.  
وإلدارة فائــض الســعة تعمــل الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه مــع شــركة تنميــة نفــط عمــان لتصديــر 
الطاقــة للشــبكة الجنوبيــة لشــركة تنميــة نفــط عمــان.  
وســيدعم خــط النقــل  الحالــي 132 كيلــو فولــت تحويــل 
ــن  ــد  م ــل التولي ــل مح ــاوات ويح ــى 150 ميج ــل إل ــا يص م
ــام  ــي نظ ــاءة ف ــل كف ــدم واألق ــة األق ــات الغازي التوربين

ــان. ــط عم ــة نف ــركة تنمي ــبكة ش ش
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ميجاوات

السعة المتعاقد عليها

ذروة الطلب في الحالة المنخفضة + هامش الزيادةذروة الطلب في الحالة المرتفعة + هامش الزيادة

ذروة الطلب المتوقع + هامش الزيادة

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  

صافي ميجاوات )أ( مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية

1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 السعة المتعاقد عليها 

  
الطلب المتوقع

810 790 740 710 680 600 570 ذروة الطلب
910 880 830 800 760 670 640 ذروة الطلب + هامش الزيادة

- - - - - - - أعلى من المتعاقد عليها
)اإلحتياج إلى سعة إضافية( 

  

الطلب - الحالة المرتفعة

950 900 840 800 750 660 620 ذروة الطلب
1060 1010 940 900 840 740 690 ذروة الطلب + هامش الزيادة

- - - - - - - أعلى من المتعاقد عليها
)اإلحتياج إلى سعة إضافية( 

  
الطلب - الحالة المنخفضة

740 730 690 670 650 580 560 ذروة الطلب
830 820 770 750 730 650 630 ذروة الطلب + هامش الزيادة

- - - - - - - أعلى من المتعاقد عليها
)اإلحتياج إلى سعة إضافية( 
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IWPP بركاء

 الجمع بين  إنتاج الطاقة 
الكهربائية وتحلية المياه

كمــا هــو الحــال بالنســبة للشــبكة الرئيســية ينبغــي 
علــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه أن تنظــر 
فــي إمكانيــة الجمــع بيــن إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 
وتحليــة الميــاه فــي نظــام كهربــاء ظفــار حتــى يتســنى 
ــترك  ــع المش ــة للموق ــا االقتصادي ــن المزاي ــتفادة م االس

ــترك.  ــراء المش والش

الميــاه  تحليــة  ســعة  مــن  للمزيــد  الحاجــة   أن  حيــث 
ــة  ــركة العماني ــتواصل الش ــدة س ــة مؤك ــد الطاق وتولي
المزايــا  إمكانيــة  تقييــم  والميــاه  الطاقــة  لشــراء 
المشــترك  الموقــع  عــن  تنتــج  قــد  التــي  االقتصاديــة 

المشــترك. والشــراء 

١-3 نظام كهرباء الدقم

لمحافظــة  الشــرقي  الســاحل  علــى  الدقــم  تقــع 
بيــن  تقريبــً  الطريــق  الوســطى٫ وهــي فــي منتصــف 
كهربــاء  ونظــام   )MIS( الرئيســية  الكهربــاء  شــبكة 
حوالــي  للســكان  الحاليــة  التقديــرات  وتبلــغ  صاللــة. 
9449 نســمة13  ومــن المتوقــع حــدوث زيــادة ســكانية 
ــر مركــز صناعــي وتجــاري جديــد  متســارعة نظــرًا لتطوي

المنطقــة. فــي 

يوجــد بمنطقــة الدقــم حاليــً شــبكة صغيــرة نســبيً 
ــركة  ــغيلها ش ــوم بتش ــا وتق ــع٫ تمتلكه ــد والتوزي للتولي
كهربــاء المناطــق الريفيــة. وتمتلــك الشــركة وتقــوم 
ــود  ــل بوق ــاوات تعم ــعتها 67 ميج ــة س ــغيل محط بتش
الديــزل وشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة هــي المــزود 
ــة  ــي منطق ــل ف ــه بالعم ــص ل ــاء المرخ ــد للكهرب الوحي
بتوفيــر  وتقــوم  الشــبكة٫  تغطيهــا  التــي  الخدمــة 
والمســتهلكين  الحالييــن  للمســتهلكين  الكهربــاء 

الجــدد.

الطلب على الكهرباء 

الطلب التاريخي 

تاريخيــ٫ً كانــت جميــع متطلبــات الطلــب  علــى الكهربــاء 
فــي الدقــم ضمــن مســؤولية شــركة كهربــاء المناطــق 
القليلــة  االحتياجــات  إلــى  بالنظــر  ش.م.ع.م.  الريفيــة 
فــي هــذه المناطــق٫ فقــد تــم الوفــاء بهــا بشــكل أكثــر 
ــل  ــي تعم ــدات الت ــتخدام المول ــالل اس ــن خ ــادًا م اقتص

ــتهالك. ــق االس ــن مناط ــرب م ــع بالق ــزل٫ وتق بالدي

ــد  ــى ح ــة إل ــذه المنطق ــي ه ــب ف ــى الطل ــن عل  ويهيم
كبيــر المســتهلكون التجاريــون واحتياجــات المناطــق 
الســكنية والصغيــرة.  ومــع ذلــك٫ مــن المتوقــع أن يتغيــر 
هــذا األمــر بســرعة بســبب التطــورات األخيرة والمســتمرة 
للمشــاريع التجاريــة والســياحية والصناعيــة الكبيــرة فــي 

ــة. المنطق

تقديرات الطلب

ســوف يســاهم  تطويــر المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
بالدقــم فــي  نمــو اقتصــادي كبيــر باإلضافــة إلــى زيــادة 
ــدوث  ــح ح ــن المرج ــة. وم ــكان بالمنطق ــدد الس ــي ع ف
نمــو كبيــر فــي الطلــب علــى الكهربــاء فــي الدقــم 
عندمــا تحقــق هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
و  المنطقــة  لتطويــر  الطموحــة   خططهــا  بالدقــم 

تحويلهــا  لمركــز عالمــي لالســتثمار والترفيــه. 

وألغــراض توقعــات الطلــب علــى الكهربــاء٫ فإن الشــركة 
ــات  ــى توقع ــير إل ــاه تش ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
طلــب حصلــت عليهــا مــن شــركة كهربــاء المناطــق 
الريفيــة وتعكــس توقعــات الطلــب  تطويــر مشــاريع  
ــب  ــن الطل ــم تضمي ــم يت ــرة. ول ــة صغي ــة وتجاري صناعي
ــي  ــة ف ــط العماني ــركة النف ــاريع ش ــاء لمش ــى الكهرب عل
هــذه  فــي  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة 
التوقعــات حيــث تــم التخطيــط لمحطــة لمقابلــة هــذه 

المتطلبــات. 

13 المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات )2016( الكتــاب االحصائــي الســنوي 

ــدد 44. ٫2016 الع
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ميجاوات

الطلب في الحالة المنخفضةالطلب المتوقع الطلب في الحالة المرتفعة

معدل 
النمو  

)٪(
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017  

 ذروة الطلب ميجاوات )أ(
٪20 110 90 80 70 50 40 30 30 الطلب المتوقع 

 - 15- 18- 22- 38- 30- 29- 11-  التغير من البيان السابق 
 2023-2017

٪25 140 130 110 80 70 50 40 30 الحالة المرتفعة 

 - 45- 58- 82- 88- 55- 19- 11-  التغير من البيان السابق 
 2023-2017

٪13 70 60 60 40 40 30 30 30 الحالة المنخفضة 

 - 9 12 5- 2- 9- 7- 4-  التغير من البيان السابق 
 2023-2017

أ  كل االرقام مقربة الى اقرب عشرة ارقام.

وبموجــب ســيناريو الطلــب المتوقــع٫ فمــن المتوقــع 
متوســط  بمعــدل  الــذروة  أوقــات  فــي  الطلــب  نمــو 
 2017 عــام  فــي  ميجــاوات   30 مــن  ســنوي٫ً   ٪2٠ قــدره 
إعــداد  تــم  وقــد   .2024 عــام  فــي  ميجــاوات   100 إلــى 
بواســطة شــركة كهربــاء  المتوقــع  الطلــب  ســيناريو 
ــي  ــو التاريخ ــار النم ــن االعتب ــذه بعي ــة٫ آخ ــق الريفي المناط
ــة  ــة والمنطق ــل المنطق ــكاني داخ ــو الس ــب والنم للطل
المترابطــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك٫ يتضمــن هذا الســيناريو 
الطلــب المتعلــق بالمشــاريع الصناعيــة ومشــاريع البنيــة 

األساســية فــي منطقــة الدقــم.

أعلــى  معــدال  المرتفعــة  الحالــة  ســيناريو  ويفتــرض 
للنمــو للمشــايع المحتملــة. ويتوقــع  ســيناريو الحالــة 
ــادة  ــب بزي ــي ذروة الطل ــو 2٥٪ ف ــط نم ــة متوس المتوقع
ــي 2024.  ــاوات ف ــى 140 ميج ــي 2017 إل ــاوات ف ــن 30 ميج م

وال تتضمــن التوقعــات المشــاريع غيــر الملتــزم بهــا فــي 
صناعيــة  مشــاريع  تدفــق  مثــل  الصناعيــة  المنطقــة 
كبيــرة مرتبطــة بتطويــر المنطقــة الصناعيــة الخاصــة 
بالمســفاة  يكــون  أن  حاليــً  المتوقــع  ومــن  بالدقــم. 
بتطويرهمــا  تقــوم  اللذيــن  البتروكيمــاوي  والمجمــع 
ــا  ــة بهم ــد خاص ــات تولي ــة محط ــط العماني ــركة النف ش
المنطقــة  هيئــة  وتخطــط  بمتطلباتهمــا.  للوفــاء 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم إلنشــاء مشــاريع صناعيــة 
اقتصــادي متنــوع مرتبــط بمتطلبــات   كبيــرة وتطويــر 
القادمــة  الثالثيــن   الســنوات  خــالل  وتجاريــة  ســكنية 
ومــن المتوقــع أن يتســارع معــدل الطلــب فــي المنطقة 
ــركة  ــتراقب  الش ــرة. وس ــات الكبي ــيس الصناع ــد تأس عن
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــكل وثيــق وتيــرة 

التنميــة وآثارهــا علــى الطلــب علــى الكهربــاء.
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IPP الكامل

مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية

مصادر الطاقة الكهربائية

يتــم حاليــا تزويــد الكهربــاء لشــبكة شــركة كهربــاء 
والمناطــق  الدقــم  تخــدم  التــي  الريفيــة  المناطــق 
المحيطــة بهــا عــن طريــق محطــة كهربــاء الدقــم التــي 
تعمــل بوقــود الديــزل والبالــغ ســعتها 67 ميجــاوات٫ 
ــا  ــي تمتلكه ــزل والت ــل بالدي ــي تعم ــة الت ــذه المحط وه
وتقــوم بتشــغيلها شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة.

خطة تطوير المصادر

تعــد ســعة المحطــة التــي تمتلكهــا وتقــوم بتشــغيها 
الطلــب  لمقابلــة  كافيــة  الريفيــة  الكهربــاء  شــركة 
النامــي حتــى 2020 وفقــً لســيناريو الطلــب المتوقــع. 
يقــارن الشــكل 11 اتجاهــات الطلــب والعــرض بمــا فــي 
ــاه  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــة الش ــك خط ذل
فــإن  معزولــة  شــبكة  وباعتبارهــا  المصــادر.  لتطويــر 
شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة توفــر مــا يقــارب 67 
الحاليــة  محطتهــا  مــن  الطلــب  ذروة  مــن  ميجــاوات 
ــر  ــن أكب ــد م ــدان التولي ــادل فق ــش يع ــمح بهام ــا يس بم
وحداتهــا )7٫٥ ميجــاوات(. وفــي حالــة اتجــاه الطلــب 
فــان  المرتفعــة  الحالــة  ســيناريو  نحــو  الدقــم  فــي 
ــد  ــب عن ــة الطل ــا لمقابل ــب توفيره ــة يج ــادر إضافي مص

الــذروة قبــل أو بحلــول 2020. 

تخطــط  الوقــود  لتنويــع  الحكومــة  لسياســة  وفقــً 
تطويــر  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 
بالفحــم   تعمــل  ومحطــة  بالريــاح  تعمــل  محطــات 
الســبع.  الســنوات  فتــرة  خــالل  ميجــاوات   1200 بســعة 
وقــد قــدم مشــروع إنشــاء محطــة الدقــم التــي تعمــل 
عليــه  للموافقــة  الكهربــاء  تنظيــم  لهيئــة  بالفحــم 
ــي 2018.  ــراء ف ــة الش ــركة بعملي ــتبدأ الش ــك س ــد ذل وبع
ومــن المخطــط أن يوفــر المشــروع 600 ميجــاوات فــي 
ــي  ــاوات ف ــي 1200 ميج ــوى وه ــعته القص ــل س 2024 ويص

 .2025

ســيتطلب جــدول البنــاء إكمــال خــط الربــط 400 كيلــو 
ــم  ــية للدق ــبكة الرئيس ــن الش ــمال-جنوب م ــت ش فول
بحلــول 2023. وســيمكن خــط النقــل مــن تطوير مشــاريع 
طاقــة الريــاح فــي الدقــم.  وجــرى تخطيــط مشــاريع 
وســتوفر   .2024 بحلــول  ميجــاوات   400 بســعة  الريــاح 
إنتاجهــا  التوليــد ولكــن  طاقــة اقتصاديــة لمحفظــة 
ــعة  ــر س ــً لتوفي ــدرًا حالي ــس مق ــً ولي ــيكون متقطع س
الــذروة.  عنــد   الطلــب  فــي  لتســاهم  عليهــا  يعتمــد 
ومــن المتوقــع أن تقــوم مشــاريع محطــة الدقــم التــي 
ــا  ــة إنتاجه ــر أغلبي ــاح تصدي ــة الري ــم وطاق ــل بالفح تعم
للشــبكة الرئيســية إضافــة لمقابلــة النمــو المحلــي فــي 

ــم. الدق

الرئيســية  للشــبكة  النقــل  بخــط  الربــط  سيســمح 
بواســطة خــط الربــط شــمال-جنوب فــي 2023 باإلمــداد 
الكهربائــي للدقــم مــن الشــبكة الرئيســية فــي تلــك 
الســنة  تكلفــة اقــل كثيــرًا مــن محطــة شــركة كهربــاء 
المناطــق الريفيــة التــي تعمــل حاليــا بالديــزل. ولكــن 
 2022 إلــى   2021 مــن  اإلمــداد  فــي  ثغــرة  ســيترك  ذلــك 
بموجــب ســيناريو الطلــب المتوقــع )أنظــر إلــى الشــكل 
11(. تــدرس الشــركة العمانيــة لكهربــاء المناطــق الريفيــة 
ــرة  ــذه الفت ــالل ه ــداد خ ــي اإلم ــرة ف ــد الثغ ــارات لس خي
مثــل التوليــد المؤقــت٫ والشــراء  مــن محطــات المصانــع 
فــي  التوســع  أو  العمانيــة  النفــط  لشــركة  التابعــة 

محطــة الديــزل الحاليــة التابعــة للشــركة. 

ــاء  يظهــر الشــكل 11 أن اإلمــداد الزائــد مــن شــركة كهرب
المناطــق الريفيــة  خــالل الفتــرة االنتقاليــة مــن 2021 إلــى 
لســيناريو  ميجــاوات   20 إلــى  تصــل  نســبيً:  قليــل   2022
الحالــة  لســيناريو  ميجــاوات   50 و  المتوقــع  الطلــب 
إطــار  ضمــن  االحتياجــات   وهــذه  للطلــب.  المرتفعــة 
اعتبــارات  ولكــن  المؤجــرة.  المولــدات  مــن  اإلمــداد 
التــي  الخيــارات  التكلفــة ذات أهميــة وبصفــة خاصــة 
تقلــص تكاليــف التشــغيل المرتفعــة للديزل واســتبدالها 

بمولــدات تعمــل بوتيــره ثابتــه. 
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خطة تطوير المصادر - نظام كهرباء الدقم الشكل 11  
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ميجاوات

ذروة الطلب المتوقعة 
ذروة الطلب الحالة المنخفضة

ذروة الطلب -الحالة المرتفعة

السعة المستوردة من الشبكة 
الرئيسية ) الحالة المرتفعة(

السعة المستوردة من الشبكة 
الرئيسية ) الحالة المتوقعة(

السعة المتطلب شرائها/ 
RAECO تزوديها من قبل

الدقم IPP إلنتاج الطاقة 
النظيفة من الفحم

محطة RAECO الحالية

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  
ميجاوات ذروة الطلب

110 90 80 70 50 40 30  الحالة المتوقعة
140 130 110 80 70 50 40  الحالة المرتفعة
70 60 60 40 40 30 30  الحالة المنخفضة

السعات المتعاقد عليها
67 67 67 67 67 67 67 محطة RAECO الحالية

 
السعات المحتمل التعاقد عليها 

200 200 - - - - - IPP 2023 لطاقة الرياح )أ(
200 - - - - - - IPP 2024 لطاقة الرياح  )أ(

600 - - - - - -  الدقم  IPP إلنتاج الطاقة 
النظيفة من الفحم 

  
 السعات المزودة من الشبكة الرئيسية

- 90 - - - - -  الحالة المتوقعة
- 130 - - - - -  الحالة المرتفعة
- 60 - - - - -  الحالة المنخفضة

 اإلحتياج إلى سعات إضافية
- - 13 3 - - - الحالة المتوقعة
- - 43 13 3 - - الحالة المرتفعة
- - - - - - -  الحالة المنخفضة

أ  المشروع ايضا موضح في النص المتعلق بالشبكة الرئيسية
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تقديرات الطلب على الكهرباء - نظام كهرباء مسندم الشكل 12 

ذروة الطلب 
  )RAECO( المتوقع

ذروة الطلب - الحالة 
)OPWP( المنخفضة

ذروة الطلب - الحالة 
)OPWP( المرتفعة
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١-4 نظام مسندم للطاقة

شــمال  أقصــى  فــي  مســندم  محافظــة  تقــع 
وتعتبــر  هرمــز.  مضيــق  حتــى  وتمتــد  عمــان  ســلطنة 
محافظــة مســندم منعزلــة جغرافيــً عــن الســلطنة٫ 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تفصلهــا  حيــث 
عــن  بيانــات  آخــر  تفيــد  الســلطنة.  أجــزاء  باقــي  عــن 
الســكان بالمحافظــة مــن المركــز الوطنــي لإلحصــاء 
والمعلومــات  حوالــي 1443959  نســمة ومــن المتوقــع 
مــدى  علــى  متســارع  بشــكل  العــدد  هــذا  يرتفــع  أن 

القادمــة. الســنوات 

الطلب على الكهرباء

توقعات الطلب 

تتوقــع محافظــة مســندم تطــورات مســتقبلية تهــدف 
ــم  ــة.  ت ــطة التجاري ــاد واألنش ــياحة واالقتص ــز الس لتعزي
تطويــر ســيناريو الطلــب المتوقــع أدناه بواســطة شــركة 

كهربــاء المناطــق الريفيــة. 

والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  وأعــدت 
المرتفعــة  والحالــة  المنخفضــة  الحالــة  ســيناريوهات 

علــى أســاس افتراضــات بديلــة لمعــدالت النمــو الســنوية 
المباشــر٫  التوصيــل  التوزيــع وحمــوالت  فــي حمــوالت 
وتوقعــات مطابقــة ذروة الطلــب لحمــوالت التوصيــل 
الطاقــة  نظــام  فــي  الطلــب  ذروة  علــى  المباشــر 
فــي  مبينــة  الثالثــة  الطلــب  وســيناريوهات  بمســندم. 

.12 الشــكل 

شــركة  مــن  المتوقــع  الطلــب  توقعــات  ظــل  وفــي 
كهربــاء المناطــق الريفيــة٫ ُيتوقــع أن تنمــو ذروة الطلــب 
مــن 80 ميجــاوات فــي عــام 2017 إلــى 142 ميجــاوات فــي 

عــام ٫2024 أي بزيــادة ســنوية قدرهــا ٩٪.

ويتوقــع ســيناريو الحالــة المنخفضــة معــدل نمــو قــدره 
المتوقــع ان يرتفــع  فــي ذروة الطلــب٫ حيــث مــن   ٪7

ــام 2023. ــي ع ــاوات ف ــى 116 ميج ــط إل فق

وفــي ظــل ســيناريو الحالــة المرتفعــة يفتــرض نمو أســرع 
الســياحة  أنشــطة  فــي  وزيــادة  المســتهلكين  لكبــار 
والثــروة الســمكية. يتوقــع ان تنمــو الــذروة بمعــدل ٪1٠  

ــام 2024. ــي ع ــاوات ف ــى 154 ميج ــن إل ــنويً م س

ميجاوات

14 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2017( الكتاب اإلحصائي السنوي العدد 45.

49         OPWP •  بيان السبع سنوات



IPP صحار ٤

 معدل
النمو

 ٪
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

الفعلي  

ميجاوات  ذروة الطلب
٪9 142 133 126 119 101 95 87 80  )RAECO( المتوقع

 1 2 2 9- 8- 9- 4-  التغيير من البيان السابق
2023-2017 

٪8 134 126 119 113 96 90 82 80 )OPWP( الحالة المنخفضة

 10 9 7 6- 7- 10- 3-  التغيير من البيان السابق
2023-2017 

٪10 154 145 137 130 110 103 95 80  )OPWP( الحالة المرتفعة

  5- 1- 2 8- 5- 5- 6-  التغيير من البيان السابق
2023-2017 

مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية

مصادر الطاقة الكهربائية

وتشــغل  الريفيــة  المناطــق  كهربــاء  شــركة  تمتلــك 
محطــات توليــد موزعــة بالقــرب مــن مراكــز التحميــل 
فــي محافظــة مســندم. وجميعهــا مولــدات تعمــل 
بالديــزل٫ مــع ســعة مركبــة مجتمعــة تبلــغ حوالــي 11 
ميجــاوات. وتقــوم شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة 
بتركيــب وحــدات تعمــل بالديــزل لتوليــد 72 ميجــاوات 

  .2018 فــي  ســتكتمل 

التشــغيل فــي عــام 2017م  وبــدأت محطــة مســندم 
النفــط  شــركة  بقيــادة  الشــركات  اتحــاد  بواســطة 
العمانيــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع الشــركة 
لشــركة  لتوريدهــا  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
ــى  ــد أدن ــة ح ــر المحط ــة. وتوف ــق الريفي ــاء المناط كهرب
ميجــاوات.   123 يبلــغ  الصافيــة  اإلنتاجيــة  الســعة  مــن 

ــاز  ــا الغ ــة يغذيه ــركات ترددي ــة مح ــتخدم المحط وتس
بالدرجــة األولــى. الطبيعــي 

خطة تطوير المصادر 

يوضــح الشــكل رقــم 13 العــرض والطلــب فــي مســندم. 
IPP  بســعة كافيــة علــى  وتســهم ســعة مســندم 
تأميــن ســيناريوهات الطلــب الثالثــة حتــى عــام 2024. وال 
توجــد حاجــة للمزيــد مــن المصــادر خــالل هــذه الفتــرة. 
مــن  باالحتياجــات  الوفــاء  مســندم  لمحطــة  يمكــن 
اإلمــداد حتــى 2020 فــي كل الســيناريوهات وبعدهــا قــد 
ــرة  ــالل فت ــا خ ــد م ــى ح ــزل إل ــدات دي ــة لمول ــأ حاج تنش

ذروة الطلــب.
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خطط التوسع المستقبلية لتوليد الطاقة – نظام كهرباء مسندم الشكل 13 
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ميجاوات

محطة RAECO الحالية

الطلب في الحالة المنخفضةالطلب في الحالة المرتفعة 

محطات RAECO الجديدة

الطلب المتوقع

 IPP مسندم

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  

ميجاوات ذروة الطلب

142 133 126 119 101 95 87   الحالة المتوقعة
154 145 137 130 110 103 95 الحالة المرتفعة
134 126 119 113 96 90 82 الحالة المنخفضة

  
السعات المتعاقد عليها

11 11 11 11 11 11 12 محطة RAECO الحالية
123 123 123 123 123 123 123 مسندم IPP )أ(
134 134 134 134 134 134 135 إجمالي السعات المتعاقد عليها 

  
السعات الجديدة

72 72 72 72 72 72 72 محطات RAECO الجديدة

206 206 206 206 206 206 207 مجموع السعات المتعاقد عليها 
والسعات الجديدة

أ تم تحديد السعة عند درجة حرارة 45 درجة مئوية
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متطلبات الوقود
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2-١ نبذة عامة

سياسة تنويع الوقود 

ــاه  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــة الش ــذ بداي من
ــتخدم  ــة لتس ــات الطاق ــاء كل محط ــم إنش ــي 2005 ت ف
الغــاز الطبيعــي كوقــود رئيســي ووقــود الديــزل كوقود 
احتياطــي. نمــا قطــاع الطاقــة بســرعة مــع تطــور البينــة 
األساســية لدعــم النمــو االقتصــادي الهائــل بالســلطنة.  
ســيكون إنتــاج التوليــد مــن محطــات عقــود الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي 2018  ثالثــة أضعاف 
عــن عــام 2005. كمــا زادت أيضــا متطلبــات الوقــود لتوليــد 

الطاقــة .

فــي ينايــر 2018 اعتمــد مجلــس الشــئون الماليــة ومــوارد 
الطاقــة سياســة تنويــع الوقــود التــي تتضمــن األهــداف 

التاليــة لقطــاع الكهربــاء:

• 1٠٪ مــن الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة 	 توليــد   
.2025 بحلــول  المتجــددة 

• 	  3٠٠٠ إلــى  يصــل  مــا  لتوليــد  الفحــم  اســتخدام   
.2030 ســنة  بحلــول  ميجــاوات 

•  ســتظل كفــاءة اســتخدام الغــاز مســتمرة كأولويــة 	
ــاع الكهرباء. لقط

• ــاز 	 ــن الغ ــاء م ــد الكهرب ــة لتولي ــادر بديل ــة مص  دراس
ــاز. ــتيراد الغ ــل اس ــي مث المحل

ــر  ــو توفي ــا نح ــب به ــوة مرح ــي خط ــة ه ــذه السياس ه
لقطــاع  المســتمر  التطــور  لدعــم  الوقــود  متطلبــات 
الســنة  الســبع لهــذه  الســنوات  بيــان  يبيــن  الكهربــاء. 
خططــا لتحقيــق أهــداف  هــذه السياســة بأثــر فــوري. 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  وتخطــط 
لتطويــر ســعة  2٦٥٠ ميجــاوات مــن مشــاريع الطاقــة 
ــذه  ــة ه ــاوز حص ــدف ان تتج ــول 2٠2٥ به ــددة بحل المتج
المشــاريع عــن 1٠٪ مــن اإلنتــاج. تــم تقديــم مســتندات 
 1200 بســعة  بالفحــم  تعمــل  محطــة  ألول  الشــراء 
ــتتم  ــة وس ــاء للموافق ــم الكهرب ــة تنظي ــاوات لهيئ ميج
الدعــوة للمناقصــات فــي 2٠1٩. تواصــل الشــركة العمانية 
تحســين  بسياســة  العمــل  والميــاه  الطاقــة  لشــراء 
كفــاءة اســتخدام الغــاز. كمــا تتوقــع الشــركة اكتمــال 

دراســة اســتيراد الغــاز فــي 2٠1٩. 

مــدة  خــالل  واضحــا  التطــورات  هــذه  تأثيــر  ســيكون 
ــاريع  ــر مش ــم تطوي ــث يت ــة حي ــبع القادم ــنوات الس الس
ــغيل أول  ــم تش ــا يت ــدة عندم ــددة الجدي ــة المتج الطاق
IPP إلنتــاج الطاقــة النظيفــة مــن  جــزء مــن الدقــم  
الفحــم بســعة 600 ميجــاوات فــي 2024. يظهر الشــكل 14  
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تقديراتنــا لتوليــد الطاقــة وفقــً لنــوع الوقــود للجهــات 
التــي تقــوم بالتوليــد والمتعاقــدة مــع الشــركة العمانية 
لشــراء الطاقــة والميــاه.  ســيتم فــي 2024 تقليــص حصــة 

الغــاز فــي التوليــد إلــى83٪. كمــا ســيتم تقليــص حصــة 
الغــاز ايضــا فــي 2025 عنــد اكتمــال الدقــم IPP إلنتــاج 

ــم . ــن الفح ــة م ــة النظيف الطاق
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حصص الوقود في إنتاج الكهرباء الشكل 14 

 إنتاج الكهرباء
)مليون ميجاوات في الساعة(

محطات الغازمشاريع إنتاج الطاقة النظيفة من الفحممحطات الطاقة المتجددة

تحسين الكفاءة

منــذ عــام 2005م ٫ مــن خــالل توفيــر محطــات أعلــى 
العمانيــة  الشــركة  حققــت   الطاقــة٫  إلنتــاج  كفــاءة 
لشــراء الطاقــة والميــاه  تخفيضــا بنســبة 38٪ فــي الغــاز 
انخفــض  قــد  و  الكهربــاء.  إلنتــاج  للوحــدة  المطلــوب 
ســاعة   للميجــاوات  قياســي  مكعــب  متــر   )374( مــن 
فــي 2005 إلــى )231( متــر مكعــب قياســي للميجــاوات 
ســاعة فــي عــام 2017م. شــراء الشــركة محطــات حديثــة 
تعمــل بالتوربينــات الغازيــة ذات الــدورة المركبــة فــي 
2019 ومحطــات تحليــة الميــاه الجديــدة التــي تحولــت 
مــن إنتــاج الميــاه بالتبخيــر الومضــي  إلــى تقنيــة التناضــح 
العكســي ســيعمل علــى تحســين كفــاءة اســتخدام 
القادمــة. كمــا هــو مبيــن فــي  الســنوات  الغــاز فــي 
الشــكل 15. يتوقــع المزيــد مــن التحســن فــي اســتخدام 

الغــاز بنســبة 17٪ بحلــول عــام 2020.

وطاقــة  الشمســية  الطاقــة  إدخــال  مــع   2020 بعــد 
الريــاح وتحويــل النفايــات لطاقــة واســتخدام الفحــم 
واســتخدام تقنيــات متقدمــة فــي التحكــم فــي النقــل 
لتوليــد  الغــاز  متطلبــات  انخفــاض  الشــركة  تتوقــع 
الكهربــاء بحوالــي 150 متــر مكعــب قياســي للميجــاوات 

ســاعة أو أقــل ب ٦٠٪ مــن احتياجــات الغــاز فــي 2005.
IWPP 2 بركاء
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)MIS( متطلبات استهالك الغاز النتاج وحدة طاقة كهربائية -  الشبكة الرئيسية الشكل 15 

IWPP صاللة

متر مكعب من الغاز المستهلك 
لكل ميجاوات من الكهرباء

المتوقعالفعلي
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2-2 الشبكة الرئيسية

استهالك الوقود في عام 20١7

بلــغ إجمالــي اســتهالك الغــاز فــي محطــات الطاقــة 
الرئيســية وتحليــة الميــاه فــي عــام 2017 حوالــي 7٫2٥ 
متــر  مليــون   1٩٫٤ يعــادل  مــا  أي  مكعــب٫  متــر  مليــار 
مكعــب يوميــ٫ً وهــو أكثــر بنحــو 2٪  عــن عــام 2016. وكان 
ذروة االســتهالك اليومــي للغــاز الطبيعــي فــي عــام 2017 
ــه  ــا كان علي ــى مم ــو أعل ــب وه ــر مكع ــون مت )2٩٫٦( ملي
ــدل  ــاض مع ــض انخف ــي3٪. ويتناق ــام 2016 بحوال ــي ع ف
ــاج  ــادة إنت ــع زي ــي م ــاز الطبيع ــات الغ ــي متطلب ــو ف النم
ــن  ــى تحس ــدل عل ــا ي ــي 2017  مم ــبة ٦٪  ف ــاء بنس الكهرب
كبيــر فــي اســتخدام الغــاز. كمــا مكــن اكتمــال شــبكات 
النقــل مــن االســتفادة مــن محطــات توليــد الكهربــاء 

ــاءة. ــر كف األكث

تقديرات متطلبات الوقود 

والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تخطــط 
والتــي  الوقــود   لتنويــع  الجديــدة  السياســة  تطبيــق 
ــر كبيــر علــى متطلبــات الغــاز الطبيعــي  ســيكون لهــا أث
خــالل الســنوات الســبع  القادمــة. فــي البيــان الســابق 
الغــاز  اســتهالك  ينمــو  أن  توقعنــا  الســبع   للســنوات 
ــل  ــع العم ــنويا. م ــبة 3٪ س ــية بنس ــبكة الرئيس ــي الش ف
تحســين  وكذلــك   والفحــم  المتجــددة  بالطاقــة 
فــي   ٪٠٫٥ ســنوي  نمــو  معــدل  اآلن  نتوقــع   الكفــاءة 

.2023-2٠17 الفتــرة  خــالل  الرئيســية  الشــبكة 

توجــد توقعــات متطلبــات الغــاز للشــبكة الرئيســية فــي 
ــب  ــة. بموج ــب الثالث ــيناريوهات الطل ــكل س ــكل 16 ل الش
اســتهالك  ســينخفض  المنخفضــة  الحالــة  ســيناريو 

الحالــة  ســيناريو  وفــي  ســنويً.   ٪2 بمتوســط  الوقــود 
المرتفعــة ســيرتفع اســتهالك الوقــود بنســبة 3٪ ســنويً. 
ــتهالك  ــو اس ــدل نم ــإن مع ــالث ف ــاالت الث ــي كل الح وف

ــاء. ــى الكهرب ــب عل ــن الطل ــل م ــيكون أق ــود س الوق
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)MIS( الشبكة الرئيسية - )توقعات متطلبات الوقود )الغاز الطبيعي الشكل 16 

معدل 
النو ٪

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
الفعلي

 

الطلب المتوقع
 استهالك الغاز )مليون متر مكعب في اليوم(

٪0 2٠٫٥ 22٫٤ 22٫3 22٫1 21٫3 2٠٫3 21٫٤ 1٩٫8 المتوسط السنوي
٪0 2٩٫8 3٠٫8 2٩٫٩ 2٩٫٥ 28٫٦ 28٫2 2٩٫7 2٩٫٦ أعلى استهالك يومي
- - - - - - - - - استهالك وقود السائل )مليون لتر(

٪2 318 320 318 314 305 289 305 283  إجمالي استهالك الوقود 
)مليون جيجا جول HHV GJ( )أ(

٪0 293 320 318 314 305 289 305 283         غاز
25 - - - - - - -         فحم

الطلب في الحالة المنخفضة
استهالك الغاز )مليون متر مكعب في اليوم(

٪2- 17٫1 1٩٫8 2٠٫1 2٠٫٠ 1٩٫٦ 1٩٫1 21٫٠ 1٩٫8 المتوسط السنوي
٪2- 2٦٫3 27٫3 27٫٤ 27٫٦ 2٦٫٩ 27٫1 2٩٫٠ 2٩٫٦ أعلى استهالك يومي

- - - - - - - - استهالك وقود السائل )مليون لتر(

٪1- 270 282 287 285 281 273 299 283  إجمالي استهالك الوقود 
)مليون جيجا جول HHV GJ( )أ(

