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zكيلووات لكل �صاعة )
 6

جيجا وات لكل �صاعة = مليون )10  GWh

م�صروع م�صتقل الإنتاج الطاقة الكهربائية و)حتلية املياه( IWPP

كيلووات لكل �صاعة KWh

عدد �صاعات فاقد االأحمال من الكهرباء LOLH

مرت مكعب
3 m

�صركة م�صقط لتوزيع الكهرباء MEDC

مليون جالون يف اليوم MIGD

ال�صبكة الرئي�صية املرتبطة MIS

�صركة جمي�ص للخدمات ال�صناعية MISC

�صركة جمان للكهرباء MJEC

ميجاوات MW

�صركة  مزون  للكهرباء MZEC

التوربينات الغازية ذات الدورة املفتوحة OGCT

ال�صركة العمانية لنقل الكهرباء OETC

ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه OPWP
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الهيئة العامة للكهرباء واملياه PAEW

�صركة تنمية نفط عمان PDO

�صركة كهرباء املناطق الريفية RAEC

املرت املكعب القيا�صي
3 Sm

تريليون قدم مكعب TCF

ترياوات لكل �صاعة = بليون كيلووات �صاعة TWh
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نبذة عامة

مقدمة

يت�صمن هذا البيان نظرة عامة على توقعات الطلب على الطاقة ومياه التحلية على مدى �صبع �صنوات ، وم�صادر اإنتاج الطاقة وحتلية 

ال�صلطنة ونظام  ب�صمال   )MIS( الرئي�صية ال�صبكة  بال�صلطنة وهما  الرئي�صيتني  ال�صبكتني  ، وذلك يف  الطلب  للوفاء بهذا  املطلوبة  املياه 

كهرباء �صاللة.

تقوم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باإعداد ون�صر هذا البيان ب�صورة �صنوية وفقًا للبند رقم )5( من الرخ�صة املمنوحة لها.

ونو�صح اأدناه نظرة عامة على النقاط الرئي�صية للبيان املتعلق بال�صنة احلالية والذي يغطي الفرتة من عام 2011م حتى عام 2017م. 

ويت�صمن الف�صل 1  والف�صل 2  مزيدًا من التفا�صيل فيما يتعلق بكل من ال�صبكة الرئي�صية )MIS( ونظام كهرباء �صاللة على التوايل.

www.omanpwp.co.om :تتوفر معلومات اإ�صافية بهذا ال�صاأن على موقع ال�صركة ب�صبكة املعلومات

)MIS( الطلب على الكهرباء بال�سبكة الرئي�سية

l بعد �صنتني من النمو امللحوظ يف عامي 2008م و2009م ، تراجع منو الطلب على الكهرباء يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS( خالل عام 

2010م. وقد ارتفع متو�صط الطلب بن�صبة )7%( خالل ال�صنة لي�صل اإىل )1924( ميجاوات )وهو ما يعادل 16,9 ترياوات �صاعة 

. وقد جاء ذلك يف اأعقاب 
1

من الطاقة( ، يف حني اأن ذروة الطلب قد ارتفعت بن�صبة 2% فقط لت�صل اإىل حوايل )3500( ميجاوات

�صنتني من النمو امللحوظ بن�صبة ت�صل اإىل )12% - 13%( �صنويًا يف كل من متو�صط الطلب وذروة الطلب.

l  ويعزى هذا الرتاجع جزئيًا اإىل عوامل متعلقة بالطق�ص ، وعلى وجه اخل�صو�ص تاأثريات االإع�صار )فيت( يف يونيو وانخفا�ص درجة 

احلرارة الق�صوى يف �صيف عام 2010م باملقارنة مع ال�صنتني ال�صابقتني. اإال اأنه من املعتقد اأن هذا الرتاجع يعك�ص اإىل درجة ما 

زيادة يف  به من  ارتبط  وما  الكبري  االقت�صادي  الت�صارع  بعد  »الطبيعية«  النمو  اإىل اجتاهات  والعودة   ، املتغري  االقت�صادي  الو�صع 

ال�صكان بال�صلطنة خالل ال�صنوات القليلة املا�صية.

l  وبالنظر اإىل الفرتة املمتدة من )5 اإىل 10�صنوات( االأخرية ، ومالم�صة االختالفات من �صنة اإىل اأخرى الناجتة عن الطق�ص والنمو 

2009م فاإن الطلب على الكهرباء يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS(  قد ارتفع بن�صبة تبلغ حوايل  2008م و  ال�صنوي املتزايد يف عامي 

)7%( اإىل )9%( �صنويًا.

الرئي�صية )MIS( مبا  الكهرباء  �صبكة  ال�صبع يف  ال�صنوات  لفرتة  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  لل�صركة  املركزية  التوقعات  جاءت   l

يتنا�صب مع هذا االجتاه على املدى املتو�صط. ومن املتوقع اأن يرتفع متو�صط الطلب من )1924( ميجاوات )16.9 ترياوات �صاعة( 

لي�صل اإىل )3464( ميجاوات )30,3 ترياوات �صاعة( يف عام 2017 - وهو ما ميثل ن�صبة منو تبلغ يف املتو�صط حوايل )9%( �صنويًا. 

كما اأنه من املتوقع اأن ترتفع ذروة الطلب بنف�ص الن�صبة تقريبًا ، حيث ترتفع من )3500( ميجاوات لت�صل اإىل )6371( ميجاوات 

يف عام 2017م.

l  يف �صوء عدم اليقني املرتبط بتوقعات الطلب ، فاإن ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه ت�صع يف االعتبار �صيناريو »البديل االأدنى« 

و�صيناريو »البديل االأعلى« ، واملراد بهما متثيل اجتاه الطلب امل�صتقبلي الواقعي الذي يتمحور حول التقديرات االأ�صا�صية ، اأو �صيناريو 

الطلب املتوقع.

»متو�صط الطلب« ميثل املعدل املتو�صط للطلب على الكهرباء على مدى ال�صنة بالكامل. و »ذروة الطلب« متثل املعدل االأعلى الذي ي�صل اإليه الطلب على الكهرباء يف اأي وقت خالل ال�صنة. والن�صبة بني متو�صط 
1

الطلب وذروة الطلب تعرف مبعامل االأحمال وهي موؤ�صر لدرجة »الذروة« يف الطلب. اأما اإجمايل الطلب ال�صنوي من منظور الطاقة هو م�صروب »متو�صط الطلب« يف عدد ال�صاعات يف ال�صنة
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l  ومبوجب �صيناريو »البديل االأدنى« الذي اأعدته ال�صركة ، فاإن منو الطلب يكون اأكرث اعتدااًل حيث يبلغ يف املتو�صط نحو )6%( �صنويًا 

، وهو ما يعادل تقريبًا ن�صبة النمو خالل معظم الت�صعينيات. االأمر الذي يرتتب عليه و�صول ذروة الطلب اإىل )5402( ميجاوات يف 

عام 2017م ، وهو اأقل من ذروة الطلب املتوقع بحوايل )1000( ميجاوات. وعلى العك�ص من ذلك فاإنه مبوجب افرتا�صات »البديل 

االأعلى« ، فاإن منو الطلب يعود اإىل م�صتويات 2008م و 2009م البالغة )12%( اإىل )13%( �صنويًا. وينتج عن ذلك و�صول ذروة الطلب 

اأعلى من ذروة الطلب املتوقع واأعلى بحوايل )2500(  2017م ، وهو ما ميثل )1500( ميجاوات  اإىل )7899( ميجاوات يف عام 

عن �صيناريو »البديل االأدنى«. هذا ويجب على ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه الو�صع يف االعتبار احلاجة اإىل م�صادر اإنتاج 

لتغطية توقعات النمو بهذه الن�صب املتفاوتة ، كما يجب عليها تطوير ا�صرتاتيجيتها ل�صراء �صعة اإنتاج يف هذا االإطار من عدم اليقني.

)MIS( متطلبات اإنتاج طاقة اإ�سافية بال�سبكة الرئي�سية

l   يف الوقت احلايل ، فاإن م�صادر الطاقة الرئي�صية يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS( هي حمطات الطاقة )وحتلية املياه( احلالية يف كل من 

الغربة والر�صيل ووادي اجلزي ومنح والكامل وبركاء )املرحلة 1 و 2( و�صحار. وال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه متعاقدة حاليًا على 

كامل �صعة االإنتاج من تلك املحطات )البالغة حاليًا 3800 ميجاوات( مبوجب اتفاقيات طويلة االأمد ل�صراء الطاقة. يتم تعزيز هذه ال�صعة 

املتعاقد عليها من خالل عدد من امل�صادر االأخرى القادرة على تزويد ال�صبكة الرئي�صية )MIS( بالطاقة - مبا  يف ذلك فائ�ص االإنتاج من 

 ال�صناعات واالأطراف االأخرى التي متتلك مرافق اإنتاج خا�صة بها ، واأي�صًا الربط مع �صبكة الطاقة اخلا�صة ب�صركة تنمية نفط عمان 

)واأبو ظبي( يف امل�صتقبل القريب.

l  وحتى يت�صنى لل�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه الوفاء مبعايري �صالمة االإنتاج املن�صو�ص عليها يف الرخ�صة املمنوحة لها ، حتدد 

ال�صركة مدى حاجتها الإبرام اتفاقيات تتعلق باحل�صول على )300( ميجاوات من ال�صعة املوؤقتة للطاقة ل�صيف عام 2011م.  وقد 

االتفاقيات ذات  اإبرام  ال�صركة  وتتوقع  الطاقة  موؤقتة من  �صعة  لتوفري  2010م  تناف�صية خالل عام  ال�صركة بطرح مناق�صة  قامت 

ال�صلة يف الربع االأول من عام 2011م - وهو وقت االنتهاء من تركيب وت�صغيل مرافق االإنتاج قبل ذروة الطلب يف �صهور ال�صيف لعام 

2011م.  ويتطلب االأمر اإ�صافة هذه ال�صعة للتغلب على العجز املحتمل يف ال�صعة املتاحة خالل �صهور ال�صيف يف عام 2011م ،وذلك  

حلني االنتهاء من ت�صغيل حمطات االإنتاج امل�صتقلة خالل اأعوام 2012م و 2013م و 2014م.

l  يتم حاليًا ت�صييد اثنني من هذه املحطات هما �صحار )املرحلة الثانية( وبركاء )املرحلة الثالثة( ومن املقرر البدء يف ت�صغيلهما 

مرحليًا يف عام 2012م وعام 2013م. و�صت�صيف كل حمطة من هذه املحطات حوايل )495( ميجاوات من ال�صعة املتعاقد عليها يف 

عام 2012م باالإ�صافة اإىل )250( ميجاوات يف عام 2013م اأي باإ�صافة �صعة اإجمالية قدرها )1490( ميجاوات. 

l  طرحت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه مناق�صة تناف�صية خالل عام 2010م الإن�صاء حمطة اإنتاج م�صتقلة اأخرى تقع يف �صور 

باملنطقة ال�صرقية. ومن املتوقع ا�صتالم مقرتحات اإن�صاء هذه املحطة من قبل ال�صركات التي �صبق تاأهيلها خالل الربع االأول من عام 

2011م ، كما اأنه من املتوقع اإبرام اتفاقية ل�صراء الطاقة مع ال�صركة الفائزة قبل منت�صف العام. وتبلغ ال�صعة املركبة ملحطة كهرباء 

�صور 1500 - 2000 ميجاوات ، ومن املتوقع البدء يف ت�صغيلها بالكامل قبل �صيف 2014م. ومبوجب اتفاقية �صراء الطاقة فاإن االأمر 

يتطلب توفري �صعة موؤقتة مرحلية مقدارها )400( ميجاوات خالل �صيف عام 2013م

l  كما اأنه يتم التعاقد على �صعة اإ�صافية اأخرى، من املتوقع توفريها خالل عام 2015م وذلك كنتيجة ملبادرة احلكومة لت�صجيع تطوير 

م�صروع اأو اأكرث من م�صاريع الطاقة ال�صم�صية �صيتم ربطها بال�صبكة. وبعد اأن تبدى احلكومة موافقتها النهائية على امل�صي قدمًا يف 

امل�صروع  فمن املرجح اإ�صراك ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه يف طرح مناق�صة تناف�صية لتوفري �صعة اإنتاج ترتاوح بني )100(

.)MIS( ميجاوات من الطاقة ال�صم�صية وربطها بال�صبكة الرئي�صية )ميجاوات اإىل )200

جتدر االإ�صارة اإىل اأن بع�ص وحدات االإنتاج احلالية �صينتهي التعاقد ب�صاأنها خالل ال�صنوات القادمة ، ومن املتوقع اال�صتغناء نهائيًا 

عن البع�ص منها نظرًا ل�صوء حالتها وانق�صاء عمرها االفرتا�صي. باالإ�صافة اإىل ذلك هناك بع�ص العقود لتوفري زيادة يف ال�صعة 

على املدى املتو�صط �صوف تنق�صي اأي�صًا ، كما اأن اتفاقية �صراء الطاقة ملحطة الكامل �صوف تنتهي يف عام 2017م. علمًا باأن اإجمايل 
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ال�صعة احلالية التي �صينتهي التعاقد عليها يف عام 2017م تبلغ )750( ميجاوات ، بالرغم من اأنه من املرجح وجود حوايل )500( 

ميجاوات من هذه ال�صعة ميكن اأن يعاد التعاقد عليها.

l   ومع االأخذ يف االعتبار جميع االإ�صافات يف ال�صعة اأو الوحدات اخلارجة عن اخلدمة ، فقد قامت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة 

اإىل عام  2012م  التعاقد على �صرائها خالل الفرتة من عام  ال�صعة االإ�صافية املطلوب  واملياه بح�صاب احلد االأدنى واالأق�صى من 

2017م - وذلك ل�صمان االلتزام مبعايري �صالمة االإنتاج املن�صو�ص عليها يف الرخ�صة املمنوحة لها ، وذلك مبوجب �صيناريو » البديل 

االأدنى« و�صيناريو »البديل االأعلى« وبينهما الطلب املتوقع.

l  اإن مدى احلاجة اإىل التعاقد على توفري �صعة اإ�صافية يعتمد ب�صكل كبري على معدل الطلب. وعليه فاإن املتطلبات املحتملة حتى عام 

2017م ترتاوح بني �صفر وما يزيد على )2000( ميجاوات ، وقد ال تكون هناك حاجة اإىل هذه ال�صعة االإ�صافية قبل عام 2015م 

، وذلك بحد اأق�صى يبلغ )483( ميجاوات مبوجب �صيناريو »البديل االأعلى« للطلب. ويرتفع احلد االأق�صى للطلب اإىل )2069( 

ال�صيناريو. وعلى العك�ص من ذلك ، فبموجب �صيناريو الطلب املتوقع و�صيناريو »البديل  2017م وفقًا لنف�ص  ميجاوات بحلول عام 

االأدنى« ، فقد ال تكون هناك حاجة اإىل �صعة اإ�صافية جديدة حتى عام 2017م ورمبا يزيد عن ذلك.

l  ويف هذا ال�صياق ، تعتزم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه و�صع خططها مبا يتيح اأن يكون تاريخ الو�صع يف اخلدمة هو عام 

2016م الإ�صافة �صعة اإنتاج كبرية اإىل ال�صبكة الرئي�صية )MIS( بعد االنتهاء من حمطة كهرباء �صور ومن م�صروع الطاقة ال�صم�صية. 

اأما يف حالة ما اإذا كان منو الطلب يبدو اأقل من توقعات �صيناريو »البديل االأعلى« خالل ال�صنة اأو ال�صنتني القادمتني ، فقد يكون من 

املمكن اإرجاء تاريخ الو�صع يف اخلدمة لهذه املحطة حتى عام 2017م اأو رمبا عام 2018م ، قبل طرح املناق�صات التناف�صية ذات 

ال�صلة والتي من املرجح البدء يف اإجراءاتها يف عام 2012م ليكون تاريخ الو�صع يف اخلدمة هو عام 2016م. ومبوجب هذا الربنامج 

الزمني ، فاإن اأي متطلبات لل�صعة )يف حالة منو الطلب وفقًا ل�صيناريو »البديل االأعلى«( قد يتم الوفاء بها مبوجب اإجراءات ق�صرية 

االأمد مثل احل�صول على �صعة اإنتاج موؤقتة ، وميكن التعامل مع ما مت و�صعه من تقديرات ق�صوى لل�صعة املطلوبة.

