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معاين املخت�رشات

هيئة تنظيم الكهرباء – عمان AER
وحدة حرارية بريطانية لكل قدم قيا�سي BTU/scf

التوربينات الغازية ذات الدورة املركبة CCGT
املديرية العامة للمياه )مبكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار( DGW

�رصكة ظفار للطاقة DPC
جيجا جول GJ

�رصكة الغربة للطاقة وحتلية املياه )�ش.م.ع.م( GPDC
القيمة احلرارية الأعلى HHV

م�رصوع م�ستقل لإنتاج الطاقة الكهربائية IPP
م�رصوع م�ستقل لإنتاج املياه IWP

م�رصوع م�ستقل لإنتاج الطاقة الكهربائية واملياه IWPP
كيلووات لكل �ساعة kWh

عدد �ساعات فاقد الأحمال من الكهرباء LOLH
مرت مكعب m3

ً مرت مكعب يوميا m3 
/d

�رصكة م�سقط لتوزيع الكهرباء MEDC
مليون جالون يف اليوم MIGD

 )MIS( ال�سبكة الرئي�سية املرتبطة MIS
�رصكة جمي�ش للخدمات ال�سناعية MISC

�رصكة جمان للكهرباء MJEC
وزارة النفط والغاز MOG

حمطة حتلية بالتبخري الوم�صي متعدد املراحل )تقنية لتحلية املياه( MSF
ميجاوات MW

�رصكة  مزون  للكهرباء MZEC
التوربينات الغازية ذات الدورة املفتوحة OCGT

ال�رصكة العمانية لنقل الكهرباء )�ش.م.ع.م( OETC
ال�رصكة العمانية ل�رصاء الطاقة واملياه )�ش.م.ع.م( OPWP

الهيئة العامة للكهرباء واملياه PAEW
�رصكة تنمية نفط عمان PDO

اتفاقية �رصاء الطاقة الكهربائية PPA
اتفاقية �رصاء الطاقة الكهربائية واملياه PWPA

�رصكة كهرباء املناطق الريفية )�ش.م.ع.م( RAEC
حمطة حتلية بالتنا�صح العك�صي RO

املرت املكعب القيا�سي Sm3

ً املرت املكعب القيا�سي يوميا Sm3
/d

كيلووات �ساعة
 
)

9

ترياوات لكل �ساعة = بليون )10 TWh
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نبذة عامة

مدى  على  التحلية  ومياه  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  توقعات  على  عامة  نظرة  البيان  هذا  يت�سمن 

في  وذلك   ، الطلب  بهذا  للوفاء  المطلوبة  المياه  وتحلية  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  وم�سادر   ، �سنوات  �سبع 

ال�سبكتين الرئي�سيتين بال�سلطنة وهما ال�سبكة الرئي�سية )MIS(  ب�سمال ال�سلطنة ونظام كهرباء �ساللة. 

وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه باإعداد ون�سر هذا البيان ب�سورة �سنوية وفقاً للبند رقم )5( من 

الرخ�سة الممنوحة لها. وهذا هو البيان رقم )6( عن الفترة من عام 2012م وحتى عام 2018م ،تتوفر معلومات 

www.omanpwp.com :اإ�سافية عن هذا التقرير والتقارير ال�سابقة على موقع ال�سركة ب�سبكة المعلومات

الطلب على الكهرباء:

من المتوقع نمو ذروة الطلب على الكهرباء في ال�سبكة الرئي�سية )MIS( بن�سبة )8%( �سنوياً ، حيث يرتفع من 

)3845( ميجاوات في عام 2011م لي�سل اإلى )6582( ميجاوات في عام 2018م. كما قد تم اإعداد �سيناريوهين 

اإ�سافيين هما: �سيناريو “الحالة المنخف�سة” بتوقع نمو �سنوي بن�سبة )6%( ، وهو ما يترتب عليه و�سول ذروة 

 الطلب في عام 2018م اإلى )5791( ميجاوات ، وهو اأقل بمقدار )800( ميجاوات من تقديرات “الحالة المتوقعة” ، 

 )8059( اإلى  الطلب  ذروة  وت�سل   )%11( بن�سبة  �سنوي  نمو  حدوث  المتوقع  فمن  المرتفعة”  “الحالة  �سيناريو  اأما 

ميجاوات في عام 2018م ، وهو ما يتجاوز تقديرات “الحالة المتوقعة” باأكثر من )1450( ميجاوات.

اأما فيما يتعلق بنظام كهرباء �ساللة ، فمن المتوقع نمو ذروة الطلب بن�سبة تبلغ )10%( �سنوياً حيث يرتفع من 

)348( ميجاوات في عام 2011م لي�سل اإلى )689( ميجاوات في عام 2018م. علماً باأنه وفقاً ل�سيناريو “الحالة 

عام  بحلول  ميجاوات   )571( اإلى  لي�سل   )%7( اإلى  ت�سل  بن�سبة  اأقل  نمو  المتوقع حدوث  فمن  المنخف�سة” 

ل�سيناريو  وفقاً  اأنه  المتوقعة”. في حين  “الحالة  تقديرات  )120( ميجاوات عن  ، وهو ما يقل بحوالي  2018م 

“الحالة المرتفعة” وباإفترا�ش حدوث ت�سارع في الت�سنيع ، وزيادة في ذروة الطلب بن�سبة )17%( �سنوياً لت�سل 
اإلى )1041( ميجاوات في عام 2018، وهو ما يتجاوز �سيناريو “الحالة المتوقعة” باأكثر من )350( ميجاوات.

متطلبات اإنتاج الطاقة الكهربائية:

ومن امل�ساريع املتوقعة بال�سبكة الرئي�سية )MIS( حتى عام 2018م هي كالتايل :

تنفيذ م�رشوع كهرباء بركاء )املرحلة الثالثة( ، وم�رشوع كهرباء �صحار )املرحلة الثانية( ، وحمطات �صور ،    )1( 

والتي توفر حوايل )3490( ميجاوات. 

�رصاء حوايل )200( ميجاوات من الطاقة ال�سم�سية ، ويتوقف ذلك على املوافقة النهائية من قبل احلكومة.    )2(

انتهاء اتفاقيات �رصاء الطاقة الكهربائية احلالية باإجمايل �سعة تبلغ نحو  )1432( ميجاوات.   )3(

وتتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه اأن ت�سل متطلبات ال�سعة اإلى )6780( ميجاوات بحلول عام 

2018م ، حيث بالإمكان الوفاء بها من خالل تمديد اتفاقيات �سراء الطاقة الكهربائية التي �سارفت على النتهاء 

مع و�سع في العتبار اآراء اأخرى بهذا ال�ساأن. ووفقاً ل�سيناريو “الحالة المرتفعة” فمن المرجح اأن يتطلب الأمر 

ت�سييد محطة كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2017م.

اأما فيما يتعلق بنظام كهرباء �ساللة ، فاإن التطورات الهامة تت�سمن ا�ستكمال محطة �ساللة لإنتاج الكهرباء 

وتحلية المياه  في عام 2012م ، والإ�سافة المخطط لها من خالل اإن�ساء محطة �ساللة )2( لإنتاج الكهرباء 

وتحلية المياه في عام 2016م. اأما في حالة تحقق �سيناريو “الحالة المرتفعة” فقط يتطلب الأمر توفير �سعة 

اإنتاج كهرباء موؤقتة في عام 2015م ، وت�سييد محطة ثالثة في عام 2018م.
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المتطلبات من مياه التحلية:

اإجمالي الطلب على المياه )ل ي�سمل �ساللة(  بن�سبة تبلغ )5%( �سنوياً حيث ترتفع من  ارتفاع  من المتوقع 

)196( مليون متر مكعب في عام 2011م لت�سل اإلى )269( مليون متر مكعب في عام 2018م. 

وتت�سمن التطورات الرئي�سية بال�سبكة الآتي:

)1( اإ�صافة حمطة مياه الغربة )191،000 مرت مكعب يومياً( يف عام 2014م، 

)2( قيام �رشكة جمي�س للخدمات ال�صناعية باإ�صافة حمطة حتلية تفي باحتياجات ال�رشكة من اإمدادات املياه 

 من عام 2013م وما يليه، 
ً
اعتبارا 

)3( اإمكانية زيادة ال�صعة مبقدار )45،000( مرت مكعب يومياً )10 مليون جالون يوميا( يف حمطة بركاء )1(، 

)4( انتهاء اتفاقيات �رشاء الطاقة الكهربائية واملياه مع حمطة بركاء )1( والوحدات املتبقية من حمطة حتلية 

املياه بالغربة يف عام 2018م.

وقد طلبت الهيئة العامة للكهرباء والمياه من ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه �سراء �سعة تحلية 

، فمن  )89 مليون جالون( بحلول عام 2018م  يومياً  )405،000( متر مكعب  تبلغ  المربوطة  للمناطق  اإ�سافية 

المقترح الح�سول عليها من خالل اإن�ساء محطتين جديدتين لتحلية المياه في وليتي قريات وال�سويق. ويجب 

على ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه  اأي�ساً الو�سع في العتبار تمديد التعاقد لمحطة الغبرة وبركاء 

)1( اأو اإيجاد �سعة بديلة في هذا الوقت )ب�سعة اإجمالية تبلغ 234،000 متر مكعب يومياً(.

وبالن�سبة “لمنطقة �سور” ، يتطلب الأمر توفير �سعة تحلية مياه اإ�سافية في الفترة بين عامي 2017م/2018م 

ومن المتوقع اإ�سدار قرار خالل عام 2012م ب�ساأن تحديد المتطلبات في المحطة المقترحة.

اأما فيما يتعلق “بمنطقة الدقم” فقد طلبت الهيئة العامة للكهرباء والمياه من ال�سركة العمانية ل�سراء 

الطاقة والمياه  تطوير محطة تحلية �سعة )10،000( متر مكعب يومياً )2 مليون جالون يومياً( لمواجهة نمو 

الطلب حتى عام 2014م ، على اأن يتم النظر في ال�سعة الإ�سافية للمحطة بعد هذا التاريخ.

ومن المتوقع حدوث نمو على طلب المياه في “منطقة �ساللة” بن�سبة )6%( ، وارتفاع ذروة الطلب على المياه 

من )62،000( متر مكعب يومياً في عام 2011م لي�سل اإلى )95،000( متر مكعب يومياً في عام 2018م. علماً 

باأن م�سروع �ساللة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه �سوف يوفر )68،190( متر مكعب يومياً عند البدء 

في الت�سغيل التجاري عام 2012م.  ومن المتوقع اأن تكون هناك محطة اإ�سافية لتحلية المياه  تكون جاهزه 

التي تتجاوز قدرة  الموؤقتة  المياه الجوفية لتلبية الحتياجات  للخدمة في عام 2016م. وتتوفر حاليا م�سادر 

م�سروع �ساللة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

اأن�سطة ال�سراء:

بالن�سبة لل�سبكة الرئي�سية )MIS( في عام 2012م ، تخطط ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه ل�سراء 

، والبدء في �سراء �سعة من م�سروع  اإنتاج الكهرباء موؤقتة تبلغ )300( ميجاوات )�سيف 2012م فقط(  �سعة 

العمانية  ال�سركة  و�ستقوم  هذا  الحكومة.  من  نهائية  موافقة  على  الح�سول  �سريطة  ال�سم�سية  الطاقة 

ل�سراء الطاقة والمياه باإجراء درا�سات تف�سيلية لتطوير ا�ستراتيجية ب�ساأن: )1( تجديد اتفاقيات �سراء الطاقة 
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الكهربائية )والمياه( التي �سوف تنتهي ، و )2( �سراء �سعة جديدة لإنتاج الكهرباء و�سعة جديدة لتحلية المياه 

خالل الفترة من عام 2017م اإلى عام 2018م. وتتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه النتهاء من درا�سة 

بدائل تطوير م�ساريع الطاقة الكهربائية والمياه بمنطقة الدقم خالل هذا العام )2012م(.

بعد م�سروع انتاج الطاقة الم�ستقل ب�سور ، فمن غير المتوقع البدء في �سراء �سعة جديدة لل�سبكة الرئي�سية 

من  �سيناريو  اأي  تحت  2017م  عام  قبل  جديدة  �سعة  توفير  المطلوب  غير  من  باأنه  علماً  2013م  عام  قبل 

�سيناريوهات الطلب على الطاقة الكهربائية.

بالن�سبة ل�ساللة ، فيتم حالياً ا�ستكمال اإجراءات اختيار موقع م�سروع �ساللة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية 

المياه )المرحلة 2( ، مع التخطيط لطرح المناق�سة في عام 2012م بغر�ش النتهاء من ت�سييد المحطة في 

محطة  مع  التحلية  �سعة  بين  الجمع  �سيتم  كان  اإذا  ما  يحدد  �سوف  الموقع  اختيار  باأن  علماً  2016م.  عام 

الكهرباء اأو الم�سي قدماً في اإن�ساء محطة لتحلية المياه فقط.

�ست�ستمر ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه  في مراقبة نمو الطلب ال�سناعي على الطاقة الكهربائية 

ب�ساللة  ، وفي حالة ما اإذا كان النمو ي�سير وفقاً ل�سيناريو “الحالة المرتفعة” فقد يتطلب الأمر اإلى توفير �سعة 

اإنتاج الكهرباء موؤقتة في عام 2015م ، كما قد يتطلب الأمر ت�سييد م�سروع ثالث لإنتاج الطاقة الكهربائية 

في عام 2018م .

متطلبات الوقود:

بالن�سبة لل�سبكة الرئي�سية )MIS( ، فمن المتوقع اأن توؤدي تح�سينات الكفاءة في محطات اإنتاج الكهرباء اإلى 

تخفي�ش الطلب على الوقود بن�سبة )5%( �سنوياً حتى عام 2018م ، بالرغم من الزيادة في اإنتاج الكهرباء بن�سبة 

)8%(. هذا ومن المتوقع حدوث زيادة في ا�ستهالك الغاز في محطات الكهرباء وتحلية المياه الرئي�سية من )6( 

بليون متر مكعب قيا�سي في عام 2011م لي�سل اإلى )8٫2( بليون متر مكعب قيا�سي في عام 2018م.

فيما يتعلق “بمنطقة �ساللة” ، فمن المتوقع حدوث زيادة في متطلبات الغاز بن�سبة )4%( لت�سل اإلى )0٫8( 

بليون متر مكعب قيا�سي في عام 2018م حيث اأن متطلبات ال�ستهالك ال�سناعي من الطاقة الكهربائية ينمو 

ب�سكل مت�سارع ، و�سيتم الوفاء بمتطلبات المياه من خالل محطات التحلية الجديدة.

تتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه  باأن حجم احتياطيات الغاز الملتزم به على المدى المتو�سط 

بموجب  وذلك  2018م  عام  حتى  الطلب  لتغطية  كافية  المياه(  تحلية  من  بها  يرتبط  )وما  الكهرباء  لإنتاج 

في  عام 2015م  وحتى   ، المتوقعة”  “الحالة  �سيناريو  عام 2016م في  وحتى  المنخف�سة”.  “الحالة  �سيناريو 

اأما المتطلبات الإ�سافية من الغاز فتخ�سع لتاأكيدات وزارة النفط والغاز. من  �سيناريو “الحالة المرتفعة”.  

ال�سركة  تقوم  اأن  المرجح  فمن   ، الغاز  من  اإ�سافية  تخ�سي�ش كميات  اإمكانية  اخرى ففي حالة عدم  ناحية 

العمانية ل�سراء الطاقة والمياه  بو�سع خطط ل�سراء �سعة اإنتاج جديدة با�ستخدام اأنواع اأخرى من الوقود ، اأو 

ا�ستخدام الوقود ال�سائل في محطات معينة ، اأو النظر في بدائل اأخرى.

ال�ستراتيجية طويلة الأمد:

الطاقة  نظام  ملحاكاة  داخلية  اإمكانيات  بتطوير  2011م  عام  يف  واملياه   الطاقة  ل�رصاء  العمانية  ال�رصكة  قامت 

فيما  الأمد  ا�سرتاتيجية طويلة  تطوير  لال�ستمرار يف  ال�رصكة  وتخطط  الأمد.  التخطيط طويل  لدعم  الكهربائية 

يتعلق بتنويع الوقود وتوفريه  ، ودور الطاقات الكهربائية املتجددة ، والطاقة النووية ، والربط الإقليمي. 
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 )MIS( الف�سل الأول: ال�سبكة الرئي�سية

وجنوب  الباطنة  �سمال  محافظات  ومعظم  والبريمي  م�سقط  محافظتي    )MIS( الرئي�سية  ال�سبكة  تغطي 

الباطنة والداخلية و�سمال ال�سرقية وجنوب ال�سرقية والظاهرة وهي تخدم حوالي 600،000 م�سترك للكهرباء.

وتتكون ال�سبكة من عدد من مرافق اإنتاج الكهرباء تمتلكها وتقوم بت�سغيلها عدة �سركات، و�سبكة نقل مفردة 

تمتلكها  توزيع  �سبكات  وثالث   ، الكهرباء  لنقل  العمانية  ال�سركة  بت�سغيلها  وتقوم  تمتلكها  )132/220ك.ف( 

وتقوم بت�سغيلها كل من �سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�سركة مزون للكهرباء و�سركة مجان للكهرباء. يعمل 

“كمزودين للكهرباء مرخ�ش لهم” لتزويد الم�ستهلكين الحاليين والجدد  م�سغلو �سبكة توزيع الكهرباء اأي�ساً 

ال�سلطنة مع نظام  الرئي�سية )MIS( في  بالكهرباء في مناطق الخدمة الخا�سة بهم. وترتبط حاليا ال�سبكة 

كهرباء �سركة تنمية نفط عمان ، ومع �سبكة الكهرباء باإمارة اأبوظبي.

مياه  باإنتاج  اأي�ساً   )MIS( الرئي�سية  بال�سبكة  المربوطة  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  محطات  من  العديد  تقوم 

التحلية بالإ�سافة اإلى الكهرباء ، للوفاء بالمتطلبات الإقليمية “لدوائر المياه” الم�سوؤولة عن تزويد الم�ستهلكين 

بالمياه )بما في ذلك الهيئة العامة للكهرباء والمياه ومكتب تطوير �سحار و�سركة مجي�ش للخدمات ال�سناعية(.

الكهربائية  الطاقة  والمياه في تجميع متطلبات  الطاقة  العمانية ل�سراء  ال�سركة  به  الذي تقوم  الدور  ويتمثل 

ومياه التحلية الخا�سة بمزودي الكهرباء المرخ�ش لهم ودوائر المياه ، وال�سراء القت�سادي بالجملة لمتطلبات 

الطاقة الكهربائية ومياه التحلية من محطات الإنتاج المربوطة بال�سبكة الرئي�سية  )MIS( وال�سبكات الأخرى 

المربوطة بها. ويتطلب الأمر من ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه  التاأكد من توفير م�سادر كافية لإنتاج 

للوفاء  التحلية  مياه  �سراء  واأي�ساً   ، لها  المرخ�ش  الكهرباء  تزويد  �سركات  بطلبات  والوفاء  الكهربائية  الطاقة 

بمتطلبات دوائر المياه متى ما كان ذلك مجدياً.

الطلب على الكهرباء:  1-1

تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه  بتقييم الطلب على م�ستوى ال�سبكة الرئي�سية )MIS( ، بما 

في ذلك فاقد �سبكتي النقل والتوزيع مع م�ستوى اأحمال الم�ستهلكين. ولم�سايرة هذا النهج تقوم ال�سركة 

اإنتاج الكهرباء في نقاط تو�صيل االأحمال بال�صبكة، مع ا�صتبعاد اال�صتهالك الداخلي  بتقييم ناتج محطات 

للطاقة لت�سغيل المعدات الم�ساعدة بالمحطة. وهذه المقاربة ت�سمن الم�ساواة نحو تخطيط اإمدادات اإنتاج 

الكهرباء المطلوبة لمقابلة طلب الم�ستهلكين. ومع هذا ، فمن منظور ت�سغيل اأنظمة الطاقة الكهربائية 

اإنتاج  ومحطات  الفرعية  بالمحطات  العدادات  و�سع  نقطة  عن  والناتج  الكهرباء  على  الطلب  مقارنة  يتم   ،

الكهرباء. علماً باأن “اإجمالي الطلب” بال�سبكة في اأي وقت هو عبارة عن الناتج المقا�ش بالعدادات في جميع 

محطات اإنتاج الكهرباء ، بالرغم من اأنه يجب ا�ستهالك جزء من ناتج المحطة في ت�سغيل الأنظمة الم�ساعدة 

بالمحطة. وتعتبر ذروة الطلب في ال�سبكة �سافي ا�ستهالك المعدات الم�ساعدة والت�سدير اإلى اأي �سبكات 

اأخرى. ول يتم قيا�ش ا�ستهالك الأنظمة الم�ساعدة بالمحطة في ال�ساعة ب�سكل مبا�سر في بع�ش المحطات 

وفي هذه الحالة يجب تقدير كمية ال�ستهالك. ووفقاً لذلك ، فقد يكون هناك اختالفات بين تقارير ذروة الطلب 

حيث اأن ذلك يعتمد على كيفية و�سع تقديرات ا�ستهالك المعدات الم�ساعدة في كل محطة على حده.
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وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه  بتقييم ذروة الطلب بال�سبكة على اأ�سا�ش “اإجمالي الطلب 

وذلك   ، الكهربائية  الطاقة  من  بالمحطة  الم�ساعدة  المعدات  ا�ستهالك  ناق�ش  قيا�سه  تم  الذي  بال�سبكة” 

با�ستخدام القيا�ش الفعلي لال�ستهالك كلما اأمكن ذلك اأو القيمة الإ�سمية المحددة بالعقد عندما يتطلب 

الأمر و�سع تقديرات لهذا ال�ستهالك. ويتم التحقق من الناتج با�ستخدام منهجية اأ�س�ش الأحمال ، والو�سع في 

العتبار التوزيع المقا�ش واأحمال الجملة للم�ستهلك زائد فاقد ال�سبكة.

وت�ستخدم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه  نف�ش الأ�سلوب فيما يتعلق بتقدير الطلب على المياه ، 

وناتج محطات التحلية ، وا�ستهالك المعدات الم�ساعدة في المحطات التي تجمع بين اإنتاج الكهرباء وتحلية 

المياه.

الطلب التاريخي:

عاد نمو الطلب على الكهرباء في عام 2011م اإلى م�ستواه القوي ن�سبياً ، في اأعقاب النمو المعتدل في عام 

بن�سبة )10%( لي�سبح )3845(  الطلب  ذروة  ارتفعت  بالطق�ش. وقد  اإلى عوامل متعلقة  والذي يعزى   ، 2010م 

اإلى )2162( ميجاوات )ما يماثل 19 تيراوات  ارتفع متو�سط الطلب بن�سبة )12%( لي�سل  ، في حين  ميجاوات 

�ساعة من الطاقة الكهربائية(1. وقد جاء ذلك في اأعقاب نمو متو�سط الطلب بن�سبة )7%( في عام 2010م2  ، 

وبن�سبة 12 - 13%�سنوياً في عام 2008م وعام 2009م.

اإن عودة النمو على الطلب خالل العام الما�سي يعود جزئياً اإلى ا�سترداد النمو في عام 2010م والذي انخف�ش 

نتيجة لعوامل الطق�ش. ومع هذا ، فاإنه في �سوء تباطوؤ القت�ساد العالمي فاإننا نتوقع اأن يتماثل النمو على 

الطلب مع اتجاهات النمو على المدى البعيد بدلً من العودة اإلى النمو الكبير الذي حدث في عامي 2008م و 

2009م. 

وبالنظر اإلى فترة ال�سنوات الع�سر الأخيرة فاإن الطلب على الكهرباء في ال�سبكة الرئي�سية )MIS(  قد ارتفع 

بن�سبة تبلغ حوالي )9%( �سنوياً على مدى ال�سنوات الخم�ش ال�سابقة من عام 2006م اإلى 2011م ، وبن�سبة تبلغ 

حوالي )7%( �سنوياً عن ال�سنوات الع�سر من عام 2001م اإلى عام 2011م. وبوجه عام فاإن ذروة الطلب تماثلت مع 

متو�سط نمو الطلب على مدى ال�سنوات الما�سية بالرغم من اأن هذا النمو كان بمعدل اأقل ب�سكل طفيف 

الذي يعك�ش الرتفاع التدريجي لمعامل الحمل بال�سبكة )الن�سبة بين متو�سط الطلب وذروة الطلب(. وقد 

اإلى عام  الخم�ش من عام 2006م  ال�سنوات  على مدى  )10%( �سنوياً  تبلغ حوالي  بن�سبة  الطلب  ذروة  ارتفعت 

2011م ، وبن�سبة تبلغ حوالي )9%( �سنوياً على مدى ال�سنوات الع�سر من عام 2001م وحتى عام 2011م.