٪2- 245 282 287 285 281 273 299 283         غاز
25 - - - - - - -         فحم

الطلب في الحالة المرتفعة
استهالك الغاز )مليون متر مكعب في اليوم(

٪3 2٤٫٦ 2٦٫2 2٥٫٥ 2٤٫7 23٫8 22٫7 23٫٦ 1٩٫8 المتوسط السنوي
٪3 3٦٫2 3٦٫3 3٤٫٦ 32٫٩ 31٫3 31٫2 32٫٠ 2٩٫٦ أعلى استهالك يومي
- - - - - - - - - استهالك وقود السائل )مليون لتر(

٪4 377 373 363 352 340 323 336 283  إجمالي استهالك الوقود 
)مليون جيجا جول HHV GJ( )أ(

٪3 351 373 363 352 340 323 336 283         غاز
- 25 - - - - - - -         فحم

أ على أساس أن الغاز الطبيعي HHV من 1050  وحدة حرارية بريطانية لكل قدم مكعب قياسي.
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IWPP صاللة

2-3 نظام كهرباء ظفار 

استهالك الوقود في عام 20١7  

تســتخدم كل محطــات توليــد الطاقــة فــي كهربــاء 
ظفــار )DPS( الغــاز الطبيعــي كمصــدر للوقــود. وقــد 
ــام 2017  ــي ع ــي ف ــاز الطبيع ــتهالك الغ ــي اس ــغ إجمال بل
 2٫33 يعــادل  )مــا  مكعــب  متــر  مليــون   855 حوالــي 
مليــون متــر مكعــب يوميــا(٫ أي أقــل بنحــو ٤٪  عــن عــام 
ــاء بنســبة ٦٪. ويعكــس  ٫2016 فــي حيــن نمــا إنتــاج الكهرب
ذلــك تحســنا فــي اســتخدام الغــاز الطبيعــي٫ نتيجــة 
التحســن فــي  شــبكة النقــل  وتــم حــل مشــاكل إمــداد 
الغــاز ممــا مكــن مــن تحســين اإلنتــاج  فــي محطــة 
صاللــة مقارنــة  بالمحطــات األقــل كفــاءة فــي الرســيل. 
 3 الطبيعــي  للغــاز  اليومــي  الــذروة  اســتهالك  وبلــغ 
ــة بـــ  مليــون متــر مكعــب قياســي  فــي عــام 2017 مقارن

ــام 2016.  ــي ع ــاس ف ــب قي ــر مكع ــون مت 3٫٦ ملي

توقعات متطلبات الوقود

قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بإعداد 
توقعــات لمتطلبــات الوقــود لنظــام كهربــاء ظفــار على 
مــدى الفتــرة 2٠17-2023 لســيناريوهات الطلــب الثالثــة٫ 

ويوضــح ذلــك فــي الشــكل رقــم 16. وتشــمل التوقعــات 
ــي  ــة IPP 2  ف ــة )1( صالل ــدة التالي ــات الجدي ــر المحط تأثي
ــاح )50 ميجــاوات(  ــر 2018؛  )2( ظفــار IPP  1 لطاقــة الري يناي
ــاح   ــة الري ــار IPP 2 لطاق ــي 2020؛ )3( ظف ــل ف ــي الهروي ف

ــي 2023. ــاوات( ف )150 ميج

يــزداد االســتهالك الكلــي للوقــود  ومــن المتوقــع أن 
بمعــدل متوســط يبلــغ نحــو ٦٪ ســنويً فــي ســيناريو 
الطلــب المتوقــع. وفــي إطــار ســيناريو حالــة االنخفــاض٫ 
يــزداد اســتهالك الوقــود بمعــدل 5٪ ســنوي٫ً بينما ســينمو 
فــي ســيناريو الحالــة المرتفعــة بمعــدل متوســط قــدره 
٩٪ ســنويً. ويقــارن معــدل النمــو فــي اســتهالك الوقــود 
بالنمــو فــي الطلــب علــى الطاقــة بنســبة 7٪ و ٥٪ و ٩٪ 
ــنوات  ــبع س ــابق للس ــان الس ــة بالبي ــي. مقارن ــى التوال عل
فــان اســتهالك الغــاز فــي 2023 مــن المتوقــع أن يكــون 
علــى  الطلــب  مســتوى  نفــس  فــي  أقــل   ٪1٠ حوالــي 
ــة  ــر محط ــي لتطوي ــكل رئيس ــك بش ــزى ذل ــة ويع الطاق

ــاح. ــة الري ــل بطاق ــي تعم ــار 2 الت ظف
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)DPS( نظام كهرباء ظفار -  )توقعات متطلبات الوقود )الغاز الطبيعي الشكل 17 
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 معدل
 النمو
(٪)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
الفعلي

 

الطلب المتوقع
استهالك الغاز )مليون متر مكعب في اليوم(

٪6 3٫٦ 3٫3 3٫3 3٫1 2٫٩ 2٫٥ 2٫٤ 2٫3 المتوسط السنوي
٪9 ٥٫٤ ٥٫٠ ٤٫٦ ٤٫3 3٫8 3٫3 3٫٠ 3٫٠ أعلى استهالك يومي

- - - - - - - - - استهالك  وقود السائل 
)مليون لتر(

٪6 51 48 47 44 41 36 34 33 إجمالي استهالك الوقود 
)مليون جيجا جول HHV GJ( )أ(

٪6 51 48 47 44 41 36 34 33         غاز 
- - - - - - - - -         الوقود السائل

  
الطلب في الحالة المنخفضة

استهالك الغاز )مليون متر مكعب في اليوم(
٪5 3٫2 3٫1 3٫1 2٫٩ 2٫7 2٫٤ 2٫3 2٫3 المتوسط السنوي
٪7 ٤٫8 ٤٫٦ ٤٫2 ٤٫٠ 3٫٦ 3٫1 2٫٩ 3٫٠ أعلى استهالك يومي

- - - - - - - - - استهالك  وقود السائل 
)مليون لتر(

٪5 46 44 44 42 39 35 33 33 إجمالي استهالك الوقود 
)مليون جيجا جول HHV GJ( )أ(

٪5 46 44 44 42 39 35 33 33         غاز 
- - - - - - - - -         الوقود السائل

  
الطلب في الحالة المرتفعة

استهالك الغاز )مليون متر مكعب في اليوم(
٪9 ٤٫٤ ٤٫٠ 3٫٩ 3٫٦ 3٫2 2٫8 2٫٥ 2٫3 المتوسط السنوي
٪11 ٦٫٤ ٥٫8 ٥٫٤ ٥٫٠ ٤٫٤ 3٫7 3٫3 3٫٠ أعلى استهالك يومي

- - - - - - - - - استهالك  وقود السائل 
)مليون لتر(

٪9 62 57 56 51 45 40 36 33 إجمالي استهالك الوقود 
)مليون جيجا جول HHV GJ( )أ(

٪9 62 57 56 51 45 40 36 33          غاز 
- - - - - - - - -          الوقود السائل

أ على أساس أن الغاز الطبيعي HHV من 1050  وحدة حرارية بريطانية لكل قدم مكعب قياسي.
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المياه
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المواقع المشــار إليها للمشــاريع تعتبر مواقع تقريبية و هي ألغراض توضيحية فقط. 

مشاريع مخططة
• 	IWP 3 الغبرة 
• 	IWP شمال الباطنة 
•  ظفار 2023 لتحلية المياه	
• 	IWP وادي ضيقة 
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3-1 شبكة المياه الرئيسية
  

تخــدم منطقــة شــبكة الميــاه الرئيســية اكبــر تجمــع 
فــي  الشــرب  ميــاه  علــى  األكبــر  والطلــب  ســكاني 
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  توفــر  الســلطنة. 
والميــاه ميــاه التحليــة للهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه. 
الشــرب  ميــاه  إمــداد  عــن  المســئولة  هــي  والهيئــة 
للمســتهلكين. والشــبكة الرئيســية شــبكة متكاملــة 
ــات  ــي محافظ ــرب ف ــاه الش ــات مي ــً متطلب ــدم حالي تخ
ــة  ــمال الباطن ــة وش ــة والداخلي ــوب الباطن ــقط وجن مس
والبريمــي. وستتوســع الشــبكة لتشــمل إمــداد الميــاه 
لمحافــظ الظاهــرة عنــد اكتمــال خــط األنابيــب الجديــد 

فــي 2020. 

ــاه٫  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــر الش ــا توف كم
الميــاه لشــركة مجيس للخدمــات الصناعيــة كاحتياطي 
ــات  ــس للخدم ــركة مجي ــة لش ــة التابع ــة التحلي لمحط
ــاه معالجــة مســتخدمة فــي   ــورد مي الصناعيــة والتــي ت

الصناعــة فــي منطقــة صحــار الصناعيــة15. 

تتكــون الشــبكة الرئيســية للميــاه مــن ثــالث مناطــق 
ــد  ــب عق ــة بموج ــاه تحلي ــادر مي ــا مص ــكل منه ــداد ل إم
ــاه  ــاه ومي ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــع الش م
ــاء  ــة للكهرب ــة العام ــغيلها الهيئ ــوم بتش ــي تق ــار الت اآلب
بيــن  التــي تتيــح نقــل الميــاه  النقــل  والميــاه ومرافــق 
ــاء والميــاه.  المناطــق تحــت إدارة الهيئــة العامــة للكهرب

ومناطــق اإلمــداد هــي:

• ميــاه 	 علــى  الطلــب  تشــمل  مســقط:   منطقــة 
ميــاه  ومصــادر  مســقط.  محافظــة  مــن  الشــرب 
محطــة  هــي  المنطقــة  لهــذه  الحاليــة  التحليــة 
الغبــرة IWPP والغبــرة IWP 2 و قريــات IWP المؤقتة 

والنقــل مــن منطقــة بــركاء.

•   منطقــة بــركاء: تشــمل الطلــب علــى ميــاه الشــرب 	
والداخليــة.  الباطنــة  جنــوب  محافظتــي  فــي 
ومصــادر ميــاه التحليــة بهــذه المنطقــة هــي بــركاء 

.IWPP 2 وبــركاء   IWPP

•   منطقــة صحــار: تشــمل الطلــب علــى ميــاه الشــرب 	
والظاهــرة٫  الباطنــة  شــمال  محافظتــي  فــي 
مــع إضافــة الطلــب علــى الميــاه مــن محافظــة 
الداخليــة اعتبــارا مــن 162020 .  والمصــدر الحالــي لميــاه 

.IWPP التحليــة فــي هــذه المنطقــة هــو صحــار

الطلب على المياه 

للشــركة  والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  قدمــت 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه توقعــات لمتوســط 
فــي  الرئيســية  للشــبكة  الشــرب  ميــاه  علــى  الطلــب 
الشــكل 18. تمثــل ذروة الطلــب٫ الطلــب اليومــي )بمــا 
فــي ذلــك فاقــد الشــبكة( خــالل األســبوع الــذي يشــهد 

أعلــى طلــب فــي الســنة17.

وقــد قدمــت الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه حالتيــن 
ــذان  ــة – الل ــة المرتفع ــة والحال ــة المتوقع ــب الحال للطل
يقــران معــً بعــدم اليقيــن فــي نمــو الطلــب. ويعــزى 
أساســي  بشــكل  التوقعــات  ســيناريوهات  مــن  كل 
إلــى  النمــو الســكاني والتوســع فــي شــبكة التوزيــع 
ــت  ــاه. بني ــتهالك المي ــن اس ــرد م ــب الف ــي نصي ــو ف والنم
توقعــات الطلــب مــن الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه  
الوطنــي  المركــز  نشــرها  التــي  الســكانية  التوقعــات 

والمعلومــات18. لإلحصــاء 

والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  توقعــات  وتتجــاوز 
للفتــرة 2018-2023 التوقعــات التــي قدمــت فــي البيــان 
الســابق  اإلصــدار 11. الزيــادة فــي ذروة الطلــب  حوالــي ٥٪ 
ــة المتوقعــة )118000 متــر مكعــب فــي اليــوم(  فــي الحال
ــب  ــر مكع ــة )83000 مت ــة المرتفع ــي الحال ــي 3٪ ف وحوال

ــوم(.  ــي الي ف

تختلــف ســيناريوهات الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه 
للحالــة المنخفضــة و المرتفعــة بشــكل رئيســي فــي 
القريــب.  المــدى  علــى  الســكاني  النمــو  افتراضــات 
يعكــس  نمــوُا  المرتفعــة  الحالــة  ســيناريو  ويفتــرض 
والتوســع  الســكاني  للنمــو  القــوي  لالتجــاه  اســتمرارُا 
فــي المســاكن الــذي شــهدته  الســلطنة فــي الســنوات 
النمــو  معــدل  يبلــغ  التوقعــات  وحســب  الماضيــة. 
ــيناريو  ــدف س ــام 2024. ويه ــى ع ــي 7٪  حت ــنوي حوال الس
الحالــة المرتفعــة إلــى وضــع حــد أعلــى معقــول للطلب 
إمــدادات  لتوفيــر  التخطيــط  أجــل  مــن  الميــاه  علــى 

كافيــة.

15 توفــر شــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة اإلمــداد لعمالئهــا مــن محطتهــا الخاصــة التــي بــدأت العمــل فــي 2011. خــالل الســنوات الســبع مــن 2018 إلــى  2024 

المطلــوب مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه توفيــر ميــاه تحليــة لشــركة مجيــس خــالل فتــرة الصيانــة وتوقــف المحطــة غيــر المخطــط لــه. وعليهــا 
يتطلــب توفيــر احتياطــي لتوريــد الميــاه لمــدة قصيــرة. لهــذا الســبب الطلــب المتوقــع للميــاه من شــركة مجيــس في منطقــة صحــار غير مضــاف لتوقعــات الطلب.

16 الطلب علي المياه في محافظة الظاهرة غير مضاف إلى  توقعات الطلب في منطقة صحار حتى تاريخ الربط المخطط له في 2020.

17 طلبــت الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه توضيــح مفصــل لنســبة ذروة الطلــب علــى المتوســط المســتخدمه فــي اعــداد تقديــرات الطلــب علــى الميــاه. تقــوم 

الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــع الهيئــة العامــة للكهربــاء بمراجعــة البيانــات المســتخدمة بإمعــان.
18 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات٫ توقعات السكان في سلطنة عمان  2015-2040 ٫ نشرة إحصاءات السكان العدد 2016-6.
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ــاه أن  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــت الش الحظ
النمــو الســنوي مرتفــع نســبيً فــي الســنوات األخيــرة: 
99000 متــر مكعــب فــي 2015 و 78000 متــر مكعــب في 2016 
و 77000 متــر مكعــب فــي 2017. وقــد حــدث نمــو الســنتين 
األخيرتيــن  خــالل فتــرة التباطــؤ االقتصــادي. وتتوقــع 
الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه أن يكــون متوســط 
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الحالــة  فــي  مكعــب  متــر   64000 الطلــب  فــي  النمــو 
ــة  ــة المرتفع ــي الحال ــب ف ــر مكع ــة و 88000 مت المتوقع
فــي الســنوات ال 7 القادمــة19. ويبــدو أن ســيناريو الحالــة 
المرتفعــة يمثــل الهــدف المعقــول للتخطيــط علــى 
الرغــم مــن ان يكــون لذلــك احتمــال االرتفــاع فــي حالــة 

ســيناريو التعافــي االقتصــادي20.

)MIS( تقديرات الطلب على المياه – الشبكة الرئيسية الشكل 18 

ألف متر مكعب

منطقة مسقط ذروة الطلب - الحالة المتوقعة

منطقة بركاء ذروة الطلب - الحالة المتوقعة

منطقة صحار ذروة الطلب - الحالة المتوقعة

منطقة مسقط ذروة الطلب - الحالة المرتفعة

منطقة بركاء ذروة الطلب - الحالة المرتفعة

منطقة صحار ذروة الطلب - الحالة المرتفعة

 2017
الفعلي

19 النمــو المنخفــض نســبيً يعكــس توقعــات الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه بــأن القيــود علــى الميزانيــة ســتؤدي لتقليــص ســرعة توســع الشــبكة إلــى مناطــق 
تخدمهــا حاليــً ناقــالت الميــاه ســتقل. يتــم إمــداد ناقــالت الميــاه مــن شــبكات الميــاه حاليــً و لكــن بنــاءًا علــى الخبــرة أن المســتهلكين الذيــن تقــوم الناقــالت 

بخدمتهــم ســيقومون بمضاعفــة الطلــب علــى الميــاه عنــد ربطهــم بالشــبكة
ــر االقتصــادي علــى الســكان والــذي يوحــي بســيناريو الحالــة  20 أعــدت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه توقعــات الطلــب )ال تظهــر( علــى أســاس األث

المرتفعــة حيــث يكــون الطلــب حوالــي ٩٪ أكثــر فــي 2024 مــن توقعــات الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه. وقــد تقيــد ســرعة الشــبكة تحقــق الطلــب ولكــن مــن 
المعقــول أيضــا أن يتــم توجيــه الهيئــة العامــة لكهربــاء والميــاه باســتئناف التوســع فــي الشــبكة فــي فتــرة النمــو االقتصــادي
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 معدل
 النمو
(٪)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  2017
تقديري)أ(

 

سيناريو الحالة المتوقعة ألف متر مكعب يوميا
منطقة مسقط 

٪3 701 687 672 652 630 610 595 565 ذروة الطلب 
٪2 582 571 559 542 524 507 496 494 متوسط الطلب السنوي

منطقة بركاء
٪8 406 379 353 327 305 283 257 244 ذروة الطلب 
٪12 343 321 298 276 257 238 216 154 متوسط الطلب السنوي

منطقة صحار 
٪10
٪9

316
265

293
247

270
228

251
212

222
187

187
157

174
145

165
144

ذروة الطلب 
متوسط الطلب السنوي

  
 إجمالي الشبكة الرئيسية 

٪6 1422 1359 1294 1231 1158 1081 1026 974 ذروة الطلب 

- 65 50 29 16 14 10 11-
 التغيير من البيان السابق

 2٠23 - 2٠17 
٪6 1191 1139 1084 1031 968 902 857 793 متوسط الطلب السنوي 

- 73 61 41 28 25 19 23-
 التغيير من البيان السابق

 2٠23 - 2٠17 
  

سيناريو الحالة المتوقعة
منطقة مسقط 

٪5 780 762 740 712 679 647 618 565 ذروة الطلب 
٪4 643 629 611 588 561 535 514 494 متوسط الطلب السنوي

منطقة بركاء
٪9 452 420 388 357 328 300 267 244 ذروة الطلب 
٪14 379 353 326 299 275 251 224 154 متوسط الطلب السنوي

منطقة صحار
٪11
٪11

352
293

325
271

297
249

274
230

239
201

198
166

181
150

165
144

ذروة الطلب 
متوسط الطلب السنوي

 
٪7 1583 1507 1426 1343 1246 1145 1067 974 ذروة الطلب 

- 41 26 4 9- 12- 15- 53-
التغيير من البيان السابق

 2٠23 - 2٠17
٪8 1315 1253 1187 1117 1037 952 888 793 متوسط الطلب السنوي 

- 55 42 23 9 5 0 55-
التغيير من البيان السابق

 2٠23 - 2٠17

أ يستند الطلب على المياه للعام بأكمله لعام 2017 إلى االستهالك الفعلي حتى شهر أغسطس 2017.
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مصادر المياه

تشــمل مصــادر التوريــد المتاحــة لتلبيــة الطلــب علــى 
ومحطــات  القائمــة٫  الميــاه  تحليــة  محطــات  الميــاه 
ــاه الجديــدة قيــد اإلنشــاء أو الشــراء٫ ويوجــد  تحليــة المي
مــع   عقــود  بموجــب  الميــاه   تحليــة  لمــوارد  ملخــص 
الشــركة  العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه في الجــدول 7.