)MIS( املتطلبات من مياه التحلية بال�سبكة الرئي�سية

l  قامت الهيئة العامة للكهرباء واملياه و�صركة جمي�ص للخدمات ال�صناعية بتزويد ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه بتقديرات 

الطلب على املياه عن املدة من عام 2011م اإىل عام 2017م فيما يتعلق مبحافظتي  م�صقط والربميي وواليات الباطنة والداخلية 

والظاهرة وال�صرقية والو�صطى. 

l  وتو�صح تلك التقديرات باأن اإجمايل الطلب على مياه ال�صرب ومياه ال�صناعة قد ارتفع من حوايل )163( مليون مرت مكعب يف عام 

2010م اإىل )278( مليون مرت مكعب يف عام 2017م ، اأي مبتو�صط منو يبلغ معدله )8%( �صنويًا.

l  وبغر�ص تقييم متطلبات م�صادر املياه م�صتقباًل ، فقد مت حتليل الطلب على املياه يف خم�ص مناطق منف�صلة ، مبا يعك�ص الو�صع 

العام للبينة التحتية الإمدادات املياه وامل�صادر الرئي�صية لتزويد املياه وهذه املناطق هي »منطقة م�صقط: �صبكة التزويد من الغربة« 

و »منطقة م�صقط: �صبكة التزويد من بركاء« و »منطقة �صحار« و »منطقة �صور« و »منطقة الدقم«.

l  وقد اأو�صح تقييم توازن الطلب/واالإمدادات يف »�صبكة التزويد من الغربة« وجود حاجة اإىل �صعة جديدة لتحلية املياه لتغطية الطلب 

املتزايد ولتعوي�ص خروج بع�ص وحدات التحلية القدمية من اخلدمة مبحطة الغربة للكهرباء وحتلية املياه. ويف هذا ال�صياق ، قامت 

الهيئة العامة للكهرباء واملياه باإخطار ال�صركة باأن هناك حاجة اإىل �صعة اإ�صافية تبلغ )191,000( مرت مكعب يوميًا )42 مليون 

اإمربيال جالون يوميًا( يف عام 2014م )والتي من املتوقع تطويرها مرحليًا مع توفري )138,00( مرت مكعب يوميًا كبداية يف عام 

2013(. و�صيتم تركيب هذه ال�صعة االإ�صافية يف املنطقة املجاورة ملحطة الغربة للكهرباء وحتلية املياه.
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كما اأو�صح تقييم توازن الطلب/واالإمدادات يف »�صبكة التزويد من بركاء« وجود حاجة اإىل �صعة جديدة لتحلية املياه اعتبارًا من   l

عام 2014م وما بعدها ، مع ارتفاع الطلب من )32,000( مرت مكعب يوميًا )7 مليون اإمربيال جالون يوميًا( يف عام 2014م ، اإىل 

)96,000(  مرت مكعب يوميًا )21 مليون اإمربيال جالون يوميًا( يف عام 2017م.

l  كما اأو�صح تقييم توازن الطلب/واالإمدادات يف »منطقة �صحار« وجود حاجة اإىل �صعة جديدة لتحلية املياه اعتبارًا من عام 2015م 

وما بعدها ، مع ارتفاع الطلب من )18,000( مرت مكعب يوميًا )4 مليون اإمربيال جالون يوميًا( يف عام 2015م ، اإىل )64,000( 

مرت مكعب يوميًا )14 مليون اإمربيال جالون يوميًا( يف عام 2017م.

l  كما اأو�صح تقييم توازن الطلب/واالإمدادات يف »منطقة �صور« باأن حمطة حتلية املياه احلالية ب�صور تكفي لتغطية الطلب املتوقع 

حتى عام 2017م.

l  كما اأو�صح تقييم توازن الطلب/واالإمدادات يف »منطقة الدقم« وجود حاجة اإىل �صعة جديدة لتحلية املياه اعتبارًا من عام 2013م 

وما بعدها ، مع ارتفاع الطلب من )6,000( مرت مكعب يوميًا )1 مليون اإمربيال جالون يوميًا( يف عام 2013م ، اإىل )15,000( مرت 

مكعب يوميًا )3 مليون اإمربيال جالون يوميًا( يف عام 2017م.

l  يتطلب االأمر من ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه عند اإعداد خططها ل�صراء م�صادر الإنتاج الطاقة اأن ت�صع يف االعتبار اإمكانية 

اجلمع بني اإنتاج الكهرباء وحتلية املياه حتى يت�صنى اال�صتفادة من اقت�صاديات املوقع امل�صرتك وال�صراء امل�صرتك.

l  لقد اإرتاأت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه �صابقًا يف اإمكانية اجلمع بني �صعة اإنتاج طاقة جديدة مع �صعة حتلية املياه املخطط 

لها يف الغربة عام 2014/2013م ، ولكنها قررت بداًل من ذلك يف عام 2010م الرتكيز على تطوير �صعة االإنتاج اجلديدة يف �صور ، 

وخ�صو�صًا يف حمطة كهرباء �صور اجلديدة حيث اأن املوقع احلايل املتاح يف �صور يوفر العديد من املزايا باملقارنة مع املوقع احلايل 

بالغربة. ونتيجة لهذا القرار ، �صيتم امل�صي قدمًا يف تنفيذ �صعة حتلية املياه اجلديدة بالغربة على اأ�صا�ص حتلية املياه فقط كم�صروع 

منتج م�صتقل للمياه )ومع هذا فاإن ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه �صتقوم باإدارة اإجراءات املناف�صة لهذا امل�صروع بداًل من 

الهيئة العامة للكهرباء واملياه(.

l  تعتقد ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باأن ال�صعة االإ�صافية لتحلية املياه اعتبارًا 2015/2014م »ب�صبكة التزويد من بركاء« و 

»منطقة �صحار« باالإ�صافة اإىل ال�صعة اجلديدة املطلوبة »ملنطقة الدقم« اعتبارًا من عام 2013م ، من املرجح اأن يتم امل�صي قدمًا يف 

تنفيذها على اأ�صا�ص حتلية املياه فقط ، ويعود ذلك ب�صكل اأ�صا�صي اإىل �صيق االأفق الزمني املطلوب توفري املياه خالله. 

)MIS( ا�سرتاتيجية ال�سراء - ال�سبكة الرئي�سية

l  ترتكز اأن�صطة ال�صراء بال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه حاليًا على توفر ال�صعة املوؤقتة املطلوبة ل�صيف عام 2011م واإجراءات 

املناق�صة التناف�صية مل�صروع كهرباء �صحار �صعة )1500 - 2000( ميجاوات. باالإ�صافة اإىل ذلك ، فاإنه فور احل�صول على توجيهات 

ال�صم�صية  الطاقة  مل�صروع  2011م  عام  خالل  تناف�صية  مناق�صة  طرح  اإجراءات  يف  البدء  ال�صركة  تتوقع   ، قدمًا  بامل�صي  احلكومة 

امل�صتقل.

l  طلبت احلكومة موؤخرًا من ال�صركة اإجراء تقييم ملقارنة البدائل اال�صرتاتيجية املتاحة لتطوير حمطة الإنتاج الكهرباء مبنطقة الدقم 

، وذلك مع اأو بدون الربط مع �صبكة الكهرباء الرئي�صية )MIS( )و/اأو اأنظمة الطاقة االأخرى املجاورة للدقم ، مثل �صبكة كهرباء 

2011م وقد يوؤدي ذلك اإىل البدء يف طرح مناق�صة  �صركة تنمية نفط عمان( ، ومن املتوقع االنتهاء من هذا التقييم خالل عام 

تناف�صية الإن�صاء حمطة كهرباء م�صتقلة بالدقم.
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l  ويف ذات الوقت ، تعتزم ال�صركة البدء يف اإجراء الدرا�صات االأولية يف عام 2011م الإعداد ا�صرتاتيجيتها ب�صاأن �صراء �صعة جديدة 

2018م. و�صوف ت�صتمل هذه الدرا�صات على النظر يف  2016م اإىل  اإطار الفرتة من عام  لتو�صيلها بال�صبكة الرئي�صية )MIS( يف 

اأي�صًا يف مدى تاأثري انتهاء اتفاقيات �صراء  اأو املحطات اجلديدة. كما �صيتم النظر  اعتبارات جدوى املوقع وتوفر الوقود للمحطة 

الطاقة اأو اتفاقيات �صراء الطاقة واملياه يف نف�ص املدة الزمنية ، ومدى تفاعل بني بدائل تطوير �صعة جديدة وجتديد اتفاقيات �صراء 

الطاقة اأو اتفاقيات �صراء الطاقة واملياه لل�صعة احلالية. كما �صيتم اأي�صًا الو�صع يف االعتبار مدى التفاعل بني بدائل اإن�صاء حمطة 

اإذا كان �صيتم ربط حمطة الدقم بال�صبكة  ال�صبكة الرئي�صية )MIS( يف جمملها - يف �صياق ما  اأعاله( وبدائل  الدقم )املذكورة 

 .)MIS( الرئي�صية

اإىل حت�صني كفاءة ا�صتخدام الوقود باملحطات املو�صلة بال�صبكة الرئي�صية  اأ�صا�صًا  اأي�صًا درا�صة عدة بدائل تهدف  تعتزم ال�صركة    l

اإىل توربينات غازية  اأكرث من املحطات التي تعمل بالتوربينات الغازية بالدائرة املفتوحة  اأو  )MIS( ، مبا يف ذلك حتويل حمطة 

تعمل بالدائرة املقفلة ، واإ�صافة م�صادر »مرنة« يف �صكل تقنية تخزين الطاقة و/اأو حمطات مكر�صة لتتابع االأحمال. ويف حالة ما 

اإذا اأو�صح التحليل الذي تقوم به ال�صركة اأن اأي من هذه البدائل يحقق اجلدوى االقت�صادية ، فاإن ال�صركة �صوف تنظر يف اإعداد 

اإجراءات �صراء منا�صبة م�صممة خ�صي�صًا للبديل الذي ثبتت جدواه االقت�صادية.

الطلب على الكهرباء - نظام كهرباء �ساللة

l  بقي منو الطلب على الكهرباء يف نظام كهرباء �صاللة قويًا ن�صبيًا يف عام 2010م. وقد ارتفع متو�صط الطلب بن�صبة )9%( خالل 

ال�صنة لي�صل اإىل )216( ميجاوات )ما يعادل 1,89 ترياوات �صاعة من الطاقة(. كما ارتفعت تقديرات ذروة الطلب بن�صبة )%20( 

لت�صل اإىل )356( ميجاوات ، بالرغم من اأن تلك التقديرات قد تكون مبالغ فيها للنمو الفعلي ب�صبب مو�صوعات املقارنة املتعلقة 

باإجراءات اإدارة الطلب يف اأوقات الذروة.

l  وبالنظر اإىل الفرتة املمتدة من )5 اإىل 10�صنوات( االأخرية ، ومالم�صة االختالفات من �صنة اإىل اأخرى الناجتة عن الطق�ص والعوامل 

اخلا�صة ، فاإن الطلب على الكهرباء يف نظام كهرباء �صاللة قد ارتفع بن�صبة ت�صل اإىل حوايل )9%( اإىل )12%( �صنويًا ، وهي ن�صبة 

منو اأ�صرع قلياًل من �صبكة الكهرباء الرئي�صية. 

l  جاءت التوقعات املركزية لل�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه لفرتة ال�صنوات ال�صبع يف نظام كهرباء �صاللة مبا يتنا�صب مع هذا 

االجتاه على املدى املتو�صط. ومن املتوقع اأن يرتفع متو�صط الطلب من )216( ميجاوات )1,89 ترياوات �صاعة( لي�صل اإىل )443( 

ميجاوات )3,88ترياوات �صاعة( يف عام 2017م - وهو ما ميثل معدل منو متو�صط يبلغ حوايل )11%( �صنويًا. كما اأنه من املتوقع اأن 

ترتفع ذروة الطلب بنف�ص الن�صبة تقريبًا ، حيث ترتفع من )356( ميجاوات لت�صل اإىل )719( ميجاوات يف عام 2017م.

l  وت�صع ال�صركة اأي�صًا �صيناريو »البديل االأدنى« و�صيناريو »البديل االأعلى« يف االعتبار بالن�صبة لنظام كهرباء �صاللة. ومبوجب �صيناريو 

»البديل االأدنى ، فاإن منو الطلب يكون اأكرث اعتدااًل حيث يبلغ حوايل )8%( �صنويًا االأمر الذي يرتتب عليه و�صول ذروة الطلب اإىل 

)598( ميجاوات يف عام 2017م ، وهو اأقل من ذروة الطلب املتوقع بحوايل )120( ميجاوات. وعلى العك�ص من ذلك ، فبموجب 

افرتا�صات »البديل االأعلى« فاإن الطلب يرتفع ب�صكل كبري نتيجة للزيادة اجلوهرية يف االأحمال ال�صناعية ، مما يرتتب عليه منو طلب 

الذروة مبعدل متو�صط تبلغ ن�صبته )14%( �صنويًا لي�صل اإىل )918( ميجاوات يف عام 2017م ، وهو اأعلى بحوايل )200(ميجاوات 

عن طلب الذروة املتوقع وبحوايل )320( ميجاوات عن افرتا�صات »البديل االأدنى«.

l  وكما هو احلال بالن�صبة لل�صبكة الرئي�صية )MIS( ، فاإن �صيناريو »البديل االأدنى« و�صيناريو »البديل االأعلى« يق�صد بهما متثيل نطاق 

منا�صب وموثوق به ملنحنى الطلب على االأحمال م�صتقباًل ، ويجب على ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه مراعاة مدى احلاجة 

مل�صادر اإنتاج لتغطية هذا املعدل من الطلب املحتمل واأن تقوم بتطوير ا�صرتاتيجيتها لل�صراء وفقًا لذلك.
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متطلبات اإنتاج طاقة اإ�سافية - نظام كهرباء �ساللة

l  يتم حاليًا الوفاء بالطلب على الكهرباء يف نظام كهرباء �صاللة عن طريق حمطة كهرباء ري�صوت اجلديدة التي تعمل بالغاز وحمطتي 

كهرباء الديزل ري�صوت )اأ( وري�صوت )ب(. وقد حددت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه احلاجة لتعزيز هذه ال�صعة من خالل 

التعاقد على �صعة اإنتاج موؤقتة تبلغ )75( ميجاوات ملواجهة اأحمال �صيف عام 2011م.

l  تتفاو�ص ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه حاليًا مع �صركة كهرباء املناطق الريفية لتوفري هذه ال�صعة يف موقعني يف نطاق نظام 

كهرباء �صاللة ، وتتوقع ال�صركة اإبرام اتفاقيات �صراء الطاقة ذات ال�صلة يف الربع االأول من عام 2011م يف وقت تركيب مرافق 

االإنتاج قبل ذروة الطلب على االأحمال يف �صهور ال�صيف. ويتطلب االأمر اإ�صافة هذه ال�صعة للتغلب على العجز املحتمل على املدى 

املتو�صط خالل �صيف عام 2011م حلني االنتهاء من البدء يف ت�صغيل حمطة الكهرباء وحتلية املياه ب�صاللة املقرر يف نهاية ال�صنة. 

l  من املتوقع البدء يف ت�صغيل حمطة الكهرباء وحتلية املياه امل�صتقلة ب�صاللة )445 ميجاوات من الطاقة و 15 مليون اإمربيال جالون 

يوميًا من مياه التحلية واجلاري ت�صييدها حاليًا( على مراحل يف الن�صف الثاين من عام 2011م وبداية عام 2012م ، على اأن تعمل 

بكامل طاقتها يف �صيف عام 2012م. وبذلك ي�صل اإجمايل �صعة االإنتاج املتعاقد عليها اإىل )700( ميجاوات )مبا يف ذلك حمطة 

الكهرباء وحتلية املياه امل�صتقلة ب�صاللة وحمطة كهرباء ري�صوت اجلديدة( 

اإىل )60(  هناك حاجة  فاإن  املتوقع  ال�صيناريو  ومبوجب  الطلب.  معدل  على  كبري  ب�صكل  اإ�صافية  �صعة  اإىل  احلاجة  مدى  l   وتتوقف 

ال�صعة  لهذه  تطراأ حاجة  ال  فقد  االأدنى«  »البديل  �صيناريو  اأنه مبوجب  2017م. يف حني  عام  بحلول  اأدنى  اإ�صافية كحد  ميجاوات 

االإ�صافية اإىل ما بعد عام 2017م. ومع هذا ، فبموجب �صيناريو »البديل االأعلى« فقد تكون هناك حاجة لتوفري �صعة اإ�صافية مبكرًا يف 

عام 2013م ، وتزداد احلاجة ب�صكل مت�صارع حيث يتطلب االأمر توفري )175( ميجاوات يف عام 2015م ، وهناك متطلبات حمتملة 

تبلغ حوايل )270( ميجاوات يف عام 2017م.

l  ويف حني اأنه باالإمكان ا�صتخدام اإجراءات ق�صرية االأمد مثل التعاقد على �صعة موؤقتة لتغطية العجز الذي يحدث من �صنة الأخرى 

، ومع الو�صع يف االعتبار عدم التيقن امل�صاحب لتلك املتطلبات فقد يكون ذلك هو االإجراء املعقول على املدى القريب - ومن غري 

املرجح اأن يكون االعتماد على مثل هذا االإجراء عمليًا اأو اقت�صاديًاخا�صة اذا ما كان توفري �صعة تتجاوز )200( ميجاوات.

l  ووفقًا لذلك ، تعتقد ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه اإنه من احلكمة و�صع خطط لتوفري �صعة جديدة ودائمة يف تاريخ ال يتعدى 

عام 2016م. وتوجد جمموعة وا�صعة من البدائل لتوفري مثل هذه ال�صعة ، وذلك فيما يتعلق بنوع املحطة وموقعها وحجمها. وتقوم 

ال�صركة حاليًا باإجراء درا�صة تف�صيلية ملراجعة كافة البدائل ور�صم خطة ال�صرتاتيجية ال�صراء املثلى ، بالنظر اإىل مزايا البدائل 

االأولية يف اإطار اخلطة ال�صاملة لتوفري م�صادر اإنتاج على املدى البعيد ، ومبوجب جمموعة اأخرى من ال�صيناريوهات املحتملة.

متطلبات مياه التحلية - نظام كهرباء �ساللة

l  قامت املديرية العامة للمياه مبكتب معايل وزير الدولة وحمافظ ظفار بتزويد ال�صركة بتوقعات الطلب على املياه خالل الفرتة من 

عام 2011م اإىل عام 2017م. وقد اأ�صارت املديرية باأن توقعات الطلب من ال�صركة )اأي املناطق التي من املحتمل خدمتها من خالل 

�صعة التحلية امل�صاحبة مل�صادر اإنتاج الطاقة يف نظام كهرباء �صاللة( هي اإجمايل الطلب على املياه لكل من �صاللة وواليتي مرباط 

وطاقة.

وقد اأو�صحت التوقعات باأن اإجمايل الطلب على مياه ال�صرب يف واليات �صاللة وطاقة ومرباط قد ارتفع من )29,9( مليون مرت   l

مكعب يف عام 2010م لي�صل اإىل )50,9( مليون مرت مكعب يف عام 2017م وهو ما ميثل معدل منو متو�صط بن�صبة )8%( �صنويًا.
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l  جتدر االإ�صارة اإىل اأنه يتم حاليًا الوفاء مبتطلبات مياه ال�صرب يف واليات �صاللة وطاقة ومرباط ح�صريًا عن طريق م�صادر املياه 

اجلوفية. وهذا االأمر �صوف يتغري مع بدء احل�صول على )68,190( مرت مكعب يوميًا )15 مليون اإمربيال جالون يوميًا( من حمطة 

الكهرباء وحتلية املياه امل�صتقلة ب�صاللة خالل الن�صف الثاين من عام 2011م. اإال اأنه بالرغم من بدء ت�صغيل حمطة الكهرباء وحتلية 

املياه ب�صاللة بعد عام 2011م فاإن هناك جزء كبري من الطلب �صوف يتم تلبيته من م�صادر املياه اجلوفية.

l  وقد قامت املديرية العامة للمياه باإخطار ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باأن هدفها هو تخفي�ص االعتماد على املياه اجلوفية 

فاإن  الهدف  الوفاء بهذا  باأنه حتى ميكن  توازن الطلب/واالإمدادات  العادية. ويو�صح تقييم  املتو�صط مبوجب الظروف  على املدى 

االأمر يتطلب توفري )85,000( مرت مكعب يوميًا )19 مليون اإمربيال جالون( من �صعة التحلية االإ�صافية على االأقل يف عام 2017م.

l  وكما هو احلال بالن�صبة لل�صبكة الرئي�صية )MIS( ، فاإن على ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه مراعاة اإمكانية اجلمع بني اإنتاج 

الكهرباء وحتلية املياه يف نظام كهرباء �صاللة ، حتى يت�صنى اال�صتفادة من اقت�صاديات املوقع امل�صرتك وال�صراء امل�صرتك. وقد اأدى 

تقييم هذه املزايا املحتملة اإىل اتخاذ ال�صركة قرارها باإن�صاء حمطة الكهرباء وحتلية املياه ب�صاللة.

l  وتقوم ال�صركة حاليًا بتقييم مدى اإمكانية اجلمع بني �صراء �صعة لتحلية املياه مع �صعة اإنتاج الطاقة اجلديدة املقرر اإ�صافتها يف حدود 

عام 2016م. ومن املتوقع اتخاذ قرار بهذا ال�صاأن وذلك بالت�صاور مع املديرية العامة للمياه خالل العام احلايل 2011م. ويف حالة 

ما اإذا تقرر عدم اجلمع بني �صراء �صعة جديدة لتحلية املياه مع �صعة االإنتاج اجلديد املقرر اإ�صافتها ، عندئذ فاإن اخليارات املمكنة 

�صوف ت�صمل احل�صول على �صعة منف�صلة لتحلية املياه يتم �صراوؤها من قبل املديرية العامة للمياه ، اأو زيادة �صعة حتلية املياه فقط 

مبحطة الكهرباء وحتلية املياه ب�صاللة.