وتعك�ش هذه الأرقام الختالفات من �سنة اإلى اأخرى الناجمة عن التغير في الطق�ش كما حدث في عام 2010م 

والنمو المت�سارع وغير الطبيعي في عامي 2008م و2009م ، وهي تعتبر اأكثر تمثيالً لالتجاهات الفعلية. وتكيفاً 

مع تاأثيرات الطق�ش ، فاإن النمو في عام 2011م كان يتما�سى ب�سكل عام مع هذه التجاهات متو�سطة الأمد.

باأن ذروة الطلب )الإجمالية( يف عام 2011م )مبا يف ذلك ا�صتهالك املعدات  اأفادت ال�رصكة العمانية لنقل الكهرباء    1

امل�صاعدة داخل حمطات اإنتاج الكهرباء وحتلية املياه( بلغت )4،000( ميجاوات ومت ت�سجيلها يف ال�ساعة الثالثة بعد 

الظهر من يوم الأحد املوافق 18 يونيو. وقد بلغ �سايف تقديرات ذروة الطلب بعد ا�ستبعاد ا�ستهالك املعدات امل�ساعدة 

والت�سدير اإىل نظام كهرباء �رصكة تنمية نفط عمان  حوايل )3845( ميجاوات.

2  ارتفعت ذروة الطلب مبعدل 2% فقط يف عام 2010م ، بدعم من تاأثريات اإع�سار فيت وانخفا�ش حرارة اجلو اإىل اأقل من 

م�ستواها العادي خالل ال�سيف.
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تقديرات الطلب :

قامت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه باإعداد تقديراتها ب�ساأن الطلب على الكهرباء على مدى ال�سنوات 

ال�سبع بالت�ساور مع �سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء ، و�سركة مزون للكهرباء ، و�سركة مجان للكهرباء و�سركة 

كهرباء المناطق الريفية وغيرها من الجهات المعنية.

وتغطي هذه التقديرات كل من متو�سط الطلب )اأي الطاقة( وذروة الطلب والذي يعد اأكثر واقعية لغر�ش تقييم 

متطلبات ال�سعة. وهو ما يتفق مع الأ�س�ش التي تتعامل بها ال�سركة مع محطات الطاقة الكهربائية وتحلية 

المياه. 

وقد تم اإعداد تقديرات الطلب على اأ�سا�ش افترا�ش اإن طق�ش “اعتيادي” مع الو�سع في العتبار الخط الأ�سا�سي 

للنمو من النمط التاريخي خالل المدة من 5 اإلى 10�سنوات الما�سية. اإل اأن الأمر يتطلب اإدراك اأن التغييرات 

المناخية في اأي �سنة معينة يمكن اأن يكون له تاأثيرات جوهرية على الطلب على الكهرباء ، وخ�سو�ساً على 

ذروة الطلب - كما حدث في عام 2010م. ومع هذا ، فاإن تاأثير الطق�ش في ال�سنوات القادمة يعد اأمراً ل يمكن 

التيقن منه اأو التكهن به في اإعداد التقديرات.

بُنِيَت التقديرات من نتائج التحليالت المنف�سلة للطلب في �سبكة التوزيع ، والتي يتم تقييمها على اأ�س�ش 

 - الكبيرة  ال�سناعات  اأ�سا�ساً  تت�سمن  التي   - بالجملة  المعينة  والأحمال   ، منطقة  لكل  “كلية”  وا�سعة 

اأحمال  اأ�سا�ش  على  تقييمها  يتم  والتي  الكهربائية  الطاقة  اأو محطات  النقل  ب�سبكة  مبا�سرة  والمو�سولة 

محددة. 

المحرك  الخا�ش(  والقطاع  الحكومي  القطاع  ذلك  في  )بما  والخدمي  ال�سكني  القطاع  من  الطلب  يُمثِّل 

الأ�سا�سي للطلب على �سبكة التوزيع وذلك في جميع المناطق - نظراً للنمو الم�ستمر في عدد ال�سكان وعدد 

الم�ساكن والمن�ساآت ، والتنمية القت�سادية العامة والإن�ساءات الجديدة.

ويعزى النمو في الطلب من الأحمال المو�سلة مبا�سرة من ال�سبكة اإلى وجود الم�ستهلكين ال�سناعيين الجدد 

التنمية في ولية �سور. وقد تم  زيادة  اإمكانية  ، ولكن مع  اأ�سا�ساً حول ميناء �سحار ال�سناعي  ، المتمركزين 

عمل احتياطات محددة في التقديرات لمقابلة الطلب من محطات تحلية المياه المنف�سلة بذاتها والتي من 

المحتمل اأن يتم ت�سييدها في محافظتي م�سقط و�سمال الباطنة. 

  ،  ” المنخف�سة  “الحالة  ل�سيناريوهات  وفقاً  الطلب  توقعات  يمثل  التقديرات في �سكل مدى  تم عر�ش  وقد 

“الحالة المرتفعة” وبينهما “الطلب المتوقع”. ويو�سح ال�سكل )1( اأدناه ملخ�ش تلك التقديرات.

وبموجب “الطلب المتوقع” فمن المتوقع اأن يرتفع متو�سط الطلب من )2162( ميجاوات )19  تيراوات �ساعة( في 

ن�سبة متو�سطة  يمثل  ما  وهو   - عام 2018م  �ساعة( في  تيراوات   32،1( )3669( ميجاوات  اإلى  لي�سل  عام 2011م 

للنمو تبلغ حوالي )8%( �سنوياً. وبالمثل فمن المتوقع اأن ترتفع ذروة الطلب بنف�ش الن�سبة تقريباً )8%( �سنوياً ، حيث 

التوقعات  اإلى )6582( ميجاوات في عام 2018م. وتعك�ش هذه  ترتفع من )3845( ميجاوات في عام 2011م لت�سل 

حدوث انخفا�ش في معدل النمو بالمقارنة مع ن�سبة )9%( التي تم توقعها في تقرير ال�سبع �سنوات المقدم من 

ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه عن الفترة من عام 2011م اإلى عام 2017م. وهذه النظرة ت�سع في العتبار 

ا�ستمرار تباطوؤ القت�ساد العالمي خالفاً لما تم توقعه منذ عام م�سى، وفي ذات الوقت تم الو�سع في العتبار التزام 

الحكومة بتحفيز النمو القت�سادي من خالل ال�ستثمار في البنية الأ�سا�سية ، وفقاً لما يت�سح من مفردات الخطة 
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الفترة من  النمو عن  ن�سبة  تتما�سى مع متو�سط  )8%( �سنوياً  البالغة  النمو  ن�سبة  باأن  الأخيرة. علماً  الخم�سية 

عام 2000م اإلى عام 2010م ، برغم من اأنها اأقل من النمو المت�سارع الذي �سهدته ال�سنوات الأخيرة من هذه الفترة.

وبموجب �سيناريو “الحالة المنخف�سة” ، فاإن معدل النمو على المدى المتو�سط لكل من متو�سط الطلب 

وذروة الطلب ينخف�ش اإلى حوالي )6%( �سنوياً. ليعك�ش هذا ال�سيناريو بوجه عام اإمكانية تراجع النمو القت�سادي 

باأكبر مما كان متوقعاً ، ومن الممكن حدوث ذلك اإذا تراجعت اأ�سعار النفط نتيجة ل�ستمرار �سعف الأ�سواق في 

اأوربا واأمريكا ال�سمالية. وبغر�ش المقارنة ، فاإن معدل الزيادة البالغ )6%( �سنوياً بموجب هذا ال�سيناريو يعادل 

تقريباً ما �سهدناه خالل فترة الت�سعينيات.

وعلى العك�ش من ذلك ، فاإن �سيناريو “الحالة المرتفعة” يعك�ش بوجه عام اإمكانية ت�سارع النمو القت�سادي 

باأكبر مما كان متوقعاً ، وربما يحدث ذلك اإذا ارتفعت اأ�سعار النفط نتيجة للنمو القوي في الأ�سواق الأ�سيوية  

تم  فقد  المرتفعة”  “الحالة  �سيناريو  وبموجب  ال�سمالية.  واأمريكا  اأوروبا  في  القت�سادية  لالأزمة  حل  واإيجاد 

و�سع تقديرات متو�سط الطلب وذروة الطلب بزيادة يبلغ معدلها في المتو�سط حوالي )12%( �سنوياً خالل اأفق 

ال�سنوات ال�سبع ، بما في ذلك اإمكانية حدوث نمو مت�سارع لعدة �سنوات بالمقارنة مع ما �سهدته اأعوام 2008م 

و 2009م. ويتميز هذا ال�سيناريو بحدوث زيادة كبيرة في الأحمال ال�سناعية ، حيث اأن المناخ القت�سادي الإيجابي 

بالتوازي مع ا�ستقرار اأ�سعار الكهرباء المنخف�سة )المدعومة( ي�ساعدان على تطوير م�ساريع �سناعية تعتمد 

على الطاقة الكهربائية.

وبالرغم من اأن �سيناريو “الحالة المنخف�سة” و�سيناريو “الحالة المرتفعة” اأقل احتمالً عن �سيناريو الطلب 

المتوقع ، اإل اأن المق�سود بهما تو�سيح مدى معدلت الطلب الم�ستقبلي مقارنة مع تقديرات الطلب المتوقع 

ل�سراء  منا�سبة  ا�ستراتيجية  وتطوير  الإنتاج  تقييم متطلبات م�سادر  يجب  فاإنه  التقديرات  وفي �سوء هذه   ،

�سعة الإنتاج المطلوبة. وعلى وجه الخ�سو�ش ، يجب على موازنة الحاجة لأن يكون لديها خطة للوفاء بطلب 

�سيناريو “الحالة المرتفعة” بتكلفة منا�سبة اإذا طراأت مثل هذه الحالة )مع الو�سع في العتبار الوقت الم�سبق 

المطلوب ل�سراء مثل هذه ال�سعة( ، وفي ذات الوقت تخف�ش المخاطر باأن تجد ال�سركة نف�سها ملتزمة ب�سراء 

�سعة اإنتاج مكلفة تتجاوز ال�سعة المطلوبة اإذا �سار معدل الطلب وفقاً ل�سيناريو “الحالة المنخف�سة”.
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)MIS( تقديرات الطلب على الطاقة الكهربائية - ال�سبكة الرئي�سية )ال�سكل )1

 الفعلي  

2011
2012201320142015201620172018

معدل 

النمو %

الطلب المتوقع 

8%21622360258827782992320434343669متو�سط الطلب )ميجاوات(

7%19782157231924812655284330443260حمولت التوزيع

12%184203269296337362390409حمولت بالتو�سيل المبا�سر

8%19٫020٫722٫724٫326٫228٫130٫132٫1ال�سعة ال�سنوية )تيراوات/�ساعة(

8%38454216459450075374576061516582ذروة الطلب )ميجاوات(

 – ال�سابق 2011  البيان  التغير من 

2017 )ميجاوات(

غ/ م-203-167-120-72-114-163-220

 الطلب - الحالة المنخف�سة 

6%21622323244625892723290330633223متو�سط الطلب )ميجاوات(

6%19782122224423662495263127752927حمولت التوزيع

7%184201202223228272288296حمولت بالتو�سيل المبا�سر

6%19٫020٫421٫422٫723٫925٫526٫828٫2ال�سعة ال�سنوية )تيراوات/�ساعة(

6%38454115439646764947522755015791ذروة الطلب )ميجاوات(

 – ال�سابق 2011  البيان  التغير من 

2017 )ميجاوات(

غ/ م71-50-1865798999

 الطلب - الحالة المرتفعة

12%21622427269829623446406843614682متو�سط الطلب )ميجاوات(

9%19782197240626222858311734003709حمولت التوزيع

27%184230293340588951962973حمولت بالتو�سيل المبا�سر

12%19٫021٫323٫625٫930٫235٫738٫241٫0ال�سعة ال�سنوية )تيراوات/�ساعة(

11%38454320482753256173690874588059ذروة الطلب )ميجاوات(

 – ال�سابق 2011  البيان  التغير من 

2017 )ميجاوات(

غ/ م-324-261-276-687-430-312-441
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ربط ال�سبكة الرئي�سية )MIS( مع الدقم:

تقع مدينة الدقم واملناطق املحيطة بها حالياً �سمن منطقة اخلدمة اخلا�سة ب�رصكة كهرباء املناطق الريفية 

وهي غري مربوطة بال�سبكة الرئي�سية )MIS(. وتتمحور الرتتيبات احلالية الإمدادات الكهرباء حول حمطة كهرباء 

�سعة )67( ميجاوات تعمل بوقود الديزل وقامت �رصكة كهرباء املناطق الريفية بت�سغيلها موؤخراً.

ومع هذا ، فاإنه نتيجة لخطط الحكومة لتطوير مدينة �سناعية واقت�سادية رئي�سية حول ميناء الدقم البحري ، 

فمن المتوقع اأن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية ب�سكل �سريع خالل ال�سنوات القادمة. وقد قدمت �سركة 

كهرباء المناطق الريفية تقديرات تو�سح اأن ذروة الطلب �ستنمو اإلى حوالي )75( ميجاوات الى )100( ميجاوات 

في عام 2018م.

وقد تم �سابقاً تحديد مدينة الدقم كموقع محتمل لإن�ساء محطة كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية ، بغر�ش 

خدمة الطلب المحلي وتزويد ال�سبكة الرئي�سية )MIS( بالطاقة الكهربائية. وقد اأو�سح بيان ال�سنوات ال�سبع 

، ويعود ذلك  الرئي�سية )MIS( اعتبارا من عام 2015م وما يليه  اأنه بالإمكان ربط الدقم مع ال�سبكة  ال�سابق 

ب�سكل اإ�سا�سي اإلى التطوير المتوقع لمحطة كبرى لإنتاج الكهرباء بالدقم.

المتاحة  ال�ستراتيجية  البدائل  تقييم لمقارنة  باإجراء  والمياه حالياً  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  وتقوم 

لتطوير محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة الدقم ، وذلك مع اأو بدون الربط مع ال�سبكة الرئي�سية )MIS(  )و/

اأو اأنظمة الطاقة الكهربائية الأخرى المجاورة للدقم ، مثل �سبكة كهرباء �سركة تنمية نفط عمان( ، ومن 

المتوقع النتهاء من هذا التقييم بعد ن�سر هذا التقرير ، لذا فاإنه من غير الموؤكد ما اإذا كان الطلب على الطاقة 

الكهربائية في الدقم �سي�سبح من خالل ال�سبكة الرئي�سية )MIS( اأم ل. وبناءً عليه فقد تم ا�ستبعاد اإمكانية 

لل�سنوات  البيان  الواردة بهذا  التوقعات  )MIS(  في  الرئي�سية  ال�سبكة  الكهربائية من  بالطاقة  الدقم  تزويد 

ال�سبع القادمة. 

اأما في حالة ا�ستكمال ربط الدقم مع ال�سبكة الرئي�سية )MIS( خالل مدة ال�سنوات ال�سبع ، فعندئذ فاإن طلب 

  )MIS( الرئي�سية  بال�سبكة  الكهربائية  الطاقة  على  للطلب  اإ�سافياً  ي�سبح  الكهربائية  الطاقة  من  الدقم 

المو�سح اآنفاً وذلك اعتباراً من �سنة الربط. ومع هذا فاإنه وفقاً للتقديرات المقدمة من �سركة كهرباء المناطق 

الريفية ، فاإن اإ�سافة هذا الطلب �سيكون له تاأثيرات �سئيلة ن�سبياً على الم�ستويات العامة للطلب بال�سبكة 

الرئي�سية.

الت�سدير اإلى ال�سبكات المربوطة:

ترتبط ال�سبكة الرئي�سية )MIS( مع �سبكة الكهرباء الخا�سة ب�سركة تنمية نفط عمان في نزوى عن طريق 

خط )132ك.ف( ومع نظام الكهرباء باإمارة اأبو ظبي من خالل خط )220ك.ف(.

حالية  ترتيبات  توجد  ل  باأنه  علماً   ، الكهرباء  اإنتاج  احتياطي  تقا�سم  اإمكانية  في  الربط  هذا  فوائد  وتتمثل 

ال�سبكة  في  الطلب  تقديرات  فاإن  وعليه  الربط.  �سبكة  خالل  من  للطاقة  التجاري  ال�ستيراد  اأو  للت�سدير 

الرئي�سية )MIS( )المو�سحة اأعاله( تت�سمن تقديرات الطلب في ال�سبكة الرئي�سية )MIS( فقط. ومع هذا فاإن 

هذا الربط يعطي فر�سة لعمليات التبادل التجاري للطاقة م�ستقبالً ، وفي هذه الحالة �سيكون لذلك تاأثيرات 

.)MIS( على الطلب المتوقع الذي يتم تلبيته من خالل م�سادر اإنتاج الكهرباء بال�سبكة الرئي�سية
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م�سادر اإنتاج الطاقة الكهربائية  2-1

م�سادر الطاقة الكهربائية:

لمقابلة الطلب على الكهرباء بال�سبكة الرئي�سية )MIS( ، تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه 

ب�سراء الطاقة الكهربائية من عدة م�سادر من خالل اتفاقيات ل�سراء الطاقة الكهربائية ، واتفاقيات ل�سراء 

الطاقة الكهربائية والمياه وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. علماً باأن الترتيبات التعاقدية التي بموجبها 

 ، اإلى �سعة موؤكدة  يتم تق�سيمها  التفاقيات قد  تلك  الكهربائية بموجب  الطاقة  ال�سركة على  تح�سل 

لأغرا�ش  ت�ستخدم  الم�سطلحات  اأن هذه  ، حيث  وطاقة فقط   ، موؤكدة  غير  و�سعة   ، الحتياطي  وتقا�سم 

تخطيط اإنتاج الكهرباء. 

الرئي�سية  بال�سبكة  المرتبطة  المياه(  )وتحلية  الكهربائية  الطاقة  محطات  جميع  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر 

اإنتاج الكهرباء محددة )بالميجاوات( عند الطلب ، ويتم توزيعها عن  )MIS( ملتزمة تعاقدياً بتوفير �سعة 

طريق ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء ، وللحفاظ على م�ستوى محدد من الطاقة الكهربائية المتوفرة.  

وهذه العقود هي عقود لتوفير �سعة موؤكدة ، ويمكن تعريفها اأي�ساً “بال�سعة المتعاقد عليها” كما اأن اإنتاج 

الكهرباء الموؤقت ينتمي اأي�ساً اإلى هذه المجموعة من العقود.

اأخرى في حالة  كما تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه ب�سراء الطاقة الكهربائية من م�سادر 

هذه  تعريف  ويمكن   . كافية  لم�سادر  للتخطيط  موثوقية  توفير  على  التعاقدية  الترتيبات  قدرة  عدم 
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الم�سادر ب�سكل جماعي “بم�سادر غير موؤكدة”. وهي تت�سمن حالياً ترتيبات تقا�سم الحتياطي مع اأنظمة 

اأو �سراء الطاقة الكهربائية  ال�سعة  ، وتبادل  الأنظمة  الربط مع تلك  الأخرى من خالل  الطاقة الكهربائية 

لتوفير الطاقة الكهربائية  اأ�سا�ساً  اإنتاج الكهرباء خا�سة بها ت�ستخدم  التي لديها مرافق  من ال�سناعات 

لتلك ال�سناعات. وفي هذه الحالت ل يتم اللتزام بتوفير �سعة محددة لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة 

والمياه  الكهربائية  الطاقة  ل�سراء  العمانية  لل�سركة  التي يمكن  المتوفرة  وال�سعة   ، والمياه  الكهربائية 

ا�ستخدامها في اأي وقت معين تخ�سع لتوفير ال�سعة الالزمة ل�ستخدام الطرف الآخر اأولً. وهذه الم�سادر 

توفر الموثوقية في ال�سبكة الرئي�سية )MIS( ، حيث اأن هذه ال�سعة تكون متاحة وفقاً لجداول زمنية يتم 

التفاق عليها م�سبقاً )بالرغم من عدم اللتزام باأنها �سعة قابلة للتوزيع(. والأهم من ذلك فاإن بع�ش هذه 

الم�سادر قد تتيح الفر�سة للتعاقد على �سعة موؤكدة قابلة للتوزيع )مثل القيام بالربط مع تلك الم�سادر( 

في الم�ستقبل.

بالإ�سافة اإلى الم�سادر التي تم التعاقد معها حالياً ، فاإن هناك “م�سادر محتملة” تنظر ال�سركة العمانية 

ل�سراء الطاقة والمياه فيها. على �سبيل المثال ، بالن�سبة لبع�ش وحدات اإنتاج الكهرباء �سمن المحطات 

ال�سبع �سنوات  الكهربائية معها خالل فترة  الطاقة  اتفاقيات �سراء  والتي تنتهي   ، المتعاقد معها حالياً 

الحالية ، ويجب على ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه النظر في ال�سماح بخروج تلك الوحدات من 

الخدمة ، اأو تمديد مدة العقد ، اأو التعاقد على تجديدها اأو اإجراء تعديالت عليها لتح�سين الأداء. وهذه الفئة 

تت�سمن اأي�ساً الم�سادر التي تخ�سع حالياً للتقييم اأو التي تم البدء في اإجراءات طرح مناق�سات ب�ساأنها 

اإل اأنها لم ت�ستكمل بعد.

ال�سعة المتعاقد عليها:

اتفاقية  ع�سرة  اأحد  �سمن  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  عليها  تعاقدت  التي  ال�سعة  تدخل 

ل�سراء الطاقة الكهربائية )والمياه( تتعلق ثالث اتفاقيات منها بمحطات قيد الإن�ساء. ويو�سح الجدول )1(  

تفا�سيل تلك المحطات.
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 )MIS( بال�سبكة الرئي�سية )الجدول )1( تفا�سيل اتفاقيات �سراء الطاقة الكهربائية )والمياه

تاريخ انتهاء نوع المحطةو�سع المحطةمالك المحطةنوع التعاقدالمحطة

العقد*

اتفاقية الغبرة

ل�سراء الطاقة 

الكهربائية 

والمياه

�سركة الغبرة للكهرباء 

وتحلية المياه )�ش.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة مفتوحة تعمل

/ البخار

وحدة التبخير الوم�سي

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاحتياطي(

2018

اتفاقية الر�سيل

ل�سراء الطاقة 

الكهربائية

�سركة الر�سيل 

للطاقة)�ش.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة مفتوحةتعمل

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاحتياطي(

2022

اتفاقية وادي الجزي

ل�سراء الطاقة 

الكهربائية

�سركة وادي الجزي 

للكهرباء)�ش.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة مفتوحةتعمل

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاحتياطي(

2020

اتفاقية منح

ل�سراء الطاقة 

الكهربائية

ال�سركة المتحدة للطاقة 

)�ش.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة مفتوحةتعمل

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاحتياطي(

2020

اتفاقية الكامل

ل�سراء الطاقة 

الكهربائية

�سركة كهرباء الكامل 

)�ش.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة مفتوحةتعمل

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاحتياطي(

2017

اتفاقية بركاء )1(

ل�سراء الطاقة 

الكهربائية 

والمياه

التوربينة الغازية ذات الدورة المركبة تعملاأكوا للطاقة )�ش.م.ع.م(

وحدة التبخير الوم�سي

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاحتياطي(

2018

اتفاقية �سحار )1(

ل�سراء الطاقة 

الكهربائية 

والمياه

�سركة كهرباء �سحار 

)�ش.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة المركبة تعمل

وحدة التبخير الوم�سي

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاحتياطي(

2022

اتفاقية بركاء )2(

ل�سراء الطاقة 

الكهربائية 

والمياه

اإ�ش.اإم.اإن بركاء للطاقة 

)�ش.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة المركبة تعمل

التحلية بالتنا�سح العك�سي 

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاحتياطي(

2024

اتفاقية �سحار )2(

ل�سراء الطاقة 

الكهربائية

�سركة كهرباء الباطنة 

)�ش.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة المركبة قيد الت�سييد

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كوقود ثانوي اأو 

احتياطي(

2028

اتفاقية بركاء )3(

ل�سراء الطاقة 

الكهربائية

�سركة ال�سويدي للطاقة 

)�ش.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة المركبة قيد الت�سييد

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كوقود ثانوي اأو 

احتياطي(

2028

اتفاقية �سور

ل�سراء  الطاقة 

الكهربائية 

�سركة فونك�ش للطاقة 

)�ش.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة المركبة قيد الت�سييد

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كوقود احتياطي(

 2029

* تنتهي العقود في جميع الحالت قبل حلول ف�سل ال�سيف في ال�سنة المو�سحة.
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يت�سمن ال�سكل )2( ال�سعة بالميجاوات التي من المتوقع توفيرها بموجب اتفاقيات �سراء الطاقة الكهربائية 

)والمياه( خالل الفترة من عام 2012م اإلى عام 2018م. وكما هو مو�سح بال�سكل حيث يرتفع اإجمالي ال�سعة 

المتعاقد عليها من  )4807( ميجاوات في عام 2012م اإلى )6910( ميجاوات كحد اأق�سى في عام 2014م ، قبل 

اأن ينخف�ش اإلى )5844( ميجاوات في عام 2018م. وفي ما يلي قائمة بالم�ساريع الرئي�سية التي �سيتم تطويرها 

على مدى �سبع �سنوات هي:

يتم  اأن  املقرر  ومن  االإن�صاء  قيد  حالياً  وتعترب  الثالثة(  )املرحلة  وبركاء  الثانية(  )املرحلة  �صحار  حمطتي  	•

ت�سغليها على مراحل خالل عامي 2012م و 2013م – حيث �سي�سيف كل منها نحو  )495( ميجاوات  يف 

عام 2012م و )250( ميجاوات اأخرى يف عام 2013م اأي باإجمايل �سعة اإ�سافية ي�سل اإىل )1490( ميجاوات.