 
ــن  ــا م ــد عليه ــالة المتعاق ــاه المح ــادر المي ــن مص تتضم
لمنطقــة  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 

الشــبكة الرئيســية مايلــي:

•  الغبــرة IWPP: تملكهــا وتقــوم بتشــغيلها شــركة 	
ــة  ــب اتفاقي ــاه  بموج ــة المي ــة وتحلي ــرة للطاق الغب
العمانيــة  الشــركة  مــع  والميــاه  الطاقــة  لشــراء 
الغبــرة  محطــة  تضــم  والميــاه٫  الطاقــة  لشــراء 
خمــس وحــدات تعمــل بتقنيــة التبخيــر الومضــي 
بســعة حاليــة 140200 متــر مكعــب فــي اليــوم )31 
شــراء  اتفاقيــة  تنتهــي  يوميــً(.  جالــون  مليــون 
فــي  الميــاه  تحليــة  لوحــدات  والميــاه  الطاقــة 
ســبتمبر 2018. وســيتم االســتغناء عــن كل وحــدات 

تحليــة الميــاه عنــد انتهــاء العقــد.

•  بــركاء IWPP: الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 	
والميــاه. وقــد تــم التعاقــد فــي البدايــة إلنتــاج ســعة 
تحليــة تبلــغ 91200 متــر مكعــب يوميــً )20 مليــون 
جالــون يوميــً( باســتخدام تقنيــة التبخيــر الومضــي٫ 
 45000 ســعة  العكســي  التناضــح  تقنيــة  وأضافــت 
ــي  ــً( ف ــون يومي ــون جال ــً )10 ملي ــب يومي ــر مكع مت
ــون  ــون جال ــا )12٫٥ ملي ــب يومي ــر مكع 2014 و57000 مت
يوميــً( فــي عــام 2016. ومــن المقــرر أن تنتهــي عقــود 
التوريــد الخاصــة بشــركة بــركاء للطاقــة والميــاه 
ــى  ــة عل ــة الحالي ــص االتفاقي ــمبر 2٠21. وتن ــي ديس ف
توفيــر ســعة تحليــة متعاقــد عليهــا مــن محطــات 
تقنيــة التناضــح العكســي٫ فــي حيــن أن وحــدات 
ــة  ــي حال ــى ف ــرر أن تبق ــن المق ــي م ــر الومض التبخي

احتيــاط٫ وأن تســتخدم كاحتياطــي طــوارئ.

•  بــركاء IWPP 2: مملوكــة لشــركة أس أم إن بــاور 	
الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة  بموجــب  وتعمــل  بــركاء 
العمانيــة  الشــركة  مــع  والميــاه  الكهربائيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه. وتوفــر ســعة تبلــغ 120000 
يوميــً(  جالــون  مليــون   26( يوميــً  مكعــب  متــر 

العكســي. التناضــح  تقنيــة  باســتخدام 

• ــار 	 ــركة صح ــل ش ــن قب ــة م ــار IWPP : مملوك  صح
ــة  ــراء الطاق ــة ش ــب اتفاقي ــل بموج ــة وتعم للطاق
ــراء  ــة لش ــركة العماني ــع الش ــاه م ــة والمي الكهربائي
ــغ 150000  ــة تبل ــعة تحلي ــا س ــاه. ولديه ــة والمي الطاق
يوميــً(٫  جالــون  مليــون   33( يوميــً  مكعــب  متــر 

الومضــي. التبخيــر  وحــدات  باســتخدام  وذلــك 
وســوف تنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة الكهربائيــة 

والميــاه فــي مــارس 2022.

•  الغبــرة IWP 2: مملوكــة مــن قبــل شــركة مســقط 	
لتحليــة الميــاه وتعمــل بموجــب اتفاقية شــراء المياه 
والميــاه.  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع 
ــغ  ــة تبل ــعة تحلي ــى س ــة عل ــدت المحط ــد تعاق وق
191000 متــر مكعــب يوميــً )42 مليــون جالــون يوميــً( 

ــي. ــح العكس ــة التناض ــتخدام تقني باس

•  قريــات IWP : منحــت فــي ديســمبر 2014 لشــركة 	
قريــات لتحليــة الميــاه بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع 
200000 متــر مكعــب يوميــً  بســعة تعاقديــة تبلــغ 
)44 مليــون جالــون يوميــً(٫ وذلــك باســتخدام تقنيــة 
التناضــح العكســي. ومــن المتوقــع حاليــً أن يبــدأ 
ــام 2018. ــن ع ــي م ــع الثان ــي الرب ــاري ف ــغيل التج التش

•  بــركاء IWP 4: منحــت فــي نوفمبــر 2015 إلــى شــركة 	
بــركاء لتحليــة الميــاه بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع 
بســعة تعاقديــة تبلــغ 281000 متــر مكعــب يوميــً 
)62 مليــون جالــون يوميــً(٫ وذلــك باســتخدام تقنيــة 
التناضــح العكســي. ومــن المتوقــع حاليــً أن يبــدأ 
التشــغيل التجــاري فــي الموعــد المحــدد فــي الربــع 

ــن 2018. ــي م الثان

• IWP 3: منحــت فــي نوفمبــر 2015 م إلــى 	 صحــار   
بموجــب  الميــاه  لتحليــة  الخليــج  ميــاه  شــركة 
اتفاقيــة شــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء 
ــً  ــب يومي ــر مكع ــعة 250000 مت ــاه بس ــة والمي الطاق
)55 مليــون جالــون يوميــً(٫ وذلــك باســتخدام تقنيــة 
التناضــح العكســي. ومــن المتوقــع حاليــً أن يبــدأ 

التشــغيل التجــاري فــي الربــع الرابــع مــن 2018.

•  قريــات IWP المؤقتــة: مملوكــة مــن قبــل شــركة 	
مســقط للميــاه ش.م.م.٫ وتعمــل بموجــب اتفاقيــة 
شــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه بســعة تعاقديــة تبلــغ 8000 متــر مكعــب 
يوميــً )1٫8 مليــون جالــون يوميــً(٫ وذلــك باســتخدام 
إلــى  العقــد  ويصــل  العكســي.  التناضــح  تقنيــة 
ســنتين ويســمح بتمديــده لمــدة أربــع ســنوات أخــرى. 
لواليــة  الميــاه  إمــدادات  االمشــروع  هــذ  ويوفــر 
القريــات إلــى أن يتــم توريدهــا مــن مشــروع وادي 
ــاه أو  ــاء والمي ــة للكهرب ــة العام ــع للهيئ ــة التاب ضيق

ــرى ــادر أخ ــن مص م
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)MIS( بالشبكة الرئيسية )الجدول 7   تفاصيل اتفاقيات شراء الطاقة )والمياه

 تاريخ نهاية
العقد التقنية  حالة

 المشروع
 مالك

المشروع نوع التعاقد
 السعة

 المتعاقد
عليها

 اسم
 المشروع

2021
 التبخير

الومضي
تعمل

شركة اكوا 
بركاء للطاقة 

)ش.م.ع.ع(

اتفاقية لشراء 
الطاقة

و المياه 

91200 متر 
مكعب يوميً 

IWPP بركاء
2021

 التناضح
العكسي

تعمل
 اتفاقية لشراء

 المياه
45000 متر 

مكعب يوميً 

2021
 التناضح

العكسي
تعمل

 اتفاقية لشراء
 المياه

57000 متر 
مكعب يوميً 

2024
 التناضح

العكسي
تعمل

شركة سي 
أم ان بركاء 
)ش.م.ع.ع(

اتفاقية لشراء  
الطاقة 

و المياه   

120000 متر 
مكعب يوميً 

بركاء 2 
IWPP

2038
 التناضح

 العكسي
قيد التشييد

شركة بركاء 
للتحلية 

)ش.م.ع.ع(

 اتفاقية لشراء
  المياه

281000 متر 
مكعب يوميً 

IWP 4 بركاء

2018
 التبخير

الومضي
تعمل

شركة الغبرة 
للطاقة 
والتحلية 

)ش.م.ع.ع(

 اتفاقية لشراء
  الطاقة
 و المياه

140200 متر 
مكعب يوميً 

IWPP الغبرة

2022
 التبخير

الومضي
تعمل

شركة صحار 
للطاقة 

)ش.م.ع.ع(

اتفاقية لشراء 
الطاقة 
و المياه 

150000 متر 
مكعب يوميً 

IWPP صحار

2038
 التناضح

 العكسي
تعمل

شركة 
مسقط 
للتحلية 

)ش.م.ع.ع(

 اتفاقية لشراء
 المياه

191000 متر 
مكعب يوميً 

IWP 2 الغبرة

2037
 التناضح

 العكسي
قيد التشييد

شركة قريات 
للتحلية 

)ش.م.ع.ع(

 اتفاقية لشراء
 المياه

200000 متر 
مكعب يوميً 

IWP قريات

2018
 التناضح

 العكسي
تعمل

مسقط 
للمياة 

)ش.م.م(

 اتفاقية لشراء
 المياه

8000 متر 
مكعب يوميً 

 IWP قريات
المؤقته

2038
 التناضح

 العكسي
قيد التشييد

شركة مياة 
الخليج 

)ش.م.ع.ع(

 اتفاقية لشراء
 المياه

250000 متر 
مكعب يوميً 

IWP 3 صحار

التــي  أعــاله  المذكــورة  المصــادر  إلــى  وباإلضافــة 
تعاقــدت مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه٫ 
فــإن الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه تقــوم بتشــغيل 
ــة   ــبكة المربوط ــي الش ــع ف ــدة مواق ــي ع ــار ف ــول آب حق
ــوع  ــد مجم ــاه. ويوج ــة المي ــعة تحلي ــة لس ــي بالحاج تف
ــكل 19 أ و 19  ــي الش ــادر ف ــذه المص ــن ه ــاج م ــعة اإلنت س
ب و19 ج . ولــدى الحكومــة سياســية تقضــي بالحــد مــن 

اســتخراج الميــاه مــن حقــول اآلبــار للســماح بالتغذيــة 
ــول  ــض حق ــهد بع ــة.  وتش ــات الجوفي ــة للخزان الطبيعي
ــار انخفاضــا فــي إمــداد الميــاه بســبب الملوحــة مــن  اآلب
فــرط االســتخدام ولذلــك تعتبــر حقــول اآلبــار مصــادر 
طــوارئ للميــاه ولذلــك فــان مقــدار وجودهــا خــالل فتــرة 

ــا.  ــد م ــى ح ــد إل ــر مؤك ــات غي التوقع
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كفاية المصادر وخطة التطوير- 
)MIS( الشبكة الرئيسية

ــى  ــاه إل ــة المي ــعة تحلي ــي س ــع ف ــة التوس ــدف خط ته
تلبيــة الطلــب عنــد الــذروة باإلضافــة إلــى هامــش الزيــادة 
لضمــان اإلمــداد. هامــش االحتياطــي مخصــص   ٪1٤٫3
فــي  المؤقــت  العجــز  حالــة  فــي  باإلمــداد  للســماح 
ــً  ــك نظام ــل ذل ــة٫ ويمث ــة التحلي ــل أو محط ــبكة النق ش
ــتخدم  ــد المس ــان التولي ــر ضم ــابه لمعايي ــان مش للضم
لقيــاس متطلبــات ســعة توليــد الطاقــة. تقــوم الهيئــة 
هامــش  بمراجعــة  حاليــً  والميــاه  للكهربــاء  العامــة 
المتطلبــات بمســاعدة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء 

الطاقــة والميــاه.

قــدم تقييــم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
منطقــة  حســب  التطويــر  وخطــة  المصــادر  لكفايــة 
اإلمــداد. وتظهــر مقــدار النقــل بيــن المناطــق وتقاســم 
ــي  ــر ف ــي ال تظه ــود الت ــق والقي ــن المناط ــي بي االحتياط

ــية.  ــبكة الرئيس ــص الش ــرض ملخ ع

منطقة مسقط 

 IWPP ــرة ــن الغب ــً م ــقط حالي ــة مس ــداد منطق ــم إم يت
والغبــرة IWP 2 وقريــات IWP المؤقتــة ومصــادر الهيئــة 
العامــة للكهربــاء والميــاه التــي تشــمل حقــول اآلبــار 
ومحطــة الغبــرة التــي تعمــل بالتناضــح العكســي. مــن 
التجــاري  التشــغيل  تبــدأ محطــة قريــات  أن  المتوقــع 
فــي الجــزء األخيــر مــن الربــع الثانــي مــن 2018. ويوجــد 
ــوع  ــي مجم ــة ف ــعتها الكامل ــن س ــي م ــص جزئ تخصي
اإلمــدادات الخــاص بالشــركة العمانيــة للكهربــاء والمياه 
كمســاهمة متوقعــة مــن التشــغيل قبــل التجــاري بنــاء 
علــى الوضــع الحالــي ألنشــطة التجريــب. حاليــً المصــادر 
لتلبيــة  كافيــة  غيــر  مســقط  منطقــة  فــي  المحليــة 
بــركاء مطلــوب  الميــاه مــن منطقــة  نقــل  و  الطلــب 

ــوازن. ــق الت لتحقي

يوضــح الشــكل 19 أ ملخصــً لمتطلبــات إمــداد الميــاه 
ــل  ــقط.  تق ــة مس ــي منطق ــداد ف ــادر اإلم ــنويً ومص س
كل ســنة إمكانيــة النقــل مــن بــركاء لمســقط. توفــر 
ــي  ــقط وه ــة ومس ــركاء للداخلي ــن ب ــبكة م ــق الش مراف
التحليــة.  بميــاه  الداخليــة  إلمــداد  الوحيــد  المصــدر 
ولمرفــق النقــل ســعة ثابتــة وعندمــا يزيــد الطلــب علــى 
ــقط  ــة لمس ــة المتاح ــان الكمي ــة ف ــي الداخلي ــاه ف المي
تنخفــض. وزيــاد الطلــب فــي منطقــة مســقط والقيــود 
انخفــاض  فــي  تســاهم  بــركاء  مــن  التحويــل  علــى 
االحتياطــي  ســعة  تكــون  لــن   2019 فــي  االحتياطــي. 
ــن  ــول 2021 م ــتهدفة وبحل ــعة المس ــة الس ــة لتلبي كافي
ــادر  ــقط مص ــي مس ــب ف ــاوز ذروة الطل ــع أن تتج المتوق

اإلمــداد. 

ســتقوم الشــركة العمانيــة لشــراء الكهربــاء والميــاه 
بإنشــاء مشــروعين لتوفيــر ميــاه تحليــة إضافيــة فــي 
 .IWP و وادي ضيقــة  IWP 3 منطقــة مســقط: الغبــرة

ــا: ــف لهم ــي وص ــا يل وفيم

•  الغبــرة  IWP 3:  ســعة المشــروع 300000 متــر مكعــب 	
ــي.  ــح العكس ــة التناض ــتخدام تقني ــوم باس ــي الي ف
بــدأت الشــركة عملية الشــراء فــي 2016 ولكــن الهيئة 
ــاء والميــاه أوقفــت العمليــة مؤقتــا  العامــة للكهرب
فــي 2017 حتــى يتــم تقييــم الطلــب علــى الميــاه. 
الرابــع مــن  الربــع  اســتؤنفت عمليــة الشــراء فــي 
ــاء والميــاه  2017 بتوجيــه مــن الهيئــة العامــة للكهرب
ــاري  ــاج التج ــرة IWP 3 اإلنت ــدأ الغب ــرر أن تب ــن المق وم
فــي الربــع األول مــن 2022. ســيكون موقع المشــروع 
علــى جــزء مــن الموقــع الــذي تحتلــه محطــة الغبــرة 
ــي  ــل ف ــن العم ــتتوقف ع ــي س ــاه الت ــة والمي للطاق

.2018

• IWP: المشــروع مصمــم كمرفــق 	 وادي ضيقــة   
غــرض مــزدوج ألخــذ الميــاه مــن خــزان وادي ضيقــة 
إلمــداد الميــاه للزراعــة والشــرب. يشــمل محطــة 
للتناضــح العكســي إلنتــاج ميــاه الشــرب. ســتكون 
مكعــب  متــر   67000 الشــرب  ميــاه  إمــداد  ســعة 
حــاالت  فــي  ذلــك   زيــادة  ويمكــن  اليــوم  فــي 
الطــوارئ القصيــرة األمــد  وفقــً لمتطلبــات الــري. 
ــوم  ــاه مفه ــاء والمي ــة للكهرب ــة العام ــدت الهيئ أع
التصميــم وطلبــت مــن الشــركة العمانيــة لشــراء 
ــع  ــع الراب ــي الرب ــروع ف ــراء المش ــاه ش ــة والمي الطاق
مــن 2017. حــدد تاريــخ التشــغيل التجــاري حاليــا بالربــع 
األول مــن 2022 وقــد يعــدل لتاريــخ أبكــر مــع مراعــاة 

التقييــم الفنــي الــذي يجــري حاليــً.