ا�سرتاتيجية ال�سراء - نظام كهرباء �ساللة

l  ترتكز اأن�صطة ال�صراء احلالية بنظام كهرباء �صاللة على توفري �صعة اإنتاج موؤقتة ل�صيف عام 2011م. وقد قطعت هذه االأن�صطة 

�صوطًا متقدمًا حيث تتوقع ال�صركة اإبرام اتفاقيات �صراء الطاقة مع �صركة كهرباء املناطق الريفية يف الربع االأول من عام 2011م.

l  اأما فيما يتعلق باأن�صطة ال�صراء على مدى ال�صنوات القليلة القادمة فمن املتوقع اأن حتددها احلاجة اإىل توفري �صعة اإنتاج موؤقتة والتي 

قد تطراأ بني عام 2013م وعام 2015م ، اإذا كان منو الطلب يتجه نحو توقعات »البديل االأعلى« ، واأي�صًا نتائج الدرا�صة )املذكورة 

اإ�صافة �صعة دائمة الإنتاج الطاقة يف نظام كهرباء �صاللة يف حدود عام  اآنفًا( التي  تقوم ال�صركة بها حاليًا فيما يتعلق باإمكانية 

2016م.

l  من املتوقع االنتهاء من هذه الدرا�صة يف منت�صف عام 2011م و�صوف ت�صكل االأ�صا�ص التخاذ قرار ب�صاأن البدء يف اإجراءات طرح 

الوفاء  يت�صنى  وحتى  املياه(.  وحتلية  الكهرباء  اإنتاج  بني  اجلمع  اأو  فقط  الكهرباء  )الإنتاج  جديدة  �صعة  لتوفري  تناف�صية  مناق�صة 

بالطلب املحتمل لتوفري ال�صعة يف عام 2016م ، فمن املرجح البدء يف اإجراءات طرح مناق�صة تناف�صية لهذا الغر�ص يف عام 2012م.

متطلبات الوقود 

l  يعترب الغاز الطبيعي حاليًا هو امل�صدر الرئي�صي للوقود يف اإنتاج الطاقة الكهربائية )وما يرتبط بها من اإنتاج ملياه التحلية( يف كل 

من ال�صبكة الرئي�صية )MIS( ونظام كهرباء �صاللة ، ويتم توفري الغاز ملحطات اإنتاج الطاقة الكهرباء وحتلية املياه عن طريق وزارة 

النفط والغاز. هذا وميثل الغاز الطبيعي ما تزيد ن�صبته عن )99.5%( من الوقود امل�صتخدم يف عام 2010م. كما مت ا�صتخدام كمية 

�صئيلة من الديزل مل تتجاوز ن�صبة )0,5%( من اإجمايل ا�صتهالك الوقود وكانت ب�صكل اأ�صا�صي يف نظام كهرباء �صاللة.

l  وتعترب حمطات اإنتاج الكهرباء وحتلية املياه يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS( ونظام كهرباء �صاللة من بني اأكرب م�صتهلكي الغاز يف 

عمان ، وهي معًا ت�صتهلك ما ن�صبته حوايل )20%( من االإنتاج ال�صنوي للغاز بال�صلطنة. 
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l  وقد بلغ اإجمايل ا�صتهالك الغاز يف حمطات الكهرباء وحتلية املياه الرئي�صية يف عام 2010م حوايل )6,3( بليون مرت مكعب قيا�صي 

2009م. وقد بلغ احلد  17,2 مليون مرت مكعب قيا�صي يوميًا( وهي زيادة بن�صبة )6%( عن معدل اال�صتهالك يف عام  )ما يعادل 

االأق�صى لال�صتهالك اليومي الغاز خالل عام 2010م حوايل )23,8( مليون مرت مكعب قيا�صي ، وهي زيادة تبلغ ن�صبتها نحو )%2( 

عن عام 2009م.

l  تعك�ص ب�صكل اأ�صا�صي كل من الزيادة يف اإجمايل اال�صتهالك واحلد االأق�صى لال�صتهالك اليومي الزيادة يف معدل النمو من �صنة 

الأخرى ملتو�صط الزيادة يف الطلب على الطاقة )وحتلية املياه( ، مع حت�صن طفيف يف الكفاءة العامة للوقود. ومع هذا من املتوقع 

حتقيق مزيد من التح�صن اجلوهري يف كفاءة ا�صتخدام الوقود خالل ال�صنوات القادمة مع ربط حمطات الكهرباء اجلديدة التي 

املحطات  مع  باملقارنة  وذلك  �صاللة  كهرباء  ونظام   )MIS( الرئي�صية  الكهرباء  �صبكة  مع  الوقود  يف  فعالية  اأكرث  تقنية  ت�صتخدم 

القائمة.

l  قامت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باإعداد موؤ�صر لتقديرات متطلبات الوقود بال�صبكة الرئي�صية )MIS( ونظام كهرباء 

�صاللة خالل الفرتة من عام 2011م اإىل عام 2017م ، مبوجب �صيناريو »البديل االأدنى« و�صيناريو »البديل االأعلى« للطلب. وقد مت 

و�صع هذه املوؤ�صرات على اأ�صا�ص افرتا�ص ا�صرتاتيجية اإنتاج طاقة ت�صتخدم الغاز كليًا على املدى املتو�صط ، فيما عدا حوايل 1% اإىل 

2% من الطاقة ال�صنوية يتم اإنتاجها عن طريق املحطة املقرتحة با�صتخدام الطاقة ال�صم�صية. 

l  وتو�صح هذه التقديرات باأن اإجمايل ا�صتهالك الغاز �صوف يرتفع بني )8,2(مليون مرت مكعب قيا�صي و )11,5( بليون مرت مكعب 

قيا�صي يف عام 2017م )ما يعادل 22,5 مليون اإىل 31,6 مليون مرت مكعب قيا�صي يوميًا( مع تراوح ذروة اال�صتهالك اليومي بني 

)31,1( مليون مرت مكعب قيا�صي اإىل )43,3( مليون مرت مكعب قيا�صي. ويف جميع ال�صيناريوهات فاإن منو ا�صتهالك الغاز كان اأقل 

ب�صكل كبري من النمو املوازي يف الطلب على الطاقة ، وهو ما يعك�ص التح�صن يف كفاءة ا�صتخدام الوقود )ومبدى اأقل اإىل اال�صتخدام 

املتوقع للطاقة ال�صم�صية(.

l  تقوم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه بالت�صاور مع وزارة النفط والغاز وذلك ب�صفة منتظمة لتاأكيد توفر الغاز م�صتقباًل الإنتاج 

الطاقة )واإنتاج املياه املرتبطة بها( واأي�صًا لتن�صيق اخلطط امل�صتقبلية.

l  اأكدت وزارة النفط والغاز توفر اإمدادات الغاز اإىل حمطة كهرباء �صور امل�صتقلة وقدمت اإىل ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه 

التزامات عامة على املدى املتو�صط حلجز الغاز الإنتاج الطاقة )واإنتاج املياه املرتبطة بها( املتوقع مبوجب التقديرات احلالية لل�صركة 

العمانية ل�صراء الطاقة واملياه - مبا يكفي لتغطية املتطلبات املتوقعة حتى عام 2018م ل�صيناريو الطلب مبوجب »البديل االأدنى« ، 

وحتى عام 2016م مبوجب ال�صيناريو املتوقع ، وحتى عام 2013م مبوجب الطلب وفقًا ل�صيناريو » البديل االأعلى ».

l  اأما فيما يتعلق بالكميات االإ�صافية واالإمدادات للم�صاريع اجلديدة فما تزال تتطلب تاأكيدات من وزارة النفط والغاز م�صتقباًل ، 

وبرغم ذلك فقد اأكدت وزارة النفط والغاز باأن قطاع الكهرباء واملياه �صوف يعطى االأولوية الق�صوى عند تخ�صي�ص اإمدادات الغاز 

م�صتقباًل وذلك وفقًا لل�صيا�صة احلكومية بهذا ال�صاأن.
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اأما يف حالة عدم توفر ح�ص�ص الغاز م�صتقباًل لقطاع الكهرباء واملياه ، عندئذ ، وباالإ�صافة اإىل متابعة بدائل حت�صني كفاءة الوقود   l

، فاإن االأمر يتطلب من ال�صركة القيام باالآتي:

الثالثة( وحمطة �صحار )املرحلة  بركاء )املرحلة  الطاقة ملحطة  �صراء  اتفاقيات  الواردة �صمن  البديلة  الرتتيبات  ا�صتخدام   -

الثانية( با�صتخدام الوقود ال�صائل بداًل من الغاز.

مناق�صة احلكومة يف اإمكانية ا�صترياد الغاز فعليًا ال�صتخدامه يف اإنتاج الطاقة )وانتاج املياه املرتبطة به( و/ اأو  -

التبكري يف خطط �صراء �صعة اإنتاج جديدة على اأ�صا�ص ا�صتخدام الوقود بداًل من الغاز )من املمكن البدء بال�صعة اجلديدة التي   -

قد تكون مطلوبة يف عام 2016م(

ال�سرتاتيجية طويلة الأمد

l  تعتزم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه العمل مع احلكومة ب�صكل ل�صيق على مدى ال�صنة القادمة فيما يتعلق باإعداد ا�صرتاتيجية 

الكهرباء )واملياه  روؤية م�صتقبلية لقطاع  ال�صبع ور�صم  ال�صنوات  اأفق  ملا بعد  النظر  ي�صتمل ذلك على  اأن  املتوقع  االأمد. ومن  طويلة 

املرتبطة به( مبا يف ذلك االأخذ يف االعتبار املو�صوعات التالية:

تنويع وتاأمني م�صادر الوقود:  -

دور الطاقة املتجددة والطاقة النووية كبدائل اإمداد طويلة االأمد:  -

دور تر�صيد اال�صتهالك واإدارة الطلب: و  -

دور الربط االإقليمي  -

اأهداف  اإنتاج الكهرباء م�صتقباًل )واملياه املرتبطة به( مبا يتما�صى مع  الغر�ص من هذا العمل هو و�صع االأ�ص�ص لتخطيط و�صراء �صعة 

ا�صرتاتيجيات و�صيا�صات احلكومة االقت�صادية ال�صاملة .
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 )MIS( الف�سل الأول: ال�سبكة الرئي�سية

تغطي ال�صبكة الرئي�صية )MIS(  حمافظتي م�صقط والربميي ومعظم واليات الباطنة والداخلية وال�صرقية والظاهرة وهي 

تخدم حوايل 600,000 م�صرتك للكهرباء.

وتتكون ال�صبكة من عدد من مرافق اإنتاج الكهرباء متتلكها وتقوم بت�صغيلها عدة �صركات ، و�صبكة نقل مفردة )132/220ك.ف( 

متتلكها وتقوم بت�صغيلها ال�صركة العمانية لنقل الكهرباء ، وثالث �صبكات توزيع متتلكها وتقوم بت�صغيلها كل من �صركة م�صقط 

لتوزيع الكهرباء و�صركة مزون للكهرباء و�صركة جمان للكهرباء. يعمل م�صغلو �صبكة توزيع الكهرباء اأي�صًا »كمزودين للكهرباء 

الرئي�صية  الكهرباء  و�صبكة  بهم.  اخلا�صة  اخلدمة  مناطق  يف  بالكهرباء  واجلدد  احلاليني  امل�صتهلكني  لتزويد  لهم«  مرخ�ص 

)MIS( يف ال�صلطنة مربوطة حاليًا مع �صبكة كهرباء �صركة تنمية نفط عمان ، و�صيتم ربطها قريبًا مع �صبكة الكهرباء باإمارة 

اأبوظبي.

تقوم العديد من حمطات اإنتاج الطاقة املربوطة ب�صبكة الكهرباء الرئي�صية )MIS( اأي�صًا باإنتاج املياه باالإ�صافة اإىل الكهرباء 

، للوفاء باملتطلبات االإقليمية »لدوائر املياه« امل�صوؤولة عن تزويد امل�صتهلكني باملياه )مبا يف ذلك الهيئة العامة للكهرباء واملياه 

و�صركة جمي�ص للخدمات ال�صناعية(.

ويتمثل الدور الذي تقوم به ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه يف جتميع متطلبات الطاقة ومياه التحلية اخلا�صة مبزودي 

الكهرباء املرخ�ص لهم ودوائر املياه ، وال�صراء االقت�صادي باجلملة ملتطلبات الطاقة ومياه التحلية من حمطات االإنتاج واالإنتاج 

املربوطة ب�صبكة الكهرباء الرئي�صية )MIS( وال�صبكات االأخرى املربوطة بها. ويتطلب االأمر من ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة 

واملياه التاأكد من توفري م�صادر كافية الإنتاج الطاقة الكهربائية والوفاء بطلبات �صركات تزويد الكهرباء املرخ�ص لها ، واأي�صًا 

�صراء مياه التحلية للوفاء مبتطلبات دوائر املياه متى ما كان ذلك جمديًا.

1-1   الطلب على الكهرباء

ال�سجل التاريخي للطلب

بعد �صنتني من النمو امللحوظ يف عامي 2008م و2009م ، فقد تراجع منو الطلب على الكهرباء يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS( خالل عام 

2010م. وقد ارتفع متو�صط الطلب بن�صبة )7%( خالل ال�صنة لي�صل اإىل )1924( ميجاوات )وهو ما يعادل 16,9 ترياوات �صاعة من 

. وقد جاء ذلك يف اأعقاب �صنتني من 
2

الطاقة( ، يف حني اأن ذروة الطلب قد ارتفعت بن�صبة 2% فقط لت�صل اإىل حوايل )3500( ميجاوات

النمو بن�صبة ت�صل اإىل )12% - 13%( �صنويًا يف كل من متو�صط الطلب وذروة الطلب.

وانخفا�ص درجة  يونيو  االإع�صار )فيت( يف  تاأثريات  ، وعلى وجه اخل�صو�ص  بالطق�ص  اإىل عوامل متعلقة  الرتاجع جزئيًا  ويعزى هذا 

احلرارة الق�صوى يف �صيف عام 2010م باملقارنة مع ال�صنتني ال�صابقتني. اإال اأنه من املعتقد اأن هذا الرتاجع يعك�ص اإىل درجة ما الو�صع 

االقت�صادي املتغري ، والعودة اإىل اجتاهات النمو »الطبيعية« بعد الت�صارع االقت�صادي الكبري وما ارتبط به من زيادة يف ال�صكان بال�صلطنة 

خالل ال�صنوات القليلة املا�صية.

اأفادت ال�صركة العمانية لنقل الكهرباء باأن »اجمايل« ذروة الطلب يف عام 2010م )مبا يف ذلك اال�صتهالك الداخلي ملحطات الكهرباء وحتلية املياه( هو 3613 ميجاوات يف ال�صاعة الثالثة بعد 
2

 

الظهر يوم الثالثاء املوافق 1 يونيو. ومع ا�صتبعاد اال�صتهالك الداخلي للمحطات ، فاإن �صايف تقديرات ذروة الطلب تبلغ حوايل 3500 ميجاوات
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مت اإ�صافة ا�صتهالك الطاقة من حمطات التحلية القائمة بذاتها والتي حت�صل على الطاقة من ال�صبكة �صمن الطلب على الطاقة
3

 

وبالنظر اإىل الفرتة املمتدة من )5 اإل 10�صنوات( االأخرية فاإن الطلب على الكهرباء يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS(  قد ارتفع بن�صبة تبلغ 

حوايل )9%( �صنويًا عن ال�صنوات اخلم�ص ال�صابقة من عام 2005م اإىل 2010م ، وبن�صبة تبلغ حوايل )8%( �صنويًا عن ال�صنوات الع�صر من 

عام 2000م اإىل عام 2010م. وبوجه عام فاإن ذروة الطلب متاثلت مع متو�صط منو الطلب على مدى ال�صنوات املا�صية بالرغم من اأن هذا 

النمو كان مبعدل اأقل ب�صكل طفيف حيث اأن معامل احلمل بال�صبكة )الن�صبة بني متو�صط الطلب وذروة الطلب( قد ارتفع تدريجيًا. وقد 

ارتفعت ذروة الطلب بن�صبة تبلغ حوايل )8%( �صنويًا على مدى ال�صنوات اخلم�ص من عام 2005م اإىل عام 2010م ، وبن�صبة تبلغ حوايل 

)7%( �صنويًا على مدى ال�صنوات الع�صر من عام 2000م وحتى عام 2010م.

وتعك�ص هذه االأرقام االختالفات من �صنة اإىل اأخرى الناجمة عن الطق�ص والنمو املت�صارع وغري الطبيعي يف عامي 2008م و2009م ، وهي 

تعترب اأكرث متثياًل لالجتاهات الفعلية. وتكيفًا مع تاأثريات الطق�ص ، فاإن النمو يف عام 2010م كان يتما�صى ب�صكل عام مع هذه االجتاهات 

متو�صطة االأمد.

تقديرات الطلب

قامت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باإعداد تقديراتها ب�صاأن الطلب على الكهرباء بالت�صاور مع �صركة م�صقط لتوزيع الكهرباء ، 

و�صركة مزون للكهرباء ، و�صركة جمان للكهرباء و�صركة كهرباء املناطق الريفية وغريها من اجلهات املعنية.

وتغطي هذه التقديرات كل من متو�صط الطلب )اأي الطاقة( وذروة الطلب والذي يعد اأكرث واقعية لغر�ص تقييم متطلبات ال�صعة. وهي 

متثل تقديرات الطلب »�صايف الطلب بال�صبكة« حيث اأنها تت�صمن الفاقد املفرت�ص يف �صبكة النقل والتوزيع ، ولكنها ال تت�صمن اال�صتهالك 

. وهو ما يتفق مع االأ�ص�ص التي تتعامل بها ال�صركة مع حمطات الطاقة وحتلية املياه. 
3

االإ�صايف الداخلي ملحطات الطاقة وحتلية املياه

ت تقديرات الطلب على اأ�صا�ص افرتا�ص اإن طق�ص »اعتيادي«. اإال اأن االأمر يتطلب اإدراك اأن التغيريات املناخية يف اأي �صنة معينة  ِعدَّ
ُ
اأ

ميكن اأن يكون له تاأثريات جوهرية على الطلب على الكهرباء ، وخ�صو�صًا على ذروة الطلب - كما حدث يف عام 2010م. وقد مت اإعداد 

التقديرات الفعلية ملدى تاأثري الطق�ص عام 2010م ال�صتخدامها عند حتديد اخلط القاعدي للتقديرات. ومع هذا ، فاإن تاأثري الطق�ص يف 

ال�صنوات القادمة يعد اأمرًا ال ميكن التيقن منه يف اإعداد التقديرات.