حمطة كهرباء �صور وهي قيد الت�صييد حالياً ومن املقرر البدء يف ت�صغليها مرحلياً يف عام 2013م وعام  	•

كما  2013م  عام  يف  ميجاوات   )433( ت�سيف  غازيتني  توربينتني  على  الأوىل  املرحلة  وت�ستمل   - 2014م 

ت�سيف )1567( ميجاوات اأخرى يف عام 2014م كمرحلة ثانية من اإجمايل ال�سعة امل�سافة والبالغة )2000( 

ميجاوات.

�سوف ينتهي التعاقد على بع�ش وحدات الإنتاج القدمية بالغربة وذلك بعد �سيف عام 2012م وعام 2013م   •

، و )90( ميجاوات على التوايل )وقد قامت �رصكة  ، مما يرتتب عليه تخفي�س ال�صعة مبقدار )150( ميجاوات 

الغربة للكهرباء وحتلية املياه باإبالغ ال�رصكة العمانية ل�رصاء الطاقة واملياه باأنه نظراً لقدم هذه الوحدات فمن 

املقرر ال�ستغناء عنها نهائياً مع نهاية التعاقد عليها(. اأما بقية الوحدات ف�سوف ينتهي عقدها قبل �سيف 

2018م مما يوؤدي اإىل تخفي�س ال�صعة مبقدار )235( ميجاوات ما مل يتم جتديد العقد.

وباملثل ، �سوف ينتهي التعاقد على العديد من وحدات الإنتاج القدمية بوادي اجلزي وذلك بعد �سيف عام  	•

2012م وعام 2014م - ونظراً لعدم وجود متديد للتعاقد ، فاإن ذلك �سوف يرتتب عليه تخفي�ش يف ال�سعة 

مبقدار )80( ميجاوات ، و )88( ميجاوات يف عام 2013م وعام 2015م على التوايل )العقود املنتهية يف عام 

2012م مت متديدها ل�سنة واحدة(.

انتهاء اتفاقية �رشاء الطاقة الكهربائية اخلا�صة مبحطة كهرباء الكامل قبل �صيف عام 2017م ، مما يوؤدي  	•

اإىل تخفي�س ال�صعة مبقدار )282( ميجاوات يف عام 2017م.

انتهاء اتفاقية �رشاء الطاقة الكهربائية اخلا�صة مبحطة كهرباء بركاء )1(  قبل �سيف عام 2018م مما يوؤدي  	•

اإىل تخفي�س ال�صعة مبقدار )435( ميجاوات يف عام 2018م.

ومن اجلدير بالذكر اأن هناك حزمة من الرتتيبات املوؤقتة ب�ساأن توفري �سعة اإنتاجية على املدى املتو�سط التي  	•

ت�ستمر حتى عام 2012م فقط واإذا مل يتم متديدها �سوف يرتتب على ذلك تخفي�ش اإجمايل ال�سعة بنحو 

)70( ميجاوات يف عام 2013م - وتت�سمن تلك الرتتيبات ق�سرية الأمد رفع ال�سعة املتعاقد عليها يف بركاء 

)1( و الكامل والتن�سيق مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه لتاأمني �سعة اإ�سافية من بركاء )2( من خالل 

تخفي�ش اإنتاج مياه التحلية خالل فرتات الذروة.
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2012201320142015201620172018

�سافي ميجاوات*

ال�سعة المتعاقد 

عليها حاليا

-475325235235235235الغبرة

687687687687687687687الر�سيل

325245245157157157157وادي الجزي

273273273273273273273منح

--297282282282282**الكامل

-450435435435435435**بركاء 1

600590590590590590590**�سحار 1

710679679678678678678**بركاء 2

495745742740739738738�سحار 2

495745742740739738738بركاء 3

43320001992198819851983-�سور

4807543969106809680365165844المجموع

---9909331567الإ�سافات

الخ�سم )وحدات 

انتهى تعاقدها(

-301961016287672

*يتم ت�سنيف جميع ال�سعات على اأ�سا�ش ال�سافي )اأي بعد اإ�ستبعاد الطاقة الكهربائية الم�ستخدمة داخل المحطة( في درجة الحرارة 

المحيطة تبلغ 45 درجة مئوية .

**العقود ق�سيرة الأمد لزيادة ال�سعة والتي تنتهي بعد ذروة الأحمال في �سيف عام 2012م تت�سمن: 15 ميجاوات من الكامل ، و15 ميجاوات 

من بركاء ،  10 ميجاوات من �سحار 1 ، وترتيبات مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه للح�سول على 30 ميجاوات للطوارئ من بركاء )2( من 

خالل تخفي�ش ناتج مياه التحلية ب�سكل موؤقت.

 )MIS( ال�سعة الإنتاجية المتعاقد عليها - ال�سبكة الرئي�سية )ال�سكل )2
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ال�سعة غير الموؤكدة المتعاقد عليها:

، فقد تعاقدت ال�سركة العمانية ل�سراء  اأعاله  لما تم تو�سيحه  اإلى ال�سعة المتعاقد عليها وفقاً  بالإ�سافة 

الطاقة والمياه مع م�سادر اأخرى للطاقة بال�سبكة الرئي�سية )MIS( ، بالرغم من اأن تلك العقود ل تمثل التزاماً 

بتوفير �سعة اإنتاج الكهرباء موؤكدة ، وهي ت�ستمل على الآتي:

خط الربط )220( ك.ف مع �سبكة كهرباء اأبو ظبي يف الوا�سط. 	•

خط الربط )132( ك.ف مع �سبكة كهرباء �رصكة تنمية نفط عمان يف نزوى. 	•

فائ�ش اإنتاج ال�رصكات ال�سناعية )واأطراف اأخرى( التي لديها مرافق اإنتاج الكهرباء خا�سة بها وت�ستخدم  	•

اأ�سا�ساً لتوفري احتياجات تلك ال�رصكات من الطاقة الكهربائية.

تم النتهاء من اإن�ساء خط الربط )220( ك.ف بين ال�سبكة الرئي�سية )MIS( و�سبكة كهرباء اأبوظبي في عام 

2011م والخط في و�سع الت�سغيل حالياً. علماً باأن هذا الخط ثنائي الدائرة يمكنه نقل حوالي )200( ميجاوات 

احتياطي  توفر  �سريطة  الحتياطي  تبادل  دعم  هو  الربط  هذا  من  الرئي�سي  والغر�ش  الكهربائية.  الطاقة  من 

في اأي من ال�سبكتين. وتتوقع �سركة اأبو ظبي للنقل والتحكم اإ�سناد م�سروع في عام 2012 لرفع كفاءة خط 

الربط من الإمارات اإلى )400( ك.ف. و�سيترتب على ذلك رفع كفاءة ال�سعة المتبادلة اإلى )400( ميجاوات في 

عام 2015م.

ربط  خط  طريق  عن  عمان  نفط  تنمية  �سركة  كهرباء  �سبكة  مع  اي�ساً   )MIS( الرئي�سية  ال�سبكة  ربط  تم 

مفرد )132ك.ف( ب�سعة نقل تبلغ حوالي )60( ميجاوات. والهدف الرئي�سي من وراء هذا الربط هو دعم اتفاقية 

تقا�سم الحتياطي فيما بين ال�سبكة الرئي�سية )MIS( و�سبكة �سركة تنمية نفط عمان ، بما يتيح المزيد من 

العتمادية بال�سبكتين من خالل تمكين كل �سبكة من الح�سول على الحتياطي غير الم�ستخدم بال�سبكة 

الأخرى في الحالت الطارئة. وبناءً عليه ، فاإن هناك حوالي )60( ميجاوات من الطاقة الكهربائية متاحة لدعم 

ال�سبكة الرئي�سية )MIS( للم�ساعدة في التعامل مع الحالت الطارئة ، �سريطة توفر فائ�ش الإنتاج ب�سبكة 

كهرباء �سركة تنمية نفط عمان. 
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نفط  تنمية  و�سركة  اأبو ظبي  الربط مع �سبكة كهرباء  فاإن خطي   ، الحتياطي  تقا�سم  دعم  اإلى  وبالإ�سافة 

الن�سبية لإنتاج الكهرباء في كال  التكلفة  اأ�سا�ش  ، على  م�ستقبالً  “التجاري”  اإمكانية لال�ستيراد  عمان يوفرا 

ال�سبكتين. ومع هذا فلم يتم التخطيط حالياً لإجراء ا�ستيراد من هذا النوع ، كما اأنه ل توجد حالياً كفاية من 

الوقود لتوفير فائ�ش في ال�سبكتين لاللتزام بتوفير �سعة موؤكدة يتم التعاقد عليها.

هناك العديد من ال�سناعات التي لديها محطات اإنتاج خا�سة بها مو�سولة بال�سبكة الرئي�سية )MIS( ولديها 

من حين لآخر طاقة فائ�سة ويمكن لل�سركة �سراء هذا الفائ�ش وا�ستخدامه بال�سبكة الرئي�سية )MIS(. وعلى 

وجه التحديد ، فاإن ال�سركة لديها اتفاقيات مع �سركة �سحار لالألمونيوم حيث تقوم ال�سركة بت�سدير حوالي 

)300( ميجاوات لل�سبكة الرئي�سية )MIS( خالل ال�سيف وتقوم با�ستيراد نف�ش كمية الطاقة الكهربائية من 

اإدارة  ويتم  تحديده.  يتم  �سنوي  لبرنامج  وفقاً  ال�ستاء  �سهور  خالل  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة 

الكهربائية  الطاقة  مع  الم�سدرة  الكهربائية  الطاقة  موازنة  ي�سمن  بما  الت�سغيل  وعمليات  البرنامج  هذا 

باإمكانها  ي�سبح  لالألمونيوم  �سحار  �سركة  اأن  حيث  الطرفين:  م�سلحة  تخدم  التفاقيات  وهذه  الم�ستوردة. 

جدولة اأعمال ال�سيانة في وحدات اإنتاج الكهرباء الخا�سة بها كما تح�سل على موثوقية الإمدادات في حين 

اأن ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه تح�سل على م�سدر فعال لإنتاج الكهرباء خالل اأ�سهر ال�سيف.

اأما التفاقيات مع ال�سركات ال�سناعية الأخرى تتراوح بين ال�سراء القت�سادي لفائ�ش اإنتاج الكهرباء عند توفره ، 

و�سراء مجدول للفائ�ش ل�سعة الذروة )عند توفرها(. وهذه التفاقيات هي اتفاقيات ق�سيرة الأمد بوجه عام )من 

�صنة اإلى ثالث �صنوات( وباالإمكان تجديدها اإذا ما بقي فائ�س ال�صعة متوفراً ، وتم االتفاق على ال�صروط التجارية 

والت�سغيلية. 

تجدر الإ�سارة اإلى اأن جميع التفاقيات الخا�سة بفائ�ش ال�سعة المتعاقد عليها من ال�سناعات من المقرر اأن 

تنتهي مع نهاية عام 2012م: حيث من المتوقع تجديد التعاقد مع �سركة �سحار لالألومنيوم )300 ميجاوات( 

و�سركة عمان للتعدين )20 ميجاوات( وقد يكون ذلك وفقاً ل�صروط معدلة ، في حين اأن �صركة عمان للم�صافي 

والبتروكيماويات )15 ميجاوات( تخطط لعدم تجديد التفاقية حيث اأنها تحتاج لهذه ال�سعة للوفاء بمتطلبات 

القت�سادي  لل�سراء  اتفاقيات  اأبرمت  قد  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  اأن  كما  بال�سركة.  الإنتاج 

، ومن  الدفاع  ووزارة  الهندية لالأ�سمدة )�ش.م.ع.م(  العمانية  وال�سركة   ، مع �سركة عمان لالإ�سمنت )�ش.م.ع.ع( 

المتوقع اأن يتم تجديد هذه التفاقيات �سنوياً. هذه التفاقيات الأخرى تعتبر اتفاقيات ل�سراء الطاقة الكهربائية 

 )5( اإلى  ت�سل  في حدود  للطوارئ  احتياطية  تعتبر م�سادر  اأي�ساً  فاإنه  هذا  ومع   ، لل�سبكة(  )بتعريفة مفيدة 

ميجاوات �سريطة توافر هذه ال�سعة.

ومن الجدير بالذكر اإن اإمكانية الح�سول على هذا الفائ�ش من الطاقة الكهربائية مفيد من ناحيتين  الناحية 

اإلى هام�ش احتياطي الطاقة  اإ�سافة   ،  )MIS( الرئي�سية  بال�سبكة  الأولى هو توفير م�سدر احتياطي للطاقة 

الكهربائية الذي توفره ال�سعة المتعاقد عليها من قبل ال�سركة. وثانياً ، يمكن لهذه الم�سادر اأن تكون م�سادر 

اقت�سادية للطاقة في بع�ش الحالت ، من خالل توفير طاقة قليلة التكلفة لل�سبكة الرئي�سية )MIS( بدلً 

من الطاقة الكهربائية مرتفعة التكلفة التي يتم توفيرها من �سعة الإنتاج المتعاقد عليها ، وعليه ي�سبح 

مع  الحالية  التفاقيات  باأن  علماً   .)MIS( الرئي�سية  بال�سبكة  للطاقة  العامة  التكلفة  تخفي�ش  بالإمكان 

الأطراف المعنية تم ت�سميمها تحديداً بما يتيح الح�سول على هذه الفوائد. 
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الم�سادر المحتملة:

بالإ�سافة اإلى ال�سعة المتعاقد عليها والمو�سحة اأعاله ، فاإن ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه لديها 

اإمكانية الح�سول على م�سادر اأخرى للطاقة بال�سبكة الرئي�سية )MIS( وتت�سمن التالي: 

متديد العقود ، مثل جتديد عقود وحدات اإنتاج الكهرباء املقرر انتهاء التعاقد معها.  	•

ال�سعة اجلديدة التي يتم التعاقد عليها. 	•

اإنتاج الكهرباء املوؤقت . 	•

�رصاء �سعة من ال�سبكات املربوطة بال�سبكة الرئي�سية )MIS( ، اأو �رصاء �سعة من ال�رصكات ال�سناعية  	•

التي لديها وحدات اإنتاج الكهرباء خا�سة بها.

اأن مالك المحطة قد يعر�ش على  اإل   ، وتمثل العقود المحتمل تمديدها ال�سعة التي ينتهي التعاقد عليها 

ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة والمياه تمديد مدة التعاقد )�صريطة االتفاق على ال�صروط التجارية وا�صتيفاء 

المتطلبات القانونية(. وتعتبر هذه م�سادر لل�سعة التي من الممكن التعاقد عليها ، وتنظر ال�سركة العمانية 

ل�سراء الطاقة والمياه في مثل هذه الخيارات عند التعاقد على �سعة اإنتاج الكهرباء جديدة.

العقود المحتمل تمديدها تت�سمن ال�سعة بمحطة وادي الجزي ، الكامل وبركاء )1( والتي تنتهي عقودها خالل 

ال�سنوات القادمة. وقد اأو�سحت المناق�سات التمهيدية مع اأ�سحاب تلك المحطات باأنهم �سيعر�سون نف�ش 

ال�سعة على ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه بعد انتهاء مدة العقود الحالية. وهذه الفئة تت�سمن 

اي�ساً اإمكانية تمديد ال�سعة الموؤقتة المتعاقد عليها من محطة بركاء )1( و�سحار )1( والكامل ، والتي ينتهي 

التعاقد عليها بعد �سيف عام 2012م. والجدول رقم )2( اأدناه يلخ�ش هذه الم�سادر:

الجدول )2( العقود المحتمل تمديدها

2012201320142015201620172018

ال�سافي )ميجاوات(*

8080168168168168-وادي الجزي

15151515297297-الكامل

1515151515450-بركاء )1(

101010101010-�سحار )1(

120120208208490925-الإجمالي

* تم ت�سنيف ال�سعة على اأ�سا�ش ال�سعة ال�سافية )اأي بعد ا�ستبعاد ا�ستهالك المعدات الم�ساعدة من  

الكهرباء داخل المحطة( في درجة حرارة محيطة تبلغ 45 درجة مئوية.
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من ناحية اأخرى فاإنه بالإمكان تمديد الترتيبات الحالية مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه ومحطة بركاء )2( 

ب�ساأن توفير احتياطي للطوارئ بعد تاريخ النتهاء في عام 2012م. وهذا يتيح لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة 

الكهربائية والمياه اإمكانية الح�سول على �سعة اإ�سافية تتراوح بين )20( اإلى )25( ميجاوات من محطة بركاء 

)2( من خالل تخفي�ش ناتج محطة مياه التحلية  مع اإدراك اأن ذلك قد يتم لعدة �ساعات فقط في اأوقات ذروة 

الطلب على الكهرباء ، مع الو�سع في العتبار توفر �سعة كافية من المياه بال�سبكة.

تنظر ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه حالياً في عدة بدائل ب�ساأن ال�سعة الجديدة التي يمكن التعاقد 

عليها ، ومبادرة الحكومة لت�سجيع تطوير م�سروع اأو اأكثر من م�ساريع الطاقة ال�سم�سية يتم ربطها بال�سبكة 

في  الم�سي قدماً  النهائية على  الحكومة موافقتها  تبدى  اأن  وبعد  البدائل.  اأحد هذه  يعد   )MIS( الرئي�سية 

الم�سروع  فمن المرجح اإ�سراك ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه في طرح مناق�سة تناف�سية لتوفير 

�سعة اإنتاج تبلغ حوالي )200( ميجاوات من الطاقة ال�سم�سية وربطها بال�سبكة الرئي�سية )MIS( ومن المرجح 

دخولها الخدمة في عام 2015م. ومع هذا ، وفي حين اأنه من المتوقع اإن يتم اللتزام بتوفير هذه ال�سعة لل�سركة 

العمانية ل�سراء الطاقة الكهربائية والمياه من خالل اتفاقية ل�سراء الطاقة الكهربائية ، فاإن مخاطر النقطاع 

الم�ساحبة لإنتاج الطاقة ال�سم�سية )ما لم يتم تخفيفها من خالل تخزين الطاقة الكهربائية( قد توؤدي اإلى 

اأن ت�سبح “ال�سعة الفعلية” للمحطات اأقل من �سعتها الأ�سمية.

لقد طرحت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه مناق�سة تناف�سية خالل عام 2011م  لتوفير �سعة اإنتاج 

موؤقتة ل�سيف عام 2012م. ويهدف هذا الإجراء اإلى مواجهة مخاطر احتمال تاأخر الح�سول على طاقة مبكرة 

�سواء من م�سروع بركاء )3( اأو �سحار )2(. وت�سع خطة الطوارئ المعتمدة في العتبار مدة تاأخير من �سهر اإلى 

، وعليه فاإنها لن تلحق بذروة الطلب خالل ال�سيف  اأي من الموقعين  اأو وحدتين في  �سهرين لت�سغيل وحدة 

اأبرمت ال�سركة العمانية ل�سراء  اأو يونيو. ونتيجة لعملية ال�سراء هذه ، فقد  الذي يحدث عادة في �سهر مايو 

الطاقة والمياه اتفاقيات �سراء طاقة خالل الربع الأول من عام 2012م لتوفير حوالي )300( ميجاوات من ال�سعة 

المتعاقد عليها ، مما يترتب عليه تكملة كمية ال�سعة المتعاقد عليها لعام 2012م.

فائ�ش  �سراء  اتفاقيات  لتمديد  تخطط  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  فاإن   ، �سابقاً  اأو�سحنا  وكما 

ال�سناعة من اإنتاج الكهرباء اإذا بقي هذا الفائ�ش متاحاً. وهذه الترتيبات بالإ�سافة اإلى ترتيبات تقا�سم الحتياطي 

مع ال�سبكات المجاورة )�سركة تنمية نفط عمان ، و�سركة كهرباء اأبو ظبي( تمثل احتياطي محتمل للطوارئ.

ملخ�س :

يو�سح ال�سكل رقم )3( ملخ�ش اإجمالي لم�سادر الإنتاج التي تتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه 

ذلك  في  بما   ، 2018م  عام  اإلى  2012م  عام  من  الفترة  خالل   )MIS( الرئي�سية  ال�سبكة  في  عليها  الح�سول 

باأن الم�سادر المحتملة قد تم ت�سنيفها  “الممكن التعاقد عليها”. علماً  ال�سعة المتعاقد عليها وال�سعة 

ك�سعة متعاقد عليها )تمديد التعاقد ، واإنتاج الكهرباء الموؤقت ، والمحطات المخطط دخولها الخدمة( في 

مقابل الم�سادر غير الموؤكدة ، حيث يتم اعتبارها كاحتياطي للطوارئ. والتي قد تعطي موؤ�سراً لمدى حجم 

الحتياطي الإ�سافي الذي يمكن توفيره في الحالت الطارئة خالل فترة اأعداد التوقعات. 
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)MIS( اإجمالي م�سادر اإنتاج الطاقة الكهربائية - ال�سبكة الرئي�سية )ال�سكل )3

2012201320142015201620172018

�سافي ميجاوات

ال�سعة المتعاقد عليها

4807543969106809680365165844ال�سعة المتعاقد عليها حاليا )التفا�سيل في ال�سكل 2(

 �سعة »محتملة التعاقد«

120120208208490925-العقود المحتمل تمديدها )التفا�سيل في ال�سكل 2(

------300وحدات موؤقتة تعمل بوقود الديزل

200200200----م�ساريع تعمل بالطاقة ال�سم�سية

5107555970307017721172066969اإجمالي ال�سعة الممكن  التعاقد عليها

احتياطي الطوارئ 

ترتيبات لتخفي�ش موؤقت في اإنتاج مياه 

التحلية*:

25252525252525بركاء )2(

اتفاقيات تقا�سم الحتياطي:

60606060606060�سركة تنمية نفط عمان

200200200400400400400كهرباء اإمارة اأبوظبي

اتفاقيات فائ�ش اإنتاج الكهرباء*:

300300300300300300300�سركة �سحار المنيوم

------15ال�سركة العمانية للم�سافي والبتروكيماويات

20202020202020�سركة عمان للتعدين

0-05-05-05-05-05-05-5�سركة اأ�سمنت عمان 

0-05-05-05-05-05-05-5ال�سركة العمانية الهندية لل�سماد

0-05-05-05-05-05-05-5وزارة الدفاع

635620620820820820820اإجمالي احتياطي الطوارئ

5742617976507837803180267789اإجمالي م�سادر الطاقة الكهربائية

2012م.  عام  في  التحلية  مياه  لإنتاج  الموؤقت  والتخفي�ش  الكهرباء  اإنتاج  فائ�ش  ب�ساأن  الحالية  الترتيبات  تنتهي  *�سوف 

وبالن�سبة لما بعد عام 2012م  فمن المفتر�ش اإمكانية تمديد التعاقد بالرغم من اأن ال�سعة الم�سار اإليها هي لمجرد 

التو�صيح حيث باالإمكان تعديل �صروط التعاقد.
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متطلبات اإنتاج طاقة كهربائية اإ�سافية:  3-1

المتطلبات القانونية والتنظيمية 

وفقاً لقانون القطاع والرخ�سة الممنوحة لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة الكهربائية والمياه عليها اأن تتاأكد 

ويحدد  الكهربائية.  الطاقة  الم�ستقبلي على  بالطلب  للوفاء  اإنتاج طاقة كهربائية كافية  من وجود م�سادر 

اإنتاج طاقة كافية للوفاء باإجمالي الطلب من  تاأمين م�سادر  قانون القطاع الم�سوؤولية العامة لل�سركة في 

مزودي الطاقة الكهربائية المرخ�ش لهم. بالإ�سافة اإلى ذلك ، فاإن الرخ�سة الممنوحة لل�سركة من قبل هيئة 

تنظيم الكهرباء تن�ش على معايير محددة لأمان اإنتاج الطاقة الكهربائية بال�سبكة الرئي�سية )MIS( والتي 

يجب على ال�سركة اللتزام بها.