IWP 2 الغبرة
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ذروة الطلب

ذروة الطلب + هامش زيادة 

IWPP بركاء
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ســتجعل هــذه اإلضافــات فــي الســعة منطقة مســقط 
ــى  ــن 2022 إل ــارا م ــاه اعتب ــداد المي ــن إم ــا م ــة ذاتي مكتفي
نهايــة فتــرة التوقــع فــي 2024.  والمصــادر كافيــة لتلبيــة 

الســعة المســتهدفة فــي كل ســنوات التوقــع.

عجــز  االعتبــار  فــي  باألخــذ   2021 بعــام  يتعلــق  فيمــا 
اإلمــداد البالــغ 30000 متــر مكعــب فــي اليــوم مقابــل ذروة 

ــك  ــاه أن ذل ــاء والمي ــة للكهرب ــة العام ــرى الهيئ ــب ت الطل
ينطــوي علــى مخاطــر مقبولــة إلندراجــه تحــت ســيناريو 
الحالــة المرتفعــة. ال يوجــد عجــز فــي ذروة الطلــب فــي 
حالــة ســيناريو الطلــب المنخفــض. كمــا تتوقــع الهيئــة 
وتقليــص  الطلــب  إدارة  أن  والميــاه  للكهربــاء  العامــة 

ــك. ــم ذل ــز إذا ت ــتوى العج ــد مس الفاق

كفاية المصادر وخطة التطوير- منطقة مسقط الشكل ١9- أ  

ألف متر مكعب

وادي ضيقة IWP السعة الموجودة والمنقولة من بركاء الى مسقط 
تمديد العقود

السعة المتعاقد عليها IWP 3 الغبرة

PAEW مصادر
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2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  
الف متر مكعب في اليوم منطقة مسقط

643 629 611 588 561 535 514 متوسط الطلب السنوي 
780 762 740 712 679 647 618 ذروة الطلب
891 871 846 813 776 739 707 ذروة الطلب + هامش الزيادة

السعة المتعاقد عليها
191 191 191 191 191 191 191  IWP 2 الغبرة
- - - - - - 8  IWP قريات المؤقتة

200 200 200 200 200 200 120  IWP قريات
 السعة المحتمل التعاقد عليها 

- - - - - - 141  IWPP تمديد الغبرة
- - - - - 3 -  IWP قريات المؤقتة

67 67 67 - - - -  IWP وادي ضيقة
300 300 300 - - - -  IWP 3 الغبرة

 PAEW مصادر 
94 92 79 94 94 94 94 اعلى انتاج لالبار )أ(

852 850 837 485 485 488 554 إجمالي سعة منطقة مسقط
72 88 97 227- 194- 159- 65- االحتياطي على ذروة الطلب 

39- 21- 9- 328- 291- 251- 153- االحتياطي على ذروة الطلب + 
هامش الزيادة

 النقل

126 158 143 197 207 212 225  سعة النقل المتوفرة 
من بركاء إلى مسقط )ب(

0 0 0 197 194 159 65  النقل المطلوب من بركاء 
الى مسقط )ج(

978 1008 979 682 692 700 779  إجمالي سعة منطقة 
مسقط + النقل

198 246 239 30- 13 53 161 االحتياطي على ذروة الطلب 

87 137 134 132- 83- 39- 72 االحتياطي على ذروة الطلب + 
هامش الزيادة

أ إعتمادُا على نموذج تخطيط الهيئة العامة للكهرباء والمياه.

ب السعة المتوفره للنقل عبارة عن سعة خط النقل ناقص ذروة الطلب في منطقة الداخلية وتعتمد على توفر الموارد في منطقة بركاء.

ج النقل المطلوب لإليفاء بذروة الطلب على المياه في منطقة مسقط يعتمد على أعلى سعة متوفرة للنقل 
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IWPP بركاء

منطقة بركاء 

 IWPP بــركاء  مــن  حاليــا  بــركاء  منطقــة  إمــداد  يتــم 
للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  وتقــوم   IWPP  2 بــركاء  و 
والميــاه بتشــغيل حقــل اآلبــار. بــركاء IWP 4 قيــد اإلنشــاء 
ومــن المتوقــع أن تبــدأ التشــغيل التجــاري فــي الربــع 
الثانــي مــن 2018. تتجــاوز هــذه المصــادر حاليــً متطلبــات 
الطلــب فــي منطقــة بــركاء وتمكــن مــن تحويــل الدعــم 
الحتياجــات منطقــة مســقط وكذلــك توفيــر احتياطيات 

ــار. ــة صح ــة لمنطق ــة الحاج ــي حال ف

اإلمــداد  لمتطلبــات  ملخصــً  1٩-ب  الشــكل  يوضــح 
الميــاه ومصــادر اإلمــداد فــي منطقــة  الســنوي مــن 
ــورة  ــب بص ــي ذروة الطل ــي ف ــص االحتياط ــركاء. ويتناق ب
متواصلــة بســبب التحويــل المتزايــد لمتطلبــات منطقــة 
مســقط. فــي 2021 ســتكون هنــاك حاجــة للتحويــل مــن 
صحــار لزيــادة الســعة فــي بــركاء للتحويــل لمســقط.  

واالحتياطــي خــالل ذروة الطلــب منخفــض جــدًا.

أن  المتوقــع  مــن   )1(  :2022 فــي  تطــورات  ثــالث  توجــد 
تــؤدي الســعة الجديــدة فــي منطقــة مســقط للقضــاء 
علــى الحاجــة للمزيــد مــن التحويــل مــن منطقــة بــركاء؛ 
لبــركاء  والميــاه  الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة  تنتهــي   )2(
IWPP بســعة تبلــغ 101000 متــر مكعــب ممــا يســتدعى 

اســتبدالها؛ )3( تتطلــب منطقــة صحــار تحويــال بســيطً 
نســبيً للســعة خــالل فتــرة الــذروة بســبب انتهــاء اتفاقية 

.IWPP ــار ــن صح ــاه م ــة والمي ــراء الطاق ش

فــي 2018 ســتقوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
ــذي  ــركاء  IWPP ال ــد ب ــة لعق ــعة بديل ــراء س ــاه بش والمي
ــد  ــول التمدي ــاوض ح ــر التف ــً عب ــي 2022 مبدئي ــي ف ينته
المفاوضــات  تكــن  لــم  إذا   .IWPP بــركاء  مــالك  مــع 
مرضيــة فــان الشــركة ســتبدأ عمليــة شــراء لمحطــة 
ميــاه جديــدة بســعة مماثلــة فــي الربــع الثانــي مــن 2018.

فــي 2024 تنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه مــن 
ــعة 120000  ــل لس ــاد بدي ــن إيج ــث يتعي ــركاء IWPP 2 بحي ب
ــات  ــركة مفاوض ــتبدأ الش ــوم.  س ــي الي ــب ف ــر مكع مت
دعــت  وإذا   2020 فــي  المــالك  مــع  للتمديــد  مماثلــة 
ــي  ــاري ف ــغيل التج ــدة للتش ــعة جدي ــراء س ــرورة ش الض

.2024

الشــراء هــذه ســعة  أنشــطة  توفــر  أن  المتوقــع  مــن 
ــة  ــة معقول ــة بتكلف ــداف المطلوب ــاء باأله ــة للوف كافي
هــذه  إلمــداد  الطلــب  فــي  للنمــو  ســعة  وتوفيــر 

. لمنطقــة ا
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كفاية المصادر وخطة التطوير- منطقة بركاء الشكل ١9- ج  
ألف متر مكعب

السعة الموجودة والمنقولة من 
بركاء الى مسقط

السعة المتعاقد عليها

ذروة الطلب + هامش الزيادة 

ذروة الطلب

تمديد بركاء IWPP أو محطة جديدة 

تمديد بركاء IWPP 2 أو محطة جديدة 

سعة النقل المتوفرة من صحار

PAEW مصادر

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  
الف متر مكعب في اليوم منطقة بركاء

379 353 326 299 275 251 224 متوسط الطلب السنوي
452 420 388 357 328 300 267 ذروة الطلب
516 480 444 408 375 343 305 ذروة الطلب + هامش الزيادة

 السعة المتعاقد عليها
- - - 101 101 101 101 بركاء IWPP )التناضح العكسي( 
- - - 91 91 91 91 بركاء   IWPP )التبخير الومضي(  
- 120 120 120 120 120 120 IWPP 2 بركاء

281 281 281 281 281 281 281  IWP 4  بركاء
 السعة المحتمل النعاقد عليها 

101 101 101 تمديد بركاء IWPP/ محطة جديدة
120 تمديد بركاء IWPP 2/ محطة جديدة

 PAEW مصادر 
29 29 29 29 29 29 7 اعلى إنتاج لآلبار)أ(
531 531 531 531 531 531 509 إجمالي سعة منطقة مسقط 
79 111 143 174 203 231 242 االحتياطي على ذروة الطلب 
15 51 87 123 156 188 204 االحتياطي على ذروة الطلب + هامش الزيادة

 النقل
47 47 0 47 47 47 47 سعة النقل المتوفرة من صحار إلى بركاء )ب(
سعة النقل المتوفرة من مسقط إلى بركاء )ج( 
0 0 0 197- 194- 159- 65- النقل المطلوب من بركاء إلى مسقط 
0 0 5- 0 0 0 0 النقل المطلوب من بركاء إلى صحار 
0 0 0 23 0 0 0 النقل المطلوب من صحار إلى بركاء )د(

578 578 526 381 384 419 491 إجمالي سعة منطقة بركاء + النقل
126 158 137 24 56 119 224 االحتياطي على ذروة الطلب 
62 98 82 27- 9 76 186 االحتياطي على ذروة الطلب + هامش الزيادة

أ إعتمادُا على نموذج تخطيط الهيئة العامة للكهرباء والمياه.
ب ســعة النقــل المتوفــرة إلــى الســويق تبلــغ 69000 متــر مكعــب فــي اليــوم وتقــل إلــى 47000 متــر مكعــب فــي اليــوم إلــى منطقــة بــركاء وتعتمــد علــى توفــر 

االحتياطــي فــي صحــار.
ــاء والميــاه فــي الغبــرة. حيــث ستســاهم مصــادر  ج ســعة النقــل مــن مســقط ســتصبح متوفــرة بعــد اكتمــال محطــة الضــخ التابعــة للهيئــة العامــة للكهرب

الميــاه فــي مســقط باإليفــاء بالطلــب علــى الميــاه فــي الداخليــة فــي منطقــة بــركاء إذا تــم االحتيــاج لهــا.
د سيتم االحتياج إلى النقل من منطقة صحار في عام 2021م إلى جنوب الباطنة لزيادة سعة منطقة بركاء وبالتالي تزويد احتياجات منطقة مسقط.
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كفاية المصادر وخطة التطوير- منطقة صحار الشكل ١9- ج  

ألف متر مكعب

ذروة الطلب + هامش الزيادة

السعة المتعاقد عليها

ذروة الطلب

PAEW مصادر

تصدير إلى منطقة بركاء

سعة النقل المتوفر ة من  بركاء

IWP  شمال  الباطنة

IWP 3 صحار
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منطقة صحار

ــار  ــة صح ــن محط ــً م ــار حالي ــة صح ــداد منطق ــم إم يت
ــة  ــغيله الهيئ ــوم بتش ــار تق ــل آب ــن حق ــادر م IWP ومص
ــاء  ــد اإلنش ــار IWP 3 قي ــاه. صح ــاء والمي ــة للكهرب العام
حاليــً ومــن المتوقــع أن تبــدأ التشــغيل التجــاري فــي 
ــات  ــادر متطلب ــذه  المص ــاوز ه ــن 2019. تتج ــع األول م الرب
الطلــب فــي منطقــة صحــار حتــى 2021. وقــد تــم الشــراء 
مــن محطــة صحــار 3 لتحليــة الميــاه والطاقــة لتبــدأ 

التشــغيل فــي 2018.

يتضمــن الشــكل 1٩- ج ملخصــً لمتطلبــات اإلمــداد مــن 
الميــاه ســنويً و مصــادر اإلمــداد فــي منطقــة صحــار.

 IWPP تنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه مــن صحــار
ــة.  ــعة إضافي ــة لس ــيوجد حاج ــا س ــارس 2022 مم ــي م ف
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تخطــط 
ــة   ــمال الباطن ــة ش ــر كمحط ــد يظه ــق جدي ــراء مرف لش

للميــاه بســعة 150000 متــر مكعــب مــن خــالل المناقصــات 
 IWPP تبــدأ فــي 2018.  ســتكون لمــالك صحــار  بحيــث 
فرصــة اقتــراح تمديــد االتفاقيــة الحاليــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه والتــي يمكــن منحهــا بــدال مــن محطــة شــمال 
االقتصاديــة  بالتكلفــة  الوفــاء  مراعــاة  مــع  الباطنــة 
لســعة معادلــة لمحطــة تعمــل بالتناضــح العكســي. 
فــي حالــة شــراء المحطــة الجديــدة بشــمال الباطنــة 
تتوقــع الشــركة أن يكــون تاريــخ التشــغيل التجــاري فــي 

الربــع األول مــن 2023.

يشــير الشــكل 19ج إلــى أن توقيــت محطــة المياه بشــمال 
الباطنــة يفيــد بعجــز بســيط فــي اإلمــداد فــي 2022. فــي 
ذلــك الوقــت مــن المتوقــع أن يكــون بمنطقــة بــركاء 
التحويــل. عنــد إكمــال  احتياطيــة كافيــة عبــر  ســعة 
محطــة ميــاه شــمال الباطنــة يلبــي االحتياطــي الهــدف 

ــه للمــدة المتبقيــة مــن فتــرة التوقــع. المخطــط ل
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2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  
الف متر مكعب في اليوم منطقة صحار

293 271 249 230 201 166 150 متوسط الطلب السنوي
352 325 297 274 239 198 181 ذروة الطلب
402 371 340 313 273 227 207 ذروة الطلب + هامش الزيادة

السعة المتعاقد عليها 
- - - 150 150 150 150 IWPP صحار

250 250 250 250 250 250 - IWP 3 صحار
 السعة المحتمل التعاقد عليها 

150 150 - - - - - IWP شمال الباطنة
 PAEW مصادر 

27 27 42 42 42 42 97 اعلى إنتاج لآلبار)أ(
427 427 292 442 442 442 247 إجمالي سعة منطقة صحار
75 102 5- 168 203 244 66 االحتياطي على ذروة الطلب 

25 56 48- 129 169 215 40  االحتياطي على ذروة 
الطلب + هامش الزيادة

 النقل

49 49 49 0 9 49 49  سعة النقل المتوفرة 
من بركاء إلى صحار )ب(

0 0 5 0 0 0 0  النقل المطلوب 
من بركاء إلى صحار)ج(

0 0 0 23- 0 0 0  النقل المطلوب من 
صحار إلى بركاء )د(

476 476 341 442 451 491 296  إجمالي سعة منطقة 
صحار + النقل

124 151 44 168 212 293 115 االحتياطي على ذروة الطلب 

74 105 1 129 177 264 89  االحتياطي على ذروة 
الطلب + هامش الزيادة

أ إعتمادُا على نموذج تخطيط الهيئة العامة للكهرباء والمياه.

ب سعة النقل إلى صحار تبلغ 49000 متر مكعب في اليوم وتعتمد على االحتياطي المتوفر في منطقة بركاء.

ج سيتم االحتياج إلى النقل من منطقة بركاء في عام 2022 لإليفاء بذروة الطلب في منطقة صحار.

د سيتم االحتياج إلى النقل من منطقة صحار في عام 2021م إلى جنوب الباطنة لزيادة سعة منطقة بركاء وبالتالي تزويد احتياجات منطقة مسقط.