 ، منطقة  لكل  »كلية«  وا�صعة  اأ�ص�ص  على  تقييمها  يتم  والتي   ، التوزيع  �صبكة  للطلب يف  املنف�صلة  التحليالت  نتائج  من  التقديرات  ُبِنَيت 

اأو حمطات الطاقة والتي يتم  اأ�صا�صًا ال�صناعات الكبرية - واملو�صولة مبا�صرة ب�صبكة النقل  واالأحمال املعينة باجلملة - التي تت�صمن 

تقييمها على اأ�صا�ص اأحمال حمددة. 

مُيثِّل الطلب من القطاع ال�صكني واخلدمي )مبا يف ذلك القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص( املحرك االأ�صا�صي للطلب على �صبكة التوزيع 

وذلك يف جميع املناطق - نظرًا للنمو امل�صتمر يف عدد ال�صكان وعدد امل�صاكن واملن�صاآت ، والتنمية االقت�صادية العامة واالإن�صاءات اجلديدة 

، مع زيادة اإ�صافية من اال�صتثمارات التي يتم تنفيذها وخ�صو�صًا يف امل�صاريع املرتبطة بقطاع ال�صياحة.

ويعزى النمو يف الطلب من االأحمال املو�صلة مبا�صرة من ال�صبكة اإىل وجود امل�صتهلكني ال�صناعيني اجلدد ، املتمركزين اأ�صا�صًا حول ميناء 

التقديرات ملقابلة الطلب من  التنمية يف منطقة �صور. وقد مت عمل احتياطات حمددة يف  اإمكانية زيادة  ، ولكن مع  �صحار ال�صناعي 

حمطات حتلية املياه املنف�صلة بذاتها والتي من املحتمل اأن يتم ت�صييدها يف م�صقط ومنطقة الباطنة. 

مت عر�ص التقديرات يف �صكل مدى ميثل توقعات الطلب يف »البديل االأدنى« ، و »البديل االأعلى« و بينهما الطلب املتوقع. ويو�صح ال�صكل 

)1( اأدناه ملخ�ص تلك التقديرات.
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)MIS( تقديرات الطلب على الكهرباء - ال�صبكة الرئي�صية )ال�صكل )1

٣٥٠٠
٥٤٠٢
٦٣٧١

٧٨٩٩

٠
١٠٠٠
٢٠٠٠
٣٠٠٠
٤٠٠٠
٥٠٠٠
٦٠٠٠
٧٠٠٠
٨٠٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

äGhÉé«e

≈fOC’G πjóÑdG - Ö∏£dG §°Sƒàe
™bƒàŸG πjóÑdG - Ö∏£dG §°Sƒàe
≈∏YC’G πjóÑdG - Ö∏£dG §°Sƒàe
≈fOC’G πjóÑdG - Ö∏£dG IhQP
™bƒàŸG πjóÑdG - Ö∏£dG IhQP
≈∏YC’G πjóÑdG - Ö∏£dG IhQP

الفعلي  

2010
a2011201220132014201520162017

معدل 

النمو %

الطلب املتوقع 

9%19242176236725422753299132253464متو�صط الطلب )ميجاوات(

8%18472033218723532532272529323155حموالت التوزيع )العادي(

18%69135170174184198211224حموالت ال�صناعات الكبرية

40%8991437698384حموالت اأخرى - بتو�صيل مبا�صر

9%16.919.120.822.324.126.228.330.3ال�سعة ال�سنوية )ترياوات/�ساعة(

9%35004048438347145079548859236371ذروة الطلب )ميجاوات(

التغري من البيان ال�سابق

2016 - 2010 
غ/م-300-256-363-351-332-192-33

 الطلب “ البديل االأدنى ”

6%19242110227323852516268028232966متو�صط الطلب )ميجاوات(

6%18471990209622072325244925792717حموالت التوزيع )العادي(

14%69112168169169169169169حموالت ال�صناعات الكبرية

39%888922627580حموالت اأخرى - بتو�صيل مبا�صر

6%16.918.52020.92223.524.826ال�سعة ال�سنوية )ترياوات/�ساعة(

6%35003916416543784611486851385402ذروة الطلب )ميجاوات(

 الطلب “ البديل االأعلى”

13%19242263248627713264372840564419متو�صط الطلب )ميجاوات(

10%18472080229025212776305633663706حموالت التوزيع )العادي(

37%69175187229421578595616حموالت ال�صناعات الكبرية

43%89102167949597حموالت اأخرى - بتو�صيل مبا�صر

13%16.919.821.824.328.632.735.638.7ال�سعة ال�سنوية )ترياوات/�ساعة(

12%35004169458151036012660372207899ذروة الطلب )ميجاوات(

 ال ت�صمل منطقة الدقم
b
 الفعلي ، مل يعدل وفق الطق�ص 

a
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ومبوجب التوقعات املركزية من املتوقع اأن يرتفع متو�صط الطلب من )1924( ميجاوات )16.9 ترياوات �صاعة( لي�صل اإىل )3464(

 ميجاوات )30,3 ترياوات �صاعة( يف عام 2017م - وهو ما ميثل ن�صبة متو�صطة للنمو تبلغ حوايل )9%( �صنويًا. وباملثل فمن املتوقع اأن 

ترتفع ذروة الطلب بنف�ص الن�صبة تقريبًا )9%( �صنويًا ، حيث ترتفع من )3500( ميجاوات لت�صل اإىل )6371( ميجاوات يف عام 2017م. 

تت�صور التوقعات حدوث زيادة موؤكدة يف الطلب عام 2011م مبا يعك�ص »رد الفعل« من تاأثر الطلب بحالة الطق�ص يف عام 2010م ، ولكن 

اعتبارًا من عام 2012م وما يليه فاإن النمو يعود اإىل التوازن ن�صبيًا مع بع�ص التغيريات من �صنة اإىل اأخرى على ا�صا�ص التوقيت املفرت�ص 

الأحمال اجلملة اجلديدة. وعلى مدى اأفق ال�صنوات ال�صبع القادمة ، فاإن هذا ال�صيناريو يتما�صى بوجه عام مع متو�صط النمو الذي �صهدته 

ال�صنوات اخلم�ص من عام 2005م اإىل عام 2010م ، ومل يتغري ب�صكل جوهري من تقديرات الطلب املتوقع يف بيان ال�صبع �صنوات املقدم 

�صابقًا من ال�صركة عن الفرتة من 2010م اإىل 2016م.

ومبوجب �صيناريو »البديل االأدنى« ، فاإن معدل النمو على املدى املتو�صط لكل من متو�صط الطلب وذروة الطلب ينخف�ص اإىل حوايل )%6( 

�صنويًا. ليعك�ص هذا ال�صيناريو بوجه عام اإمكانية تراجع النمو االقت�صادي باأكرب مما كان متوقعًا )رمبا لرتاجع اأ�صعار النفط( ، باالإ�صافة 

اإىل احتمال زيادة اجلهود لتح�صني كفاءة اال�صتهالك وتعديل تعرفة الكهرباء لتعك�ص التكلفة ب�صكل اأكرب بالن�صبة للم�صرتكني من قطاعي 

ال�صناعة والتجارة. وبغر�ص املقارنة ، فاإن معدل الزيادة البالغ )6%( �صنويًا مبوجب هذا ال�صيناريو يعادل تقريبًا ما �صهدناه خالل فرتة 

الت�صعينيات.

وعلى العك�ص من ذلك ، فاإن �صيناريو »البديل االأعلى« يعك�ص بوجه عام اإمكانية ت�صارع النمو االقت�صادي باأكرب مما كان متوقعًا )رمبا 

ب�صبب حدوث مزيد من الزيادة يف اأ�صعار النفط( وا�صتعادة معدالت النمو املرتفعة التي �صهدتها اأعوام 2008م و 2009م. ويتميز هذا 

ال�صيناريو على وجه اخل�صو�ص بحدوث زيادة جوهرية يف االأحمال ال�صناعية الكبرية ، حيث اأن املناخ االقت�صادي االإيجابي بالتوازي مع 

انخفا�ص �صعر الكهرباء ي�صجعان على تطوير امل�صاريع ال�صناعية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية. ومبوجب �صيناريو »البديل االأعلى« 

فقد مت و�صع تقديرات متو�صط الطلب وذروة الطلب بزيادة يبلغ معدلها يف املتو�صط حوايل من )12%( اإىل )13%( �صنويًا خالل اأفق 

ال�سنوات ال�سبع.

وبالرغم من اأن �صيناريو »البديل االأدنى« و�صيناريو »البديل االأعلى« اأقل احتمااًل عن �صيناريو الطلب املتوقع ، اإال اأن املق�صود بهما تو�صيح 

مدى معدالت الطلب امل�صتقبلي مقارنة مع تقديرات الطلب املتوقع ، ويف �صوء هذه التقديرات فاإنه يجب تقييم متطلبات م�صادر االإنتاج 

وتطوير ا�صرتاتيجية منا�صبة ل�صراء �صعة االإنتاج املطلوبة. وعلى وجه اخل�صو�ص ، يجب على ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه موازنة 

احلاجة الأن يكون لديها خطة للوفاء بطلب »البديل االأعلى« بتكلفة منا�صبة اإذا طراأت مثل هذه احلالة )مع الو�صع يف االعتبار الوقت 

امل�صبق املطلوب ل�صراء مثل هذه ال�صعة( ، ويف ذات الوقت تخف�ص املخاطر باأن جتد ال�صركة نف�صها ملتزمة ب�صراء �صعة اإنتاج مكلفة تتجاوز 

ال�صعة املطلوبة اإذا �صار معدل الطلب وفقًا ل�صيناريو »البديل االأدنى«.

ربط �سبكة الكهرباء الرئي�سية )MIS( مع الدقم

تقع مدينة الدقم واملناطق املحيطة بها حاليًا �صمن منطقة اخلدمة اخلا�صة ب�صركة كهرباء املناطق الريفية وهي غري مربوطة ب�صبكة 

الكهرباء الرئي�صية )MIS(. وتتمحور الرتتيبات احلالية الإمدادات الكهرباء حول حمطة كهرباء �صعة )67( ميجاوات تعمل مباكينات 

الديزل وقامت �صركة كهرباء املناطق الريفية بت�صغيلها موؤخرًا. 

ومع هذا ، فاإنه نتيجة خلطط احلكومة لتطوير مدينة �صناعية واقت�صادية رئي�صية حول ميناء الدقم البحري ، فمن املتوقع اأن يرتفع 

الطلب على الطاقة ب�صكل �صريع خالل ال�صنوات القادمة. وقد قدمت �صركة كهرباء املناطق الريفية تقديرات تو�صح اأن ذروة الطلب �صوف 

ت�صل اإىل حوايل من )75( اإىل )100( ميجاوات يف عام 2017م.

مت �صابقًا حتديد مدينة الدقم كموقع حمتمل الإن�صاء حمطة كربى الإنتاج الطاقة ، بغر�ص خدمة الطلب املحلي وتزويد ال�صبكة الرئي�صية 

)MIS( بالطاقة. وقد اأو�صح بيان ال�صنوات ال�صبع ال�صابق اأنه باالإمكان ربط الدقم مع �صبكة الكهرباء الرئي�صية )MIS( اعتبارًا من عام 

2015م وما يليه ، ويعود ذلك ب�صكل اإ�صا�صي اإىل التطوير املتوقع ملحطة كربى الإنتاج الكهرباء بالدقم.
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وقد طلبت احلكومة موؤخرًا من ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه اإجراء تقييم ملقارنة البدائل اال�صرتاتيجية املتاحة لتطوير حمطة 

الإنتاج الكهرباء مبنطقة الدقم ، وذلك مع اأو بدون الربط مع �صبكة الكهرباء الرئي�صية )MIS( )و/اأو اأنظمة الطاقة االأخرى املجاورة 

للدقم ، مثل �صبكة كهرباء �صركة تنمية نفط عمان( ، واإىل اأن يتم ا�صتكمال هذا التقييم فمن غري املوؤكد ما اإذا كان الطلب على الطاقة 

الكهربائية يف الدقم �صي�صبح من خالل �صبكة الكهرباء الرئي�صية )MIS( ويف اأي �صنة ميكن يحدث ذلك. وبناًء عليه فقد مت ا�صتبعاد 

اإمكانية تزويد الدقم بالطاقة من ال�صبكة الرئي�صية )MIS( يف التوقعات الواردة بهذا البيان لل�صنوات ال�صبع القادمة. 

اأما يف حالة ا�صتكمال ربط الدقم مع �صبكة الكهرباء الرئي�صية )MIS( خالل مدة ال�صنوات ال�صبع ، فعندئذ يكون طلب الدقم من الطاقة 

يكون اإ�صافيًا للطلب على الطاقة بال�صبكة الرئي�صية )MIS( املو�صح اآنفًا وذلك اعتبارًا من �صنة الربط. ومع هذا فاإنه وفقًا للتقديرات 

املقدمة من �صركة كهرباء املناطق الريفية ، فاإن اإ�صافة هذا الطلب �صيكون له تاأثريات �صئيلة ن�صبيًا على امل�صتويات العامة للطلب بال�صبكة 

. )MIS( الرئي�صية

الت�سدير اإىل ال�سبكات املربوطة

ترتبط �صبكة الكهرباء الرئي�صية )MIS( مع �صبكة الكهرباء اخلا�صة ب�صركة تنمية نفط عمان يف نزوى عن طريق خط )132ك.ف(. كما 

مت اإن�صاء خط ربط )220ك.ف( مع نظام الكهرباء باإمارة اأبو ظبي ومن املتوقع البدء يف ت�صغيله خالل عام 2011م.

اإىل توفري فوائد االعتمادية )من خالل تقا�صم احتياطي االإنتاج( ، فاإن هذا الربط يعطي الفر�صة ، للت�صدير »التجاري«  وباالإ�صافة 

الرئي�صية  الكهرباء  ب�صبكة  االإنتاج  م�صادر  طريق  عن  خدمته  يتم  الذي  املتوقع  الطلب  اإىل  ي�صيف  �صوف  والذي   ، الكهربائية  للطاقة 

.)MIS(

ويف الوقت احلايل ، مل يتم االتفاق على ترتيبات حمددة للت�صدير التجاري �صواء اإىل �صركة تنمية نفط عمان اأو اإىل اأبو ظبي ، ووفقًا 

الرئي�صية  اآنفًا( ت�صتمل على الطلب املحلي ل�صبكة الكهرباء  الرئي�صية )MIS( )املو�صحة  بال�صبكة  لذلك فاإن تقديرات الطلب احلالية 

)MIS( فقط.

1-2   م�سادر اإنتاج الطاقة

م�سادر الطاقة

ملقابلة الطلب على الكهرباء بال�صبكة الرئي�صية )MIS(  ، تقوم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه ب�صراء الطاقة من عدة م�صادر من 

خالل اتفاقيات ل�صراء الطاقة ، واتفاقيات ل�صراء الطاقة واملياه وغري ذلك من االإجراءات املماثلة. علمًا باأن الرتتيبات التعاقدية التي 

مبوجبها حت�صل ال�صركة على الطاقة مبوجب تلك االتفاقيات تنق�صم ب�صكل اأ�صا�صي اإىل فئتني.

اأواًل ، هناك ترتيبات يتم مبوجبها االلتزام تعاقديًا بتوفري �صعة حمددة لل�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه ، وي�صطلح ت�صميتها »ال�صعة 

املتعاقد عليها« وهي متثل االأ�صا�ص التفاقيات �صراء الطاقة )واملياه( املربمة مع ال�صركة حاليًا مع جميع حمطات اإنتاج الكهرباء )وحتلية 

.)MIS( املربوطة بال�صبكة الرئي�صية )املياه

وثانيًا ، هناك ترتيبات تقوم مبوجبها ال�صركة ب�صراء الطاقة املتاحة من ال�صناعات اأو اأطراف اأخرى لديها مرافق االإنتاج اخلا�صة بها 

وت�صتخدم اأ�صا�صًا يف تزويد نف�صها بالطاقة الكهربائية ، اأو من اأنظمة مو�صولة بال�صبكة الرئي�صية )MIS(. ويف هذه احلاالت )وي�صار اإليها 

اأدناه بـ “امل�صادر االأخرى«( ال يتم االلتزام بتوفري �صعة حمددة لل�صركة ، واأن توفري ال�صعة ال�صتخدامها من قبل ال�صركة العمانية ل�صراء 

الطاقة واملياه يف اأي وقت معني يخ�صع ب�صكل عام لتلبية ا�صتخدامات الطرف االآخر اأواًل. ولهذا ال�صبب ، يتم النظر لهذه امل�صادر ب�صكل 

خمتلف لغر�ص كفاية امل�صادر )كما هو مو�صح مبزيد من التفا�صيل يف البند 1-3 اأدناه(.
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ال�سعة املتعاقد عليها

تدخل ال�صعة التي تعاقدت عليها ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه �صمن ع�صرة اتفاقيات ل�صراء الطاقة )واملياه( ، تتعلق ثمانية من 

تلك االتفاقيات مبحطات اإنتاج الطاقة وحتلية املياه املوجودة حاليًا باخلدمة ، يف حني اأن االتفاقيتني االأخريني تتعلقان مبحطات قيد 

االإن�صاء. ويو�صح اجلدول )1( اأدناه تفا�صيل تلك املحطات.