وقد تم و�سع معايير اأمان الإنتاج المحددة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء على اأ�سا�ش عدد �ساعات فقد الأحمال 

)والمعروف بـLOLH  ( ويتطلب الأمر تحديداً من ال�سركة اإبرام اتفاقيات لتوفير �سعة متعاقد عليها تكفي 

للتاأكد من اأن توقعات عدم كفاية هذه ال�سعة للوفاء بالطلب ل تتجاوز )24( �ساعة في اأي �سنة ، مع الأخذ في 

العتبار الأمور الأخرى المتعلقة بعد التيقن مثل اعتمادية وحدات الإنتاج. وعليه فاإنه يجب على ال�سركة اإفادة 

هيئة تنظيم الكهرباء باأنه تم اإبرام مثل هذه التفاقيات على المدى المتو�سط. اأما على المدى الطويل ، فاإنه 

يجب على ال�سركة اإظهار اأن لديها خطط موثوق بها لإبرام مثل هذه التفاقيات )عن طريق �سراء �سعات اإنتاج 

جديدة اأو خالف ذلك(.

هذا ومن المهم مالحظة باأنه بغر�ش احت�ساب معيار فاقد الأحمال “24 �ساعة” ، يتم فقط احت�ساب ال�سعة 

ال�سناعات  من  المنتجة  الكهربائية  الطاقة  فائ�ش  )مثل  الأخرى  الم�سادر  اأن  حين  في   ، عليها  المتعاقد 

اأعاله(   ، كما هو مو�سح   )MIS( الرئي�سية  بال�سبكة  المربوطة  ال�سبكات  واتفاقيات تقا�سم الحتياطي  مع 

فاإنها توفر درجة من هام�ش الحتياطي و�سوف ت�سهم ب�سكل عام في العتمادية العامة على الإمدادات ، ول 

توؤخذ هذه الم�سادر في العتبار بغر�ش الوفاء بمعايير فاقد الأحمال “24 �ساعة” ، بل ينظر اإليها على اأنها توفر 

الأمان في الحالت الطارئة.

متطلبات ال�سعة في عام 2012م

اللتزام  يمكن  باأنه حتى  الكهرباء  تنظيم  هيئة  مع  بالتفاق  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  قررت 

بمعايير فقد الأحمال “24 �ساعة” لعام 2012م ، فاإن الأمر يتطلب منها اإبرام اتفاقيات لتوفير )300( ميجاوات 

من �سعة الإنتاج الموؤقتة. وكما اأو�سحنا �سابقاً فاإن �سعة اإنتاج الكهرباء الموؤقتة تهدف اإلى مواجهة مخاطر 

تاأخر الح�سول على طاقة مبكرة من وحدتين لإنتاج الطاقة الكهربائية في بركاء )3( اأو �سحار )2(. وقد قامت 

ال�سركة باإجراءات طرح مناق�سة تناف�سية خالل عام 2012م لتوفير هذه ال�سعة الموؤقتة وتتوقع ال�سركة اإبرام 

، في الوقت الذي يتم فيه النتهاء من ت�سييد المرافق  التفاقيات ذات ال�سلة في الربع الأول من عام 2012م 

والبدء في ت�سغيلها قبل فترة الذروة خالل فترة ال�سيف.

متطلبات ال�سعة الم�ستقبلية:

قامت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه بح�ساب الكميات التقديرية من ال�سعة المتعاقد عليها حتى 

الفترة  في كل �سنة خالل  �سنوياً  “24 �ساعة”  الأحمال بمعدل  الوفاء بمعايير عدد �ساعات فقد  يت�سنى لها 

من عام 2012م اإلى عام 2018م وذلك في نطاق تقديرات الطلب الثالثة المو�سحة اأعاله )اأي الطلب المتوقع ، 
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و�سيناريو “الحالة المنخف�سة” و�سيناريو “الحالة المرتفعة”(. علماً باأن اإجمالي المتطلبات كما هو مو�سح 

بال�سكل )4( اأدناه ، بالإ�سافة اإلى المتطلبات الإ�سافية يرتبط بال�سعة المتعاقد عليها حالياً ، ويرتبط بال�سعة 

المحتمل التعاقد عليها كما هو محدد في ال�سكل )3( .

هذا ويمكن مالحظة اأن ال�سعة الم�سافة في �سور ، وبركاء )3( و�سحار )2( من المرجح اأن تكون كافية لمقابلة 

المتطلبات حتى عام 2018م. وفي ذلك الوقت ، تظهر حاجة ل�سعة تكميلية بالمقارنة مع ال�سعة المتعاقد 

عليها بموجب �سيناريو “الحالة المتوقعة”. ومع هذا فاإن هناك اإمكانية للتعاقد على �سعة اإ�سافية للوفاء 

بتلك المتطلبات تت�سمن م�سروع الطاقة ال�سم�سية ، اأو اإمكانية تمديد التعاقد مع محطتي الكامل ووادي 

الجزي. وبحلول عام 2018م فاإن الأمر يتطلب توفير �سعة اإ�سافية كبيرة ويتوقف ذلك على الدرجة التي يمكن 

بها تنفيذ التعاقدات المحتملة.

ومع هذا فاإنه وفقاً لتقديرات الطلب بموجب �سيناريو “الحالة المرتفعة” فمن المحتمل اأن تكون هناك حاجة 

ل�سعة اإ�سافية في وقت مبكر في عام 2016م/2017م.  وفي هذه الحالة ، فمن المرجح اأن تكون متطلبات عام 

2016م من ال�سعة في حدود )317( ميجاوات. وتعتقد ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه باأنها �ستكون 

قادرة على التعامل مع المتطلبات وفقاً لهذا الم�ستوى من الرتفاع وذلك من خالل تمديد العقود المحتملة ، 

وم�سروع الطاقة ال�سم�سية ، والإجراءات متو�سطة المدى مثل اإنتاج الكهرباء الموؤقت ، بالرغم من اأنه بموجب 

اإن�ساء محطة كبيرة لإنتاج الكهرباء خالل ال�سنة التالية  �سيناريو الطلب في هذه الحالة فاإن الأمر يتطلب 

)2017م(.

:)MIS( متطلبات �سعة اإنتاج الطاقة الكهربائية الم�ستقبلية - ال�سبكة الرئي�سية )ال�سكل )4
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2012201320142015201620172018

ال�سافي )ميجاوات(

الطلب المتوقع

4216459450075374576061516582ذروة الطلب

4340473051605540593063406780اإجمالي ال�سعة المطلوب التعاقد عليها

ال�سعة الإ�سافية المطلوب التعاقد عليها:

936------عالوة على ال�سعة المتعاقد عليها حاليا

-------عالوة على ال�سعة »المحتمل التعاقد عليها«

 الطلب “الحالة المنخف�سة “

4115439646764947522755015791ذروة الطلب

4240453048205100538056705960اإجمالي ال�سعة المطلوب التعاقد عليها

ال�سعة الإ�سافية المطلوب التعاقد عليها:

116------عالوة على ال�سعة المتعاقد عليها حاليا

-------عالوة على ال�سعة »المحتمل التعاقد عليها«

 الطلب “الحالة المرتفعة “

4320482753256173690874588059ذروة الطلب

4450497054906360712076808300اإجمالي ال�سعة المطلوب التعاقد عليها

ال�سعة الإ�سافية المطلوب التعاقد عليها:

31711642456----عالوة على ال�سعة المتعاقد عليها حاليا

4741331-----عالوة على ال�سعة »المحتمل التعاقد عليها«

ووفقاً لذلك ، تعتقد ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه باأنها ت�ستطيع التخطيط لتوفير �سعة الإنتاج 

الجديدة في ال�سبكة الرئي�سية )MIS( بحيث ت�سبح في الخدمة في عام 2017م  بعد اإن�ساء محطة كهرباء 

�سور وم�ساريع الطاقة ال�سم�سية التي قد يتم ت�سييدها. اأما في حالة ما اإذا تبين وجود تراجع في نمو الطلب 

بمعدل اأقل من تقديرات “الحالة المرتفعة” على مدى ال�سنة القادمة اأو نحوها ، فمن الممكن تاأجيل توفير 

ال�سعة الجديدة من خالل تاأجيل طرح المناق�سة التناف�سية ذات ال�سلة )والتي من المرجح اأن يتطلب الأمر 

البدء فيها خالل عام 2013م حتى يمكن اأن ت�سبح في الخدمة في عام 2017م(.

هناك مالحظة اأخرى هي اأن العقود المقرر انتهاء مدتها في عامي 2017م - 2018م بالن�سبة لمحطات الكامل ، 

والغبرة وبركاء )1( �سوف ت�سهم ب�سكل كبير في وجود عجز في اأمدادات الطاقة الكهربائية في ذلك الوقت. وهذه 

المحطات ما تزال قادرة على العمل ب�سكل جيد لمدة )10( �سنوات اأخرى ، بالرغم من اإنها اأقل كفاءة واأقل موثوقية 

بالمقارنة مع المحطات الجديدة. وتخطط ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه النظر خالل العام القادم في 

البدائل ال�ستراتيجية لتمديد اتفاقيات �سراء الطاقة الكهربائية لهذه المحطات بالتوازي مع النظر في التعاقد 

على �سعة اإنتاج الكهرباء جديدة.
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متطلبات مياه التحلية :  4-1

الطلب على المياه:

يتم تزويد ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه بتقديرات الطلب على المياه من قبل الجهات الآتية:

 ، م�صقط  حمافظة  يف  ال�رشب  مياه  على  بالطلب  يتعلق  فيما  وذلك  واملياه:  للكهرباء  العامة  الهيئة  	•

وجنوب  والظاهرة  والداخلية  الباطنة  وجنوب  الباطنة  �صمال  حمافظات  ومعظم  الربميي   وحمافظة 

ال�رصقية و�سمال ال�رصقية والو�سطى3 و

�رصكة جمي�ش للخدمات ال�سناعية: فيما يتعلق بالطلب على مياه التحلية لال�ستخدامات ال�سناعية يف  	•

منطقة ميناء �سحار ال�سناعي.

في بيانات ال�سبع �سنوات ال�سابق اإ�سدارها من قبل ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه ، فقد تم تقديم 

تقديرات الطلب على المياه على اأ�سا�ش المناطق فيما يتعلق بالأماكن التي يخدمها الم�سدر الرئي�سي للمياه: 

محطات التحلية )اأو محطات اإنتاج الكهرباء وتحلية المياه( وهي محطات الغبرة ، وبركاء )1( و )2( ، و�سحار 

يتم  ، فلن  التخطيط  وبغر�ش   ، الالحقة  والبيانات  البيان  من هذا  اعتباراً  فاإنه  والدقم. ومع هذا   ، ، و�سور   )1(

التفرقة بين مناطق الغبرة وبركاء و�سحار وبدلً من ذلك �سيتم تجميعها كمنطقة واحدة مربوطة بال�سبكة 

)المنطقة المربوطة(. اإن ذلك �سوف يعك�ش بدقة اأكبر الممار�سات الت�سغيلية حيث يتم نقل المياه فيما بين 

المناطق المختلفة ، واأي�ساً �سيتم التو�سع في تحويل ال�سعة بين المناطق المختلفة عندما تطلب ال�سركة 

العمانية ل�سراء الطاقة والمياه القيام بذلك.

وبناءً عليه فقد تم الآن تحليل تقديرات الطلب على المياه على اأ�سا�ش المناطق الآتية:

املنطقة املربوطة: وتت�صمن الطلب على مياه ال�رشب يف حمافظة م�صقط ، وحمافظات �صمال الباطنة  	•

، بالإ�سافة اإىل طلب �رصكة جمي�ش للخدمات ال�سناعية  وجنوب الباطنة والربميي والداخلية والظاهرة4 

الرئي�سي  امل�سدر  ال�سناعي5. ويعترب حاليا  ال�سناعية يف منطقة ميناء �سحار  بالن�سبة لال�ستخدامات 

للمياه بهذه املناطق حالياً هو حمطة الكهرباء وحتلية املياه بالغربة ، وحمطة بركاء )1( وبركاء )2( للكهرباء 

قريات مبحافظة  ووالية   ، )اأ( حمافظة م�صندم  تت�صمن:  ال  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  املقدمة من  التقديرات    3

اأن تقوم الهيئة بتوفري احتياجاتها من خالل  ، والتي من املتوقع  ، ووالية م�صرية مبحافظة جنوب ال�رشقية  م�صقط 

م�صادر حملية ، و )ب( حمافظة ظفار ، والتي تقع �صمن م�صوؤولية املديرية العامة للمياه مبكتب وزير الدولة وحمافظ 

ظفار ، وقد مت تو�صيح ذلك مبزيد من التفا�صيل يف البند )4-2(.

4  تخطط الهيئة العامة للكهرباء واملياه بتو�صعة �صبكتها لت�صم حمافظة الظاهرة يف عام 2015م ، بعد  

مو�سم الذروة. واعتباراً من هذا التاريخ وما بعده �سيتم توفري )50%( من احتياجات الظاهرة من املياه من »املنطقة 

املربوطة« على اأن يتم توفري الباقي من اآبار املياه املتبقية.

اخلا�سة  الطلب  تقديرات  واملياه  الطاقة  ل�رصاء  العمانية  ال�رصكة  اإىل  ال�سناعية  للخدمات  جمي�ش  �رصكة  قدمت    5

بال�رصكة حتى عام 2018م ولكنها اأ�سارت اإىل اأن املطلوب من ال�رصكة العمانية ل�رصاء الطاقة واملياه توفري اإمدادات 

لعام 2012م فقط. وتتوقع �رشكة جمي�س للخدمات ال�صناعية باأن يتم بدء  ت�صغيل حمطة التحلية اخلا�صة بها يف 

الربع الأخري من عام 2012م واعتباراً من عام 2013م حتى عام  2018م �صتفي هذه املحطة مبتطلبات ال�رشكة من �صعة 

املياه ، مع ا�ستخدام ال�سعة املتاحة لدى ال�رصكة العمانية ل�رصاء الطاقة واملياه كاحتياطي يف حالت الطوارئ.
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وحتلية املياه ، وحمطة الكهرباء وحتلية املياه ب�صحار )1(.

ويعترب  ولية م�سرية.  فيما عدا  ال�رصقية  املنطقة  ال�رصب يف  مياه  الطلب على  وتت�سمن  منطقة �سور:  	•

حاليا امل�صدر الرئي�صي للمياه بهذه املنطقة هو حمطة حتلية املياه ب�صور.

منطقة الدقم: وتت�صمن الطلب على مياه ال�رشب يف حمافظة الو�صطى. ويتم توفري املياه بهذه املنطقة  	•

حالياً من خالل حمطات �صغرية لتحلية املياه بالدقم وعدد من م�صادر املياه املحلية.

يو�سح ال�سكل رقم )5( اأدناه تقديرات “ذروة الطلب” بهذه المناطق الثالث وفقاً لما هو مقدم من الهيئة العامة 

2018م.  عام  وحتى  2012م  عام  من  الفترة  عن  وذلك  ال�سناعية  للخدمات  مجي�ش  و�سركة  والمياه  للكهرباء 

وتمثل ذروة الطلب متو�سط الطلب اليومي )بما في ذلك فاقد ال�سبكة( ، خالل �سهور الذروة في ال�سنة ، وهي 

تمثل الأ�سا�ش في تقييم متطلبات م�سادر ال�سعة. وبناءً على اأرقام ذروة الطلب قامت ال�سركة العمانية ل�سراء 

الطاقة والمياه باإعداد تقديرات الطلب ال�سنوي كما هو مو�سح بال�سكل )5(:

ال�سكل )5( تقديرات الطلب على المياه في مناطق الإمداد الرئي�سية )ل ت�سمل ظفار(:
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تقديري 

2011

معدل 2012201320142015201620172018

النمو %

)األف متر مكعب يومياً(ذروة الطلب 

3%621654655683723747767788»المنطقة المربوطة«*

4%5859616365687174»منطقة �سور « 

53%23101723303440»منطقة الدقم«

4%680717726762812845872902مجموع - كل المناطق

ال�سابق  البيان  من  التغير 

2017 - 2011

غ/ م-64359-41-77-57-79

)مليون متر مكعب �سنوياً(اإجمالي الطلب ال�سنوي 

5%196209215227243252260269جميع  المناطق

ال�سابق  البيان  من  التغير 

2017 - 2011

 غ/ م-161007-17-11-18

والمياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  من  المقدمة  البيانات  تت�سمن  المربوطة«  »المنطقة  في  المياه  على  الطلب  *ذروة 

و�سركة مجي�ش للخدمات ال�سناعية.

وبوجه عام ، من المتوقع اأن يزداد الطلب على المياه بمعدل �سنوي يبلغ في المتو�سط حوالي )4%( وذلك على 

مدى فترة ال�سنوات ال�سبع مدفوع بالزيادة ال�سكانية والتنمية القت�سادية وفاقد �سبكات اإمداد المياه ، ولكن 

يتم التخفيف من هذه الزيادة نوعاً ما من خالل الجهود الكبيرة في تخفي�ش فاقد ال�سبكة. ومن المتوقع اأن 

تكون اأعلى معدلت النمو في منطقة الدقم نظراً للمعدل المت�سارع لالأن�سطة القت�سادية الجاري تنفيذها 

بتلك المنطقة. 

تجدر الإ�سارة اإلى اأن اإجمالي الطلب على المياه المو�سح بال�سكل )5( ي�سير اإلى وجود انخفا�ش لمعدل النمو 

بالمقارنة مع ما ورد بيان ال�سنوات ال�سبع ال�سابق )2011م - 2017م( ويعود ال�سبب الرئي�سي وراء ذلك اإلى اأن 

الهيئة العامة للكهرباء والمياه قد اأحرزت تقدماً كبيراً في تو�سيع قاعدة الم�ستهلكين المربوطين بال�سبكة 

والمناطق التي تغطيها الخدمة ، وتحول الم�ستهلكين الذين يح�سلون على المياه عن طريق ال�سهاريج اإلى 

اأي�ساً  اأن هناك  الجوفية. كما  المياه  ، وتخفي�ش �سحب  الخا�سة  ال�سبكات  وا�ستيعاب   ، ال�سبكة  ا�ستخدام 

اإنخفا�سه بن�سبة تبلغ حوالي )7%( بنهاية المدة بما يعك�ش  اإلى  اأدت  تعديالت في ح�ساب تقديرات  الطلب 

التقييم الأخير للهيئة العامة للكهرباء والمياه ب�ساأن النمو المحتمل على الطلب.  

متطلبات �سعة تحلية المياه “المنطقة المربوطة”:

 ، المياه  العامة للكهرباء والمياه المقدمة في عام 2011م ب�ساأن متطلبات ال�سعة من  �سمن خطة الهيئة 

الالزمة  الإ�سافية  المياه  �سعة  لتوفير   ، العادي  الطلب  يتجاوز  بما  الأعلى”  “ال�سقف  الهيئة مفهوم  اأدخلت 

ل�ستعادة �سبكة النقل والتوزيع في حالة حدوث اأعطال بال�سبكات اأو تعطل الإمدادات من محطات التحلية. 

ويمثل ذلك اأحد اإجراءات اأمان ال�سبكة يناظر معيار الأمان الم�ستخدم في تقييم متطلبات �سعة اإنتاج الطاقة 

الكهربائية. ويتمثل ذلك في اأنه بعد حدوث حالة طارئة ، فاإن كمية المياه في خزانات الهيئة العامة للكهرباء 

والمياه قد تكون في م�ستوى منخف�ش ويتطلب الأمر اإعادة تعبئتها. وعليه ، يجب اأن تكون ال�سعة المتاحة 

التي يمكن �سحبها من محطات تحلية المياه اأعلى من الطلب العادي ، بما يتيح اإعادة تعبئة الخزانات في 

الحالت الطارئة.
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ال�سبكة كافية  الأربعة والع�سرين �ساعة في  اأن تكون ذروة الطلب في  الأمان هو  اأن معيار  اإلى  الإ�سارة  تجدر 

لتوفير الإمدادات على مدى )21( �ساعة. وهذا يعني �سرورة توفير احتياطي بهام�ش تبلغ ن�سبته )14٫3%( اأعلى 

من ذروة الطلب باعتباره ال�سعة المطلوبة لكل من م�سادر اإمدادات المياه و�سبكة نقل المياه6.

وقد اأو�سحت الهيئة العامة للكهرباء والمياه باأنه يتوفر لديها عدة م�سادر للمياه يمكنها تعوي�ش متطلبات 

الآبار  والمياه. ويت�سمن ذلك  الطاقة  العمانية ل�سراء  ال�سركة  توفيرها من قبل  المطلوب  المياه  ال�سعة من 

اإلى خزان  بالإ�سافة  الجوفية(  المياه  المحافظة على طبقة  ل�سمان  منها  ال�سحب  تخفي�ش  )بعد  الحالية 

الخا�سة  العك�سي  التنا�سح  المياه من محطة  فائ�ش �سعة  لتوفير  ، وعقد  بوادي �سيقة  ال�سطحي  المياه 

ب�سركة مجي�ش للخدمات ال�سناعية والتي �سيتم ت�سغيلها في عام 2013م. علماً باأن متطلبات ال�سعة من 

مياه التحلية عبارة عن اإجمالي متطلبات ال�سعة من المياه ناق�ش المعدل الأعلى الذي يمكن الح�سول عليه 

من الم�سادر الخا�سة بالهيئة العامة للكهرباء والمياه.

ويتمثل الم�سدر الرئي�سي للمياه في “المنطقة المربوطة” في محطات اإنتاج الكهرباء وتحلية المياه الحالية 

المو�سحة اأدناه:

مبوجب  وتعمل  املياه  وحتلية  للكهرباء  الغربة  ل�رشكة  اململوكة   ، املياه  وحتلية  للكهرباء  الغربة  حمطة  	•
اتفاقية ل�رشاء الطاقة الكهربائية واملياه مربمة مع ال�رشكة العمانية ل�رشاء الطاقة واملياه. وتتكون حمطة 

�سعتها  �سايف  تبلغ   )MSF( املراحل  متعدد  الوم�سي  التبخري  بتقنية  تعمل  وحدات  �سبع  من  التحلية 

حوايل )182000( مرت مكعب يومياً )40 مليون جالون يومياً(.