ملخص شبكة المياه الرئيسية

باختصــار توفــر خطــة تطويــر المصــادر هامــش احتياطي 
مســتهدف فــي معظــم الســنوات. ولكــن فــي منطقــة  
مســقط٫ تتعــرض كفايــة المصــادر النقطــاع اإلمــداد 
حتــى تكــون الســعة الجديــدة متاحــة فــي 2022. خــالل 
ــي كل  ــادر ف ــة المص ــد كفاي ــى 2022 تعتم ــرة 2021 إل الفت
ــع  ــق م ــن المناط ــل بي ــى التحوي ــة عل ــبكة المربوط الش
هامــش احتياطــي ضيــق وســريع التأثــر فــي حالــة تأخيــر 
المشــاريع الجديــدة خــالل اإلنشــاء. تخطــط الشــركة 

العامــة  والهيئــة  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
الصعوبــات  لتوقــع  معــا  للعمــل  والميــاه  للكهربــاء 
المحتملــة وتطويــر خطــط للتخفيــف إذا دعــت الضــرورة. 
ــي  ــركة ف ــا الش ــت به ــي قام ــدوى الت ــة الج ــت دراس كان
2017 عــن وحــدات التناضــح العكســي المتنقلــة والخبــرة 
التــي تمــت مؤخــرا لمرافــق التناضــح العكســي المتنقلــة 

ــوارئ. ــاالت الط ــي إدارة ح ــدة ف مفي
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3-2 شبكة مياه الشرقية 

جــرى تطويــر وإدارة شــبكة ميــاه الشــرقية بواســطة 
الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه وتخــدم المنطقــة 
وليســت  الشــرقية.  جنــوب  محافظــة  مــن  الشــمالية 
الشــركة  توفــر  الرئيســية.  الشــبكة  مــع  مربوطــة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ميــاه التحليــة للهيئــة 
العامــة للكهربــاء والميــاه مــن صــور IWP 2 . توفــر الهيئة 
الميــاه لتجمعــات ســكانية أخــرى بمحافظــة جنــوب 
ومحطــات  اآلبــار  ذلــك  بمــا  مصادرهــا  مــن  الشــرقية 

العكســي. بالتناضــح  تعمــل 

الطلب على المياه 

توجــد فــي الشــكل  20 توقعــات الهيئــة العامــة للكهربــاء 
والميــاه فــي منطقــة الشــرقية. تشــير منطقــة الشــرقية 
للمنطقــة التي تخدمها شــبكة ميــاه الشــرقية المربوطة 
أو التــي ســتربط بمحطــات تحليــة الميــاه التابعــة للشــركة 

العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

تتوقــع الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه متوســط نمــو 
ــنوات  ــالل الس ــذروة ب ٦٪ خ ــد ال ــب عن ــي الطل ــنوي ف س
الســبع وهــو أقــل مــن التوقعــات التــي قدمــت فــي بيــان 
الســنوات الســبع الســابق اإلصــدار 11. معــدل النمــو ليــس 
ثابتــ٫ً تمــد الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه شــبكة ميــاه 
الشــرقية وتزيــد ســعة النقــل لمحطــة أصيلــة للميــاه 
المتوقــع  مــن  الشــبكة   لتطــور  ومجــاراة   الجديــدة.  
أن ينمــو الطلــب بنســبة 1٪ فــي 2018. و ٥٪ فــي ٫2019 و ٪11 
فــي ٫2020 و 1٠٪ فــي 2021. مــن المالحــظ أن المســتهلكين 
ــول  ــى التح ــن عل ــوا قادري ــا يكون ــب عندم ــدون الطل يزي
مــن  اإلمــداد بناقــالت الميــاه لإلمــداد مــن الشــبكة كمــا 
ســيحدث خــالل هــذه الفتــرة. تتوقــع الهيئــة العامــة 
معــدل  ينخفــض  أن   2024 بحلــول  والميــاه  للكهربــاء 
النمــو بنســبة 3٫٥٪  حيــث أن معظــم مشــاريع توســعة 

ــت. ــد اكتمل ــون ق ــبكة تك الش

توقعات الطلب على المياه - المنطقة الشرقية الشكل 20  

متوسط الطلب السنوي ذروة الطلب على المياه ألف متر مكعب يوميً

 معدل
 النمو

(٪)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  2017

تقديري )أ(  

                                                                   ألف متر مكعب يوميا
٪6 175 169 160 148 134 121 115 114 ذروة الطلب على المياه 

 - 12- 13- 17- 20- 19- 15- 9-  التغيير من البيان 
السابق 2023-2017

٪6 151 146 139 129 117 107 101 100 الحالة المتوقعة

 - 9- 10- 13- 15- 14- 11- 6-  التغيير من البيان 
السابق 2023-2017

أ يستند الطلب على المياه للعام بأكمله لعام 2017 إلى االستهالك الفعلي حتى شهر أغسطس 2017.
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مصادر إمداد المياه

تشــمل مصــادر التوريــد المتاحــة لتلبيــة محطــات تحليــة 
الميــاه القائمــة٫ ومحطــات تحليــة الميــاه الجديــدة قيــد 
اإلنشــاء أو الشــراء٫ ومصــادر الهيئــة العامــة للكهربــاء 
والميــاه. ويــرد فــي الجــدول 8 ملخــص للمــوارد التــي تــم 

ــة  ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــع الش ــا م ــد عليه التعاق
والميــاه مــن خــالل شــبكات الميــاه الصالحــة للشــرب 

ــرقية. ــة الش ــي المنطق ــالة ف ــاه المح ــاج المي ــر إنت لتوفي

الجدول 8  تفاصيل اتفاقيات شراء المياه – المنطقة الشرقية

تاريخ انتهاء 
العقد التقنية حالة 

المشروع
مالك 

المشروع نوع التعاقد
السعة 

المتعاقد 
عليها 

اسم 
المشروع

2041 التناضح 
العكسي  قيد التشييد

األصيلة 
للتحلية  

)ش.م.ع.م(

اتفاقية شراء 
المياه

80000 متر 
مكعب/اليوم IWP اصيلة

2021 التناضح 
العكسي  قيد التشييد

مسقط 
للمياة 

)ش.م.م(

اتفاقية شراء 
المياه 

10000 متر 
مكعب/اليوم

اصيلة 
المؤقتة 

IWP

2029 التناضح 
العكسي  تعمل 

الشرقية 
للتحلية 

)ش.م.ع.ع(

اتفاقية شراء 
المياه 

131000 متر 
مكعب/اليوم IWP 2 صور

عليهــا  المتعاقــد  التحليــة  ميــاه  مصــادر  تتضمــن 
مــن قبــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

يلــي: مــا  الشــرقية  للمنطقــة 

•   صــور IWP 2: تملكهــا وتقــوم بتشــغيلها شــركة 	
الشــرقية لتحليــة الميــاه بموجــب اتفاقيــة شــراء 
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع  الميــاه 
والميــاه بســعة 131000 متــر مكعــب يوميــً )29 مليــون 
جالــون يوميــً(٫ وذلــك باســتخدام تقنيــة التناضــح 
ــغ 48000  ــذي بل ــع ال ــك التوس ــمل ذل ــي. ويش العكس
متــر مكعــب يوميــ٫ً ابتــداءًا مــن الربــع األول مــن 

عــام2017.

• ــر 2016 	 ــي يناي ــا ف ــم منحه   أصيلــة IWP المؤقتــة: ت
بموجــب  ش.م.م٫  للميــاه  مســقط  شــركة  إلــى 
اتفاقيــة شــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء 
10000 متــر  تبلــغ  الطاقــة والميــاه بســعة تعاقديــة 
مكعــب يوميــً )2٫2 مليــون جالــون يوميــً(٫ وذلــك 
باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي. ومــن المقــرر 
ــار  أن ينتهــي العقــد فــي عــام ٫2021 لكــن هنــاك  خي

ــنتين. ــى س ــل إل ــدة تص ــد لم ــد العق لتجدي

•   أصيلــة IWP: منحــت فــي ينايــر 2017 لشــركة أصيلــة 	
لتحليــة الميــاه وســيتم تشــغيلها بموجــب اتفاقيــة 
لشــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه بســعة 80000 متــر مكعــب فــي اليــوم )17 
ــح  ــة التناض ــتخدام تقني ــً( باس ــون يومي ــون جال ملي
  IWP أصيلــة  تبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن  العكســي. 

ــل 2021.  ــي أبري ــاري ف ــغيل التج التش

باإلضافــة إلــى االســعات المتعاقــد عليهــا مــع الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه٫ تمتلــك الهيئــة العامــة 
ويمكــن  مواقــع.  عــدة  فــي  آبــارًا  والميــاه  للكهربــاء 
إلمــدادات  محــدودة  بدرجــة  اآلبــار٫  هــذه  اســتخدام 
الميــاه عندمــا تكــون طاقــة الميــاه المحــالة غيــر كافيــة 

ــب. ــة الطل لتلبي

كفاية المصادر وخطط التطوير 

الشــرقية  للمنطقــة  المســتهدفة  الســعة  تمثــل 
هامشــً بنســبة 1٤٫3٪ لــذروة الطلــب٫ علــى غــرار الطريقــة 
فــي  المســتهدفة  الســعة  لحســاب  المســتخدمة 
 21 رقــم  الشــكل  ويقــارن  الرئيســية.  الميــاه  شــبكة 

اإلمــداد. بخطــة  المســتهدفة  الســعة 

ويظهــر الشــكل أن الســعة المتعاقــد عليهــا كافيــة 
لتلبيــة ذروة الطلــب حتــى عــام 2020. وفــي 2020 ســتكون 
ــذروة  ــد ال ــب عن ــة الطل ــة لتلبي ــودة كافي ــعة الموج الس
ولكــن بهامــش ضئيــل أقــل مــن المســتهدف. تعتبــر 
ــاء والميــاه  ــار التابعــة للهيئــة العامــة للكهرب مصــادر اآلب

ــز. ــدث عج ــوارئ إذا ح ــاالت الط ــي ح ــداد ف ــدر إم مص

أســندت محطــة أصيلــة لتحلية المياه بواســطة الشــركة 
ــع أن  ــن المتوق ــن 2017 وم ــع م ــع الراب ــي الرب ــة ف العماني
ــي   ــدد ف ــد المح ــي الموع ــاري ف ــغيل التج ــق التش تحق
ــع الثانــي مــن 2021. ومــن المتوقــع فــي 2021 أن تفــي  الرب

ــعة.  ــات الس ــة بمتطلب ــاه التحلي مي
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ألف متر مكعب يوميً

IWP أصيلة المؤقتة

IWP  أصلية

IWP 2 صور

ذروة  الطلب + هامش  الزيادة 

ذروة  الطلب  على  المياه

متوسط  الطلب  السنوي

PAEW مصادر

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  

ألف متر مكعب يوميً متطلبات السعة اإلنتا جية 
من المياه

175 169 160 148 134 121 115 ذروة الطلب على المياه

200 193 183 169 153 139 131  ذروة الطلب 
+ هامش الزيادة

السعة المتعاقد عليها 
131 131 131 131 131 131 131  IWP 2 صور

10 10 10 أصيلة المؤقتة IWP )أ(
80 80 80 80 أصلية IWP )ب(

211 211 211 211 141 141 141  إجمالي السعة 
المتعاقد عليها 

36 42 51 73 7 20 26  االحتياطي على ذروة 
الطلب )العجز(

11 18 28 85 12- 2 10
 االحتياطي على ذروة 

الطلب + هامش الزيادة 
)العجز(

0 0 0 0 12 0 0 متطلبات ابار  PAEW)ج(

أ من المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة أصيلة المؤقتة في الربع الثاني من 2018.

ب من المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة اصيلة في الربع الثاني من 2021.

ج تعد امدادات الهيئة العامة للكهرباء والمياه إمدادات طارئة تستخدم عند الحاجة على المدى القريب.
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IWP 2 الغبرة

3-3 شبكة مياه ظفار

المديريــة العامــة للميــاه بمكتــب وزيــر الدولــة ومحافــظ 
ظفــار هــي الجهــة المســئولة عــن إمــداد ميــاه الشــرب 
للمســتهلكين وتطويــر وتشــغيل وصيانــة شــبكة ميــاه 
ظفــار. توفــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

ميــاه التحليــة للمديريــة العامــة للميــاه.

الطلب على المياه 

ــة  ــر الدول ــب وزي ــاه  بمكت ــة للمي ــة العام ــت المديري قدم
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  للشــركة  ظفــار  ومحافــظ 
والميــاه توقعــات الطلــب علــى الميــاه لمحافظــة ظفــار 
كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم 22. ويشــمل الطلــب 
الكلــي علــى ميــاه الشــرب مــن  واليــات صاللــة٫ وطاقــة٫ 

ــاط. ومرب

بيــن   بالتفريــق  للميــاه  العامــة  المديريــة  وقامــت 
مجموعتيــن مــن الطلــب )1( مــدن صاللة وطاقــة ومرباط  
التــي تشــمل  الطلــب الــذي تخدمــه الشــبكة الحاليــة  
لتوزيــع الميــاه و )2( الجبل/الســاحل الــذي يمثــل الطلــب 
ــا  ــة حالي ــر المربوط ــاحل غي ــل والس ــي الجب ــي منطقت ف
بالشــبكة. يتــم حاليــا خدمــة الطلــب بالجبــل والســاحل 
مــن آبــار وناقــالت ميــاه. وللمديريــة العامــة للميــاه خطط 
لتوســيع شــبكتها إلمــداد التجمعــات الســكانية  بالجبــل 
والســاحل خــالل فتــرة التوقعــات.  خطــط التوســع قيــد 

الدراســة حاليــا ولــم تتــم الموافقــة عليهــا بعــد مــن 
ــيناريو  ــر س ــاه تعتب ــداد المي ــط إم ــن خط ــة. ولك الحكوم

ــع. ــه التوس ــدث في يح

لــم يتغيــر معــدل النمــو المتوقــع مــن التوقعــات التــي 
ــوا  ــل نم ــابق و تمث ــبع  الس ــنوات الس ــان الس ــا بي تضمنه
الســنوي  للــذروة والطلــب  بالنســبة  ســنويا  بنســبة ٩٪ 
علــى مــدى فتــرة التوقعــات. وقــد شــكلت واليــة صاللــة 
حوالــي ٩1٪ مــن إجمالــي اســتهالك الميــاه فــي عــام 
ــكل  ــة بش ــذه الحص ــض ه ــع أن تنخف ــن المتوق 2017. وم
طفيــف علــى مــدى الســبع ســنوات القادمــة بســبب 
مربــاط  واليــة  مــن  كل  فــي  النمــو  معــدالت  ارتفــاع 
صاللــة  واليــات  فــي  النمــو  معــدالت  وتبلــغ  وطاقــة. 
ومربــاط وطاقــة 8٪٫ و 12٪٫ و 21٪ ســنويا خــالل هــذه الفتــرة.
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ألف متر مكعب يوميًمليون متر مكعب 

إجمالي الطلب على المياه 
في الجبل والسهل

 إجمالي الطلب على 
المياه في المدن

ذروة الطلب على المياه 
في المدن والجبل والسهل  

)المحور األيسر(

 ذروة الطلب على المياه في 
المدن )المحور األيسر(
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IWP 2 الغبرة

معدل 
النمو 

(٪)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017  

ألف متر مكعب يوميً  ذروة الطلب

٪9 188 173 159 146 135 124 114 105 المدن ) موصول بالشبكة(

٪11 66 59 53 48 44 39 36 32  الجبل والسهل 
) خارج عن الشبكة(

٪9 253 232 212 194 178 163 150 138 إجمالي الطلب

 - 0 0 0 0 0 0 1  التغير من البيان السابق
2023-2017 

مليون متر مكعب  الطلب السنوي

٪9 64 59 54 50 46 42 39 35 المدن ) موصول بالشبكة(

٪10 22 20 18 16 15 13 12 11  الجبل والسهل 
) خارج عن الشبكة(

٪9 86 78 72 66 60 55 51 46 إجمالي الطلب

 - 0 0 0 0 0 0 ٠٫2- التغير من البيان السابق
2023-2017 

مصادر إمداد المياه 

ــاه  ــة المي ــات تحلي ــاه  محط ــداد المي ــادر إم ــمل مص تش
بموجــب عقــود مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه ومصــادر الميــاه الجوفيــة التي تقوم بتشــغيلها 
المديريــة العامــة للميــاه. وللشــركة العمانيــة لشــراء 
عقــود  بموجــب  للتحليــة  محطتــان  والميــاه  الطاقــة 
إلمــداد الميــاه مــع المديريــة العامــة  للميــاه. ويوجــد 

ــدول 9:  ــي الج ــا ف ــف لهم وص

•  صاللــة IWPP:  تملكهــا وتقــوم بتشــغيلها  شــركة 	
وتعمــل  والميــاه  للطاقــة  صاللــة  ســيمبكورب 
بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة الكهربائيــة والمــاء 
والميــاه٫   الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع 
وتبلــغ ســعتها حوالــي 68000 متــر مكعــب يوميــً )15 
ــح  ــة التناض ــتخدام تقني ــك باس ــون(٫ وذل ــون جال ملي

العكســي٫ وتــم تشــغيلها فــي عــام 2012.

•  صاللــة IWP 3: أســندت فــي ديســمبر 2017 لشــركة 	
ظفــار للتحليــة لتشــغيلها بموجــب اتفاقيــة لشــراء 
والميــاه  للطاقــة  العمانيــة  الشــركة  مــع  الميــاه 
بســعة تعاقديــة 113٦٥٠  متــر مكعــب يوميــً. مــن 
ــاري  ــغيل التج ــة IWP 3 التش ــدأ صالل ــع أن تب المتوق

ــن 2020. ــع األول م ــي الرب ف

المديريــة  تســتخدم  الســعة٫  هــذه  إلــى  وباإلضافــة 
العامــة للميــاه شــبكة مــن مصــادر الميــاه الجوفيــة 
لتلبيــة الطلــب علــى الميــاه. وتقــدر المديريــة أن إمــدادات 

حوالــي  اإلجماليــة  ســعتها  تبلــغ  الجوفيــة  الميــاه 
1٠٠٠٠٠ متــر مكعــب يوميــً إلــى 110000 متــر مكعــب يوميــً 
ــدن(.  ــي الم ــً ف ــب يومي ــر مكع ــك 70000 مت ــي ذل ــا ف )بم
محطــات  إنتــاج  مــن  لالســتفادة  المديريــة  وتخطــط 
تحليــة الميــاه لتلبيــة طلــب الــذروة مــع اســتخدام ســعة 
ــق  ــذا يتس ــط. وه ــي فق ــات االحتياط ــة متطلب ــار لتلبي اآلب
أيضــا مــع السياســة الوطنيــة للحــد مــن إنتــاج اآلبــار مــن 

أجــل تغذيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة.
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IWP 2 الغبرة

تفاصيل اتفاقيات شراء المياه – شبكة مياه ظفار الجدول 9 

 تاريخ انتهاء
العقد التقنية  حالة

المشروع
 مالك

المشروع نوع المشروع
 السعة

 المتعاقد
 عليها

 اسم
المشروع

2027
 التناضح

 العكسي
 تعمل

سمكورب 
صاللة للطاقة 
وتحلية المياة
)ش.م.ع.م( 

اتفاقية 
شراء الطاقة 

والمياه 

68000 متر 
مكعب /

اليوم 
IWPP صاللة

2040
 التناضح

 العكسي
قيد اإلنشاء

شركة ظفار 
للتحلية

)ش.م.ع.م(

اتفاقية 
شراء الطاقة 

والمياه 

113650 متر 
مكعب /

اليوم 
IWP 3 صاللة

كفاية المصادر وخطة التطوير 

 )1( ســيناريوهين:  المصــادر  كفايــة  عــرض  يعالــج 
ظفــار  مــدن  طلــب   )2( و؛  فقــط  ظفــار  مــدن  طلــب 
والجبــل والســاحل٫ ويقابلــه خطــط المديريــة العامــة 
للميــاه المقترحــة لتوســيع الشــبكة. تفتــرض الســعة 
مثــل   ٪1٤٫3 االحتياطــي  هامــش  نفــس  المســتهدفة 
ــق  ــي المناط ــرقية ف ــة الش ــية والمنطق ــبكة الرئيس الش

الســلطنة.21 مــن  الشــمالية 

يوفــر الشــكل رقــم 23 ملخصــً لتــوازن الطلــب / العــرض 
األول  الســيناريو  بموجــب  القادمــة  الســبع  للســنوات 
ــار.  ــاه ظف ــة لمي ــبكة الحالي ــم الش ــب بحج ــد الطل بتقيي
وحتــى اكتمــال محطــة صاللــة IWP 3 فــي 2020 فــان 
ســعة ميــاه التحليــة غيــر كافيــة لتلبيــة الطلــب. ويجــب 
أن يتــم تكميلــه مــن الميــاه الجوفيــة. مــن المتوقــع أن 
تلبــي ســعة آبــار الهيئــة العامــة للميــاه الرصيــد المتبقــي 

ــتهدف.  ــي المس ــب واالحتياط ــن الطل م
 

ســعة  عليهمــا  المتعاقــد  الميــاه   تحليــة  لمحطتــي 
كافيــة لتلبيــة الطلــب فــي الــذروة حتــى 2024. ســتكون 
ــك  ــى ذل ــة حت ــة إضافي ــاه تحلي ــعة مي ــة لس ــاك حاج هن
الوقــت لتلبيــة أهــداف الهيئــة العامــة للميــاه بحيــث 
يتــم  االحتفــاظ بالميــاه الجوفيــة لإلمــداد فــي حالــة 

الطــوارئ فقــط.

والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  اختــارت 
والمديريــة العــام للميــاه موقعــا فــي ريســوت لمشــروع 
ظفــار الجديــد للميــاه للســعة المتوقعــة. وهــو محــدد 
انتظــار  فــي  اليــوم  فــي  مكعــب  متــر   100000 بســعة 
مــن  المســتوى  هــذا  يعالــج  الماليــة.  وزارة  موافقــة 
الســعة نمــو الطلــب فــي هــذا الســيناريو لمــدة 3-٤ 
ســنوات علــى األقــل بعــد 2024 اعتمــادا علــى حجــم 

الطلــب مــن ناقــالت الميــاه للجبــل والســاحل.
21  إن أســاس هــذا الهامــش وقيمتــه المناســبة قيــد المراجعــة مــن قبــل 

الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه
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ألف متر مكعب يوميً

DGW ابار

ظفار 2023 لتحلية المياة

IWP 3 صاللة

IWPP صاللة

ذروة الطلب + هامش الزيادة

ذروة الطلب

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  

ألف متر مكعب يوميً
 متطلبات السعة اإلنتاجية 

من المياه
188 173 159 146 135 124 114 ذروة الطلب على المياه في المدن

214 197 181 167 154 142 130
 ذروة الطلب على المياه في 

المدن + هامش الزيادة

السعات المتعاقد عليها

68 68 68 68 68 68 68 IWPP صاللة
114 114 114 114 114 - - IWP 3 صاللة
182 182 182 182 182 68 68 إجمالي السعة المتعاقد عليها 

السعات المحتمل التعاقد عليها 

100 100 - - - - - ظفار 2023 لتحلية المياه
282 282 182 182 182 68 68 إجمالي مصادر المياه 
94 109 23 35 47 56- 46- اإلحتياطي على ذروة الطلب )عجز(

67 84 0 15 28 74- 62-
 اإلحتياطي على ذروة الطلب 

+ هامش الزيادة )عجز(

DGW موارد

70 70 70 70 70 70 70 سعة آبار DGW)أ(

0 0 0 0 0 56 46
 احتياجات التوريد من المياه 

DGWالجوفيه التابعة ل

أ تمثل سعة اآلبار داخل المدن فقط. السعة التقديرية آلبار DGW  تتراوح بين 100000 إلى 110000 متر مكعب يوميً
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يبيــن الشــكل 24 التــوازن بيــن الطلــب واإلمــداد للســيناريو 
الثانــي باألخــذ فــي االعتبــار توســع الشــبكة لتشــمل 
الطلــب علــى الميــاه فــي الجبــل والســاحل. ويوضــح 
ــنة  ــً كل س ــيكون مطلوب ــة س ــاه الجوفي ــداد  المي أن إم
مــا عــدا 2020 لتكميــل اإلمــداد مــن ميــاه التحليــة لتلبيــة 
ــار 2023  ــون ظف ــى تك ــذروة حت ــد ال ــب عن ــي الطل إجمال
العامــة  المديريــة  ألن  ونظــرًا  متاحــة.  الميــاه  لتحليــة 
للطاقــة والميــاه قــد حــددت ســعة اآلبــار لمنطقتــي 
الجبــل والســاحل علــى أنهــا 30000 إلــى 40000 متــر مكعــب 
تجاوزهــا  يمكــن  الســعة  هــذه  أن  يبــدو  اليــوم  فــي 
مطلوبــة  الميــاه  مــن  المزيــد  تكــون  وأن   2020 بحلــول 
مــن ناقــالت الميــاه مــن شــبكة ميــاه ظفــار علــى األقــل 

مــن ذلــك الوقــت. فــي هــذه الحالــة لــن تكــون ميــاه 
التحليــة مــن صاللــة IWPP وصاللــة IWP 3 كافيــة لتلبيــة 
إجمالــي إمــداد الميــاه بالشــبكة حتــى 2023 كمــا يظهــر 
ــغيل  ــرب للتش ــخ أق ــك بتاري ــي ذل ــكل 2٤. ويوح ــي الش ف

التجــاري لمحطــة تحليــة الميــاه الجديــدة.

ــروع  ــاه أن مش ــة والمي ــة للطاق ــركة العماني ــع الش تتوق
ظفــار الجديــد لتحليــة الميــاه ســيبدأ التشــغيل التجــاري 
ــي  ــراء ف ــة الش ــى عملي ــة عل ــت الموافق ــي 2023 إذا تم ف
2018. ووفقــا لمســتوى الســعة المقترحــة التــي تبلــغ 100000 
متــر مكعــب فــي اليــوم ســتلبي متطلبــات الطلــب عــن 

الــذروة حتــى 2025 علــى األقــل.

متطلبات سعة مياه التحلية المستقبلية - مدن ظفار والسهل والجبل الشكل 24  

الف متر مكعب يوميً

DGW ابار

ظفار 2٠23 لتحلية المياه

IWP 3 صاللة

IWPP صاللة

ذروة الطلب + هامش الزيادة 

ذروة الطلب

IWP قريات

      OPWP •  82        بيان السبع سنوات 



2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  

ألف متر مكعب يوميً  متطلبات السعة اإلنتاجية 
من المياه

188 173 159 146 135 124 114  ذروة الطلب في المدن 
)موصول بالشبكة(

66 59 53 48 44 39 36 ذروة الطلب في الجبل والسهل 
)خارج الشبكة(

253 232 212 194 178 163 150 إجمالي ذروة الطلب 

289 265 243 222 204 187 171  إجمالي ذروة الطلب 
+ هامش الزيادة

السعات المتعاقد عليها

68 68 68 68 68 68 68 IWPP  صاللة
114 114 114 114 114 - - IWP 3 صاللة
182 182 182 182 182 68 68 إجمالي السعة المتعاقد عليها 

السعات المحتمل التعاقد عليها 

100 100 - - - - - ظفار 2023 لتحلية المياه

282 282 182 182 182 68 68 إجمالي مصادر تحلية المياه

28 50 31- 13- 3 95- 82- إجمالي ذروة الطلب )العجز(

8- 17 61- 41- 22- 119- 103-
 اإلحتياطي على ذروة 

الطلب + هامش زيادة )العجز(

DGW مصادر

105 105 105 105 105 105 105 سعة ابار DGW )أ(

0 0 31 13 0 95 82
 متطلبات المياة من 

DGW مصادر

أ يبلــغ إجمالــي ســعة اآلبــار 105000 متــر مكعــب يوميــً مــع األخــذ فــي االعتبــار مــدى ســعة تقريبــي يبلــغ 100000 متــر مكعــب يوميــً إلــى 110000 متــر مكعــب يوميــً. 

ويشــمل ســعة اآلبــار داخــل المــدن 70000 متــر مكعــب يوميــً والســعة خــارج المــدن
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3-4 شبكة مسندم 

الطلب على المياه 

قامــت الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه بتزويد الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتوقعــات الطلــب على 
الميــاه لمنطقــة مدينــة خصــب فــي منطقــة مســندم. 
وتظهــر هــذه التوقعــات فــي الشــكل رقــم 25. وتتوقــع 
الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه أن يــزداد الطلــب فــي 

القادمــة  الســبع  للســنوات  ســنويا   ٪٥ بنســبة  الــذروة 
مســتمدة التوقعــات مــن أعمــال التطويــر الجديــدة فــي 
ــن  ــبقً م ــة مس ــات النقدم ــر التوقع ــم ااغي ــة. ل المنطق
الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه فــي البيــان الســابق 

للســنوات الســبع.

تقديرات الطلب على المياه – مسندم )مدينة خصب( الشكل 25 

مليون متر مكعب ذروة الطلب على المياهإجمالي الطلب السنوي ألف متر مكعب يوميً

 معدل
  النمو

(٪)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017  

                                                                   ألف متر مكعب يوميً

٪5 ١3٫3 ١3٫0 ١2٫8 ١2٫5 ١2٫3 ١2٫0 ١١٫8 9٫5 ذروة الطلب على المياه

 - ٠٫2 ٠٫٦ 1٫٠ 1٫3 1٫٦ 1٫8 ٠٫٠ التغير من البيان السابق 
2٠23-2٠17

                                                               مليون متر مكعب
٪5 3٫8 3٫7 3٫6 3٫6 3٫5 3٫4 3٫4 2٫8 إجمالي الطلب السنوي 

 - ٠٫٠ ٠٫1 ٠٫2 ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٥ ٠٫٠ التغير من البيان السابق 
2٠23-2٠17

كفاية المصادر وخطة التطوير

بواســطة  حاليــا  مســندم  محافظــة  خدمــة  تتــم 
ــر  ــزار )450 مت ــي كم ــدة ف ــرة٫ واح ــة صغي ــات تحلي محط
شــركة  بتشــغيلها  وتقــوم  تملكهــا  يوميــً(  مكعــب 
تابعــة   محطــات   وثــالث  الريفيــة٫  المناطــق  كهربــاء 
للهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه بســعة إجماليــة  تبلــغ 
ــار. ــى اآلب ــة إل ــ٫ً وباإلضاف ــب يومي ــر مكع ــي 3500 مت حوال

وبنــاءًا علــى طلــب الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه٫ 
قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بالبــدء 
فــي عمليــة شــراء محطــة تحليــة ميــاه جديــدة فــي 
ــو  ــغ نح ــة تبل ــب٫ بطاق ــة خص ــة مدين ــام 2016م لخدم ع

يوميــً(.  جالــون  مليــون  يوميــا)3٫٥  مكعــب  متــر   16000
ــروض  ــم الع ــب تقدي ــرح  طل ــم ط ــع أن يت ــن المتوق وم
فــي الربــع األول مــن  2018 ويبــدأ اإلنتــاج  فــي الربــع الثانــي 

ــام 2٠22. ــن ع م

يقــارن الشــكل رقــم 26 ســعة التحليــة المســتهدفة 
بمصــادر الميــاه المحتملــة. وســيكون لــدى المحطــة 
خصــب  فــي  المحتملــة  ميــاه  لتحليــة  المســتقبلية 
الســعة الكافيــة لتلبيــة الطلــب وهامــش االحتياطــي 
مــن 2٠22 فصاعــدًا٫ مما يســمح للهيئــة العامــة للكهرباء 
والميــاه بوقــف إنتــاج اآلبــار إلعــادة تغذيــة خزانــات  الميــاه 

الجوفيــة.
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التوازن بين العرض والطلب على المياه - مسندم )مدينة خصب( الشكل 26 

ألف متر مكعب يوميً
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مصادر PAEW المؤقتة

IWP خصب

PAEW مصادر

ذروة الطلب

ذروة الطلب + هامش الزيادة

 معدل
 النمو

(٪)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  

متطلبات السعة اإلنتا جية  ألف متر مكعب يوميً 
من المياه

٪5 ١3٫3 ١3٫0 ١2٫8 ١2٫5 ١2٫3 ١2٫0 ١١٫8 ذروة الطلب 

 ١5٫2 ١4٫9 ١4٫6 ١4٫3 ١4٫0 ١3٫8 ١3٫5 ذروة الطلب + هامش الزيادة

السعات الحالية

 10 10 10 10 10 10 10 مصادر PAEW )أ(

السعات المحتمل التعاقد عليها

 16 16 IWP خصب
 - - 2٫8 2٫٥ 2٫3 2٫٠ 1٫8 مصادر PAEW المؤقتة
 26 26 13 13 12 12 12 إجمالي المصادر

 13٫٠ 12٫7 - - - - -  اإلحتياطي على ذروة 
الطلب )عجز(

 1٠٫8 11٫1 1٫8- 1٫8- 1٫8- 1٫7- 1٫7- اإلحتياطي على ذروة الطلب + 
هامش الزيادة )عجز(

أ أبار الهيئة العامة للكهرباء والمياه ومحطات التحلية الصغيرة حاليً تكفي لتلبية احتياجات ذروة الطلب بدون هامش الزيادة. 
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4-١ مشاريع الطاقة

أنشطة الشراء الحالية وعلى المدى 
القريب

 
ــب  ــدى القري ــى الم ــة وعل ــراء الحالي ــطة الش ــمل أنش تش
يلــي  مــا  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  للشــركة 

ويوجــد ملخــص لهــا فــي الجــدول 10:

•   عبــري IPP 2 للطاقــة الشمســية: فــي ديســمبر 	
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  أصــدرت   2017
ــاوات  ــراء 500 ميج ــعار لش ــرض األس ــً لع ــاه طلب والمي
ــري.   ــي عب ــية ف ــة الشمس ــن الطاق ــاء م ــن الكهرب م
ومــن المتوقــع  أن يصــدر طلــب العــروض فــي  الربــع 
الرابــع مــن 2017  وإســناد المشــروع فــي الربــع الرابــع 

ــي 2021. ــاري ف ــغيل التج ــيكون التش ــن 2018 وس م

• مشــروع الطاقــة 2022: ســعة الشــراء لهــا عــدة 	   
مكونــات تشــمل بيــع أصــول محطــة منــح الحاليــة 
فــي أبريــل 2020 وشــراء  700 ميجــاوات علــى األقــل 
ــراء 700  ــة لش ــتطرح مناقص ــي 2022.  س ــغيل ف للتش
منهجيــة  باســتخدام    2022 عــام  فــي  ميجــاوات 
جديــدة للشــراء يتنافــس فيهــا المولــدون الحاليــون 
والمحطــات الجديــدة.  تمضــي عمليــة طلــب عروض 
المرحلــة  فيهــا  تقتصــر  مرحلتيــن  فــي  األســعار 
تنتهــي  الذيــن  الحالييــن  المولديــن  علــى  األولــى 
ــيصدر  ــم. س ــاه( منه ــة )المي ــراء الطاق ــات ش اتفاقي
طلــب عــروض األســعار فــي الربــع األول مــن 2018 
الثانيــة  لمقدمــي العطــاءات  المرحلــة  وســتصدر 
ــث  ــع  الثال ــي الرب ــدة ف ــعات الجدي ــن للس المحتملي
مــن 2018. ســيصدر طلــب عــروض األســعار ألصــول 
منــح فــي نفــس الفتــرة. تتوقــع الشــركة العمانيــة 
ــروض  ــات الع ــدر طلب ــاه أن تص ــة والمي ــراء الطاق لش
ــع  ــي الرب ــاءات ف ــن 2018 والعط ــع م ــع الراب ــي الرب ف
الرابــع مــن  الربــع  الثانــي مــن 2019 واإلســناد فــي 
2019. مقدمــو العطــاءات المؤهليــن ســتكون لهــم 
الطاقــة  اتفاقيــة  شــراء  شــروط  اقتــراح  فرصــة 

)الميــاه( فــي حــدود 4 إلــى 15 ســنة.

• مــن 	 النظيفــة  الطاقــة  إلنتــاج   IPP الدقــم    
الفحــم:  تخطــط الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه شــراء 1200 ميجــاوات مــن محطــة تعمــل 
لهيئــة  المشــروع  قــدم  الدقــم.   فــي  بالفحــم 
ــة  ــراض الموافق ــة وبافت ــاء للموافق ــم الكهرب تنظي
فــي الربــع األول فــان الشــركة مســتعدة إلصــدار 
ــن 2018.  ــي م ــع الثان ــي الرب ــعار ف ــروض األس ــب ع طل
وســيصدر طلــب العــروض فــي الربــع الرابــع مــن 
مــن  الثالــث  الربــع  فــي  العطــاءات  وتقــدم   2018
فــي  المشــروع  إلســناد  الشــركة  وتخطــط   2019
الربــع األول مــن 2020 وســتبدأ أول وحــدة إلنتــاج  600 

ميجــاوات التشــغيل التجــاري فــي الربــع الثانــي مــن 
 2024 يليهــا العمــل بكامــل الطاقــة فــي الربــع الثاني 

من  2025.