)MIS( بال�صبكة الرئي�صية )اجلدول )1( تفا�صيل اتفاقيات �صراء الطاقة )واملياه

مالك املحطةنوع التعاقداملحطة
و�صع 

املحطة
نوع املحطة

تاريخ 

انتهاء 

العقد

الغربة
اتفاقية ل�صراء 

الطاقة واملياه

�صركة الغربة للكهرباء 

وحتلية املياه )�ص.م.ع.م(
تعمل

التوربينة الغازية ذات الدورة املفتوحة / لبخار

وحدة التبخري الوم�صي

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاإحتياطي(

2018

الر�صيل
اتفاقية ل�صراء 

الطاقة

�صركة الر�صيل 

للطاقة)�ص.م.ع.م(
تعمل

التوربينة الغازية ذات الدورة املفتوحة

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاإحتياطي(

2022

وادي اجلزي
اتفاقية ل�صراء 

الطاقة

�صركة وادي اجلزي 

للكهرباء)�ص.م.ع.م(
تعمل

التوربينة الغازية ذات الدورة املفتوحة

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاإحتياطي(

2020

منح
اتفاقية ل�صراء 

الطاقة

ال�صركة املتحدة للطاقة 

)�ص.م.ع.م(
تعمل

دائرة مفتوحة

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاإحتياطي(

2020

الكامل
اتفاقية ل�صراء 

الطاقة

�صركة كهرباء الكامل 

)�ص.م.ع.م(
تعمل

التوربينة الغازية ذات الدورة                                                                                                                                    

املفتوحة

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاإحتياطي(

2017

بركاء )1(
اتفاقية ل�صراء 

الطاقة واملياه
تعملاأكوا للطاقة )�ص.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة 

وحدة التبخري الوم�صي

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاإحتياطي(

2018

�صحار )1(
اتفاقية ل�صراء 

الطاقة والياه

�صركة كهرباء �صحار 

)�ص.م.ع.م(
تعمل

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة 

وحدة التبخري الوم�صي

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاإحتياطي(

2022

بركاء )2(
اتفاقية ل�صراء 

الطاقة والياه

اإ�ص.اإم.اإن بركاء للطاقة 

)�ص.م.ع.م(
تعمل

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة 

التحلية بالتنا�صح العك�صي 

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاإحتياطي(

2024

�صحار )2(
اتفاقية ل�صراء 

الطاقة

�صركة كهرباء الباطنة 

)�ص.م.ع.م(
قيد الت�صييد

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة 

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كوقود ثانوي واإحتياطي(

2028

بركاء )3(
اتفاقية ل�صراء 

الطاقة

�صركة ال�صويدي للطاقة 

)�ص.م.ع.م(
قيد الت�صييد

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة 

تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كوقود ثانوي واإحتياطي(

2028

تنتهي العقود يف جميع احلاالت قبل حلول ال�صيف يف ال�صنة املو�صحة
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التي من املتوقع توفريها مبوجب اتفاقيات �صراء الطاقة )واملياه( خالل الفرتة من عام  ال�صعة بامليجاوات  اأدناه  ال�صكل )2(  يت�صمن 

2011م اإىل عام 2017م.

وهذا ال�صكل يو�صح اأن اإجمايل ال�صعة املتعاقد عليها تبلغ )3807( ميجاوات يف عام 2011م ، ترتفع اإىل )5006( ميجاوات كحد اأق�صى 

يف عام 2013م ، قبل اأن تنخف�ص اإىل )4531( ميجاوات يف عام 2017م. وامل�صاريع الرئي�صية التي �صيتم تطويرها على مدى �صبع �صنوات 

هي:

حمطتي �صحار )املرحلة الثانية( وبركاء )املرحلة الثالثة( وتعترب حاليًا قيد االإن�صاء ومن املقرر اأن يتم ت�صغليها على مراحل خالل   l

عام 2012م وعام 2013م - وكل منها ي�صيف )495( ميجاوات  يف عام 2012م و )250( ميجاوات اأخرى يف عام 2013م ب�صعة 

اإ�صافية اإجمالية تبلغ )1490( ميجاوات.

، مما يرتتب عليه  2013م  2012م وعام  بعد �صيف عام  بالغربة وذلك  القدمية  االإنتاج  بع�ص وحدات  التعاقد على  ينتهي  �صوف   l

تخفي�ص ال�صعة مبقدار )150( ميجاوات ، و )90( ميجاوات على التوايل )وقد قامت �صركة الغربة للكهرباء وحتلية املياه باإبالغ 

ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باأنه نظرًا لقدم هذه الوحدات فمن املقرر اال�صتغناء عنها نهائيًا مع نهاية التعاقد عليها(.

وباملثل ، �صوف ينتهي التعاقد على العديد من وحدات االإنتاج القدمية بوادي اجلزي وذلك بعد �صيف عام 2012م وعام 2014م -   l

ونظرًا لعدم وجود متديد للتعاقد ، فاإن ذلك �صوف يرتتب عليه تخفي�ص يف ال�صعة مبقدار )80( ميجاوات ، و )88( ميجاوات على 

التوايل يف ال�صنوات الالحقة.

2017م ، مما قد يوؤدي اإىل تخفي�ص ال�صعة مبقدار  اإنتهاء اتفاقية �صراء الطاقة اخلا�صة مبحطة كهرباء الكامل قبل �صيف عام   l

)282( ميجاوات يف عام 2017م.

ومن اجلدير بالذكر اأن هناك حزمة من الرتتيبات املوقتة ب�صاأن توفري �صعة اإنتاج على املدى املتو�صط التي ت�صتمر حتى عام 2012م   l

فقط واإذا مل يتم متديدها �صوف يرتتب على ذلك تخفي�ص اإجمايل يف ال�صعة يبلغ )60( ميجاوات يف عام 2013م - ويت�صمن ذلك 

الرتتيبات ق�صرية االأمد لرفع ال�صعة املتعاقد عليها يف بركاء )1( و الكامل وترتيبات مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه لتاأمني �صعة 

اإ�صافية من بركاء )2( من خالل تخفي�ص اإنتاج مياه التحلية خالل فرتات الذروة.

وباالإ�صافة اإىل تو�صيح ال�صعة التي تغطيها اتفاقيات �صراء الطاقة )واملياه( احلالية ، فاإن ال�صكل )2( يو�صح اأي�صًا مقدار ال�صعة »التي 

ميكن التعاقد عليها« من نف�ص املحطات - اأي ال�صعة التي ال تغطيها تعاقدات والتي ميكن توفريها لل�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه 

من قبل مالك املحطة وميكن لل�صركة اأخذها يف االعتبار م�صتقباًل )�صريطة التوافق على املتطلبات التنظيمية وال�صروط التجارية(. 

ويت�صمن ذلك ب�صكل اأ�صا�صي ال�صعة يف حمطتي وادي اجلزي والكامل التي ينتهي التعاقد عليها يف غ�صون ال�صنوات القادمة. وقد اأو�صحت 

املناق�صات االأولية التي مت اإجراوؤها مع ال�صركات املالكة باأنهم يتوقعون عر�ص ال�صعة ذات ال�صلة على ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة 

واملياه بعد انتهاء مدة التعاقد احلالية. وكما هو مو�صح حتت العنوان »ال�صعة التي ميكن التعاقد عليها« فهناك اإمكانية لتمديد ال�صعة 

املتعاقد عليها لرفع ال�صعة يف حمطة بركاء )1( وحمطة الكامل ، باالإ�صافة اإىل �صعة الرفع يف املحطات االأخرى التي قام مالكوها باإبالغ 

ال�صركة باإمكانية توفري �صعة اإ�صافية.
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)MIS( ال�صعة االإنتاجية املتعاقد عليها - ال�صبكة الرئي�صية )ال�صكل )2
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يتم ت�صنيف جميع ال�صعات على اأ�صا�ص ال�صايف )اأي بعد اإ�صتبعاد الطاقة امل�صتخدمة داخل املحطة( يف درجة احلرارة املحيطة تبلغ 45 درجة مئوية 
a
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ال�سعة املخطط لها

2011م.  عام  ل�صيف  موؤقتة  اإنتاج  �صعة  لتوفري  2010م   عام  خالل  تناف�صية  مناق�صة  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  ال�صركة  طرحت 

 )300( بتوفري  يتعلق  فيما  2011م  عام  من  االأول  الربع  خالل  الطاقة  ل�صراء  اتفاقيات  اإبرام  ال�صركة  تتوقع   ، العملية  لهذه  وكنتيجة 

 .))MIS( ميجاوات من ال�صعة املتعاقد عليها )يتم توفريها من مولدات الديزل ال�صغرية املركبة يف �صتة مواقع حول ال�صبكة الرئي�صية

وهذا االإجراء �صيكمل ال�صعة املتعاقد عليها يف عام 2011م كما هو مو�صح يف ال�صكل )2( اأعاله.

باالإ�صافة اإىل ذلك ، فقد طرحت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه مناق�صة تناف�صية خالل عام 2010م الإن�صاء حمطة اإنتاج م�صتقلة 

اأخرى تقع يف �صور باملنطقة ال�صرقية. ومن املتوقع ا�صتالم مقرتحات اإن�صاء هذه املحطة من قبل ال�صركات التي �صبق تاأهيلها خالل الربع 

االأول من عام 2011م ، ومن املتوقع اإبرام اتفاقية ل�صراء الطاقة مع ال�صركة الفائزة قبل منت�صف العام. 

وتبلغ ال�صعة املركبة ملحطة كهرباء �صور 1500 - 2000 ميجاوات ، ومن املتوقع البدء يف ت�صغيلها بالكامل قبل �صيف 2014م. ومبوجب 

اتفاقية �صراء الطاقة فاإن االأمر يتطلب توفري �صعة موؤقتة مرحلية مقدارها )400( ميجاوات خالل �صيف عام 2013م. وبناء عليه ، فاإن 

ال�صعة التي توفرها حمطة كهرباء �صور �صوف تكمل ال�صعة التي تعاقدت عليها ال�صركة كما هو مو�صح يف ال�صكل رقم )2( اأعاله وذلك 

اعتبارًا من عام 2013م وما يليه.

2015م كنتيجة ملبادرة احلكومة لت�صجيع تطوير م�صروع  هناك �صعة اإ�صافية اأخرى يتم التعاقد عليها ومن املتوقع توفريها خالل عام 

اأو اأكرث من م�صاريع الطاقة ال�صم�صية يتم ربطها بال�صبكة. وبعد اأن تبدى احلكومة موافقتها النهائية على امل�صي قدمًا يف امل�صروع  فمن 

 )200( اإىل   )100( بني  ترتاوح  اإنتاج  �صعة  لتوفري  تناف�صية  مناق�صة  طرح  يف  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  ال�صركة  اإ�صراك  املرجح 

ميجاوات من الطاقة ال�صم�صية وربطها بال�صبكة الرئي�صية )MIS(. ومع هذا ، فاإنه يف حني اأنه من املتوقع اإن يتم االلتزام بتوفري هذه 

ال�صعة لل�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه من خالل اتفاقية ل�صراء الطاقة ، فاإن خماطر االنقطاع امل�صاحبة الإنتاج الطاقة ال�صم�صية 

)ما مل يتم تخفيفها من خالل تخزين الطاقة( قد توؤدي اإىل اأن ت�صبح »ال�صعة الفعلية« للمحطات اأقل من �صعتها االأ�صمية.

امل�سادر الأخرى

باالإ�صافة اإىل ال�صعة املتعاقد عليها واملو�صحة اأعاله ، فاإن ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه لديها اإمكانية احل�صول على م�صادر 

اأخرى للطاقة بال�صبكة الرئي�صية )MIS( وت�صتمل على: 

فائ�ص اإنتاج ال�صناعات )واالأطراف االأخرى( التي لديها حمطات اإنتاج خا�صة بها وامل�صتخدمة اأ�صا�صًا يف االإمداد الذاتي بالطاقة.  l

خط الربط )132( ك.ف مع �صبكة كهرباء �صركة تنمية نفط عمان بنزوى.  l

خط الربط )220( ك.ف مع نظام كهرباء اإمارة اأبو ظبي بالوا�صط.  l

هناك العديد من ال�صناعات التي لديها حمطات اإنتاج خا�صة بها مو�صولة بال�صبكة الرئي�صية )MIS( ولديها من حني الآخر طاقة فائ�صة 

وميكن لل�صركة �صراء هذا الفائ�ص وا�صتخدامه بال�صبكة الرئي�صية )MIS(. وعلى وجه اخل�صو�ص ، فاإن ال�صركة لديها اتفاقيات مع �صركة 

�صحار لالأملونيوم ، و�صركة عمان للم�صايف والبرتوكيماويات ، و�صركة عمان للتعدين ، و�صركة اأ�صمنت عمان ، وال�صركة العمانية الهندية 

لالأ�صمدة ، وذلك ل�صراء فائ�ص الطاقة املتاحة لدى هذه ال�صركات. كما اأن ال�صركة متعاقدة اأي�صًا مع وزارة الدفاع ل�صراء فائ�ص الطاقة 

املتاح لديها من حمطاتها ال�صتخدامه بال�صبكة الرئي�صية )MIS(. ويبلغ اإجمايل فائ�ص الطاقة املتاح من هذه امل�صادر حوايل )350( 

ميجاوات )ويو�صح ال�صكل 3 كمية فائ�ص الطاقة املتاح من كل م�صدر تقريبًا(،
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ومن اجلدير بالذكر اإن اإمكانية احل�صول على هذا الفائ�ص من الطاقة مفيد من ناحيتني ، الناحية االأوىل هو توفري م�صدر احتياطي 

للطاقة بال�صبكة الرئي�صية )MIS( ، اإ�صافة اإىل هام�ص احتياطي الطاقة الذي توفره ال�صعة املتعاقد عليها من قبل ال�صركة. وثانيًا ، ميكن 

لهذه امل�صادر اأن تكون م�صادر اقت�صادية للطاقة يف بع�ص احلاالت ، من خالل توفري طاقة قليلة التكلفة لل�صبكة الرئي�صية )MIS( بداًل 

العامة للطاقة  التكلفة  ، وعليه ي�صبح باالإمكان تخفي�ص  املتعاقد عليها  االإنتاج  التي يتم توفريها من �صعة  التكلفة  من الطاقة مرتفعة 

بال�صبكة الرئي�صية )MIS(. علمًا باأن االتفاقيات احلالية مع االأطراف املعنية مت ت�صميمها حتديدًا مبا يتيح احل�صول على هذه الفوائد. 

تبلغ  الرئي�صية )MIS( مع �صبكة كهرباء �صركة تنمية نفط عمان عن طريق خط ربط مفرد )132ك.ف( ب�صعة نقل  ال�صبكة  مت ربط 

 )MIS( ميجاوات. والهدف الرئي�صي من وراء هذا الربط هو دعم اتفاقية تقا�صم االحتياطي فيما بني ال�صبكة الرئي�صية )حوايل )60

و�صبكة �صركة تنمية نفط عمان ، مبا يتيح املزيد من االعتمادية بال�صبكتني من خالل متكني كل �صبكة من احل�صول على االحتياطي غري 

امل�صتخدم بال�صبكة االأخرى يف احلاالت الطارئة. وبناًء عليه ، فاإن هناك حوايل )60( ميجاوات من الطاقة متاحة لدعم ال�صبكة الرئي�صية 

)MIS( للم�صاعدة يف التعامل مع احلاالت الطارئة ، �صريطة توفر فائ�ص االإنتاج ب�صبكة كهرباء �صركة تنمية نفط عمان. 

من ناحية اأخرى ، من املتوقع البدء يف ت�صغيل خط الربط )220ك.ف( بني ال�صبكة الرئي�صية )MIS( ونظام كهرباء اأبوظبي خالل عام 

2011م. ليدعم هذا اخلط ثنائي الدائرة حتويل حوايل )200( ميجاوات. كما اأن الغر�ص الرئي�صي اي�صًا من وراء هذا الربط هو دعم 

اتفاقية تقا�صم االحتياطي فيما بني ال�صبكة الرئي�صية )MIS( و�صبكة كهرباء اأبو ظبي بكمية ت�صل اإىل حوايل )200( ميجاوات لدعم 

.
4

ال�صبكة الرئي�صية )MIS( يف احلاالت الطارئة يف حالة توفر هذا الفائ�ص يف �صبكة كهرباء اأبو ظبي

وباالإ�صافة اإىل دعم ترتيبات تقا�صم االحتياطي ، فاإن الربط مع �صبكة �صركة تنمية نفط عمان و�صبكة كهرباء اأبوظبي ميكن اأن يدعم 

»اال�صترياد« التجاري م�صتقباًل ، على اأ�صا�ص التكاليف الن�صبية لالإنتاج يف ال�صبكات املعنية. ومع هذا فمن غري املخطط له حاليًا القيام 

با�صترياد من هذا النوع. 

ملخ�ص

يو�صح ال�صكل رقم )3( اأدناه ملخ�ص اإجمايل مل�صادر االإنتاج التي تتوقع ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه احل�صول عليها يف �صبكة 

الكهرباء الرئي�صية )MIS( ، مبا يف ذلك ال�صعة املتعاقد عليها وال�صعة »املمكن التعاقد عليها« كما هو مو�صح بال�صكل رقم )2( ، باالإ�صافة 

اإىل ال�صعة املخطط لها وغريها من امل�صادر املو�صحة اأعاله.

وفيما يتعلق باالإجمايل املو�صح بال�صكل )3( ، اأواًل »اإجمايل ال�صعة املحتمل التعاقد عليها« ، وهو يقت�صر على امل�صادر التي توفر طاقة 

من  االأدنى  واحلد  حاليًا  عليها  املتعاقد  الطاقة  حجم  االأقل  الرقم  يعك�ص  حيث   ، كنطاق   )3( ال�صكل  يف  مو�صحة  وهي  عليها  متعاقد 

االإ�صافات املتوقع احل�صول عليها من ال�صعة املخطط لها والتي هي قيد ال�صراء ، اأما الرقم االأعلى يعك�ص ال�صعة املتعاقد عليها حاليًا ، 

واحلد االأق�صى من االإ�صافات املتوقع احل�صول عليها من ال�صعة املخطط لها وجميع ال�صعة »التي من املحتمل التعاقد عليها« من املحطات 

احلالية. وهذا »االإجمايل من ال�صعة املحتمل التعاقد عليها« يكون ذو عالقة عند تقييم احلد االأدنى من متطلبات ال�صعة اجلديدة )كما 

هو مو�صح مبزيد من التفا�صيل يف البند 1-3 اأدناه(.

االإجمايل الثاين املو�صح يف ال�صكل )3( »اإجمايل )احلد االأق�صى( من جميع امل�صادر« ميثل احلد االأق�صى من اإجمايل ال�صعة التي من 

املمكن احل�صول عليها من جميع امل�صادر ، ويقدم موؤ�صرات للدرجة العامة لهام�ص االحتياطي )مبا يف ذلك جميع احتياطي الطوارئ( 

.)MIS( يف �صبكة الكهرباء الرئي�صية

هناك خطط اأولية لرفع �صعة التحويل يف خط الربط اإىل )600( ميجاوات على املدى املتو�صط.
4
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هذه احل�صابات هي تقديرية بال�صرورة حيث اأن �صاعات فاقد االأحمال تعتمد اإىل حد ما على الطبيعة الفعلية )اأي النوع واحلجم( ل�صعة انتاج الطاقة الكهربائية ، والغري معروفة ب�صكل 
5

حمدد فيما يتعلق بال�صعة امل�صتقبلية.

1-3    متطلبات اإنتاج طاقة اإ�سافية

املتطلبات القانونية والتنظيمية 

وفقًا لقانون القطاع والرخ�صة املمنوحة لل�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه عليها اأن تتاأكد من وجود م�صادر اإنتاج طاقة كهربائية 

كافية للوفاء بالطلب امل�صتقبلي على الطاقة. ويحدد قانون القطاع امل�صوؤولية العامة لل�صركة يف تاأمني م�صادر اإنتاج طاقة كافية للوفاء 

باإجمايل الطلب من مزودي الطاقة املرخ�ص لهم. باالإ�صافة اإىل ذلك ، فاإن الرخ�صة املمنوحة لل�صركة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء 

تن�ص على معايري حمددة الأمان اإنتاج الطاقة بال�صبكة الرئي�صية )MIS( والتي يجب على ال�صركة االلتزام بها.