حمطتي بركاء )1( وبركاء )2( لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه ، والتي متتلكهما �رصكة اأكوا بركاء للطاقة ،  	•
و�رشكة )اإ�س.اإم.اإن( بركاء للطاقة على التوايل ، ويتم ت�صغيلهما مبوجب اتفاقيات ل�رشاء الطاقة الكهربائية 

واملياه مربمة مع ال�رشكة العمانية ل�رشاء الطاقة واملياه. وتبلغ �صعة حتلية املياه مبحطة بركاء )1( حوايل 

)91200( مرت مكعب يومياً )ما يعادل 20 مليون جالون يوميا( با�صتخدام حمطات تعمل بتقنية التبخري 

مليون   26( يومياً  )120000( مرت مكعب  )2( حوايل  بركاء  �صعة حمطة  وتبلغ  املراحل.  متعدد  الوم�صي 

جالون يومياً( وت�ستخدم تقنية التنا�سح العك�سي.

حمطة �صحار )1( للكهرباء وحتلية املياه وهي مملوكة ل�رشكة �صحار للطاقة وتعمل مبوجب اتفاقية ل�رشاء  	•
الكهرباء واملياه مربمة مع ال�رشكة العمانية ل�رشاء الطاقة واملياه. وتبلغ �صعة حتلية املياه مبحطة �صحار 

)1( حوايل )150000( مرت مكعب يومياً )33 مليون جالون يومياً( من خالل وحدات تعمل بتقنية التبخري 

الوم�سي متعدد املراحل.

ال�سكل )6( يبين  موجز للتوقع في تحلية المياه في ظل اتفاقيات �سراء الطاقة الكهربائية والمياه خالل الفتره 

من عام 2012م حتى عام 2018م. ويو�سح ال�سكل ان اإجمالي �سعة تحلية المياه المتعاقد عليها يكون 549000 

متر مكعب يوميا )121 مليون جالون يوميا( في عام 2012م، ويرتفع اإلى حد اأق�سى قدره 695000 متر 

مكعب يوميا  )153 مليون جالون يوميا( في عام 2013م قبل اأن يتراجع اإلى 552000 متر مكعب يوميا  )121 

مليون جالون يوميا( في عام 2018م.

6  متطلبات �سعة الذروة لـ)24( �ساعة تتوفر خالل )21( �ساعة متاثل )21/24( × ذروة الطلب = 1٫143 × ذروة الطلب ، 

وعليه فاإن هام�ش الحتياطي يبلغ )%14٫3(.
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التطورات الرئي�سية على مدى فترة ال�سبع �سنوات هي  كالتي:

يف الغربة اأتفاقية �رصاء الطاقة الكهربائية واملياه تن�ش على ان اثنني من اأقدم الوحدات التي تعمل بتقنية  		•
2012م/2013م،  عام  خالل  عقدها  ينتهي  �سوف  والتي   )2 و   1 )وحدة  املراحل  متعدد  الوم�سي  التبخري 

�سوف يتم ال�ستغناء عنها نهائيا. ومع ذلك اأغلقت الوحدة 1 قبل الأوان يف عام 2011 م و  ل يزال من املقرر 

اأغالق الوحدة 2 بعد فرتة الذروة ال�سيفية يف عام 2013م. وللتعوي�ش عن اأغالق  الوحدة 1 ال�سابق لأوانه ، 

قامت �رصكة الغربة للطاقة وحتلية املياه بتح�سني اإداء الوحدات 3 و 4، وتوفري �سعة اإ�سافيه قدرها 5000 

مرت مكعب يوميا  )1 مليون جالون يوميا(. و�صوف ينتهي عقد جميع الوحدات املتبقية يف حمطة الغربة 

احلالية يف مار�ش 2018م.

حتلية املياه املتوفرة من قبل �رصكة الغربة للطاقة وحتلية املياه  عن طريق اأتفاقية �رصاء الطاقة الكهربائية  			•
العامة  الهيئة  اإىل  املياه مبا�رشة  توفر  والتي   ، العك�صي  بالتنا�صح  تعمل  موؤقته  واملياه مدعوم مبحطة 

للكهرباء واملياه. املحطة ذات �سعة حتلية قدرها 23000 مرت مكعب يوميا  )5 مليون جالون يوميا(. وقد 

اأ�سارت الهيئة العامة للكهرباء واملياه اأنها تتوقع ان هذه املحطة �سوف تبقي  يف الغربة حتى عام 2013م، 

وبعد فرتة الذروة ال�سيفية.

املحطة اجلديدة م�رصوع الغربة امل�ستقل لإنتاج املياه حاليا مطروح للمناق�سة بوا�سطة ال�رصكة العمانية  		•
الغربة  ي�صتخدم م�رشوع  احلالية. و�صوف  الغربة  بالقرب من موقع حمطة  واملياه يف موقع  الطاقة  ل�رشاء 

مرت   191000 لتوفري  التعاقد  و�سيتم  العك�سي،  بالتنا�سح  التحلية  تكنولوجيا  املياه  لإنتاج  امل�ستقل 

مكعب يوميا  )42 مليون جالون يوميا( عند الت�سغيل يف اأبريل 2014م.

اأتفاقية �رصاء الطاقة الكهربائية من بركاء )1( �سوف تنتهي يف ابريل 2018م. وهذا �سوف يقلل  كمية مياه  		•
التحلية مبقدار 91200  مرت مكعب يوميا  )20 مليون جالون يوميا( ما مل يتم متديد العقد.

التحلية  بتكنولوجيا  تعمل  املياه  لتحلية  حمطة  بتطوير  ال�صناعية   للخدمات  جمي�س  �رشكة  قامت  	•
بالتنا�سح العك�سي وهي ذات قدرة اأنتاجية ت�سل اىل 20000  مرت مكعب يوميا  )4 مليون جالون يوميا(، 

امل�رصوع  هذا  بان  ال�سناعية  للخدمات  وتتوقع �رصكة جمي�ش  2012م.  عام  نهاية  الت�سغيل يف  و�سيكون 

�سوف يوفر اأحتياجات �رصكة جمي�ش على مياه التحلية خالل 2013م-2018م، و لهذا �سيتطلب توفري مياه 

واملياه يف حالة  الطاقة  ل�رصاء  العمانية  ال�رصكة  الفرتة عن طريق  التحلية كاحتياطي فقط خالل هذه 

اغالق حمطتها.

قدمت �سركة اأكوا باور بركاء عر�سا لزيادة قدرة تحلية المياه في بركاء بمقدار 45000 متر مكعب يوميا  )10 

مليون جالون يوميا(، لتكون متاحة اعتبارا من عام 2013م. وتمثل هذا �سعة محتمل التعاقد معها قد تكون 

متاحة حتى انتهاء مدة الأتفاقية القائمة ل�سراء الطاقة الكهربائية والمياه ، على الرغم من اأن التفاقية قد 

تخ�سع للتمديد.

“المنطقة المربوطة” على مدى فترة ال�سبع �سنوات  ويو�سح ال�سكل )6( ملخ�ش توازن الطلب/العر�ش في 

اأن ذلك يعود  )2012م - 2018م(. كما يت�سح وجود عجز في ال�سعة خالل عامي 2012م و 2013م بالرغم من 

، في حين اأن اإمدادات المياه الجوفية تكفي لمقابلة الحد  اإلى تطبيق معيار الأمان الذي تم تطبيقه موؤخراً 

والزيادة  2014م  عام  في  المياه  لتحلية  الغبرة  محطة  اإ�سافة  باأن  علماً  فقط.  الطلب  لذروة  الم�ستهدف 
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المقترحة في �سعة محطة بركاء )1( �سوف يوفر �سعة كافية للوفاء بمعيار الأمان اعتباراً من عام 2014م حتى 

عام 2016م. و�سوف يتطلب الأمر توفير �سعة اإ�سافية في عام 2017م بالرغم من اأن العجز يعد ثانوياً حيث يبلغ 

انتهاء  اأخرى فاإن  المياه الجوفية. ومن ناحية  ، وبالإمكان تغطيته عن طريق  فقط )5000( متر مكعب يومياً 

عقود محطة الغبر ومحطة بركاء )1( في عام 2018م �سيترتب عليه وجود عجز كبير ما لم يتم تجديد تلك 

العقود اأو �سراء �سعة جديدة.

وتتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه الوفاء بالعجز المتوقع في ال�سعة من خالل الجمع بين تمديد 

العقود الحالية واإن�ساء محطات جديدة. وقد قامت ال�سركة بناءً على طلب الهيئة العامة للكهرباء والمياه 

يكون  المربوطة”  “المنطقة  لخدمة  المياه  لتحلية  لإن�ساء محطتين جديدتين  درا�سة لختيار موقع  باإجراء 

موقعهما في ال�سويق وقريات. ومن المخطط اأن تكون �سعة محطة ال�سويق )225000( متر مكعب من المياه 

يومياً )50 مليون جالون يومياً( على اأن تدخل الخدمة في عام 2016م ، في حين اأن �سعة محطة قريات �ستكون 

اأن تدخل الخدمة في عام 2018م/2019م كاإطار  )40 مليون جالون( على  حوالي )180000( متر مكعب يومياً 

زمني.

ال�سكل )6( الحتياطي / العجز في �سعة تحلية المياه - “المنطقة المربوطة”:
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2012201320142015201620172018

األف مرت مكعب يوميا»املنطقة املربوطة«

654655683723747767788ذروة الطلب على املياه

900 877 854 827 781 749 745 متطلبات ال�سعة الإنتاجية من املياه

ذروة الناجت من م�سادر الهيئة العامة 

للكهرباء واملياه*

1039067132132132132

642659714695722745768متطلبات ال�سعة من مياه التحلية

�سعة التحلية املتعاقد عليها:

-165170143143143143حمطة الغربة للكهرباء وحتلية املياه

-----2323الوحدات املوؤقتة بالغربة

-919191919191حمطة بركاء )1( للكهرباء وحتلية املياه

120120120120120120120حمطة بركاء )2( للكهرباء وحتلية املياه

150150150150150150150حمطة �صحار )1( للكهرباء وحتلية املياه

191191191191191--حمطة الغربة اجلديدة لتحلية املياه )�صمن اخلطة(

549554695695695695461اإجمايل �سعة حتلية املياه املتعاقد عليها

الحتياطي اأو )العجز/مطلوب تغطيته

من املياه اجلوفية(  

)93()105()19(-)27()50()307(

ال�سعة التي من املمكن التعاقد عليها:

454545454545-�صعة اإ�صافية من حمطة بركاء )1(

91------متديد التعاقد مع حمطة بركاء )1(

225225225----حمطة التحلية اجلديدة بال�صويق

180------حمطة التحلية اجلديدة بقريات

454545270270541-اإجمايل ال�سعة املمكن التعاقد عليها:

الحتياطي اأو )العجز/مطلوب تغطيته

من املياه اجلوفية(

)93()60(2645243220234

*م�سادر الهيئة العامة للكهرباء والمياه تت�سمن الآبار الحالية ، والخزان ال�سطحي بوادي �سيقة ، وفائ�ش ال�سعة من 

العمانية ل�سراء  ال�سركة  المتطلبات المطلوب من  ال�سناعية.   الخا�سة ب�سركة مجي�ش للخدمات  التحلية  محطة 

توفرها  التي  الم�سادر  ناق�ش  المياه  اإجمالي متطلبات �سعة  التحلية هي عبارة عن  توفيرها من مياه  والمياه  الطاقة 

الهيئة العامة للكهرباء والمياه.

متطلبات �سعة تحلية المياه - “منطقة �سور”

المملوكة   ، ب�سور  الحالية  المياه  تحلية  محطة  هو  حالياً  �سور”  “منطقة  في  للمياه  الرئي�سي  الم�سدر 

ل�سركة ال�سرقية لتحلية المياه وهي تعمل بموجب اتفاقية ل�سراء المياه مبرمة مع الهيئة العامة للكهرباء 

والمياه. وتبلغ �سعة محطة �سور حوالي )80000( متر مكعب يومياً )18 مليون جالون يوميا( با�ستخدام تقنية 

.)RO( التنا�سح العك�سي

اإلى عام  الفترة من عام 2012م  خالل  “منطقة �سور”  توازن الطلب/العر�ش في  ال�سكل )7( ملخ�ش  ويو�سح 

2018م.كما يت�سح من ذلك باأن �سعة التحلية الحالية ب�سور تكفي لتغطية تقديرات الطلب على المياه حتى 

عام 2017م. ومع هذا ، يتوقع وجود عجز خالل عام 2017م يبلغ نحو )5000( متر مكعب يومياً )مليون جالون 

يومياً( في عام 2018م. ويتم حالياً درا�سة البدائل لتوفير �سعة تحلية اإ�سافية “بمنطقة �سور” في عام 2017م.
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ال�سكل )7( الحتياطي/العجز في �سعة التحلية “منطقة �سور”

2012201320142015201620172018

األف مرت مكعب يوميا“منطقة �سور ”

59616365687174ذروة الطلب على املياه

68707174788185متطلبات ال�سعة من مياه التحلية

80808080808080�سعة التحلية

80808080808080�صعة التحلية من حمطة حتلية �صور

املياه  من  توفريه  يتم   / )العجز  اأو  الحتياطي 

اجلوفية( 

1210962)1()5(

متطلبات �سعة تحلية المياه »منطقة الدقم«

يتم حاليا توفير المياه لـ”منطقة الدقم” عن طريق محطة �سغيرة لتحلية المياه تبلغ �سعتها نحو )6000( 

متر مكعب يومياً )مليون جالون يومياً(  تقع في ولية الدقم ، وعدد اآخر من م�سادر المياه المحلية. ونتيجة 

لخطط التطوير الحكومية لهذه المنطقة فاإنه من المتوقع اأن  ي�سهد الطلب على المياه زيادة ب�سكل �سريع 

الكبير على  العتماد  اأردنا تجنب  ما  اإذا  توفير �سعة تحلية مياه  يتطلب  ، مما  القادمة  ال�سنوات  وذلك خالل 

اإمدادات المياه الجوفية. ويو�سح ال�سكل )8( اإمكانية حدوث عجز في �سعة مياه التحلية قد ي�سل اإلى حوالي 

)39000( متر مكعب يومياً )9 مليون جالون( في عام 2018م.
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ال�سكل )8( الحتياطي/ العجز في �سعة تحلية المياه “منطقة الدقم”

2012201320142015201620172018

األف مرت مكعب يوميا“منطقة الدقم ”

3101723303440ذروة الطلب على املياه

4111927343845متطلبات ال�سعة من مياه التحلية

6161616161616�سعة التحلية 

6666666حمطة الدقم لتحلية املياه

حمطة �رشكة كهرباء املناطق الريفية 

اجلديدة.

101010101010

من  توفريه  يتم   / )العجز  اأو  الحتياطي 

املياه اجلوفية(

25)3()11()18()22()29(
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الجمع بين اإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه:  5-1

مقدمة :

الطاقة  اإنتاج  م�سادر  ل�سراء  خططها  اإعداد  عند  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  على  ينبغي 

الكهربائية اأن تنظر في اإمكانية الجمع بين اإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حتى يت�سنى ال�ستفادة 

من المزايا القت�سادية للموقع الم�سترك وال�سراء الم�سترك. 

اإمكانية الجمع بين اإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه م�ستقبالً:

عام  من  الفترة  تحلية جديدة خالل  ل�سعة  الأ�سا�سية  المتطلبات  فاإن   ، اأعاله   )4-1( بالبند  مو�سح  هو  كما 

2012م اإلى عام 2018م هي كالتالي:

“باملنطقة  جالون(  مليون    68( يوميا  مكعب  مرت   )307000( مقدارها  جديدة  حتلية  �سعة  اإىل  احلاجة  	•

املربوطة” اعتباراً من عام 2017م/2018م.

احلاجة اإىل �سعة حتلية جديدة مقدارها )5000( مرت مكعب يومياً )مليون جالون( يف “منطقة �سور” اعتباراً  	•

من عام 2017م/2018م.

احلاجة اإىل �سعة حتلية جديدة مقدارها )29000( مرت مكعب يومياً )6 مليون جالون( على الأقل يف “منطقة  	•

الدقم” يف عام 2018م بالرغم اأنه من املتوقع ظهور عجز يف عامي 2014م/2015م.

�سوف  المربوطة”  “بالمنطقة  2017م/2018م  عامي  خالل  المطلوبة  الجديدة  التحلية  �سعة  �سراء  وبغر�ش 

 ، المياه  وتحلية  الكهرباء  اإنتاج  بين  الجمع  البديلين  والمياه في كال  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تنظر 

الزمني  الإطار  نف�ش  في  الكهرباء  لإنتاج  ل�سعة جديدة  الحاجة  باأن  علماً  المياه فقط.  تحلية  اإلى  بالإ�سافة 

اإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وقد طلبت الهيئة العامة للكهرباء  يعطي فر�سة لإن�ساء محطة تجمع بين 

والمياه تحديد مواقع ل�سعة التحلية الجديدة في كل من قريات وال�سويق ، وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء 

تحلية  بين  الجمع  اأو  المياه فقط  لتحلية  اإن�ساء محطة  بغر�ش  المقترحة  المواقع  بتقييم  والمياه  الطاقة 

المياه واإنتاج الكهرباء. �سوف يتم النظر اأي�ساً في اإمكانية تمديد عقد محطة بركاء )1( والتي ما تزال قادرة 

على العمل ل�سنوات عديدة اأخرى بعد انتهاء العقد الحالي في عام 2018م.

المياه  بين تحلية  الجمع  اإمكانية  النظر في  تعتزم  ال�سركة  فاإن   ، العامة للكهرباء  الهيئة  على طلب  وبناءً 

مع �سعة اإنتاج الطاقة الكهربائية كجزء من مراجعتها ال�ستراتيجية لبدائل تطوير محطة لإنتاج الكهرباء 

بالدقم )كما اأو�سحنا في البند 1-1 اأعاله(. ومع هذا ، مع الأخذ في العتبار الوقت الم�سبق المطلوب لتطوير 

مثل هذه المحطة ، فاإنه من المرجح اأن يكون ذلك بديالً على المدى الطويل - حيث من المرجح اأن يتم الوفاء 

اأعاله )اأي قبل عام  لتوفير �سعة تحلية مياه جديدة كما هو مو�سح في ال�سكل )8(  بالحاجة الملحة حالياً 

2016م( على اأ�سا�ش توفير �سعة لتحلية المياه فقط. 
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اأن�سطة ال�سراء:  6-1

تتركز حاليا اأن�سطة ال�سراء التي تقوم بها ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه على توفير �سعة جديدة 

لإنتاج الطاقة الكهربائية ل�سيف عام 2012م ، والمناق�سة الخا�سة بمحطة الغبرة الجديدة لتحلية المياه ، 

واإمكانية اإ�سافة �سعة جديدة لمحطة بركاء )1( ، وم�ساعدة �سركة كهرباء المناطق الريفية لإن�ساء محطة 

الرئي�سية  بال�سبكة  المربوطة  )غير  م�سندم  محافظة  في  ميجاوات   )120( الكهرباء�سعة  لإنتاج  م�ستقلة 

.)MIS(

بالإ�سافة اإلى ذلك ، ويتوقع اأن تبداأ ال�سركة خالل عام 2012م في اإجراءات �سراء �سعة اإنتاج من خالل محطة اأو 

اأكثر تعمل بالطاقة ال�سم�سية ، ويتوقف ذلك على الح�سول على موافقة الحكومة النهائية بالم�سي قدماً.

عمليات ال�سراء الم�ستقبلية:

من المتوقع اأن تتمحور اأن�سطة ال�سراء خالل ال�سنوات القليلة القادمة على الآتي:

انتهاء اتفاقيات �رصاء الطاقة الكهربائية للمحطات احلالية والتي متثل فر�سة جيدة للتجديد. 	•

احلاجة املحتملة لتوفري �سعة جديدة خالل الفرتة من عام 2017م اإىل عام 2018م كما هو مو�سح يف البند  	•

)1-3( اأعاله.

درا�سة البدائل املذكورة يف البند )1-1( اأعاله فيما يتعلق بتطوير حمطة الإنتاج الطاقة الكهربائية بالدقم  	•

مع اأو بدون الربط بال�سبكة الرئي�سية )MIS( و/اأو ب�سبكات كهرباء اأخرى.

الرئي�سية  بال�سبكة  املربوطة  باملحطات  الوقود  ا�ستخدام  فعالية  لتح�سني  البدائل  من  عدد  يف  النظر  	•

.)MIS(

تعتزم ال�سركة البدء في عام 2012م في اإجراء الدرا�سات الأولية لتطوير ا�ستراتيجيتها ل�سراء �سعة اإنتاج جديدة 

خالل الفترة من عام 2017م اإلى عام 2018م. و�سوف تت�سمن هذه الدرا�سات بدائل المواقع المحتملة بالإ�سافة 

اإلى توفر الوقود للمحطة اأو المحطات الجديدة. كما �سيتم النظر اأي�ساً في مدى تاأثير انتهاء اتفاقيات �سراء 

الطاقة الكهربائية اأو �صراء الطاقة الكهربائية والمياه الحالية في نف�س الفترة الزمنية ، واالرتباط بين بدائل 

مدى  في  اأي�ساً  والنظر  الحالية.  )والمياه(  الكهربائية  الطاقة  �سراء  اتفاقيات  وتجديد  جديدة  �سعة  تطوير 

االرتباط بين بدائل تطوير م�صروع الدقم وبدائل ال�صبكة الرئي�صية )MIS( بوجه عام )في �سياق اإمكانية ربط 

.)MIS( الدقم مع ال�سبكة الرئي�سية

كما تعتزم ال�سركة ، في نف�ش الفترة الزمنية ، درا�سة عدد من البدائل التي تهدف اأ�سا�ساً اإلى تح�سين فعالية 

القت�سادي  التوزيع  الممكنة على  القيود  ذلك  بما في   ،  )MIS( الرئي�سية  ال�سبكة  الوقود بمحطات  ا�ستخدام 

لالأحمال ، وتطوير تقنية الطاقة الكهربائية المتجددة في محطات اإنتاج الكهرباء. علماً باأن هذه البدائل �سوف 

تكون  قد  ولكنها   ، للكيلووات  ن�سبياً  اأعلى  وبتكلفة   ، ال�سعة  من  ن�سبياً  قليلة  كميات  اإ�سافة  عليها  يترتب 

مجدية اقت�سادياً بناءً على قدرتها على تخفي�ش ال�ستهالك العام للوقود في ال�سبكة الرئي�سية. وفي حالة ما اإذا 

اثبتت التحاليل التي تقوم بها ال�سركة باأن اأي من هذه البدائل �سيكون مجدياً من الناحية القت�سادية ، فعندئذ 

�ستنظر ال�سركة في تطوير اإجراءات �سراء منا�سبة تو�سع خ�سي�ساً للبديل الذي يقع عليه الختيار.
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ال�ستراتيجية طويلة الأمد:

�ستعمل  ال�سركة  ب�سكل ل�سيق مع الحكومة خالل ال�سنة القادمة فيما يتعلق بتطوير ا�ستراتيجية طويلة 

الأمد. ومن المتوقع اأن يت�سمن ذلك النظر في اأفق يتعدى �سبع �سنوات وو�سع روؤية م�ستقبلية لقطاع الطاقة 

الكهربائية )والمياه المرتبطة به( ، بما في ذلك النظر في مو�سوعات مثل:

تنويع وتاأمني م�سادر الوقود 	•

دور الطاقة الكهربائية املتجددة والطاقة الكهربائية النووية كبدائل اإمداد طويلة الأمد 	•

دور تر�سيد ال�ستهالك واإدارة الطلب 	•

دور الربط الإقليمي 	•

)والمياه  اإنتاج الطاقة الكهربائية م�ستقبالً  الهدف من هذا العمل هو و�سع الأ�س�ش لتخطيط و�سراء �سعة 

المرتبطة بها( ، بما يتنا�سب مع ال�ستراتيجية الأ�سمل للحكومة واأهداف �سيا�ستها.