•   IPP 2022 للطاقــة الشمســية: تخطــط الشــركة 	
شــراء  بــدء  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
الكهربــاء مــن المحطــة الثانيــة التــي تعمــل بالطاقة 
الشمســية حوالــي نهايــة 2018 لتحقيــق التشــغيل 
المشــروع  لهــذا  تكــون  قــد   .2022 فــي  التجــاري 
ســعة 500 ميجــاوات أو أكثــر  وفقــا لتقييــم الموقــع  
والســوق. نتوقــع إصــدار طلــب عــروض األســعار فــي 
الربــع الرابــع مــن 2018 يليــه طلــب العــروض فــي الربع 
الثانــي مــن 2019 واإلســناد فــي الربــع الرابــع مــن 2019 

ــن 2022.  ــي م ــع الثان ــي الرب ــاري ف ــغيل التج والتش

•   تحويــل النفايــات إلــى طاقــة: تتوقــع الشــركة 	
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه  بالتنســيق مــع 
دراســة  إكمــال  الكهربــاء  تنظيــم  وهيئــة  بيئــة 
إلنتــاج  لمحطــة   2018 أغســطس  بحلــول  جــدوى 
مــن  للشــراء.  اســتعدادا  النفايــات  مــن  الكهربــاء 
المتوقــع أن يســتخدم المرفــق النفايــات البلديــة 
فــي مــردم بــركاء وإنتــاج حوالــي 50 ميجــاوات وفقــا 
التفاقيــة لشــراء الطاقــة مــع الشــركة العمانيــة 
الموافقــة  انتظــار  وفــي  والميــاه٫  الطاقــة  لشــراء 
تتوقــع الشــركة إصــدار طلــب عــروض األســعار فــي 
ــع  ــي الرب ــروض ف ــب الع ــن 2018 وطل ــع م ــع الراب الرب
ــع الثالــث  األول مــن 2019 وإســناد المشــروع فــي  الرب
الرابــع  الربــع  فــي  التجــاري  والتشــغيل   2019  مــن 

من 2022.

• ــركة 	 ــط الش ــية: تخط ــة الشمس   IPP 2023 للطاق
الثالــث  للطــرح  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
لعمليــة إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية فــي 
نهايــة 2019 لتحقيــق التشــغيل التجــاري فــي 2023.

أكثــر  أو  ميجــاوات   500 ســعة  للمشــروع  ســتكون 
وفقــا لتقييــم الموقــع والســوق.

• الشــركة 	 تخطــط  الريــاح:  لطاقــة   IPPs  2023  
ــن  ــراء محطتي ــاه  ش ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
إلنتــاج الكهربــاء مــن الريــاح فــي نهايــة 2019 فــي 
ــي  ــاري ف ــغيل التج ــق التش ــة لتحقي ــع مختلف مواق
2023. الموقعــان المتوقعــان فــي الدقــم وظفــار 
ومــن المتوقــع أن تكــون الســعة فــي حــدود 150 
ميجــاوات لــكل منهمــا. يظهــران فــي الجــدول 1٠ 
كعمليتــي شــراء منفصلتيــن  علــى الرغــم مــن أنــه 
يحتمــل شــراءهما فــي مناقصــة واحــدة اعتمــادا 

علــى تقييــم الشــركة للســوق.
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 تاريخ
 التشغيل
 التجاري

 إسناد
 العقود

 أخر موعد
 الستالم
 العطاء

 طلب
 تقديم

 العروض

 طلب
 عرض

 االسعار
السعة

)ميجاوات(  اسم المشروع المنطقة

الربع الثاني٫ 
2021

الر بع الرابع٫ 
2018

الربع الثالث٫ 
2018

الربع الثاني٫ 
 2018

الربع الرابع٫ 
2017

500
 الشبكة
الرئيسية

عبري IPP 2 للطاقة 
الشمسية

الربع االول٫ 
2022

الر بع الرابع٫ 
2019

الربع الثاني٫ 
2019

الربع الرابع٫ 
2018

الربع االول٫ 
2018 )تمديد(

700
 الشبكة
الرئيسية

مشروع الطاقة 2022 
أ: محطات موجودة 

الربع الثالث٫ حاليًا او سعة جديدة
2018 )جديد(

الربع الثاني٫ 
2020

الر بع الرابع٫ 
2019

الربع الثاني٫ 
2019

الربع الرابع٫ 
2018

الربع الثالث٫ 
2018

264
 الشبكة
الرئيسية

مشروع الطاقة 2022 
ب: بيع اصول منح

الربع الرابع٫ 
2022

الربع الثالث٫ 
2019

الربع الثاني٫ 
2019

الربع االول٫ 
2019

الربع الثاني٫ 
2019

50
 الشبكة
الرئيسية

تحويل النفايات الى 
طاقة

الربع االول٫ 
2025

اربع االول٫ 
2020

الربع الثالث٫ 
2019

الربع الرابع٫ 
2019

الربع الثاني٫ 
2018

سيتم 
تحديده 

الحقً

 الشبكة
الرئيسية/

الدقم

الدقم IPP إلنتاج 
الطاقة النظيفة من 

الفحم 
الربع الثاني٫ 

2022
الربع الرابع٫ 

 2019
الربع الثالث٫ 

2019
الربع الثاني٫ 

2019
الربع الرابع٫ 

2018
500

 الشبكة
الرئيسية

IPP 2022 للطاقة 
الشمسية 

الربع الثاني٫ 
2023

الربع الرابع٫ 
2020

الربع الثالث٫ 
 2020

الربع الثاني٫ 
2020

الربع الرابع٫ 
2019

500
 الشبكة
الرئيسية

IPP 2023 للطاقة 
الشمسية 

الربع الثاني٫ 
 2023

الربع الرابع٫ 
 2020

الربع الثالث٫ 
2020

الربع الثاني٫ 
2020

الربع الرابع٫ 
2019

200
 الشبكة

الرئيسية/
الدقم

IPP 2023 لطاقة 
الرياح 

الربع الثاني٫ 
2023

الربع الرابع٫ 
 2020

الربع الثالث٫ 
2020

الربع الثاني٫ 
2020

الربع الرابع٫ 
2019

150
 نظام

 كهرباء
ظفار

ظفار IPP 2 لطاقة 
الرياح 

أ انشــطة الشــراء تعــود الــى منــح IPP, المناقصــة إلســتمرارية تشــغيل المحطــة بعقــد جديــد ســتبدأ بعــد فــي 30 ابريــل 2020. اذا هــذا الخيــار أختيــر ,فهــذا يعنــي 

ان عمليــات المناقصــة ســتبدأ فــي الربــع الثالــث 2018.
ب خطة الشراء مبنية على إفتراض الحصول على الموافقة بحلول الربع االول 2018.

أنشطة الشراء المستقبلية

والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تتوقــع 
اآلتيــة: الشــراء  أنشــطة 

•   مشــروع الطاقــة 2024: تخطــط الشــركة العمانيــة 	
ــي 2020  ــة ف ــراء ثاني ــاه دورة ش ــة والمي ــراء الطاق لش
التفاقيــة شــراء الطاقــة تبــدأ فــي 2024. وبالمثــل 
الحالييــن  المولديــن  فــان   ٫2022 لطاقــة  بالنســبة 
الذيــن تنتهــي أو انتهــت اتفاقيــات شــراء الطاقــة 
للســعة  عطــاءات  ســيقدمون  معهــم  )الميــاه( 
الســوق  المشــاركون  فــي  يتأهــل  الجديــدة وقــد 
الفوريــة  للمشــاركة فــي هــذه المنافســة مــع مراعاة  

ــي 2021. ــود ف ــناد العق ــع إس ــن التوق ــاءة. م الكف

•   مشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة المتجددة:  	
تخطــط الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

ــية و/أو  ــة الشمس ــن الطاق ــدة م ــة جدي ــراء طاق ش
الريــاح علــى أســاس ســنوي خــالل هــذه الفتــرة.

• ــم 	 ــن الفح ــة م ــة النظيف ــاج الطاق ــروع إلنت   مش
IPP: تتوقــع سياســة تنويــع الوقــود إنتــاج ســعة 
مراعــاة  مــع   .2030 بحلــول  ميجــاوات   3000 تبلــغ 
عمليــة  الشــركة   تبــدأ  قــد  الحكومــة.  موافقــة 
الشــراء  للمحطــة الثانيــة إلنتــاج الطاقــة النظيفــة 
مــن الفحــم  فــي 2022 علــى أن يكــون التشــغيل 
ــي  ــعة ف ــتوى الس ــيحدد مس ــي 2028. س ــاري ف التج

ذلــك الوقــت.

عبــر  مشــاريع  لشــراء  المبــادرات  هــذه  علــى  عــالوة 
اتفاقيــات شــراء طويلــة األجــل قــد تشــتري الشــركة 
ســعات علــى المــدى القصيــر أو الطاقــة مــن الصفقــات 
مــع أنظمــة الطاقــة المجــاورة وتخطــط لتطويــر برنامــج 
لالســتجابة للطلــب  حيــث ســيتم التعاقــد لتخفيــض 

الطلــب مــع  مســتهلكي الكهربــاء المشــاركين.
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4-2 مشاريع المياه 

المشاريع الحالية وعلى المدى القريب 

ــب  ــدى القري ــى الم ــة وعل ــراء الحالي ــطة الش ــمل أنش تش
يلــي  مــا  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  للشــركة 

ويوجــد ملخــص لهــا فــي الجــدول 11:

• لشــراء 	 العمانيــة  الشــركة  بــدأت   :IWP خصــب    
الطاقــة والميــاه عمليــة التأهيــل المســبق لمقدمــي 
العــروض لمحطــة خصــب لتحليــة الميــاه فــي الربــع  
الرابــع مــن 2016. تأخــرت عملية الشــراء  بســبب تحديد 
الموقــع ومــن المتوقــع إصــدار طلــب العــروض فــي 
ــعة 16000  ــد لس ــيتم التعاق ــن 2018. س ــي م ــع الثان الرب
متــر مكعــب فــي اليــوم )3٫٥ مليــون جالــون يوميــً( 
باســتخدام  الميــاه  لتحليــة  خصــب  محطــة  مــن 
التشــغيل  وســيتم  العكســي  التناضــح  تقنيــة 

ــن 2022. ــث م ــع الثال ــي الرب ــاري ف التج

•   الغبــرة IWP 3: تتوقــع الشــركة العمانيــة  لشــراء 	
األول  الربــع  الشــراء فــي  والميــاه عمليــة  الطاقــة 
ــوم )66  ــي الي ــب ف ــر مكع ــعة 300000 مت ــن 2018 لس م
ــغيل  ــدأ التش ــرة لتب ــي الغب ــً( ف ــون يومي ــون جال ملي

التجــاري فــي الربــع األول مــن 2022.

• 	 IWP  4 بــركاء  إنشــاء  أو   IWPP بــركاء  تمديــد    
لشــراء  العمانيــة  الشــركة  ســتقوم  الجديــدة: 
الطاقــة والميــاه شــراء حوالــي 101000 متــر مكعــب 
فــي اليــوم )22 مليــون جالــون يوميــً( فــي بــركاء 
للتشــغيل يبــدأ فــي الربــع األول مــن 2022. تنتهــي 
نهايــة  فــي  والطاقــة  الميــاه  شــراء  اتفاقيــة 
التقديــم  فرصــة  المشــروع  لمــالك  وســتتاح   2021
ــي  ــن 2018. ف ــع األول م ــي الرب ــد ف ــة التمدي لمناقص
حالــة عــدم تلبيــة التمديــد المقتــرح للعقــد المعاييــر 
التجاريــة للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
ــدة  ــعة جدي ــراء س ــة ش ــتبدأ عملي ــركة س ــان الش ف
ــن  ــي م ــع الثان ــي الرب ــعار ف ــروض أس ــب ع ــدأ بطل تب
2018 وســيكون التشــغيل التجــاري فــي الربــع األول 

مــن 2022.

IWPP بركاء

•   شــمال الباطنــة IWP: تتوقــع الشــركة العمانيــة 	
ــن 2018  ــي م ــع الثان ــي الرب ــاه ف ــة والمي ــراء الطاق لش
لســعة مــن الميــاه تبلــغ 150000 متــر مكعــب فــي 
منطقــة  فــي  يوميــً(  جالــون  مليــون   33( اليــوم 
فــي  التجــاري  التشــغيل  ويكــون  الباطنــة  شــمال 

.2023

• العمانيــة 	 الشــركة  تتوقــع   :IWP ضيقــة  وادي    
لشــراء الطاقــة والميــاه فــي الربــع الثالث مــن 2018 أن 
تبــدأ عمليــة شــراء ســعة فــي حــدود 90000 إلــى 125000 
ــون  ــون جال ــوم )2٠ - 27٫٥ ملي ــي الي ــب ف ــر مكع مت
يوميــً( فــي خــزان وادي ضيقــة. وهــو مشــروع ذو 
ــاه  ــرب ومي ــاه الش ــن مي ــر كل م ــزدوج يوف ــرض م غ
ــاه الشــرب حوالــي 67000  ــري للزراعــة. متطلبــات مي ال
التشــغيل  وســيكون  اليــوم   فــي  مكعــب  متــر 

التجــاري فــي الربــع األول مــن 2022.

الشــركة 	• بــدأت  الميــاه:  لتحليــة   2023 ظفــار    
ــروع  ــة لمش ــاه دراس ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
فــي  مكعــب  متــر   100000 بســعة   2023 ظفــار  ميــاه 
مراعــاة  مــع  يوميــً(  جالــون  مليــون   22( اليــوم 
التنظيميــة  والجهــات  الماليــة  وزارة  موافقــة 
والرقابيــة.  تاريــخ التشــغيل التجــاري المطلــوب فــي 
الشــراء  عمليــة  تبــدأ  أن  يعنــي  ممــا   2023 حوالــي 

 .2018 مــن  الرابــع  الربــع  فــي  األوليــة 

• للكهربــاء 	 العامــة  الهيئــة  طلبــت   :IWP مصيــرة    
والميــاه مــن الشــركة العمانيــة للطاقــة والميــاه 
شــراء مشــروع للميــاه لتوفيــر ســعة 10000 متــر مكعب 
)2٫2 مليــون جالــون يوميــً( فــي جزيــرة مصيــرة فــي 
ــي  ــم الفن ــد التقيي ــرقية. بع ــوب الش ــة  جن محافظ
ــاه  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــع الش تتوق
إصــدار طلــب عــروض األســعار فــي الربــع  الرابــع مــن 
2018 وأن تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر ســيكون 

ــن 2023. ــع األول م ــي الرب ف
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تاريخ 
التشغيل 
التجاري 

إسناد 
العقود 

أخر موعد 
الستالم 
العطاء 

طلب 
تقديم 

العروض 

طلب 
عرض 

االسعار 
السعة  المنطقة   اسم 

المشروع 

الربع الثالث٫ 
2022

الربع االول٫ 
2019

الربع الرابع٫ 
2018

الربع الثاني٫ 
 2018 إكتمل 3٫٥ مليون 

جالون يوميً
شبكة مياه 

مسندم
خصب IWP)أ(

الربع االول٫ 
 2022

الربع االول٫ 
2019

الربع الرابع٫ 
2018

الربع الثاني٫ 
2018

الربع االول٫ 
2018

٦٦ مليون 
جالون يوميً

 الشبكة
الرئيسية IWP 3 الغبرة

الربع االول٫ 
2022

الربع االول٫ 
2019

الربع الرابع٫ 
2018

الربع الثاني٫ 
2018

الربع االول٫ 
2018

22 مليون 
جالون يوميً

 الشبكة
الرئيسية

تمديد بركاء 
IWPP  او 

 IWP 4 بركاء
الجديدة

الربع االول٫ 
2023

الربع 
الثالث٫ 2019

الربع الثاني٫ 
2019

الربع الثالث٫ 
2018

الربع الثاني٫ 
2018

33 مليون 
جالون يوميً

شبكة 
المياه  

الرئيسية

شمال 
IWP الباطنة

الربع االول٫ 
2023

الربع االول٫ 
2020

الربع الثالث٫ 
2019

الربع االول٫ 
2019

الربع الرابع٫ 
2018

22 مليون 
جالون يوميً

شبكة مياه 
ظفار 

ظفار  2023 
لتحلية المياه )أ(

الربع االول٫ 
  2022

الربع 
الثالث٫ 2019

الربع الثاني٫ 
2019

الربع الرابع٫ 
2019

الربع الثالث٫ 
  2018

27٫٥ مليون 
جالون يوميً

شبكة 
المياه  

الرئيسية

وادي ضيقة 
IWP

الربع االول٫ 
2023

الربع االول٫ 
2020

الربع الثالث٫ 
2019

الربع االول٫ 
2019

الربع الرابع٫ 
2018

2٫2 مليون 
جالون يوميً مصيرة IWP مصيرة

أنشطة الشراء المستقبلية 

الشــركة  تقــوم  أن  المتوقــع  إلــى 2024 مــن   2020 مــن 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــراء ســعة ميــاه 
ــع  ــي 2020 تتوق ــال ف ــة.  مث ــاريع التحلي ــن مش ــة م إضافي
ــي  ــغيل ف ــركاء للتش ــي ب ــعة  ف ــراء س ــدء ش ــركة ب الش
ــاه  ــة والمي ــراء الطاق ــة ش ــد اتفاقي ــالل تمدي ــن خ 2024 م
بســعة  جديــدة  لمحطــة  إتفاقيــة  عقــد  أو   2 لبــركاء 

مماثلــة. ولكــن الحكومــة تعمــل حاليــا علــى خطــة 
إلعــادة هيكلــة قطــاع الميــاه  لعــدد مــن الشــركات فــي 
المناطــق والتــي قــد تثمــر خالل هــذه الفتــرة.  وســيتحدد 
دور الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي شــراء 

ــة. ــذه العملي ــالل ه ــن خ ــة  م ــاه التحلي مي

أ يعتمد عللى الحصول على الموقع و موافقات أخرى.
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