 )LOLHوقد مت و�صع معايري اأمان االإنتاج املحددة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء على اأ�صا�ص عدد �صاعات فقد االأحمال )واملعروف بـ

ويتطلب االأمر حتديدًا من ال�صركة اإبرام اتفاقيات لتوفري �صعة متعاقد عليها تكفي للتاأكد من اأن توقعات عدم كفاية هذه ال�صعة للوفاء 

بالطلب ال تتجاوز )24( �صاعة يف اأي �صنة ، مع االأخذ يف االعتبار االأمور االأخرى املتعلقة بعد التيقن مثل اعتمادية وحدات االإنتاج. وعليه 

فاإنه يجب على ال�صركة اإفادة هيئة تنظيم الكهرباء باأنه مت اإبرام مثل هذه االتفاقيات على املدى املتو�صط. اأما على املدى الطويل ، فاإنه 

يجب على ال�صركة اإظهار اأن لديها خطط موثوق بها الإبرام مثل هذه االتفاقيات )عن طريق �صراء �صعات اإنتاج جديدة اأو خالف ذلك(.

هذا ومن املهم مالحظة باأنه بغر�ص احت�صاب معيار فاقد االأحمال »24 �صاعة« ، يتم فقط احت�صاب ال�صعة املتعاقد عليها ، يف حني اأن 

الرئي�صية  بال�صبكة  ال�صبكات املربوطة  امل�صادر االأخرى )مثل فائ�ص الطاقة املنتجة من ال�صناعات واتفاقيات تقا�صم االحتياطي  مع 

)MIS( ، كما هو مو�صح اأعاله(  فاإنها توفر درجة من هام�ص االحتياطي و�صوف ت�صهم ب�صكل عام يف االعتمادية العامة على االإمدادات 

، وهذه امل�صادر ال تو�صع يف االعتبار بغر�ص الوفاء مبعايري فاقد االأحمال »24 �صاعة« ، وينظر اإليها بداًل من ذلك على اأنها توفري االأمان 

يف احلاالت الطارئة.

متطلبات ال�سعة يف عام 2011م

قررت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه وباإتفاق مع هيئة تنظيم الكهرباء باأنه حتى ميكن االلتزام مبعايري فقد االأحمال »24 �ساعة« 

اإبرام اتفاقيات لتوفري )300( ميجاوات من �صعة االإنتاج املوؤقتة ، وبذلك يرتفع اإجمايل ال�صعة  2011م ، فاإن االأمر يتطلب منها  لعام 

املتعاقد عليها لعام 2011م اإىل )4107( ميجاوات. وكما هو مو�صح اأعاله ، قامت ال�صركة باإجراءات طرح مناق�صة تناف�صية خالل عام 

2010م لتوفري هذه ال�صعة املوؤقتة وتتوقع ال�صركة اإبرام االتفاقيات ذات ال�صلة يف الربع االأول من عام 2011م ، يف الوقت الذي يتم فيه 

االنتهاء من ت�صييد املرافق والبدء يف ت�صغيلها قبل فرتة الذروة خالل �صهور ال�صيف.

متطلبات ال�سعة امل�ستقبلية:

قامت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه بح�صاب الكميات التقديرية من ال�صعة املتعاقد عليها حتى يت�صنى لها الوفاء مبعايري عدد 

�صاعات فقد االأحمال مبعدل »24 �صاعة« �صنويًا يف كل �صنة خالل الفرتة من عام 2012م اإىل عام 2017م وذلك يف نطاق تقديرات الطلب 

. علمًا باأن اإجمايل املتطلبات كما هو 
5

الثالثة املو�صحة اأعاله )اأي الطلب املتوقع ، و�صيناريو »البديل االأدنى« و�صيناريو »البديل االأعلى«(

مو�صح بال�صكل )4( اأدناه ، باالإ�صافة اإىل املتطلبات االإ�صافية يرتبط بال�صعة املتعاقد عليها حاليًا ، ويرتبط بال�صعة املحتمل التعاقد عليها 

كما هو حمدد يف ال�صكل )3( اأعاله.
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:)MIS( متطلبات �صعة اإنتاج الطاقة الكهربائية امل�صتقبلية - ال�صبكة الرئي�صية )ال�صكل )4
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التقديرات املقدمة من الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال تت�صمن )اأ( حمافظة م�صندم ، ووالية قريات يف حمافظة م�صقط ، ووالية م�صرية باملنطقة ال�صرقية ، والتي من املتوقع توفري املياه لها 
6

من م�صادر اإمداد حملية ، و )ب( حمافظة ظفار ، والتي تدخل �صمن م�صوؤولية املديرية العامة للمياه مبكتب معايل وزير الدولة وحمافظ ظفار ، وقد مت تناولها يف البند 4-2.

مت ت�صمني طلب �صركة  جمي�ص للخدمات ال�صناعية من مياه التحلية لال�صتخدام ال�صناعي يف التقديرات حتى عام 2013م فقط ، وبعد هذا التاريخ من املتوقع اأن تفي ال�صركة بهذا الطلب 
7

من حمطة حتلية املياه التي مت ت�صييدها حديثًا واململوكة لل�صركة.

اأن تكفي ملقابلة  ال�صعة املخطط لتوفريها من حمطة كهرباء �صور )1500-2000 جماوات( من املرجح  ، فاإن  وكما يت�صح مما تقدم 

املتطلبات حتى حدود عام 2016م/2017م. اإال اأنه وفقًا لتقديرات الطلب مبوجب �صيناريو »البديل االأعلى« فمن املحتمل اأن تكون هناك 

حاجة ل�صعة اإ�صافية قبل هذا التاريخ اأي يف عام 2015م.  ويف هذه احلالة ، فمن املرجح اأن تكون متطلبات عام 2015م منخف�صة ن�صبيًا 

, )483 ميجاوات كحد اأق�صى( ومن املحتمل جدًا اأن تكون اأقل من ذلك. وتعتقد ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باأنها �صتكون 

قادرة على التعامل مع املتطلبات وفقًا لهذا امل�صتوى من االرتفاع وذلك من خالل اإجراءات على املدى الق�صري مثل االإنتاج املوؤقت على 

�صبيل املثال.

الكهرباء  �صبكة  االإنتاج اجلديدة يف  �صعة  لتوفري  التخطيط  ت�صتطيع  باأنها  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  ال�صركة  تعتقد   ، لذلك  ووفقًا 

يتم  قد  التي  ال�صم�صية  الطاقة  وم�صاريع  كهرباء �صور  اإن�صاء حمطة  بعد  2016م   عام  ت�صبح يف اخلدمة يف  بحيث   )MIS( الرئي�صية

ت�صييدها. اأما يف حالة ما اإذا تبني وجود تراجع يف منو الطلب مبعدل اأقل من تقديرات »البديل االأعلى« على مدى ال�صنة القادمة اأو نحوها 

، فمن املمكن تاأجيل توفري ال�صعة اجلديدة لت�صبح يف اخلدمة اإىل عام 2017م اأو حتى عام 2018م ، قبل طرح املناق�صة التناف�صية ذات 

ال�صلة )والتي من املرجح اأن يتطلب االأمر البدء فيها خالل عام 2012م حتى ميكن اأن ت�صبح يف اخلدمة يف عام 2016م(.

1-4   متطلبات مياه التحلية
 

الطلب على املياه:

يتم تزويد ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه بتقديرات الطلب على املياه من قبل اجلهات االآتية:

الهيئة العامة للكهرباء واملياه: وذلك فيما يتعلق بالطلب على مياه ال�صرب يف حمافظة م�صقط ، وواليات الربميي والباطنة والداخلية   l

 و
6

والظاهرة وال�صرقية والو�صطى

�صحار  ميناء  منطقة  يف  ال�صناعية  لال�صتخدامات  التحلية  مياه  على  بالطلب  يتعلق  فيما  ال�صناعية:  للخدمات  جمي�ص  �صركة   l

ال�صناعي.

ولغر�ص تقييم متطلبات م�صادر املياه م�صتقباًل ، اأ�صارت الهيئة العامة للكهرباء واملياه باأن يتم اإجراء التحليل على اأ�صا�ص كل منطقة على 

حده وذلك على النحو التايل:

وبو�صر يف حمافظة  والعامرات  ال�صرب يف م�صقط ومطرح  مياه  الطلب على  وتت�صمن  الغربة:  التزويد من  �صبكة  منطقة م�صقط:   l

م�صقط. وامل�صدر الرئي�صي للمياه يف هذه املنطقة حاليًا هو حمطة الغربة للكهرباء وحتلية املياه.

منطقة م�صقط: �صبكة التزويد من بركاء: وتت�صمن الطلب على املياه يف والية ال�صيب مبحافظة م�صقط ، وواليات بركاء وامل�صنعة   l

للمياه يف هذه  الرئي�صي  وامل�صدر  الداخلية.  املنطقة  ، وجميع واليات  الباطنة  والر�صتاق يف منطقة  والعوابي  ونخل  املعاول  ووادي 

املنطقة هو حمطة الكهرباء وحتلية املياه بربكاء )املرحلة االأوىل( و )املرحلة الثانية(.

منطقة �صحار: وتت�صمن الطلب على مياه ال�صرب يف واليات ال�صويق واخلابورة و�صحم و�صحار ولوى و�صنا�ص يف منطقة الباطنة   l

، وحمافظة الربميي وجميع واليات منطقة الظاهرة ، باالإ�صافة اإىل طلب �صركة جمي�ص للخدمات ال�صناعية ملنطقة ميناء �صحار 

ال�صناعي7. وامل�صدر الرئي�صي للمياه يف هذه املنطقة حاليًا هو حمطة الكهرباء وحتلية املياه ب�صحار )املرحلة االأوىل(.
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منطقة �صور: وتت�صمن الطلب على مياه ال�صرب يف املنطقة ال�صرقية فيما عدًا والية م�صرية. وامل�صدر الرئي�صي للمياه بهذه املنطقة   l

حاليًا هو حمطة حتلية املياه ب�صور.

املنطقة حاليًا من خالل حمطات  بهذه  املياه  توفري  ويتم  الو�صطي.  املنطقة  ال�صرب يف  الطلب على مياه  وتت�صمن  الدقم:  منطقة   l

�صغرية لتحلية املياه بالدقم وعدد من م�صادر املياه املحلية.

يو�صح ال�صكل رقم )5( اأدناه تقديرات »ذروة الطلب« بهذه املناطق اخلم�ص وفقًا ملا هو مقدم من الهيئة العامة للكهرباء واملياه و�صركة 

جمي�ص للخدمات ال�صناعية وذلك عن الفرتة من عام 2011م وحتى عام 2017م. ومتثل ذروة الطلب متو�صط الطلب اليومي )مبا يف 

ذلك فاقد ال�صبكة( ، خالل �صهور الذروة يف ال�صنة ، وهي متثل االأ�صا�ص يف تقييم متطلبات م�صادر ال�صعة. وبناًء على اأرقام ذروة الطلب 

قامت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باإعداد تقديرات الطلب ال�صنوي كما هو مو�صح بال�صكل )5(:

ال�صكل )5( تقديرات الطلب على مياه التحلية يف مناطق االإمداد الرئي�صية )ال ت�صمل ظفار(
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الفعلي  

2010
2011201220132014201520162017

معدل 

النمو 

%

ذروة الطلب 
)األف مرت مكعب يوميًا(

من  التزويد  �صبكة   : "م�صقط"  منطقة 

الغربة

258270284299314330330330%4

من  التزويد  �صبكة   : "م�صقط"  منطقة 

بركاء

177197219243269299303307%8

14%83101121122139168174214منطقة "�صحار"

�صور" 10%4045525967767779"منطقة 

الدقم" 54%1361214161821"منطقة 

8%559616682735803889902951جمموع - كل املناطق

غ/ م-57-58-56-54-44-44-44التغري من البيان ال�صابق 2010 - 2016

اإجمايل الطلب ال�صنوي 

8%163180199215234260263278كل املناطق

غ/ م-18-17-16-16-13-13-13التغري من البيان ال�صابق 2010 - 2016

وبوجه عام ، من املتوقع اأن يزداد الطلب على املياه مبعدل �صنوي يبلغ يف املتو�صط حوايل )8%( وذلك على مدى فرتة ال�صنوات ال�صبع 

مدفوع بالزيادة ال�صكانية والتنمية االقت�صادية وفاقد �صبكات اإمداد املياه ، ولكن يتم التخفيف من هذه الزيادة نوعًا ما من خالل اجلهود 

الكبرية يف تخفي�ص فاقد ال�صبكة. ومن املتوقع اأن تكون اأعلى معدالت النمو يف املناطق التي مل يتم تطوير ال�صبكات بها ، يف حني من 

املتوقع اأن تكون املعدالت االأقل من النمو يف املناطق التي مت تطوير ال�صبكات بها )وعلى وجه اخل�صو�ص »  �صبكة التزويد من الغربة«( 

حيث ال ميثل فاقد ال�صبكة ن�صبة كبرية.

جتدر االإ�صارة اإىل اأن اإجمايل الطلب على املياه املو�صح بال�صكل )5( متاثل بوجه عام ملا هو حمدد يف بيان ال�صنوات ال�صبع )2011م - 

2017م( املقدم من ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه ، مع تخفي�صات طفيفة بن�صبة تبلغ )7%( مبا يعك�ص التقييم االأخري للهيئة 

.
8

العامة للكهرباء واملياه بالنمو املرجح للطلب

حدث تغري جوهري يف الطلب ببع�ص املناطق عما ورد يف بيان ال�صنوات ال�صبع )2010م - 2016م( املقدم من ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة. ويعود هذا جزئيًا اإىل قيام ال�صركة العمانية 
8

ل�صراء الطاقة واملياه باإعادة تقييم امل�صتويات احلالية يف كل منطقة )قبل النظر يف اإمكانية اال�صترياد اأو الت�صدير من واإىل املنطقة( والذي ترتب عليه بع�ص تعديالت التعوي�ص.
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متطلبات �سعة حتلية املياه »منطقة م�سقط: �سبكة التزويد من الغربة«

كما اأو�صحنا اآنفًا ، فاإن امل�صدر الرئي�صي للمياه يف »�صبكة التزويد من الغربة« حاليًا ياأتي من حمطة الغربة للكهرباء وحتلية املياه ، اململوكة 

ل�صركة الغربة للكهرباء وحتلية املياه وتعمل مبوجب اتفاقية ل�صراء الطاقة واملياه مربمة مع ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه. وتتكون 

حمطة التحلية من �صبع وحدات تعمل بتقنية التبخري الوم�صي متعدد املراحل )MSF( تبلغ �صايف �صعتها حوايل )182000( مرت مكعب 

يوميًا )40 مليون اإمربيال جالون يوميًا(.

تن�ص اتفاقية �صراء الطاقة واملياه على اإنهاء التعاقد على وحدتني قدميتني لتحلية املياه خالل عامي 2012م و 2013م )الوحدة االأوىل 

بعد �صيف عام 2012م والوحدة الثانية بعد �صيف 2013م(. وقد اأو�صحت �صركة الغربة للكهرباء وحتلية املياه لل�صركة العمانية ل�صراء 

الطاقة واملياه باأنها ال تتوقع اأن تكون هاتني الوحدتني �صاحلتني لال�صتمرار يف اخلدمة واأنها تعتزم اال�صتغناء عنهما نهائيًا بعد تاريخ 

حوايل  لت�صبح  �صتنخف�ص  باملحطة  املياه  حتلية  �صعة  �صايف  فاإن  اخلدمة  من  الوحدتني  �صحب  بعد  فاإنه  وعليه  عليهما.  التعاقد  انتهاء 

)165000( مرت مكعب يوميًا )36 مليون اإمربيال جالون يوميًا( يف الربع االأخري من عام 2012م واإىل )138000( مرت مكعب يوميًا )30 

مليون اإمربيال جالون يوميًا( يف الربع االأخري من عام 2013م.

يتم حاليا تعزيز �صعة حتلية املياه التي توفرها �صركة الغربة للكهرباء وحتلية املياه مبوجب اتفاقية �صراء الطاقة واملياه من خالل حمطة 

�صغرية موؤقتة لتحلية املياه تعمل بالتنا�صح العك�صي )RO( بالغربة وهي تقوم باإمداد املياه مبا�صرة اإىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه. 

وتبلغ �صعة هذه املحطة )23000( مرت مكعب يوميًا )5 مليون اإمربيال جالون يوميًا(. وقد اأو�صحت الهيئة  العامة للكهرباءواملياه باأنها 

تتوقع اأن ت�صتمر هذه املحطة يف العمل بالغربة حتى عام 2013م.

هذا وقد متكنت الهيئة العامة للكهرباء واملياه من تعزيز اإمدادات مياه التحلية يف »�صبكة التزويد من الغربة« من خالل اال�صترياد من 

»�صبكة التزويد من بركاء« - وتتوفر �صعة حتويل تبلغ حوايل )80000( مرت مكعب يوميًا �صريطة توفر فائ�ص مياه يف »�صبكة التزويد من 

بركاء«. وقد اأ�صارت الهيئة العامة للكهرباء واملياه باأنها تتوقع ا�صتخدام فائ�ص املياه من »�صبكة التزويد من بركاء« للم�صاعدة يف توازن 

العر�ص والطلب يف »�صبكة التزويد من الغربة« يف عامي 2011م و 2012م.

اأخريًا ، فقد متكنت الهيئة العامة للكهرباء واملياه من التعامل مع العجز يف �صعة حتلية املياه على املدى الق�صري )بعد حتويل الفائ�ص من 

»�صبكة التزويد من بركاء«( عن طريق ا�صتخدام املياه اجلوفية من اآبار املياه للوفاء بالطلب. ومع هذا ، فقد اأو�صحت الهيئة باأنها تعتزم 

اإمدادات املياه اجلوفية كاحتياطي للطوارئ ، وتقليل ا�صتخدامها يف الظروف العادية. ويتطلب ذلك التخطيط لتوفري �صعة  ا�صتخدام 

كافية لتحلية املياه لتغطية ذروة الطلب املتوقع على املياه.

ويف هذا ال�صياق ، قامت الهيئة العامة للكهرباء واملياه باإبالغ ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باأن هناك حاجة لتوفري �صعة اإ�صافية 

ل »ال�صبكة التزويد من الغربة« مقدارها )191000( مرت مكعب يوميًا من املياه )42 مليون اإمربيال جالون يوميًا( يف عام 2013م )ومن 

املتوقع اأن يتم توفري هذه ال�صعة على مرحلتني تبداأ بنحو )138000( مرت مكعب يوميا )اأي 30 مليون اأمربيال جالون يوميا(.  يتم �صراء 

هذه ال�صعة من خالل حمطة م�صتقلة الإنتاج املياه تكون جماورة ملوقع حمطة الغربة للكهرباء وحتلية املياه. ومن املتوقع اأن ت�صتخدم املحطة 

اجلديدة تقنية التنا�صح العك�صي )RO( واأن ت�صتورد جميع الكهرباء املطلوبة لت�صغيلها من ال�صبكة.