متطلبات الوقود  7-1

ا�ستخدام الوقود في عام 2011م:

اإنتاج الطاقة الكهربائية وما يرتبط بها من  يعتبر الغاز الطبيعي الم�سدر الرئي�سي للوقود الم�ستخدم في 

تحلية المياه في محطات ال�سبكة الرئي�سية )MIS( ، ويتم تزويد تلك المحطات بالغاز عن طريق وزارة النفط 

والغاز. وقد بلغ اإجمالي ا�ستهالك الغاز في محطات الكهرباء وتحلية المياه الرئي�سية في عام 2011م حوالي 

)6( بليون متر مكعب قيا�سي )ما يعادل 16٫3 مليون متر مكعب قيا�سي يومياً( وهي زيادة بن�سبة )4%( عن معدل 

ال�ستهالك في عام 2010م7. وقد بلغ الحد الأق�سى لال�ستهالك اليومي للغاز خالل عام 2011م حوالي )21٫8( 

مليون متر مكعب قيا�سي ، اأي بانخفا�ش طفيف بن�سبة )0٫5%( عن عام 2010م8

تم ا�ستخدام كمية �سئيلة )باإجمالي يبلغ حوالي 6٫9 مليون لتر( من وقود الديزل في ت�سغيل وحدات الإنتاج 

اإجمالي  من   %0٫1 من  اأقل  تمثل  وهي   ، 2011م  عام  في   )MIS( الرئي�سية  بال�سبكة  ربطها  تم  التي  الموؤقتة 

. )MIS( ا�ستهالك الوقود بال�سبكة الرئي�سية

تقديرات متطلبات الوقود:

قامت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه باإعداد موؤ�سرات لتقديرات متطلبات الوقود بال�سبكة الرئي�سية 

)MIS( خالل الفترة من عام 2012م اإلى عام 2018م بموجب “الطلب المتوقع” ، و�سيناريو الطلب في “الحالة 

من  عدد  اأ�سا�ش  على  التقديرات  هذه  و�سع  تم  وقد  المرتفعة”.  “الحالة  في  الطلب  و�سيناريو  المنخف�سة” 

الفترا�سات الرئي�سية ، تت�سمن التالي:

7  الإجمايل ل ي�سمل الغاز امل�ستهلك من ال�رصكات ال�سناعية واجلهات الأخرى.

على  الطلب  ذروة  يف   )%10( بن�سبة  زيادة  مياثل  للغاز  اليومي  ال�ستهالك  ذروة  يف   )%0٫5( ن�سبته  البالغ  النخفا�ش    8

الغاز من  ا�ستهالك  عن  ال�ستعا�سة جزئياً  مت   ، الأول   ، املتوقعة  النتائج غري  لهذه  لقد كان هناك �سببان  الكهرباء. 

خالل وقود الديزل ، يف يوم الذروة يف عام 2011م باملقارنة مع عام 2010م ، حيث مت ا�ستخدام وحدات الإنتاج الكهرباء 

املوؤقتة التي تعمل بالديزل للوفاء بذروة الطلب. وثانياً ، وفرت �رصكة �سحار لالأملنيوم طاقة اأكرب يف يوم الذروة يف عام 

2011م باملقارنة مع عام 2010م ، والغاز امل�ستخدم يف اإنتاج الكهرباء من قبل �رصكة �سحار لالأملنيوم ل يدخل يف الأرقام 

املذكورة اأعاله )والتي تت�صمن فقط الغاز امل�صتهلك من قبل حمطات اإنتاج الكهرباءوحتلية املياه الرئي�صية(.
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مت افرتا�ش ا�ستخدام الغاز يف جميع عمليات الإنتاج ، فيما عدا ا�ستخدام الوقود يف وحدات الإنتاج املوؤقتة  	•

خالل عام 2012م واملحطات املقرتحة بالطاقة ال�سم�سية. 

مت افرتا�س اأن حمطة اأو حمطات الطاقة ال�صم�صية تقوم على توفري نحو )50( ميجاوات كمتو�سط يومي  	•

)مبا ميثل حوايل 1% اإىل 2% من الطاقة الكهربائية يف ال�سبكة الرئي�سية )MIS( اعتباراً من عام 2016م وما 

يليه.

مت افرتا�س اأن عمليات االإنتاج اجلديدة با�صتخدام الغاز �صيكون بها نف�س كفاءة ا�صتخدام الوقود يف حمطة  	•

كهرباء �سور.

ويو�سح ال�سكل رقم )9( اأدناه تفا�سيل هذه التقديرات.

من المتوقع اأن يرتفع ال�ستهالك العام للوقود بن�سبة تبلغ في المتو�سط حوالي )5%( �سنوياً ، وهي اأقل من ن�سبة 

النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء والبالغ حوالي )8%( �سنوياً. وبموجب �سيناريو “الحالة المنخف�سة” 

للطلب ، يرتفع ا�ستهالك الوقود بن�سبة تبلغ )3%( في المتو�سط �سنوًي ، في حين اأنه بموجب �سيناريو “الحالة 

المرتفعة” للطلب على الكهرباء ، فاإن ن�سبة النمو تبلغ )8%( �سنوياً ، وفي كال الحالتين فاإن هذه الزيادة اأقل 

من ن�سبة نمو الطلب على الكهرباء.

ويعزى انخفا�ش معدل النمو في ا�ستهالك الغاز بالمقارنة مع النمو في الطلب على الكهرباء اإلى عن�سرين 

اأ�سا�سيين. اأولهما ، اأنه من المتوقع اأن يترتب على الت�سغيل الكامل لمحطتي �سحار )المرحلة الثانية( و بركاء 

)المرحلة الثالثة( في عام 2013م ومحطة �سور الم�ستقلة لإنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2014م حدوث 

واأكثر  المحطات ت�ستخدم تقنية حديثة  اأن هذه  ، حيث  الوقود  العامة ل�ستخدام  الكفاءة  تح�سن كبير في 

اإ�سافة هذه المحطات  اأن  نرى  اأن  ، وبالطبع من الممكن  الحالية  الوقود عن المحطات  كفاءة في ا�ستخدام 

�سوف يوؤدي اإلى تخفي�ش اإجمالي ا�ستهالك الوقود في عامي 2013م بالمقارنة مع م�ستويات عام 2012م بموجب 

�سيناريو “الطلب المتوقع “ . وثانيهما ، اإن الإ�سافة المفتر�سة للمحطات التي تعمل بالطاقة ال�سم�سية في 

عام 2015م �سينتج عنها توفير حوالي )1%( اإلى )2%( من الطاقة الكهربائية بال�سبكة الرئي�سية )MIS( التي 

كان من المفتر�ش اأن يتم اإنتاجها با�ستخدام الغاز.

توفر الغاز:

وذلك  والغاز  النفط  وزارة  مع  منتظمة  وب�سفة  بالت�ساور  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تقوم 

لتاأكيد توفر الغاز م�ستقبالً لإنتاج الطاقة الكهربائية )واإنتاج المياه المرتبطة بها( واأي�ساً لتن�سيق الخطط 

الم�ستقبلية.
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وقد اأكدت وزارة النفط والغاز على توفر اإمدادات الغاز لتوريد الكهرباء )وتحلية المياه المرتبطة بها( بكميات 

تكفي لتغطية الطلب المتوقع من الغاز حتى عام 2018م بموجب �سيناريو “الحالة المنخف�سة” للطلب ، 

وحتى عام 2016م بموجب �سيناريو “الطلب المتوقع” ، وحتى عام 2015م بموجب �سيناريو “الحالة المرتفعة”.9 

اأما فيما يتعلق بالكميات الإ�سافية والإمدادات المطلوبة للم�ساريع الجديدة فما تزال تتطلب الح�سول على 

تاأكيدات من وزارة النفط والغاز م�ستقبالً ، وبرغم ذلك فقد اأكدت وزارة النفط والغاز باأن قطاع الكهرباء والمياه 

�سوف يعطى الأولوية الق�سوى عند تخ�سي�ش اإمدادات الغاز م�ستقبالً وذلك وفقاً لل�سيا�سة الحكومية بهذا 

ال�ساأن.

)MIS( الحتياجات من الوقود – ال�سبكة الرئي�سية )ال�سكل رقم )9

9  اإجمايل كمية الغاز امللتزم بها متثل متطلبات الغاز يف ال�سبكة الرئي�سية ونظام كهرباء �ساللة معاً.
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الفعلي 

2011

معدل 2012201320142015201620172018

النمو %

الطلب املتوقع

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت 

مكعب يف اليوم(

5%16٫318٫218٫218٫819٫620٫521٫522٫6املتو�سط ال�سنوي

5%21٫825٫024٫124٫525٫927٫228٫830٫7اأعلى ا�ستهالك يومي

غ/ م-------6٫9ا�ستهالك وقود الديزل )مليون لرت(

اإجمايل ا�ستهالك الوقود )مليون 

*)HHV GJ جيجا جول

233260260268280293307321%5

5%232260260268280293307321غاز

غ/ م-------0٫3وقود الديزل

الطلب يف »احلالة املنخف�سة«

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت 

مكعب يف اليوم(

3%16٫318٫017٫518٫018٫519٫219٫820٫5املتو�سط ال�سنوي

3%21٫824٫423٫123٫324٫325٫126٫127٫3اأعلى ا�ستهالك يومي

غ/ م-------6٫9ا�ستهالك وقود الديزل )مليون لرت(

اإجمايل ا�ستهالك الوقود )مليون 

*)HHV GJ جيجا جول

233257250256263274283292%3

3%232257250256263274283292غاز

غ/ م-------0٫3وقود الديزل

الطلب يف »احلالة املرتفعة«

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت 

مكعب يف اليوم(

8%16٫318٫618٫819٫621٫724٫626٫027٫5املتو�سط ال�سنوي

8%21٫825٫525٫225٫729٫132٫534٫736٫4اأعلى ا�ستهالك يومي

غ/ م0٫410٫359٫4---6٫90٫1ا�ستهالك وقود الديزل )مليون لرت(

اإجمايل ا�ستهالك الوقود )مليون 

*)HHV GJ جيجا جول

233266268280310351371395%8

8%232266268280310351371392غاز

غ/ م0٫00٫42٫2---0٫30٫0وقود الديزل

*على اأ�سا�ش اأن الغاز الطبيعي  HHV لـ 1050 وحدة حرارية  بريطانية لكل قدم مكعب قيا�سي. 
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والمياه  الكهربائية  الطاقة  ل�ستخدامات قطاع  الغاز م�ستقبالً  توفر ح�س�ش  فاإنه في حالة عدم   ، ومع هذا 

المرتبطة به ، عندئذ )بالإ�سافة اإلى اإمكانية تفعيل بدائل كفاءة ا�ستخدام الغاز( فاإن ال�سركة قد تحتاج اإلى 

القيام بما يلي:

3( و  ا�صتخدام الرتتيبات االختيارية الواردة يف اتفاقيات �رشاء الطاقة الكهربائية اخلا�صة مبحطة )بركاء  	•

)�سحار 2( يف ا�ستخدام الوقود ال�سائل بدلً من الغاز.

الت�ساور مع احلكومة حول جدوى ا�سترياد الغاز الذي ي�ستخدم حتديداً يف اإنتاج الطاقة الكهربائية )وحتلية  	•

املياه املرتبطة بها( و / اأو

الغاز )من  من  بدلً  بالوقود  والتي تعمل  لتوفري �سعة جديدة  املطلوبة  املحطات  التبكري يف خطط �رصاء  	•

املمكن البدء بال�سعة اجلديدة املطلوبة يف عام 2017م(.

و�ست�ستمر ال�رصكة يف الت�ساور ب�سكل ل�سيق مع وزارة النفط والغاز حول جميع هذه الأمور.
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الف�سل الثاني : نظام كهرباء �ساللة

يغطي نظام كهرباء �ساللة مدينة �ساللة والمناطق المحيطة بها في محافظة ظفار ، ويخدم حوالي )63000( 

م�ستهلك للكهرباء.

يتكون نظام كهرباء �ساللة حالياً من نظام متكامل لالإنتاج والنقل والتوزيع تمتلكه �سركة كهرباء ظفار بموجب 

اتفاقية امتياز قامت الحكومة بتوقيعها في عام 2001م ، بالإ�سافة اإلى �سبكة واحدة م�ستقلة تمتلكها وتقوم 

منطقة  في  للكهرباء  الوحيد  المزود  هي  ظفار  كهرباء  و�سركة  الريفية.  المناطق  كهرباء  �سركة  بت�سغيلها 

الخدمة التي يغطيها النظام ، حيث تقوم بتزويد الم�ستركين الحاليين والجدد بالكهرباء.

يتم حالياً ت�سغيل نظام كهرباء �ساللة ك�سبكة منعزلة. اإل اإنه قد تم البدء في ربطها مع �سبكة كهرباء �سركة 

تنمية نفط عمان ومن المتوقع النتهاء من ذلك في عام 2012م.

اإن الم�سروع الم�ستقل لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في �ساللة يعد تطورا هاماً في نظام كهرباء �ساللة حيث 

يمثل زيادة جوهرية في �سعة اإنتاج الكهرباء بالإ�سافة اإلى )للمرة الأولى في �ساللة( توفير �سعة تحلية مياه للوفاء 

باحتياجات دوائر المياه بمحافظة ظفار. وقد تم النتهاء من المرحلة الأولى من هذا الم�سروع )61 ميجاوات( في 

يوليو 2011م ، في حين تم النتهاء من المرحلة الثانية )173 ميجاوات( في يناير 2012م. هذا ومن المقرر النتهاء 

اإنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار )445( ميجاوات �سافي ،  اأبريل 2012م ، بما يزيد  من المرحلة الثالثة في �سهر 

وتبلغ �سعة التحلية )68190( متر مكعب يومياً )15 مليون جالون يومياً( ومن المتوقع البدء في النتاج في �سهر 

مايو 2012م

وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه بدور مزدوج في �ساللة ، حيث اأنها الطرف الآخر في اتفاقية المتياز 

بدلً من الحكومة ، كما تقوم ال�سركة بنف�ش الدور الذي تقوم به في ال�سبكة الرئي�سية )MIS( والمتمثل في 

�سراء �سعة اإنتاج جديدة للوفاء بمتطلبات مزود الكهرباء )التي ل تغطيها �سعة الإنتاج المملوكة له( بالإ�سافة 

اإلى �سراء �سعة لتحلية المياه مع �سعة اإنتاج الكهرباء كلما كان ذلك مجدياً للوفاء بمتطلبات دوائر المياه. هذا 

وقد تم البدء في اإجراءات اإعادة هيكلة �سركة ظفار للطاقة والتزويد بالكهرباء في محافظة ظفار لتتما�سى مع 

الهيكل التنظيمي الذي يحكم ال�سبكة الموحدة. وبعد النتهاء من هذه العملية فاإن ال�سركة العمانية ل�سراء 

.)MIS( الطاقة والمياه �سيكون لها نف�ش الدور الذي تقوم به في ال�سبكة الرئي�سية

الطلب على الكهرباء    1-2

الطلب التاريخي:

كان الطلب على الكهرباء في نظام كهرباء �ساللة خالل عام 2011م اأقل كثيراً من المتوقع. وقد ارتفع متو�سط 

اإلى )228( ميجاوات )ما يعادل 2 تيراوات �ساعة(. وبلغت ذروة الطلب حوالي  الطلب بن�سبة )6%( خالل ال�سنة 

. وذلك يمثل زيادة ا�سمية بن�سبة )2%( عن ذروة الطلب الم�سجلة في عام 2010م ، بالرغم من 
10

)348( ميجاوات

اأن ذلك يعد مجرد تقديرات نظراً لمو�سوعات المقارنة المرتبطة باإجراءات اإدارة الطلب في اأوقات الذروة خالل عام 

. وقد كان النمو ال�سعيف في عام 2011م بمثابة مفاجاأة ، حيث اأن �سركة كهرباء ظفار قد ا�ستلمت 
11

2010م

تم  )348( ميجاوات  بلغت  عام 2011م  نظام كهرباء �ساللة خالل  الطلب في  ذروة  باأن  للطاقة  �سركة ظفار  اأفادت   10

ت�سجيلها يوم الثالثاء الموافق 31 مايو.

اأفادت �سركة ظفار للطاقة باأن ذروة الطلب في نظام كهرباء �ساللة خالل عام 2010م بلغ )342( ميجاوات في عام    11

اإدارة الطلب وف�سل الأحمال عن بع�ش المناطق. وهذا يعتبر رقماً  2010م وهو ما يمثل تقديرات ت�سع في العتبار 

متحفظاً بالمقارنة مع ما هو وارد في تقرير ال�سبع �سنوات والذي كان )356( ميجاوات.
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عدداً كبيرا من طلبات التو�سيل خ�سو�ساً من الم�ستهلكين التجاريين وال�سناعيين وبناءً عليه فقد توقعت 

ال�سركة حدوث نمو كبير في الطلب. وقد قامت �سركة كهرباء ظفار باإجراء مراجعة لتقديراتها للطلب في عام 

2011م بالمقارنة مع النمو الفعلي ، حيث تبين لها اأن عدداً كبيراً من الم�ستثمرين قد قرروا اإرجاء التزاماتهم 

ال�ستثمارية  المرتبطة بخططهم طبقاً لما هو وارد في طلباتهم ب�ساأن الطاقة الكهربائية المطلوبة.

المدى  على  النمو  اتجاهات  في  النظر  المفيد  فمن   ،  )MIS( الرئي�سية  لل�سبكة  بالن�سبة  الحال  هو  وكما 

المتو�سط ، بعيداً عن تاأثيرات الطق�ش اأو غير ذلك من العوامل الخا�سة التي قد توؤثر في نمو الطلب في اأي �سنة 

معينة. وبالنظر اإلى الفترة من عام 2001م اإلى عام 2011م ، ففي حين اأن النمو ال�سنوي في ذروة الطلب بقي 

متقلباً ، حيث تراوح بين )1%( اإلى )17%( في كل �سنة على حده ، فاإن “متو�سط الرتفاع” على مدى خم�ش �سنوات 

، وع�سر �سنوات بقي م�ستقراً في حدود )8%( اإلى )10%( منذ عام 2006م.

تقديرات الطلب:

قامت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه باإعداد تقديراتها ب�ساأن الطلب على الكهرباء على مدى ال�سنوات 

ال�سبع في نظام كهرباء �ساللة بعد الت�ساور مع �سركة كهرباء ظفار وغيرها من الجهات المعنية.

وقد تم اإعداد التقديرات بنف�ش الطريقة الم�ستخدمة في ال�سبكة الرئي�سية )MIS( ، وعلى وجه الخ�سو�ش 

ما يلي:

التقديرات تغطي كالً من متو�سط الطلب )اأي الطاقة الكهربائية( وذروة الطلب. 	•

متثل تقديرات الطلب “�سايف الطلب بال�سبكة” ، اأي اأنها تت�سمن الفاقد املفرت�ش يف �سبكة النقل و�سبكة  	•

التوزيع ولكنها ل تت�سمن ال�ستهالك الداخلي ملحطات الطاقة الكهربائية وحتلية املياه.

مت و�سع التقديرات على افرتا�ش اأن الطق�ش “طبيعي”. 	•

والتي تت�سمن  املعينة  واأحمال اجلملة   ، الفعلي   التقديرات من خالل حتليالت منف�سلة للطلب  بناء  مت  	•

 
12

اأ�صا�صاً االأحمال ال�صناعية ، ويتم تقييمها على اأ�صا�س حمدد من االأحمال

“احلالة  �سيناريو  و  املنخف�سة”  “احلالة  �سيناريو  تقديرات  يت�سمن  نطاق  �سكل  يف  التقديرات  عر�ش  مت  	•

املرتفعة “ وبينهما الطلب املتوقع.

القطاع  الطلب من  للطلب هو  الأ�سا�سي  المحرك  اأن  ، حيث   )MIS( الرئي�سية  ال�سبكة  الحال في  وكما هو 

للنمو  نظراً   - المناطق  جميع  في  الخا�ش(  والقطاع  الحكومي  القطاع  ذلك  في  )بما  والخدمي  ال�سكني 

الم�ستمر في عدد ال�سكان وعدد الم�ساكن والمن�ساآت ، والتنمية القت�سادية العامة والإن�ساءات الجديدة ، مع 

زيادة اإ�سافية من ال�ستثمارات التي يتم تنفيذها وخ�سو�ساً في الم�ساريع المرتبطة بال�سياحة. وكما هو الحال 

اأي�ساً في ال�سبكة الرئي�سية )MIS( ، فاإن النمو الناتج عن اأحمال الجملة يحركه ال�ستهالك ال�سناعي ب�سكل 

اأ�سا�سي ، وفيما يتعلق بنظام كهرباء �ساللة فهو يتركز حول منطقة �ساللة الحرة ب�سكل خا�ش. ومع هذا ، 

، فاإن �ساللة �ست�سهد �سعوداً في التنمية ال�سناعية على   )MIS( فاإنه على العك�ش من ال�سبكة الرئي�سية

مدى ال�سنوات القادمة مما �سيدفع نمو الطلب على الكهرباء اإلى اأعلى م�ستوى و�سلت اإليه على الإطالق ، وربما 

لأكثر من ذلك في بع�ش التقديرات.

ويو�سح ال�سكل )10( التوقعات الم�ستقبلية للطلب على الطاقة الكهربائية في نظام كهرباء �ساللة:

بالن�سبة لنظام كهرباء �ساللة ، فاإن اأحمال الأفراد المربوطين )اأو المتوقع ربطهم( ب�سبكة النقل والتوزيع البالغة    12

)33( ك.ف اأو اأعلى تعتبر اأحمال جملة بغر�ش اإعداد التقديرات.
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ال�سكل )10( تقديرات الطلب على الطاقة الكهربائية – نظام كهرباء �ساللة

الفعلي 

2011

معدل 2012201320142015201620172018

النمو %

الطلب املتوقع 

10%228254283315349386423458متو�سط الطلب )ميجاوات(

8%174180196214233254277302الطلب الفعلي )العادي(

16%547486101116132146157حمولت بالتو�سيل املبا�رص

10%2٫002٫232٫472٫763٫063٫393٫704٫02ال�سعة ال�سنوية )ترياوات/�ساعة(

10%348394433480531584636689ذروة الطلب )ميجاوات(

التغري من البيان ال�سابق 

2010 - 2017م

غ/م-67-77-104-117-107-94-83

 الطلب “ احلالة املنخف�سة ”

7%228230256280304331354378متو�سط الطلب )ميجاوات(

6%174176189202216231247265الطلب الفعلي )العادي(

11%545468788899107114حمولت بالتو�سيل املبا�رص

7%2٫002٫022٫252٫452٫662٫913٫103٫31ال�سعة ال�سنوية )ترياوات/�ساعة(

7%348358391427463502536571ذروة الطلب )ميجاوات(

التغري من البيان ال�سابق 

2010 – 2017م

غ/م-44-76-85-83-80-67-62

 الطلب “ احلالة املرتفعة”

17%228271325403522581642702متو�سط الطلب )ميجاوات(

10%174183204226251278309343الطلب الفعلي )العادي(

31%5487122177271302333359حمولت بالتو�سيل املبا�رص

17%2٫002٫382٫853٫534٫575٫105٫626٫15ال�سعة ال�سنوية )ترياوات/�ساعة(

17%3484184946168018799591041ذروة الطلب )ميجاوات(

التغري من البيان ال�سابق 

2010 - 2017م

غ/م76-92-220-157-26-741
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وبموجب التقديرات في “الطلب المتوقع” ، فمن المتوقع اأن يرتفع متو�سط الطلب في نظام كهرباء �ساللة 

من )228( ميجاوات )ما يعادل 2،00 تيراوات �ساعة( في عام 2011م اإلى )458( ميجاوات )ما يعادل 4٫02 تيراوات 

�ساعة( في عام 2018م ، اأي بزيادة تبلغ ن�سبتها )10%( �سنوياً. وبالمثل فمن المتوقع اأن ترتفع ذروة الطلب بن�سبة 

تبلغ في المتو�سط حوالي )10%( �سنوياً ، من )348( ميجاوات في عام 2011م اإلى )689( ميجاوات في عام 2018م. 

الرئي�سية  بال�سبكة  المتوقعة  المعدلت  تلك  عن  مئويتين  نقطتين  بحوالي  النمو  من  المعدل  هذا  ويرتفع 

)MIS( ، وياأتي ذلك اأ�سا�ساً من معدل النمو المرتفع في اأحمال الجملة )من ال�سناعات ب�سكل اأ�سا�سي(. 

بزيادة متو�سط  يتعلق  فيما  يتغير جوهرياً  ال�سيناريو لم  فاإن هذا   ، القادمة  ال�سبع  ال�سنوات  اأفق  وعلى مدى 

الطلب عن تقديرات الطلب المتوقع والمقدم في بيان ال�سبع �سنوات عن المدة من عام 2011م اإلى عام 2017م. 

وقد انخف�ش معدل النمو لمتو�سط الطلب وذروة الطلب قليالً اإلى 10% بدلً من %11.

اإلى عام  وتعطي بيانات عام 2011م موؤ�سرات مت�ساربة عن نمو الطلب: )1( كان نمو الطلب من عام 2010م 

2011م منخف�ساً واأقل كثيراً من التوقعات ، و )2( كان هناك رقماً قيا�سياً من طلبات الم�ستهلكين للتو�سيالت 

ال�سناعية الجديدة في منطقة �ساللة الحرة. لذا فاإن التوقعات الجديدة ت�سع في العتبار باأن �سعف تحقيق 

النمو المتوقع في عام 2011م كان نتيجة لتاأخر البدء في تنفيذ الم�ساريع ولي�ش نتيجة ت�ساوؤل توقعات النمو. 

الطاقة  من  ومتطلباتها  ال�سناعية  التنمية  للطاقة مدى خطط  �سركة ظفار  بها  قامت  درا�سة  اأكدت  وقد 

لم  لتنفيذها  المخطط  الم�ساريع  من  قليالً  باأن عدداً  اأنها حذرت  اإل   ، الحرة  الكهربائية في منطقة �ساللة 

تنفذ التزاماتها ال�ستثمارية في الربع الثالث من عام 2011م. ولهذا ال�سبب ، فاإن التقديرات الحالية تتوقع نمو 

الطلب ال�سناعي بوتيرة بطيئة ، مما ينتج عنه انتظام معدل النمو من �سنة لأخرى على مدى ال�سنوات ال�سبع 

، في حين اأن التوقعات ال�سابقة كانت ت�سير اإلى ت�سارع معدل النمو في البداية ويعقب ذلك تباطوؤ معدل النمو 

في ال�سنوات الالحقة.

وبموجب �سيناريو “الحالة المنخف�سة” ، فاإن معدل النمو على المدى المتو�سط لكل من متو�سط الطلب 

منذ  المقدم  المنخف�سة”  “الحالة  �سيناريو  عن  قليالً  اأقل  وهو   ، �سنويا   )%7( اإلى  انخف�ش  قد  الطلب  وذروة 

�سنة م�ست. وي�سع هذا ال�سيناريو  في العتبار باأن انخفا�ش معدل النمو في عام 2011م ي�سير اإلى انخفا�ش 

ال�ستثمارات وقد يتطلب الأمر وقتاً اأطول للتغلب على ذلك ربما نتيجة للحذر من الو�سع القت�سادي العالمي 

ال�سائد حالياً.

ويو�سح �سيناريو “الحالة المرتفعة” ارتفاع في ن�سبة النمو مدفوعة ب�سكل اأ�سا�سي بالزيادة الجوهرية في 

طلب الأحمال ال�سناعية الكبيرة ، مع اإمكانية حدوث ارتفاع �سريع وغير عادي في الطلب في عامي 2014م و 

اإ�سافتها  الممكن  )150( ميجاوات من  الح�سول على  ال�سناعيين طلب  الم�ستهلكين  اأحد  اأن  2015م حيث 

اإلى النظام. وهذا ال�سيناريو ، مع متو�سط نمو يبلغ )17%( في كالً من الطلب المتو�سط وطلب الذروة ، يتوقع 

حدوث اتجاه مت�سارع للنمو بالمقارنة مع �سيناريو “الحالة المرتفعة” الوارد في بيان ال�سبع �سنوات ال�سابقة 

)بمعدل 16% في متو�سط الطلب وبن�سبة 14% في الحالة المرتفعة(. هذه الزيادة تدعمها الدرا�سة التي قامت 

بها �سركة ظفار للطاقة في عام 2011م بالن�سبة لطلب الم�ستهلكين ال�سناعيين على الأحمال. 

وكما هو الحال بالن�سبة لل�سبكة الرئي�سية )MIS( ، فاإن �سيناريو “الحالة المنخف�سة” و�سيناريو “الحالة 

المرتفعة” يق�سد بهما تمثيل نطاق منا�سب وموثوق به لمنحنى الطلب على الأحمال م�ستقبالً بالمقارنة مع 

تقديرات الطلب المتوقع ، وبناءً على ذلك فاإن الأمر يتطلب تقييم متطلبات توفير م�سادر اإنتاج جديدة وتطوير 

ا�ستراتيجية منا�سبة ل�سراء �سعة اإنتاج الطاقة الكهربائية.



49

الت�سدير اإلى اأنظمة الربط :

يتم ت�سغيل نظام كهرباء �ساللة حالياً ك�سبكة منعزلة بدون اأي ربط مع اأي �سبكة اأخرى. ومع هذا فقد تم 

النتهاء من تنفيذ خط لربط نظام كهرباء �ساللة مع �سبكة �سركة تنمية نفط عمان )عن طريق خط 132ك.ف 

بين ثمريت وحرامل( ومن المتوقع البدء في ت�سغيله في عام 2012م. ويعطي هذا الربط  مزايا لموثوقية ال�سبكة 

من خالل تبادل احتياطي اإنتاج الكهرباء.

اإلى  للطاقة الكهربائية  “التجاري”  للت�سدير  الفر�سة م�ستقبالً  الربط قد يتيح  اإلى ذلك فاإن خط  بالإ�سافة 

الوفاء به من خالل  المتوقع المطلوب  زيادة في الطلب  ، والذي قد ي�سيف  �سبكة �سركة تنمية نفط عمان 

م�سادر الإنتاج بنظام كهرباء �ساللة. وفي الوقت الحالي ، لم يتم التفاق على ترتيبات محددة ب�ساأن الت�سدير 

التجاري ل�سبكة �سركة تنمية نفط عمان ، ووفقاً لذلك فاإن تقديرات الطلب الحالي في نظام كهرباء �ساللة 

)المو�سحة اأعاله( ت�ستمل فقط على الطلب المحلي بنظام كهرباء �ساللة فقط. 

ومع هذا ، فاإن ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه تعتزم النظر في الفوائد القت�سادية المحتملة من وراء 

الت�سدير التجاري من نظام كهرباء �ساللة اإلى �سبكة �سركة تنمية نفط عمان ، والتاأثير الناتج عن ذلك على 

اإجمالي الطلب ، بالتوازي مع تطوير ا�ستراتيجية �سراء �سعة اإنتاج على المدى المتو�سط لنظام كهرباء �ساللة 

)وقد تم مناق�سة هذا المو�سوع بمزيد من التفا�سيل اأدناه(.

م�سادر اإنتاج الطاقة الكهربائية :   2-2

ال�سعة المتعاقد عليها:

تم الوفاء بالطلب على الكهرباء في نظام كهرباء �ساللة خالل عام 2011م من خالل الجمع بين م�سادر اإنتاج 

الكهرباء المو�سحة اأدناه:

الطاقة الكهربائية التي تقوم باإنتاجها �رشكة ظفار للكهرباء مبوجب اتفاقية االمتياز عن طريق حمطة  	•

كهرباء ري�سوت اجلديدة التي تعمل بالغاز .

الطاقة الكهربائية التي تقوم باإنتاجها �رشكة كهرباء املناطق الريفية عن طريق حمطة كهرباء ري�صوت  	•

اتفاقية  واملياه مبوجب  الطاقة  العمانية ل�رشاء  ال�رشكة  اإىل  ببيعها  وتقوم  بالديزل  التي تعمل  )ب(  و  )اأ( 

ل�رصاء الطاقة الكهربائية.

حمطة �صاللة الإنتاج الكهرباء وحتلية املياه والتي تعمل مبوجب اتفاقية ل�رشاء الطاقة الكهربائية واملياه  	•

مربمة مع ال�رصكة العمانية ل�رصاء الطاقة واملياه.

لتعديل يف اتفاقية  اإلكرتيك( قامت ب�رصائها �رصكة ظفار للطاقة وفقاً  ا�ستئجار توربينات غازية )جرنال  	•

المتياز املربمة مع ال�رصكة العمانية ل�رصاء الطاقة واملياه وقد مت اإنهاء التعاقد ب�ساأنها يف نوفمرب 2011م.

.)MIS( الم�سادر اأعاله ينظر اإليها على اأنها تماثل ال�سعة المتعاقد عليها في ال�سبكة الرئي�سية

المفتوحة  بالدائرة  تعمل  دائمة  غازية  توربينات  وحدات  ثماني  من  الجديدة  ري�سوت  كهرباء  محطة  تتكون 

)OCGT( ب�سعة اإجمالية �سافية تبلغ )256( ميجاوات ، من المخطط اأن تبقى الوحدات الدائمة في الخدمة 

موؤقتة  غازية  توربينات  وحدات  ثالث  اأي�ساً  يوجد  المتياز(.  اتفاقية  انتهاء  )تاريخ  الأقل  على  2023م  عام  حتى 
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تعمل بالدائرة المغلقة )CCGT( من المخطط اأن تبقى في الخدمة حتى نوفمبر عام 2011م ، وقد تم وقف 

ت�سغيلها حيث لم تعد هناك حاجة اإليها بالنظر اإلى توفر الطاقة الكهربائية من محطة الكهرباء وتحلية 

المياه الجديدة.

تتكون محطة كهرباء ري�سوت )اأ( و )ب( من عدد )12( ماكينة ديزل ب�سافي �سعة اإجمالية تبلغ )55( ميجاوات ، 

ومن المتوقع ال�ستغناء عنها في عام 2012م بعد الت�سغيل الكامل لمحطة الكهرباء وتحلية المياه الجديدة 

ب�ساللة. 

ل�سراء  اتفاقية  بموجب  وتعمل  الم�ستقلة ب�ساللة على مراحل  المياه  وتحلية  الكهرباء  يتم تطوير محطة 

الطاقة الكهربائية والمياه مدتها )15( �سنة مع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه. وفي يوليو 2011م تم 

البدء في ت�سغيل المرحلة الأولى ب�سعة اإنتاج الكهرباء تبلغ )61( ميجاوات ، والمرحلة الثانية في يناير 2012م 

، فاإن  ابريل 2012م  الثالثة المقرر لها  اإنتاج الكهرباء تبلغ )173( ميجاوات. ومع بدء ت�سغيل المرحلة  ب�سعة 

�سافي �سعة المحطة من الطاقة الكهربائية �سوف تبلغ )445( ميجاوات.

ل�سالح  المفتوحة  بالدورة  تعمل  اإلكتريك(  )جنرال  غازية  توربينات  با�ستئجار  للطاقة  ظفار  �سركة  قامت 

حتى  2010م  مايو  من  الفترة  خالل  بال�سبكة  موؤقتة  طاقة  لتوفير  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة 

نوفمبر 2011م ، وقد تم ال�ستغناء عنها عند انتهاء مدة التعاقد.

الم�سادر غير الموؤكدة المتعاقد عليها:

يتم حالياً ا�ستكمال ت�سييد خط لربط نظام كهرباء �ساللة مع �سبكة �سركة تنمية نفط عمان )عن طريق 

خط 132ك.ف بين ثمريت وحرامل( حيث من المتوقع النتهاء منه في الربع الأول من عام 2012م. ويعتبر الغر�ش 

و�سبكة كهرباء  بين نظام كهرباء �ساللة  الحتياطي  تقا�سم  ترتيبات  الربط هو دعم  وراء هذا  الأ�سا�سي من 

�سركة تنمية نفط عمان بما يتيح تح�سين الثقة في النظامين من خالل اإتاحة الح�سول على الحتياطي  غير 

الم�ستخدم بين النظامين في الحالت الطارئة.  وعليه ، فاإنه في حالة توفر احتياطي اإنتاج في �سبكة كهرباء 

الدعم لنظام كهرباء �ساللة للم�ساعدة في  المطلوب يمكنها تقديم  الوقت  تنمية نفط عمان في  �سركة 

التعامل مع الحالت الطارئة.

وبالإ�سافة اإلى دعم ترتيبات تقا�سم الحتياطي بين النظامين، فاإن هذا الربط قد يدعم ال�ستيراد اأو الت�سدير 

“التجاري”  ، على اأ�سا�ش التكلفة الن�سبية لالإنتاج بين نظام كهرباء �ساللة و�سبكة �سركة تنمية نفط عمان. 
وبعد النتهاء من ت�سغيل اإنتاج الكهرباء وتحلية المياه الجديدة ب�ساللة ، والنظر م�ستقبالً في اإمكانية اإ�سافة 

محطات عالية الكفاءة تعمل بالدورة المركبة في �ساللة ، فقد يكون من المفيد ت�سدير الطاقة الكهربائية 

اإلى �سبكة �سركة تنمية نفط عمان.

وتبلغ �سعة التحويل الأ�سمية لهذا الربط حوالي )150( ميجاوات ، ولكن توفر الطاقة الكهربائية لال�ستيراد من 

جانب نظام كهرباء �ساللة �سوف يحدده مدى توافر �سعة اإنتاج اإ�سافية وقيود النقل في �سبكة كهرباء �سركة 

اأ�سا�ش �سنوي.  تنمية نفط عمان. و�سيتم مراجعة هذه العوامل بالت�ساور مع �سركة تنمية نفط عمان على 

ومن المتوقع توفر قدرة ا�ستيراد تبلغ حوالي )100( ميجاوات لنظام كهرباء �ساللة بعد النتهاء من خط الربط.
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وفي حين اأن هذا الربط �سيوفر دعماً قيماً في الحالت الطارئة ، وكم�سدر محتمل للطاقة القت�سادية على 

المدى المتو�سط ، فال يتم النظر اإلى اإمكانية ال�ستيراد من خالل هذا الربط على اأنها “�سعة متعاقد عليها” 

بغر�ش كفاية الم�سادر )مثل ح�ساب �ساعات فقد الأحمال(.

الم�سادر الأخرى الممكنة:

تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه بالنظر في اختيار موقع لإن�ساء محطة ثانية لإنتاج الكهرباء 

اإلى 400 ميجاوات )محطة �ساللة 2 لإنتاج  تبلغ من 200  الكهرباء  اإنتاج  المياه( في �ساللة ب�سعة  )وتحلية 

الكهرباء وتحلية المياه(. ومن المتوقع طرح المناق�سة خالل عام 2012م مع اإمكانية ت�سغيل المحطة في 

عام 2016م.

الطاقة  بدائل  العتبار  في  ت�سع  �ساللة  في  الكهرباء  اإنتاج  �سعة  زيادة  ب�ساأن  الدرا�سة  فاإن  اأخرى  ناحية  من 

اأنه  اإلى  باأن التحاليل الأولية عن م�سادر الطاقة الكهربائية المحتملة تو�سلت  الكهربائية المتجددة. علماً 

بالدورة  التي تعمل  الغازية  بالتوربينات  اإنتاج الكهرباء  اإن�ساء محطة  في  اأنه يجب الم�سي قدماً  بالرغم من 

اإمكانية تطوير محطة لإنتاج الكهرباء  ، فاإنه يجب النظر ب�سكل مو�سع في  اإليها �سابقاً  المقفلة الم�سار 

بطاقة الرياح في ثمريت. هذه الدرا�سة تنظر في تطوير محطة لإنتاج طاقة تبلغ )20( ميجاوات.

ملخ�س:

يعطي ال�سكل )11( ملخ�ساً �سامالً لم�سادر الإنتاج الحالية والتي هي قيد الإن�ساء وتلك المخطط لتنفيذها 

التي تتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه الح�سول عليها في نظام كهرباء �ساللة.
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ال�سكل )11( اإجمالي م�سادر اإنتاج الطاقة الكهربائية  - نظام كهرباء �ساللة

2012201320142015201620172018

�سايف ميجاوات *

ال�سعة املتعاقد عليها

حمطة كهرباء ري�صوت  

اجلديدة 

256256256256256256256

 حمطة �صاللة الإنتاج

الكهرباء وحتلية املياه

445445445445445445445

ال�سعة التي من املمكن 

التعاقد عليها

حمطة �صاللة اجلديدة )2( 

لإنتاج الكهرباء وحتلية 

املياه 

----400-200400-200400-200

جمموع ال�سعة املتعاقد عليها  

+  املحتمل التعاقد عليها

7017017017011101-9011101-9011101-901

احتياطي الطوارئ

الربط مع نظام كهرباء 

�رصكة تنمية نفط عمان **

100100100100100100100

1001-10011201-10011201-8018018018011201اإجمايل ال�سعة

* مت حتديد جميع ال�سعات على اأ�سا�ش ال�سعة ال�سافية )اأي بعد ا�ستبعاد ال�ستهالك الداخلي باملحطات( ودرجة احلرارة 

املحيطة هي 35 درجة مئوية.

** �صعة ا�صترياد حمتملة
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متطلبات اإنتاج طاقة كهربائية اإ�سافية:  3-2

المتطلبات القانونية والتنظيمية:

مع ا�ستحواذ �سركة الكهرباء القاب�سة في عام 2011م على جميع اأ�سهم �سركة ظفار للطاقة واإلغاء ت�سجيل 

ال�سركة في �سوق م�سقط لالأوراق المالية ، يتم حالياً ا�ستكمال اإجراءات اإعادة هيكلة �سركة ظفار للطاقة 

العامة  الهيئة  وزارية ت�سم مندوبين عن  بالطاقة الكهربائية. وقد تم ت�سكيل لجنة  وتزويد محافظة ظفار 

اتفاقية  اإنهاء  المتوقع  ومن  الهيكلة.  اإعادة  لالإ�سراف على عملية  الكهرباء  تنظيم  وهيئة  والمياه  للكهرباء 

2012م  عام  خالل  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  وال�سركة  للطاقة  ظفار  �سركة  بين  الموقعة  المتياز 

وا�ستبدالها باتفاقية ل�سراء الطاقة الكهربائية كجزء من مقترحات اإعادة هيكلة �سركة ظفار للطاقة والتي 

في النهاية �سوف تجعل من اإدارة الكهرباء في محافظة ظفار تتما�سى مع الهيكل التنظيمي المعمول به 

.)MIS( في ال�سبكة الرئي�سية

الرئي�سية )MIS( ، مطلوب من ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه بموجب  وكما هو الحال بال�سبكة 

قانون القطاع والرخ�سة الممنوحة لها التاأكد من كفاية م�سادر الإنتاج بنظام كهرباء �ساللة للوفاء بالطلب 

الم�ستقبلي على الطاقة الكهربائية. ويحدد قانون القطاع الم�سوؤولية العامة لل�سركة لتاأمين م�سادر اإنتاج 

لالإنتاج  محدد  اأمان  معايير  على  تن�ش  ل  لل�سركة  الممنوحة  الرخ�سة  اأن  حين  وفي  بالطلب.  للوفاء  كافية 

بالن�سبة لنظام كهرباء �ساللة ، كما هو الحال في ال�سبكة الرئي�سية )MIS( ، اإل اأنها تتطلب من ال�سركة 

التاأكد من اأن م�ستركي الكهرباء في نظام كهرباء �ساللة يح�سلون على خدمة تماثل بوجه عام الخدمة التي 

. )MIS( يح�سل عليها الم�ستركون بال�سبكة الرئي�سية

المطلب الأخير يعني باأنه يجب اللتزام كحد اأدنى بالمعيار الخا�ش ب�ساعات فاقد الأحمال البالغة )24( �ساعة 

المنعزلة لنظام  الو�سع في العتبار الطبيعة  ، وبعد  )MIS(. ومع هذا  الرئي�سية  ال�سبكة  المعمول بها في 

كهرباء �ساللة الحالية - بدون وجود دعم في حالت الطواري من فائ�ش من ربط اآخر اأو ال�سناعات كما هو الحال 

في ال�سبكة الرئي�سية )MIS( - فقد �سعت ال�سركة في ال�سنوات الأخيرة لتطبيق معايير اأكثر دقة ل�سمان 

جودة الخدمة المطلوبة. 

متطلبات ال�سعة الم�ستقبلية:

للوفاء  المتعاقد عليها والمطلوبة  ال�سعة  والمياه بح�ساب كميات  الطاقة  العمانية ل�سراء  ال�سركة  قامت 

بمعيار �ساعات فاقد الأحمال خالل الفترة من عام  2012م وحتى عام 2018م ، وذلك في نطاق تقديرات الطلب 

. ويو�سح ال�سكل )12( اأدناه 
13

الثالثة )اأي الطلب المتوقع و�سيناريو “الحالة المنخف�سة” و “الحالة المرتفعة”(

المتطلبات التقديرية.  

وكما يت�سح فاإن الحاجة اإلى �سعة اإ�سافية يعتمد ب�سكل كبير على معدل الطلب وفقاً لل�سيناريوهات المختلفة. 

ففي حين اأن �سيناريو الطلب المتوقع ي�سير اإلى عدم وجود حاجة ل�سعة اإ�سافية حتى عام 2018م ، فاإن �سيناريو 

“الحالة المنخف�سة” ي�سير اإلى وجود فائ�ش حتى عام 2018م واأن ال�سعة المتعاقد عليها حالياً تعد كافية.

هذه التقديرات تعد تقريبية بال�رصورة حيث اأن فاقد الأحمال/ �ساعة يعتمد اإىل حد ما على الطبيعة الفعلية )اأي    13

النوع واحلجم( ل�سعة اإنتاج الكهرباء ، وغري املعروف على وجه التحديد فيما يتعلق بال�سعة م�ستقبالً.
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اإ�سافية  �سعة  توفير  يتطلب  الأمر  فاإن   ، للطلب  المرتفعة”  “الحالة  �سيناريو  بموجب  فاإنه  اأخرى  ناحية  من 

مبكراً في عام 2015م. وهذا التاريخ قريب جداً يتعذر معه الوفاء بالطلب من محطة �ساللة )2( الجديدة لإنتاج 

الكهرباء وتحلية المياه ، ما لم يتم التعاقد على المحطة على اأ�سا�ش توفير طاقة اإنتاج الكهرباء مبكرة ، اإل 

اأنه بالإمكان الوفاء بالطلب من خالل �سراء �سعة اإنتاج الكهرباء موؤقتة ربما يتم تعزيزها من خالل ال�ستيراد من 

�سبكة �سركة تنمية نفط عمان خالل ذروة الطلب في ال�سيف. 

ومع الو�سع في العتبار اأن الت�سغيل التجاري لمحطة �ساللة )2( الجديدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في 

الكهرباء  اإنتاج  تتوقف على �سعة  اإ�سافية  ل�سعة  الحاجة  فاإن   ، ال�سيف  الطلب في  ذروة  قبل   ، عام 2016م 

بالمحطة. فاإذا كانت قدرة المحطة هي اإنتاج الكهرباء )200( ميجاوات ف�سيظل هناك طلب لم يتم الوفاء 

به في عام 2016م وعام 2017م ولكن بكميات يمكن الوفاء بها من خالل اإنتاج الكهرباء الموؤقت ، وبعد ذلك 

فاإن الأمر يتطلب اإن�ساء محطة اأخرى بنف�ش ال�سعة اأو ب�سعة اأكبر في عام 2018م. ويعتبر بديل اإن�ساء محطة 

اإجراء للتخفيف من المخاطر ، مع الو�سع في العتبار وجود  �ساللة )2( الجديدة ب�سعة )200( ميجاوات هو 

احتمال �سئيل بحدوث �سيناريو “الحالة المرتفعة” واي�ساً الو�سع في العتبار اأن نمو الطلب في هذا ال�سيناريو 

مرتفع جداً بالمقارنة مع متو�سط الطلب التاريخي. اأما في حالة اإن�ساء محطة �سعة )400( ميجاوات ، فلن 

اإن�ساء  اإرجاء  وبالإمكان  2017م  و  2016م  عامي  خالل  موؤقتة  الكهرباء  اإنتاج  �سعة  لتوفير  حاجة  هناك  تكون 

محطة رئي�سية اأخرى حتى ما بعد عام 2018م.

اأهمية مواجهة المخاطر في التزامات ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة  “الحالة المرتفعة”  ويوؤكد �سيناريو 

اإنتاج الكهرباء جديدة. وكاإجراء اإ�سافي للتعامل مع عدم اليقين ب�ساأن  والمياه من خالل التعاقد على �سعة 

تطور الطلب على الأحمال ، فاإن ال�سركة تعتزم متابعة و�سع الخطط واللتزامات المتعلقة بتطوير منطقة 

�ساللة الحرة ب�سكل ل�سيق.