ويو�صح ال�صكل )6( اأدناه ملخ�ص توازن الطلب/العر�ص يف »�صبكة التزويد من الغربة« على مدى فرتة ال�صبع �صنوات )2011م - 2017م(. 

وباالإمكان مالحظة اأنه من املتوقع اأن تعتمد »�صبكة التزويد من الغربة« على اال�صترياد من »�صبكة التزويد من بركاء« وبع�ص اإمدادات 

املياه اجلوفية خالل عامي 2011م و 2012م. ومع هذا ، فمن املتوقع بعد اإن�صاء حمطة جديدة لتحلية املياه بالغربة اأن يكون باالإمكان 

ت�صدير بع�ص املياه اإىل »�صبكة التزويد من بركاء« )وتوفري بع�ص االحتياطي االإ�صايف( يف 2013م/2014م ويعيد التوازن للعر�ص والطلب 

يف »�صبكة التزويد من الغربة« ، مع االعتماد الطفيف على املياه اجلوفية من عام 2015م حتى عام 2017م.
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ال�صكل )6( االحتياطي/ العجزيف �صعة حتلية املياه - »�صبكة التزويد من الغربة«
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األف مرت مكعب يوميا“�صبكة التزويد من الغربة”

270284299314330330330ذروة الطلب على املياه

205205324329329329329ال�سعة الإنتاجية من التحلية

182182165138138138138حمطة كهرباء وحتلية الغربة

232323وحدة طواريء الإنتاج 5 مليون جالون يوميا

136191191191191حمطة حتلية الغربة اجلديدة )خمططة( 

----15-63214�سايف التحويالت 

-----6321الواردات من "�صبكة التزويد من بركاء"

----15-4--ال�صادرات اإىل "�صبكة التزويد من بركاء"

----21--الإحتياطي )بعد التحويالت(

111--258العجز/ التزويد من املياه اجلوفية
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متطلبات �سعة حتلية املياه - »منطقة م�سقط: �سبكة التزويد من بركاء«

امل�صدر الرئي�صي للمياه حاليًا يف »�صبكة التزويد من بركاء« هو حمطة بركاء )املرحلة االأوىل( وحمطة بركاء )املرحلة الثانية( للطاقة 

وحتلية املياه ، اململوكتان الأكوا للطاقة بركاء ، واإ�ص اإم اإن للطاقة بركاء على التوايل ، ويتم ت�صغيلهما مبوجب اتفاقيات ل�صراء الطاقة 

واملياه مربمة مع ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه. وتبلغ �صعة حتلية املياه بربكاء )1( حوايل )91200( مرت مكعب يوميًا )20 مليون 

اإمربيال جالون يوميًا( ، وت�صتخدم وحدات تعمل بتقنية التبخري الوم�صي متعدد املراحل )MSF( ، يف حني اأن �صعة حمطة بركاء )2( 

.)RO( وتعمل بتقنية التنا�صح العك�ص )تبلغ )120000( مرت مكعب يوميًا )26 مليون اإمربيال جالون يوميًا

تقع “�صبكة التزويد من بركاء” بني “�صبكة التزويد من الغربة« و »منطقة �صحار« مما يتيح للهيئة العامة للكهرباء واملياه حتويل فائ�ص 

55,000 مرت مكعب من املياه يوميًا فيما بني »�صبكة التزويد من بركاء« و  اأي من املنطقتني )باالإمكان حتويل حوايل  اإىل  اأو  املياه من 

»منطقة �صحار ، كما اأنه باالإمكان حتويل حوايل 80,000 مرت مكعب من املياه يوميًا من »�صبكة التزويد من بركاء« اإىل »�صبكة التزويد من 

الغربة«(. وقد اأو�صحت الهيئة العامة للكهرباء واملياه باأنها تعتزم ا�صتخدام �صعة التحويل هذه للم�صاعدة يف اإحداث توازن بني العر�ص 

اإىل »�صبكة التزويد من  والطلب يف نطاق هذه املناطق ، واالعتماد على وجه اخل�صو�ص على حتويل فائ�ص املياه من »منطقة �صحار« 

بركاء« ، وهو ما ي�صمح بالتايل »ل�صبكة التزويد من بركاء« من اأن تدعم »�صبكة التزويد من الغربة« على املدى املتو�صط.

يو�صح ال�صكل )7( اأدناه ملخ�ص توازن الطلب/العر�ص يف »�صبكة التزويد من بركاء« مت�صمنًا الكميات املحولة. هذا ويالحظ اأنه من 

املتوقع اأن تعتمد »�صبكة التزويد من بركاء« على فائ�ص املياه املحول اإليها اعتبارًا من عام 2012م. وبناًء على التقديرات اخلا�صة »ب�صبكة 

التزويد من الغربة« و »منطقة �صحار« فاإن الفائ�ص املتاح لدعم »�صبكة التزويد من بركاء« لن يكون كافيًا وعليه �صيكون هناك عجز يف 

»�صبكة التزويد من بركاء«.

وكما هو احلال بالن�صبة »ل�صبكة التزويد من الغربة« ، قد تتمكن الهيئة العامة للكهرباء واملياه من تغطية العجز عن طريق ا�صتخدام 

اإمدادات املياه اجلوفية ، اإال اأن النية تتجه نحو تقليل االعتماد على املياه اجلوفية يف الظروف العادية ، وذلك من خالل التاأكد من تطوير 

�صعة جديدة لتحلية املياه مبا يتوازى مع ذروة الطلب املتوقع. وبناًء على ذلك ، فاإن هناك حاجة لتوفري �صعة حتلية جديدة يف »�صبكة 

التزويد من بركاء« اعتبارًا من عام 2014م وال�صنوات الالحقة - حيث ترتفع املتطلبات من )32000( مرت مكعب يوميًا )7 مليون اإمربيال 

جالون( اإىل )96000( مرت مكعب يوميًا )21 مليون اإمربيال جالون( يف عام 2017م.
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ال�صكل )7(:  االحتياطي/العجز يف �صعة حتلية املياه - » �صبكة التزويد من بركاء »
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2011201220132014201520162017

األف مرت مكعب يوميا“�صبكة التزويد من بركاء”

197219243269299303307ذروة الطلب على املياه

211211211211211211211ال�سعة الإنتاجية من التحلية

91919191919191حمطة كهرباء وحتلية بركاء 1

120120120120120120120حمطة كهرباء وحتلية بركاء 2

---83226-14�سايف التحويالت 

49292811الواردات من " منطقة �صحار"

الواردات من "�صبكة التزويد من 

الغربة"

--415

ال�صادرات اإىل "�صبكة التزويد من 

الغربة"

63-21--

-------الإحتياطي )بعد التحويالت(

32889296---العجز/ التزويد من املياه اجلوفية
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متطلبات �سعة حتلية املياه - »منطقة �سحار«:

تعترب حمطة �صحار للكهرباء وحتلية املياه اململوكة ل�صركة �صحار للطاقة حاليًا امل�صدر الرئي�صي للمياه »مبنطقة �صحار« ويتم ت�صغيلها 

مبوجب اتفاقية ل�صراء الطاقة واملياه مربمة مع ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه. وت�صتخدم املحطة بوحدات حتلية تقنية التبخري 

الوم�صي متعدد املراحل )MSF( حيث تبلغ ال�صعة يف جمملها نحو 150000 مرت مكعب يوميًا )33 مليون اإمربيال جالون(.

وكما اأو�صحنا �صابقًا ، فاإن الهيئة العامة للكهرباء واملياه ت�صتطيع حتويل املياه بني »منطقة �صحار« و »�صبكة التزويد من بركاء« وتتوقع 

اال�صتمرار يف ذلك على مدى ال�صنوات القليلة القادمة. ومع هذا ، ففي عام 2015م من املتوقع اأن يرتفع الطلب عن �صعة التحلية احلالية 

، وكما هو مو�صح بال�صكل )8( اأدناه ، فاإن االأمر يتطلب توفري �صعة حتلية جديدة اإذا ما اأرادت الهيئة تقليل االعتماد على املياه اجلوفية ، 

حيث ترتفع متطلبات توفري �صعة حتلية جديدة من 18000 مرت مكعب يوميًا )4 مليون اإمربيال جالون( يف عام 2015م اإىل نحو 64000 

مرت مكعب يوميًا )14 مليون اإمربيال جالون( يف عام 2017م.

ال�صكل )8( االحتياطي/العجز يف �صعة التحلية - »منطقة �صحار«

-١٠٠

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

á«aƒ÷G IÉ«ŸG øe ójhõàdG / õé©dG

1 QÉë°U á«∏–h AÉHô¡c á£fi

äÓjƒëàdG ‘É°U

Ö∏£dG IhQP

É«eƒj Ö©µe Îe ∞dCG

 2011201220132014201520162017

” �صحار   “منطقة 

101121122139168174214ذروة الطلب على املياه

150150150150150150150ال�سعة الإنتاجية من التحلية

150150150150150150150حمطة كهرباء وحتلية �صحار 1

----11-28-29-49�سايف التحويالت 

التزويد  "�صبكة  اإىل  ال�صادرات 

من بركاء"

49-29-28-11----

-------الإحتياطي )بعد التحويالت(

182464----العجز/ التزويد من املياه اجلوفية
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متطلبات �سعة حتلية املياه - »منطقة �سور«

امل�صدر الرئي�صي للمياه يف »منطقة �صور« حاليًا هو حمطة حتلية املياه احلالية ب�صور ، اململوكة ل�صركة ال�صرقية لتحلية املياه وهي تعمل 

مبوجب اتفاقية ل�صراء املياه مربمة مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه. وتبلغ �صعة حمطة �صور حوايل )80000( مرت مكعب يوميًا )18 

.)RO( با�صتخدام تقنية التنا�صح العك�صي )مليون اإمربيال جالون

ويو�صح ال�صكل )9( اأدناه ملخ�ص توازن الطلب/العر�ص يف  »منطقة �صور« خالل الفرتة من عام 2011م اإىل عام 2017م. ويت�صح من 

ذلك باأن �صعة التحلية احلالية ب�صور تكفي لتغطية تقديرات الطلب على املياه حتى عام 2017م.

ال�صكل )9( االحتياطي/العجز يف �صعة التحلية »منطقة �صور«

٠

٢٥

٥٠

٧٥

١٠٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

kÉ«eƒj Ö©µe Îe ∞dCG 
Qƒ°U á«∏– á£fi Ö∏£dG IhQP

 2011201220132014201520162017

” �صور  األف مرت مكعب يوميا“منطقة 

45525967767779ذروة الطلب على املياه

80808080808080ال�سعة الإنتاجية من التحلية

80808080808080حمطة حتلية �صور

35282113431الإحتياطي )بعد التحويالت(

املياه  من  التزويد  العجز/ 

اجلوفية
-------
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متطلبات �سعة حتلية املياه »منطقة الدقم«

يتم توفري املياه لـ«منطقة الدقم« عن طريق حمطة �صغرية لتحلية املياه �صعة )6000( مرت مكعب يوميًا تقع يف والية الدقم ، وعدد اآخر 

من م�صادر املياه املحلية. ونتيجة خلطط التطوير احلكومية لهذه املنطقة فاإنه من املتوقع اأن  ي�صهد الطلب على املياه زيادة ب�صكل �صريع 

وذلك خالل ال�صنوات القادمة ، مما يتطلب االأمر توفري �صعة حتلية مياه اإذا ما اأردنا جتنب االعتماد الكبري على اإمدادات املياه اجلوفية. 

ويو�صح ال�صكل )10( اأدناه اإمكانية حدوث عجز يف �صعة مياه التحلية قد ي�صل اإىل حوايل )15000( مرت مكعب يوميًا )3 مليون اإمربيال 

جالون( يف عام 2017م.

ال�صكل )10( االحتياطي/ العجز يف �صعة حتلية املياه »منطقة الدقم«

-١٥

-١٠

-٥

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

É«eƒj Ö©µe Îe ∞dCG
ºbódG á«∏– á£fi

á«aƒ÷G √É«ŸG øe ójhõàdG/õé©dG

Ö∏£dG IhQP

 2011201220132014201520162017

” الدقم  األف مرت مكعب يوميا“منطقة 

361214161821ذروة الطلب على املياه

6666666ال�سعة الإنتاجية من التحلية

6666666حمطة حتلية الدقم

------3االإحتياطي )بعد التحويالت(

68101215--العجز/ التزويد من املياه اجلوفية
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1-5   اجلمع بني اإنتاج الطاقة وحتلية املياه

مقدمة 

اإمكانية  يف  تنظر  اأن  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  م�صادر  ل�صراء  خططها  اإعداد  عند  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  ال�صركة  على  ينبغي 

اجلمع بني اإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه حتى يت�صنى اال�صتفادة من املزايا االقت�صادية للموقع امل�صرتك وال�صراء امل�صرتك. وقد 

مت موؤخرًا يف حمطة بركاء )املرحلة الثانية( الإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه ا�صتخدام اجلمع بني اإنتاج الطاقة وحتلية املياه عند 

تطوير امل�صروع.

اإمكانية اجلمع بني اإنتاج الطاقة وحتلية املياه م�ستقباًل

كما هو مو�صح بالبند )1-4( اأعاله ، فاإن املتطلبات االأ�صا�صية ل�صعة حتلية جديدة خالل الفرتة من عام 2011م اإىل عام 2017م هي 

كالتايل:

l احلاجة اإىل �صعة حتلية جديدة مقدارها )191000( مرت مكعب يوميا )42 مليون اإمربيال جالون يوميًا( »ب�صبكة التزويد يف الغربة« 

اعتبارًا من عام  2013م / عام 2014م.

l احلاجة اإىل �صعة حتلية جديدة مقدارها )160000( مرت مكعب يوميًا )35 مليون اإمربيال جالون يوميٍا( على االأقل كاإجمايل لكل من 

»منطقة م�صقط: �صبكة التزويد من بركاء« و »منطقة �صحار« اعتبارًا من عام 2014م / عام 2015م ، و

l احلاجة اإىل �صعة حتلية جديدة مقدارها )15000( مرت مكعب يوميًا )3 مليون اإمربيال جالون يوميًا( على االأقل يف »منطقة الدقم«.

نظرت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه �صابقًا يف اإمكانية اجلمع بني �صعة اإنتاج الكهرباء اجلديدة مع �صعة التحلية املخطط لها 

بالغربة يف عام 2013م / عام 2014م ، اإال اإنها قررت يف عام 2010م الرتكيز فقط على تطوير �صعة اإنتاج الكهرباء يف �صور بداًل من 

ذلك ، وعلى وجه التحديد ، اإن�صاء حمطة كهرباء �صور امل�صتقلة اجلديدة ، حيث اأن املوقع احلايل الكبري يف �صور يوفر عدة مزايا عن 

موقع الغربة. ونتيجة لهذا القرار فمن املقرر امل�صي قدمًا يف تطوير �صعة التحلية اجلديدة على اأ�صا�ص حتلية املياه فقط ك�صركة م�صتقلة 

.
9

الإنتاج املياه

وتعتقد ال�صركة اأنه من املرجح امل�صي قدمًا يف توفري �صعة حتلية املياه اجلديدة املطلوبة اعتبارًا من عام 2014م وحتى عام 2015م يف 

»�صبكة التزويد من بركاء« و »منطقة �صحار« على اأ�صا�ص حتلية املياه فقط  ويعود ذلك بالدرجة االأوىل اإىل �صيق الوقت املتاح وفقًا ملا 

اأو�صحناه يف البند )1-3( اأعاله علمًا باأن اإ�صافة �صعة اإنتاج جديدة قد ال تكون مطلوبة اإىل ما بعد عام 2014م / عام 2015م، باالإ�صافة 

اإىل ذلك فمن غري الوا�صح حاليًا ما اإذا كان اختيار موقع ب�صاحل الباطنة �صيكون منا�صبًا لتطوير �صعة جديدة الإنتاج الطاقة. ومع هذا 

للمحطات يف �صحار وبركاء  املالكة  لل�صركات  ال�صماح  النظر يف جدوى   ، واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  الت�صاور مع  ، بعد  فمن املمكن 

باقرتاح تو�صعة املحطات احلالية لتوفري �صعة جديدة لتحلية مياه فقط ، وذلك كبديل حمتمل لتطوير �صعة لتحلية املياه يف موقع منف�صل 

وقائم بذاته. 

بناًء على طلب الهيئة العامة للكهرباءواملياه، فاإن ال�صركة تعتزم النظر يف اإمكانية اجلمع بني حتلية املياه مع �صعة اإنتاج الطاقة كجزء 

من مراجعتها اال�صرتاتيجية لبدائل تطوير حمطة الإنتاج الكهرباء بالدقم )كما اأو�صحنا يف البند 1-1 اأعاله(. ومع هذا ، مع االأخذ يف 

االعتبار الوقت امل�صبق املطلوب لتطوير مثل هذه املحطة ، فاإنه من املرجح اأن يكون ذلك بدياًل على املدى الطويل - حيث من املرجح اأن 

يتم الوفاء باحلاجة امللحة حاليًا لتوفري �صعة حتلية مياه جديدة كما هو مو�صح يف ال�صكل )10( اأعاله )اأي اعتبارا من عام 2013م( على 

اأ�صا�ص توفري �صعة لتحلية املياه فقط. 

 �صتقوم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه بتوىل م�صوؤولية طرح املناف�صة باالإنابة عن الهيئة العامة للكهرباء واملياه.
9
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1-6   ا�سرتاتيجية ال�سراء

امل�ساريع احلالية

كما اأو�صحنا �صابقًا ، فاإن اأن�صطة ال�صراء التي تقوم بها ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه حاليًا ترتكز على توفري �صعة جديدة الإنتاج 

الطاقة الكهربائية ل�صيف عام 2011م ، و اإىل املناق�صة املطروحة حاليًا مل�صروع اإن�صاء حمطة م�صتقلة الإنتاج الطاقة ب�صور.

باالإ�صافة اإىل ذلك ، من املتوقع اأن تبداأ ال�صركة خالل عام 2011م يف اإجراءات �صراء �صعة اإنتاج من خالل حمطة اأو اأكرث تعمل بالطاقة 

ال�صم�صية ، ويتوقف ذلك على احل�صول على موافقة احلكومة النهائية بامل�صي قدمًا.

عمليات ال�سراء امل�ستقبلية

من املتوقع اأن تتمحور اأن�صطة ال�صراء خالل ال�صنوات القليلة القادمة على االآتي:

احلاجة املحتملة لتوفري �صعة جديدة خالل الفرتة من عام 2016م اإىل عام 2018م كما هو مو�صح يف البند )1-3( اأعاله.  l

درا�صة البدائل املذكور يف البند )1-1( اأعاله فيما يتعلق بتطوير حمطة الإنتاج الطاقة بالدقم مع اأو بدون الربط بال�صبكة الرئي�صية    l

)MIS( و/اأو ب�صبكات كهرباء اأخرى.