ال�سكل )12(: متطلبات �سعة اإنتاج الطاقة الكهربائية الم�ستقبلية - نظام كهرباء �ساللة
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2012201320142015201620172018

ال�سايف ميجاوات

الطلب املتوقع

394433480531584636689ذروة الطلب

425468519573630687744اإجمايل ال�سعة املطلوب التعاقد عليها

ال�سعة الإ�سافية املطلوب التعاقد عليها

43------  عالوة على العقود احلالية

 عالوة على العقود املحتملة )حمطة �صاللة 2

لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه 200 ميجاوات(

-------

 الطلب “احلالة املنخف�سة “

358391427463502536571ذروة الطلب

386422461500542579617اإجمايل ال�سعة املطلوب التعاقد عليها

ال�سعة الإ�سافية املطلوب التعاقد عليها

-------  عالوة على العقود احلالية

عالوة على العقود املحتملة )حمطة �صاللة 2      

لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه 200 ميجاوات(

-------

 الطلب »احلالة املرتفعة »

4184946168018799591041ذروة الطلب

45253366586595010361124اإجمايل ال�سعة املطلوب التعاقد عليها

ال�سعة الإ�سافية املطلوب التعاقد عليها

164249335423---  عالوة على العقود احلالية

 عالوة على العقود املحتملة )حمطة �صاللة 2

لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه 200 ميجاوات(

---16449135223

 عالوة على العقود املحتملة )حمطة �صاللة 2

لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه 400 ميجاوات(

---164--23

---64---عالوة على جميع امل�سادر املتاحة

متطلبات مياه التحلية:  4-2

الطلب على المياه :

تقوم “دائرة المياه” المعنية - بالمديرية العامة للمياه بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار - بتزويد ال�سركة 

العمانية ل�سراء الطاقة والمياه بتقديرات الطلب على المياه في محافظة ظفار.

اأو�سحت المديرية باأن الطلب على المياه المطلوب توفيره من ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه )اأي 

الطلب الذي قد يتم توفيره من �سعة التحلية المرتبطة بم�سادر اإنتاج الطاقة الكهربائية في نظام كهرباء 

 وقد قامت المديرية العامة 
14

�صاللة( هو اإجمالي الطلب على المياه في مدينة �صاللة وواليتي طاقة ومرباط.

اإلى عام 2018م فيما يتعلق  للمياه بتقديم تقديراتها ب�ساأن الطلب على المياه خالل الفترة من عام 2012م 

بذروة الطلب ومتو�سط الطلب اليومي كما هو  مو�سح بال�سكل )13( اأدناه.

اإجمالي الطلب على المياه في �ساللة وطاقة  اأن يرتفع  ، فمن المتوقع  وعلى مدى ال�سنوات ال�سبع القادمة 

مناطق  في  المتوقعة  العامة  النمو  ن�سبة  من  اأعلى  ن�سبة  وهي  �سنوياً   )%6( يبلغ  متو�صط  بمعدل  ومرباط 

الإمداد  بال�سلطنة )كما هو مو�سح بال�سكل رقم 13(. وكما هو الحال في مناطق  الأخرى  الرئي�سية  الإمداد 

اإمداد المياه  اإلى الزيادة ال�سكانية والتنمية القت�سادية والبناء الم�ستمر ل�سبكات  الأخرى،  يعود ذلك النمو 

ويخفف منه اإلى حد ما جهود تخفي�ش الفاقد. 

من املتوقع الوفاء بالطلبات االأخرى يف حمافظة ظفار من خالل امل�صادر املحلية للتزويد باملياه.    14
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ال�سكل )13(: تقديرات الطلب على المياه بمحافظة ظفار )�صاللة/طاقة/ مرباط(

الفعلي 

2011

معدل 2012201320142015201620172018

النمو %

األف مرت مكعب يومياًذروة الطلب على املياه:

اإجمايل �ساللة / طاقة / 

مرباط

6266707479848995%6

التغيري عن البيان ال�سابق 

)2017-2011(

غ/م-40-44-49-58-62-62-64

مليون مرت مكعباإجمايل الطلب ال�سنوي:

اإجمايل �ساللة / طاقة / 

مرباط

22٫624٫025٫527٫028٫830٫732٫634٫7%6

التغيري عن البيان ال�سابق 

)2017-2011(

غ/م-11-12-14-17-18-18-18

العمانية  ال�سركة  بيان  في  الواردة  التقديرات  عن  الثلث  بحوالي  انخفا�ش  وجود  الحالية  التقديرات  وتو�سح 

العامة  المديرية  قيام  النخفا�ش  هذا  وراء  ال�سبب  ويعود  2017م(.   - )2011م  ال�سابق  والمياه  الطاقة  ل�سراء 

للمياه بخف�ش تقديراتها ب�ساأن الطلب على المياه في عام 2010م ، وذلك بتعديل القيمة التقديرية اإلى قيمة 

فعلية ، والتي تم ا�ستخدامها كاأ�سا�ش لتقديراتهم حتى عام 2018م. 

متطلبات �سعة تحلية المياه:

يتم حالياً الوفاء بالطلب على مياه ال�صرب في واليات �صاللة/طاقة/مرباط من م�صادر المياه الجوفية ح�صرياً 

قبل بدء ت�سغيل محطة �ساللة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. ومن المتوقع البدء في ت�سغيل محطة تحلية 

وتبلغ  المياه.  ب�سبكة  التو�سيل  من  النتهاء  بعد  2012م  عام  من  الأول  الن�سف  بكامل طاقتها خالل  المياه 

�سعة تحلية المياه بالمحطة حوالي )68190( متر مكعب يومياً )15 مليون جالون( با�ستخدام تقنية التنا�سح 

العك�سي.

ويو�سح ال�سكل )14( اأدناه ملخ�ش توازن العر�ش/الطلب والذي ي�سير اإلى اأنه بدون توفير �سعة اإ�سافية لتحلية 

في  الم�ستمرة  بالزيادة  للوفاء  الجوفية  المياه  م�سادر  على  �ستعتمد  للمياه  العامة  المديرية  فاإن  المياه 

متطلبات المياه اعتباراً من عام 2013م وما بعده.
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ال�سكل )14( االحتياطي/ العجز في �صعة تحلية المياه - محافظة ظفار )�صاللة/طاقة/مرباط(:

2012201320142015201620172018

األف مرت مكعب يوميا

66707479848995ذروة الطلب على املياه

68686868686868�سعة التحلية

68686868686868م�رصوع كهرباء �ساللة امل�ستقل 

املطلوب  العجز  اأو  الحتياطي 

تغطيته من م�سادر املياه اجلوفية

2)2()6()11()16()21()27(

المدى  على  هدفها  باأن  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  باإبالغ  للمياه  العامة  المديرية  قامت  وقد 

المتو�سط هو تقليل ا�ستخدام المياه الجوفية في الظروف الطبيعية والمحافظة على م�سادر المياه الجوفية 

بغر�ش ال�ستخدام في الحالت الطارئة. وهذا ي�سير اإلى اأن الأمر يتطلب توفير )27000( متر مكعب من المياه يومياً 

)6 مليون جالون يومياً( من �سعة التحلية الإ�سافية في عام 2018م. 

الجمع بين اإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه :  5-2

كما هو الحال بالن�سبة لل�سبكة الرئي�سية )MIS(، فاإن على ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه النظر في 

اإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لال�ستفادة من المزايا القت�سادية للموقع الم�سترك وال�سراء  اإمكانية الجمع بين 

الم�سترك. وبعد اإجراء تقييم لهذه المزايا قررت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه الم�سي قدما في م�سروع 

وتحلية  الكهرباء  اإنتاج  بين  يجمع  الذي  الأول  الم�سروع  وهو   - المياه  وتحلية  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج  �ساللة 

المياه في نظام كهرباء �ساللة.

اختيار  في عملية  بداأت  قد  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  فاإن   ، اأعاله   )3-2( البند  في  اأو�سحنا  كما 

موقع لإ�سافة محطة كهرباء جديدة في نظام كهرباء �ساللة في عام 2016م ومن المتوقع البدء في اإجراءات طرح 

المناق�سة في عام 2012م. وكما اأو�سحنا في البند )2-4( اأعاله ، ووفقاً لما اأو�سحته المديرية العامة للمياه ، فاإن 

هناك حاجة لتوفير حوالي )27000( مليون متر مكعب من المياه يومياً )6 مليون جالون يومياً( على الأقل من �سعة 

تحلية المياه في عام 2018م.
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ووفقاً لذلك ، فاإن ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه تدر�ش اإمكانية الجمع بين اإنتاج الطاقة الكهربائية و�سعة 

التحلية المطلوبة. وفي عام 2011م ا�ستكملت ال�سركة درا�سة اأو�ست باختيار تقنية التنا�سح العك�سي في محطة 

الكهرباء  اإنتاج  تكون محطة  اأن  ال�سرورة  من  فلي�ش  وعليه  القت�سادية.  المزايا  اأ�سا�ش  على  الجديدة  المياه  تحلية 

ومحطة تحلية المياه في نف�ش الموقع ، بالرغم من اأن الجمع بينهما في موقع واحد قد يكون له جدوى اقت�سادية 

نظراً ل�ستخدام بنية تحتية واحدة ، واقت�ساديات ال�سراء الم�سترك للكهرباء والمياه. هذا و�سيتم الت�ساور مع المديرية 

العامة للمياه خالل عام2012م فيما يتعلق بت�سمين �سعة تحلية المياه في اأي مناق�سة يتم طرحها من قبل ال�سركة 

العمانية ل�سراء الطاقة والمياه لتوفير �سعة اإنتاج الكهرباء كهرباء جديدة. 

واإذا تقرر عدم الجمع بين �سراء �سعة لتحلية المياه مع �سعة اإنتاج الكهرباءالجديدة ، فاإن البديل المتاح قد يت�سمن 

ال�سركة العمانية ل�سراء  )اأو تقوم  العامة للمياه ب�سرائها  المياه قائمة بذاتها تقوم المديرية  اإن�ساء �سعة لتحلية 

الطاقة والمياه بذلك نيابة عن المديرية العامة للمياه(.

اأن�سطة ال�سراء:  6-2

الم�ساريع الحالية:

ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه ل تخطط ل�سراء �سعة اإنتاج الكهرباء موؤقتة في �سيف عام 2012م. ومع هذا 

، وكخطة للطوارئ في حالة تاأخر البدء في ت�سغيل محطة اإنتاج الكهرباء وتحلية المياه الم�ستقلة ب�ساللة ، تقوم 

ال�سركة بالتفاو�ش مع �سركة كهرباء المناطق الريفية حول اإمكانية توفير دعم لل�سبكة من خالل ا�ستخدام مولدات 

الديزل الحالية في محطة ري�سوت.

الكهرباء  لمحطة  موقع  اختيار  في عملية  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  �سرعت   اأعاله،  مبين  هو  كما 

الجديدة )م�سروع �ساللة 2( ، ويتوقع اأن ت�سدر المناق�سة في الن�سف الثاني من عام 2012م، والتي قد تذهب اإلى الأمام 

باعتبارها م�سروع م�ستقل لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه  اأو كمناق�ستين منف�سلتين لم�سروع م�ستقل لإنتاج 

الطاقة الكهربائية وم�سروع م�ستقل لإنتاج المياه.

عمليات ال�سراء الم�ستقبلية:

تنظر ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه في اإمكانية اأن تكون محطة �ساللة )2( لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه 

ب�سعة تتراوح بين )200( اإلى )400( ميجاوات لتخفي�ش المخاطر الناجمة عن ارتفاع الطلب ، و�ستقوم ال�سركة باختيار 

موا�سفات ال�سعة في اأواخر عام 2012م. اإذا تم طرح مناق�سة المحطة على اأ�سا�ش �سعة اإنتاج الكهرباء تبلغ )200( 

اإنتاج الكهرباء  ، فاإن الأمر قد يتطلب توفير �سعة  “الحالة المرتفعة”  ميجاوات وكان تطور الأحمال وفقاً ل�سيناريو 

اإما  اإن�ساء محطة ثالثة لإنتاج الكهرباءفي عام 2018م.  اأي�ساً  موؤقتة خالل عامي 2016م و 2017م وقد يتطلب الأمر 

في حالة طرح مناق�سة محطة �ساللة )2( على اأ�سا�ش �سعة اإنتاج الكهرباء تبلغ )400( ميجاوات ، ففي هذه الحالة 

بالإمكان اإرجاء اإن�ساء محطة رئي�سية اأخرى اإلى ما بعد عام 2018م. 

ب�ساأن  والمياه خالل عام 2010م  الطاقة  العمانية ل�سراء  ال�سركة  بها  التي قامت  الدرا�سة  فاإن   ، اإلى ذلك  بالإ�سافة 

تو�سعة اإنتاج الطاقة الكهربائية قد اأو�سحت اأن م�سروع اإنتاج الكهرباء با�ستخدام طاقة الرياح في ثمريت قد يمثل 

م�سدراً بديالً للطاقة ، بالرغم من اأنه قد يتطلب دعماً حكومياً. وقد اأو�سحت الدرا�سة الأولية باأنه بالإمكان الح�سول 

على )20( ميجاوات من الكهرباء عن طريق طاقة الرياح ويتطلب الأمر اإجراء درا�سة تف�سيلية بهذا ال�ساأن. وبالرغم من 

اأن هذه الطاقة الكهربائية قد ل تكون مطلوبة لمقابلة متطلبات نظام كهرباء �ساللة بناءً على �سيناريوهات الطلب 

، اإل اأن هذا الم�سروع يدفع لالأمام مبادرة الحكومة الهادفة لت�سجيع م�ساريع الطاقة الكهربائية المتجددة. وتخطط 
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ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه لإجراء مزيد من الدرا�سة بهذا ال�ساأن ، والتي ربما قد توؤدي اإلى �سراء مثل هذه 

الطاقة الكهربائية خالل ال�سنوات ال�سبع القادمة.

متطلبات الوقود:  7-2

الوقود الم�ستخدم في عام 2011م

يعتبر حاليا الغاز الطبيعي هو الم�سدر الأ�سا�سي لإنتاج الطاقة الكهربائية في نظام كهرباء �ساللة والذي تقوم وزارة 

النفط والغاز بتوفيره لمحطة كهرباء ري�سوت الجديدة ، ووقود الديزل الذي يتم تو�سيله اإلى محطة كهرباء ري�سوت 

)اأ( و )ب( عن طريق ال�سهاريج.

يعادل 1٫8 مليون متر  )ما  بليون متر مكعب قيا�سي   )0٫66( الغاز في عام 2011م حوالي  ا�ستهالك  اإجمالي  بلغ  وقد 

مكعب قيا�سي يومياً( اأي بزيادة تبلغ حوالي )9%( عن عام 2010م. وهو ما يتجاوز ن�سبة الزيادة البالغة )5%( في اإنتاج 

التي تعمل  المياه  وتحلية  الكهرباء  لإنتاج  الجديدة  الأولى من محطة �ساللة  المرحلة  ت�سغيل  ويعك�ش  الكهرباء، 

بالغاز خالل الن�سف الثاني من العام.. وقد انخف�ست ذروة ال�ستهالك اليومي للغاز خالل عام 2011م بمقدار )1%( اإلى  

)2٫1( مليون متر مكعب بالمقارنة مع عام 2010م ، وهو ما يعك�ش النمو المعتدل لذروة الطلب على الكهرباء ، واأي�ساً 

زيادة معدل ت�سغيل ماكينات الديزل في محطة ري�سوت خالل فترة الذروة. 

وقد بلغ اإجمالي ا�ستهالك وقود الديزل في عام 2011م حوالي )7( مليون ليتر ، اأي بانخفا�ش بن�سبة )65%( بالمقارنة مع 

عام 2010م.  وهذا يعك�ش النخفا�ش الكبير في معدل ا�ستخدام محطة ري�سوت )اأ( وري�سوت )ب( خالل ال�سنة ، والذي 

تحقق نتيجة البدء في ت�سغيل المرحلة الأولى من محطة اإنتاج الكهرباء وتحلية المياه الم�ستقلة ب�ساللة.  ويمثل 

.)Energy-equivalent( وقود الديزل حوالي 1% من ال�ستخدام ال�سنوي للوقود من منظور معادل الطاقة الكهربائية

وعلى اأ�سا�ش المنظور العام لمعادل الطاقة الكهربائية )Energy-equivalent( ، فاإن اإجمالي ا�ستهالك الوقود قد 

ارتفع بن�سبة تبلغ حوالي )7%( في عام 2011م.



60

تقديرات متطلبات الوقود:

كهرباء  بنظام  الوقود  متطلبات  لتقديرات  موؤ�سرات  باإعداد  والمياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  قامت 

“الحالة  ، و�سيناريو الطلب في  اإلى عام 2018م بموجب الطلب المتوقع  �ساللة خالل الفترة من عام 2012م 

من  عدد  اأ�سا�ش  على  التقديرات  هذه  و�سع  تم  وقد  المرتفعة”.  “الحالة  في  الطلب  و�سيناريو  المنخف�سة” 

الفترا�سات الرئي�سية ، تت�سمن التالي:

، بنف�ش كفاءة ا�ستخدام الوقود يف  اإنتاج جديدة تعمل بالغاز يف عام 2016م  اإ�سافة �سعة  من املفرت�ش  	•

حمطة الكهرباء وحتلية املياه امل�صتقلة ب�صاللة.

اأي عجز يف �سعة الإنتاج يطراأ خالل املدة من عام 2015م اإىل عام 2018م )املتوقع مبوجب �صيناريو طلب  	•

“احلالة املرتفعة” فقط( يتم مقابلته عن طريق �سعة اإنتاج موؤقتة تعمل بالديزل.

�سبكة  مع  الربط  خط  خالل  من  “التجاري”  الت�سدير  اأو  ال�سترياد  اإمكانية  تاأثري  مدى  ت�سمني  يتم  مل  	•

�رصكة تنمية نفط عمان يف هذه املرحلة - حلني اأن يتم ذلك فعلياً عندئذ بالإمكان تقليل تقديرات كميات 

الديزل املطلوبة )اإذا كان بالإمكان ا�ستبدال هذه املتطلبات من خالل الطاقة الكهربائية امل�ستوردة( ، و/

اأو بالإمكان زيادة تقديرات كميات الغاز املطلوبة نتيجة لت�سدير الطاقة الكهربائية )بالرغم من اأنه من 

املرجح اأن هذه الزيادة �سيغطيها التخفي�ش يف ا�ستهالك الغاز يف �سبكة �رصكة تنمية نفط عمان(.

ويو�سح ال�سكل رقم )15( اأدناه هذه التقديرات:

ال�سكل )15( الحتياجات من الوقود - نظام كهرباء �ساللة
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الفعلي 

2011

معدل 2012201320142015201620172018

النمو %

الطلب املتوقع

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت 

مكعب يومياً(

4%1٫81٫61٫51٫71٫92٫02٫22٫3املتو�سط ال�سنوي

6%2٫12٫62٫12٫42٫72٫62٫93٫3ذروة الطلب اليومي

ا�ستهالك وقود الديزل )مليون 

لرت(

غ/م-------7

اإجمايل ا�ستهالك الوقود 

 HHV مليون جيجا جول(

*)GJ

2623222427293133%4

4%2623222427293133غاز

غ/م-------0٫3وقود الديزل

»احلالة  �سيناريو  يف  الطلب 

املنخف�سة«

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت 

مكعب يف اليوم(

1%1٫81٫51٫41٫51٫61٫71٫82٫0املتو�سط ال�سنوي

3%2٫12٫41٫82٫02٫22٫32٫42٫6ذروة الطلب اليومي

ا�ستهالك وقود الديزل )مليون 

لرت(

غ/م-------7

اإجمايل ا�ستهالك الوقود 

 HHV مليون جيجا جول(

*)GJ

2621202223252628%1

1%2621202223252628غاز

غ/م-------0٫3وقود الديزل

»احلالة  �سيناريو  يف  الطلب 

املرتفعة«

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت 

مكعب يف اليوم(

12%1٫81٫71٫82٫33٫13٫13٫53٫9املتو�سط ال�سنوي

14%2٫12٫82٫53٫34٫24٫55٫05٫2ذروة الطلب اليومي

ا�ستهالك وقود الديزل )مليون 

لرت(

غ/م4٫10٫010٫75٫9---7

اإجمايل ا�ستهالك الوقود 

 HHV مليون جيجا جول(

*)GJ

2624253244445056%11

12%2624253244445055غاز

غ/م0٫20٫00٫00٫2---0٫3وقود الديزل

* على اأ�سا�ش القيمة احلرارية الأعلى البالغة 1050 وحدة حرارية بريطانية لكل قدم مكعب قيا�سي
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يبلغ حوالي  للوقود بمعدل متو�سط  العام  ال�ستهالك  يرتفع  اأن  المتوقع  ، فمن  الحالية  التقديرات  وبموجب 

)4%( �سنوياً - وهو اأقل كثيراً من ن�سبة النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء والبالغ )10%( �سنوياً. وبموجب 

�سيناريو طلب “ الحالة المنخف�سة” فاإن ا�ستهالك الوقود يرتفع بمعدل متو�سط يبلغ نحو )1%( �سنوياً ، في 

حين اأنه وفقاً ل�سيناريو “الحالة المرتفعة” ، يزيد بمعدل متو�سط قدره )11%( �سنوياً - وفي كال الحالتين فاإنه 

اأقل من معدل نمو الطلب على الكهرباء.

اإ�سافة محطة  اإلى  الكهرباء  على  الطلب  مع  بالمقارنة  الوقود  ا�ستهالك  في  الزيادة  ن�سبة  انخفا�ش  ويعزى 

المقفلة  بالدائرة  الغازية  بالتوربينات  تعمل  محطة  اأول  )وهي  ب�ساللة  الم�ستقلة  المياه  وتحلية  الكهرباء 

CCGT في نظام كهرباء �ساللة. اإن اإ�سافة هذه المحطة �سيترتب عليه تح�سن جوهري في كفاءة ا�ستخدام 
الوقود في النظام ، ومن المتوقع اأن يوؤدي ذلك اإلى تخفي�ش اإجمالي كمية الوقود الم�ستهلك في عام 2012م 

الكهرباء فيما عدا  الطلب على  ال�ستهالك في عام 2011م بموجب كافة �سيناريوهات  بالمقارنة مع معدل 

�سيناريو “الحالة المرتفعة”. كما اأن اإ�سافة محطة �ساللة )2( لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه �سوف ي�سيف 

“للحالة  وفقاً  الطلب  �سيناريو  في  جلياً  يظهر  والذي   ، الموقود  ا�ستخدام  كفاءة  في  التح�سين  من  مزيد 

المرتفعة”.

اإلى م�ستويات ل تذكر ،  و�سوف ينخف�ش ا�ستهالك وقود الديزل ب�سكل كبير اعتباراً من عام 2012م وما يليه 

فيما عدا بموجب �سيناريو “الحالة المرتفعة” ، حيث اأنه بموجب هذا البديل يتم العودة ل�ستخدام ماكينات 

الديزل في عام 2015م وما بعده وفقاً للتوقعات ، ولكن بم�ستويات منخف�سة جداً بالمقارنة مع ما �سهده عام 

2010م اأو عام 2011م. 

توفر الغاز:

كما ذكرنا في البند )1-7( ، فاإن ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة الكهربائية م�ستمرة في التفاو�ش مع وزارة 

النفط والغاز ب�سفة منتظمة للتاأكد من توفر الغاز م�ستقبالً لإنتاج الطاقة الكهربائية )وما يرتبط بها من 

تحلية المياه( واأي�ساً لتن�سيق الخطط الم�ستقبلية.

وتعتزم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه الت�ساور مع وزارة النفط والغاز تحديداً ب�ساأن دعم ا�ستراتيجية 

اإنتاج الكهرباء في �ساللة ، وخ�سو�ساً في �سوء عدم اليقين بالن�سبة لمعدل نمو  ال�سراء الختيارية ل�سعة 

الغاز  كميات  اإجمالي  متطلبات  توفير  العتبار  في  الو�سع  على  ينطوي  �سوف  ذلك  اأن  المرجح  ومن  الطلب. 

المطلوبة على المدى المتو�سط - في �سياق المتطلبات العامة الموحدة لل�سبكة الرئي�سية )MIS(  ونظام 

كهرباء �ساللة معاً - بالإ�سافة اإلى اإمكانية توفير اإمدادات غاز للمحطة اأو المحطات الجديدة في نظام كهرباء 

�ساللة في حدود عام 2016م وما يليه.