.)MIS( النظر يف عدد من البدائل لتح�صني فعالية ا�صتخدام الوقود باملحطات املربوطة بال�صبكة الرئي�صية  l

تعتزم ال�صركة البدء يف عام 2011م يف اإجراء الدرا�صات االأولية لتطوير ا�صرتاتيجيتها ل�صراء �صعة اإنتاج جديدة خالل الفرتة من عام 

2016م اإىل عام 2018م. و�صوف تت�صمن هذه الدرا�صات بدائل املواقع املحتملة باالإ�صافة اإىل توفر الوقود للمحطة اأو املحطات اجلديدة. 

كما �صيتم النظر اأي�صًا يف مدى تاأثري انتهاء اتفاقيات �صراء الطاقة اأو �صراء الطاقة واملياه احلالية يف نف�ص الفرتة الزمنية ، واالرتباط 

بني بدائل تطوير �صعة جديدة وجتديد اتفاقيات �صراء الطاقة )واملياه( احلالية. والنظر اأي�صًا يف مدى االرتباط بني بدائل تطوير م�صروع 

.))MIS( ( بوجه عام )يف �صياق اإمكانية ربط الدقم مع ال�صبكة الرئي�صيةMIS( الدقم وبدائل ال�صبكة الرئي�صية

وتعتزم ال�صركة ، يف نف�ص الفرتة الزمنية ، درا�صة عدد من البدائل التي تهدف اأ�صا�صًا اإىل حت�صني فعالية ا�صتخدام الوقود مبحطات 

الدائرة  الغازية مفتوحة  بالتوربينات  تعمل  التي  املحطات احلالية  اأكرث من  اأو  ، مبا يف ذلك حتويل حمطة   )MIS( الرئي�صية ال�صبكة 

)OCGT( اإىل توربينات غازية مزدوجة الدائرة )CCGT( ، واإ�صافة م�صادر “مرنة” يف �صكل تقنية تخزين الطاقة و/اأو حمطة اأو اأكرث 

لتتابع االأحمال. ومن املرجح اأن جميع هذه البدائل قد يرتتب عليها اإ�صافة كمية منخف�صة من ال�صعة ، وبتكلفة اأعلى ن�صبيًا للميجاوات 

الرئي�صية  ال�صبكة  للوقود يف حمطات  العام  اال�صتهالك  تخفي�ص  اأ�صا�ص قدرتها على  اقت�صاديًا على  تكون جمدية  قد  ولكنها   ، املركب 

)MIS(. هذا ويف حالة ما اإذا اأو�صحت التحليالت التي تقوم بها ال�صركة باأن اأي من هذه البدائل قد يكون جمديًا اقت�صاديًا ، ففي هذه 

احلالة �صوف تنظر ال�صركة يف تطوير اإجراءات �صراء منا�صبة م�صممة خ�صي�صًا لتنا�صب البديل الذي يتم اختياره.

ال�سرتاتيجية طويلة الأمد

تعتزم ال�صركة اأي�صًا العمل ب�صكل ل�صيق مع احلكومة خالل ال�صنة القادمة فيما يتعلق بتطوير ا�صرتاتيجية طويلة االأمد. ومن املتوقع اأن 

يت�صمن ذلك النظر يف اأفق يتعدى �صبع �صنوات وو�صع روؤية م�صتقبلية لقطاع الطاقة الكهربائية )واملياه املرتبطة به( ، مبا يف ذلك النظر 

يف مو�صوعات مثل:

تنويع وتاأمني م�صادر الوقود  l

دور الطاقة املتجددة والطاقة النووية كبدائل اإمداد طويلة االأمد  l

دور تر�صيد اال�صتهالك واإدارة الطلب  l

دور الربط االإقليمي  l



ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه )�ش.م.ع.م(

بيان ال�شركة ل�شبع �شنوات )2011م – 2017م(41

الهدف من هذا العمل هو و�صع االأ�ص�ص لتخطيط و�صراء �صعة اإنتاج الطاقة م�صتقباًل )واملياه املرتبطة بها( ، مبا يتنا�صب مع اال�صرتاتيجية 

االأ�صمل للحكومة واأهداف �صيا�صتها.

1-7   متطلبات الوقود

ا�ستخدام الوقود يف عام 2010م

اإنتاج الطاقة وما يرتبط بها من حتلية املياه يف حمطات ال�صبكة الرئي�صية  يعترب الغاز الطبيعي امل�صدر الرئي�صي للوقود امل�صتخدم يف 

)MIS( ، ويتم تزويد تلك املحطات بالغاز عن طريق وزارة النفط والغاز. وقد بلغ اإجمايل ا�صتهالك الغاز يف حمطات الكهرباء وحتلية 

املياه الرئي�صية يف عام 2010م حوايل )5,7( بليون مرت مكعب قيا�صي )ما يعادل 15,6 مليون مرت مكعب قيا�صي يوميًا( وهي زيادة بن�صبة 

. وقد بلغ احلد االأق�صى لال�صتهالك اليومي للغاز خالل عام 2010م حوايل )21,9( مليون 
10

)6%( عن معدل اال�صتهالك يف عام 2009م

مرت مكعب قيا�صي ، وهي زيادة بن�صبة )2%( عن عام 2009م. ويعك�ص متو�صط الزيادة وذروة ا�صتهالك الغاز اليومي ، متو�صط الزيادة 

وذروة الطلب على الطاقة )واملياه( مع بع�ص التح�صن الطفيف يف كفاءة ا�صتخدام الوقود.

مت ا�صتخدام كمية �صئيلة )باإجمايل يبلغ حوايل 0,6 مليون لرت( من وقود الديزل يف ت�صغيل وحدات االإنتاج املوؤقتة التي مت ربطها ب�صبكة 

. )MIS( يف عام 2010م ، وهي متثل اأقل من 0,01% من اإجمايل ا�صتهالك الوقود بال�صبكة الرئي�صية )MIS( الكهرباء الرئي�صية

تقديرات متطلبات الوقود

قامت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باإعداد موؤ�صرات لتقديرات متطلبات الوقود بال�صبكة الرئي�صية )MIS( خالل الفرتة من عام 

2011م اإىل عام 2017م مبوجب الطلب املتوقع ، و�صيناريو الطلب يف »البديل االأدنى« و�صيناريو الطلب يف »البديل االأعلى. وقد مت و�صع 

هذه التقديرات على اأ�صا�ص عدد من االفرتا�صات الرئي�صية ، تت�صمن التايل:

2011م  عام  املوؤقتة خالل  االإنتاج  الوقود يف وحدات  ا�صتخدام  فيما عدا   ، االإنتاج  الغاز يف جميع عمليات  ا�صتخدام  افرتا�ص  مت   l

واملحطات املقرتحة بالطاقة ال�صم�صية. 

مت افرتا�ص اأن حمطة اأو حمطات الطاقة ال�صم�صية تقوم على توفري نحو )50( ميجاوات كمتو�صط يومي )مبا ميثل حوايل 1% اإىل   l

2% من الطاقة يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS(( اعتبارًا من عام 2015 وما يليه.

مت افرتا�ص اأن عمليات االإنتاج اجلديدة با�صتخدام الغاز )وعلى وجه اخل�صو�ص حمطة كهرباء �صور املخطط لتنفيذها( �صيكون بها   l

نف�ص كفاءة ا�صتخدام الوقود يف حمطة �صحار )املرحلة الثانية( وحمطة بركاء )املرحلة الثالثة(.

مل يتم يف هذه املرحلة ت�صمني مدى التاأثري املحتمل لبدائل حت�صني كفاءة ا�صتخدام الوقود كما هو مو�صح يف البند )1-6( اأعاله   l

)اإىل املدى الذي تكون فيه اأي من هذه البدائل جمديًا اقت�صاديًا ومت تطبيقه يف نهاية االأمر ، فاإن تقديرات كميات الغاز املطلوبة 

�صوف تنخف�ص اإىل حد ما(.

ويو�صح ال�صكل رقم )11( اأدناه تفا�صيل هذه التقديرات

 هذا االإجمايل ال يت�صمن الغاز امل�صتهلك من قبل ال�صناعات واأطراف اأخرى )مثل وزارة الدفاع و�صركة تنمية نفط عمان( يف توليد الكهرباء التي يتم تزويد ال�صبكة الرئي�صية بها. وتبلغ 
10

تقديرات هذه الكمية بحوايل 0,05 اإىل 1 بليون مرت مكعب قيا�ص ب�صكل اإجمايل يف عام 2010م
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)MIS( االإحتياجات من الوقود – ال�صبكة الرئي�صية )ال�صكل رقم )11
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الفعلي  

2010
2011201220132014201520162017

معدل 

النمو %

الطلب املتوقع

اإ�صتهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف 

اليوم(

5%15.617.819.319.118.919.520.822املتو�صط ال�صنوي

5%21.924.92726.726.427.329.130.9اأعلى ا�صتهالك يومي

غ/م------0.619اإ�صتهالك وقود ال�صائل )مليون لرت(

اإجمايل اإ�صتهالك الوقود )مليون جيجا 

HHV GJ(a
جول 

223255276273270279298314%5

5%223255276273270279298314غاز

غ/م------0.020.7الوقود ال�صائل

الطلب يف "البديل االأدنى"

اإ�صتهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف 

اليوم(

4%15.617.318.718.618.118.619.520.2املتو�صط ال�صنوي

4%21.924.325.825.825.125.726.828اأعلى ا�صتهالك يومي

غ/م------0.68اإ�صتهالك وقود ال�صائل )مليون لرت(

اإجمايل اإ�صتهالك الوقود )مليون جيجا 

HHV GJ(
a جول

223248267267259266279290%4

4%223248267267259266279290غاز

غ/م------0.020.3الوقود ال�صائل

الطلب يف "البديل االأعلى"

اإ�صتهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف 

اليوم(

9%15.618.520.220.922.424.22627.9املتو�صط ال�صنوي

8%21.925.628.128.931.132.935.238اأعلى ا�صتهالك يومي

غ/م------0.630اإ�صتهالك وقود ال�صائل )مليون لرت(

اإجمايل اإ�صتهالك الوقود )مليون جيجا 

HHV GJ(a
جول 

223266289299320346372400%9

9%223265289299320346372400غاز

غ/م------0.021.1الوقود ال�صائل

على اأ�صا�ص اأن الغاز الطبيعي HHV  لـ 1050 وحدة حرارية لكل قدم مكعب قيا�صي.
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اإجمايل كميات الغاز املحجوزة تتعلق مبجموع املتطلبات من الغاز يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS( ونظام كهدباء �صاللة
11

من املتوقع اأن يرتفع اال�صتهالك العام للوقود )الذي ميثل الغاز الطبيعي احل�صة االأكرب منه يف عام 2011م ، وكامل اال�صتهالك اعتبارًا 

من عام 2012م وما بعدها( بن�صبة تبلغ يف املتو�صط حوايل )5%( �صنويًا - وهي ن�صبة اأقل نوعًا ما عن ن�صبة النمو املتوقع يف الطلب على 

الكهرباء والبالغة )9%( �صنويًا. ومبوجب �صيناريو » البديل االأدنى« ، ينمو ا�صتهالك الغاز بن�صبة تبلغ يف املتو�صط حوايل )4%( �صنويًا ، 

يف حني اأنه مبوجب �صيناريو »البديل االأعلى« ينمو اال�صتهالك بن�صبة تبلغ يف املتو�صط نحو )9%( �صنويًا ، ويف كال احلالتني فاإن الن�صبة 

تكون اأقل من ن�صبة منو الطلب على الكهرباء.

اأنه من  اأولهما ،  اأ�صا�صيني.  ويعزى انخفا�ص معدل النمو يف ا�صتهالك الغاز باملقارنة مع النمو يف الطلب على الكهرباء اإىل عن�صرين 

املتوقع اأن يرتتب على الت�صغيل الكامل ملحطتي �صحار )املرحلة الثانية( و بركاء )املرحلة الثالثة( يف عام 2013م وحمطة �صور امل�صتقلة 

الإنتاج الطاقة يف عام 2014م حدوث حت�صن كبري يف الكفاءة العامة ال�صتخدام الوقود ، حيث اأن هذه املحطات ت�صتخدم تقنية حديثة 

واأكرث كفاءة يف ا�صتخدام الوقود عن املحطات احلالية ، وبالطبع من املمكن اأن نرى اأن اإ�صافة هذه املحطات �صوف يوؤدي اإىل تخفي�ص 

اإجمايل ا�صتهالك الوقود يف عامي 2013م و 2014م ، باملقارنة مع م�صتويات عام 2013م مبوجب �صيناريو » البديل االأدنى« و�صيناريو 

»البديل االأعلى«. وثانيهما ، اإن االإ�صافة املفرت�صة للمحطات التي تعمل بالطاقة ال�صم�صية يف عام 2015م �صينتج عنها توفري حوايل )%1( 

اإىل )2%( من الطاقة بال�صبكة الرئي�صية )MIS( التي كان من املفرت�ص اأن يتم اإنتاجها با�صتخدام الغاز.

توفر الغاز

تقوم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه بالت�صاور وب�صفة منتظمة مع وزارة النفط والغاز وذلك لتاأكيد توفر الغاز م�صتقباًل الإنتاج 

الطاقة الكهربائية )وحتلية املياه املرتبطة بها( واأي�صًا لتن�صيق اخلطط امل�صتقبلية.

وقد اأكدت وزارة النفط والغاز ب�صاأن توفر اإمدادات الغاز اإىل حمطة كهرباء �صور امل�صتقلة وقدمت اإىل ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة 

واملياه التزامات عامة على املدى املتو�صط حلجز الغاز الإنتاج الطاقة الكهربائية )وحتلية املياه املرتبطة بها( املتوقع مبوجب التقديرات 

احلالية لل�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه - مبا يكفي لتغطية املتطلبات املتوقعة حتى عام 2018م ل�صيناريو الطلب مبوجب »البديل 

.
11

االأدنى« ، وحتى عام 2016م مبوجب ال�صيناريو املتوقع ، وحتى عام 2013م مبوجب الطلب وفقًا ل�صيناريو »البديل االأعلى«

اأما فيما يتعلق بالكميات االإ�صافية واالإمدادات للم�صاريع اجلديدة فما تزال تتطلب تاأكيدات من وزارة النفط والغاز م�صتقباًل ، وبرغم 

ذلك فقد اأكدت وزارة النفط والغاز باأن قطاع الكهرباء واملياه �صوف يعطى االأولوية الق�صوى عند تخ�صي�ص اإمدادات الغاز م�صتقباًل 

وذلك وفقًا لل�صيا�صة احلكومية بهذا ال�صاأن.

ومع هذا ، فاإنه يف حالة عدم توفر ح�ص�ص الغاز م�صتقباًل ال�صتخدامات قطاع الطاقة واملياه املرتبطة به ، عندئذ )باالإ�صافة اإىل اإمكانية 

تفعيل بدائل كفاءة ا�صتخدام الغاز( فاإن ال�صركة قد حتتاج اإىل القيام مبا يلي:

ا�صتخدام الرتتيبات االختيارية الواردة يف اتفاقيات �صراء الطاقة اخلا�صة مبحطة )بركاء 3( و )�صحار 2( يف ا�صتخدام الوقود   l

ال�صائل بداًل من الغاز.

الت�صاور مع احلكومة حول جدوى ا�صترياد الغاز الذي ي�صتخدم حتديدًا يف اإنتاج الطاقة )وحتلية املياه املرتبطة بها( و  l

التبكري يف خطط �صراء املحطات املطلوبة لتوفري �صعة جديدة والتي تعمل بالوقود بداًل من الغاز )من املمكن البدء بال�صعة اجلديدة   l

املطلوبة يف عام 2016م(.

�صت�صتمر ال�صركة يف الت�صاور ب�صكل ل�صيق مع وزارة النفط والغاز حول جميع هذه االأمور.
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الف�سل الثاين : نظام كهرباء �ساللة

يغطي نظام كهرباء �صاللة مدينة �صاللة واملناطق املحيطة بها يف حمافظة ظفار ، ويخدم حوايل )60,000( م�صتهلك للكهرباء.

يتكون نظام كهرباء �صاللة حاليًا من نظام متكامل لالإنتاج والنقل والتوزيع متتلكه �صركة كهرباء ظفار مبوجب اتفاقية امتياز قامت 

الريفية.  املناطق  كهرباء  �صركة  بت�صغيلها  وتقوم  م�صتقلة متتلكها  واحدة  �صبكة  اإىل  باالإ�صافة   ، 2001م  عام  بتوقيعها يف  احلكومة 

و�صركة كهرباء ظفار هي املزود الوحيد بالكهرباء يف منطقة اخلدمة التي يغطيها النظام ، حيث تقوم بتزويد امل�صرتكني احلاليني 

واجلدد بالكهرباء.

يتم حاليًا ت�صغيل نظام كهرباء �صاللة ك�صبكة منعزلة. اإال اأنه من املتوقع اأن يتم ربطها مع �صبكة كهرباء �صركة تنمية نفط عمان يف 

عام 2011م.

و�صيطراأ تطوير جوهري على ال�صبكة يف عام 2011م وذلك مع االإ�صافة املرحلية ملرافق جديدة م�صتقلة الإنتاج الكهرباء وحتلية املياه 

)�صركة �صاللة الإنتاج الكهرباء وحتلية املياه( ، مبا يتيح توفري زيادة كبرية يف �صعة اإنتاج الطاقة باالإ�صافة اإىل حتلية املياه )للمرة 

االأوىل يف �صاللة( للوفاء باملتطلبات املعقولة »لدوائر املياه« ، املديرية العامة للمياه مبكتب معايل وزير الدولة وحمافظ ظفار.

من  بداًل  االمتياز  اتفاقية  يف  االآخر  الطرف  اأنها  حيث   ، �صاللة  يف  مت�صاعف  بدور  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  ال�صركة  وتقوم 

احلكومة ، كما تقوم ال�صركة بنف�ص الدور الذي تقوم به يف �صبكة الكهرباء الرئي�صية )MIS( واملتمثل يف �صراء �صعة اإنتاج جديدة 

اإنتاج  �صعة  مع  املياه  لتحلية  �صعة  �صراء  اإىل  باالإ�صافة  له(  اململوكة  االإنتاج  �صعة  تغطيها  ال  )التي  الكهرباء  مزود  للوفاء مبتطلبات 

الكهرباء كلما كان ذلك جمديًا للوفاء مبتطلبات دوائر املياه.

2-1   الطلب على الكهرباء 

ال�سجل التاريخي للطلب

بقي منو الطلب على الكهرباء يف نظام كهرباء �صاللة قوي ن�صبيًا يف عام 2010م. وقد ارتفع متو�صط الطلب بن�صبة )9%( خالل ال�صنة 

 )مبا يف ذلك 
12

لي�صل اإىل )216( ميجاوات )اأي ما يعادل 1.89 ترياوات �صاعة(. وقد بلغت تقديرات ذروة الطلب )356( ميجاوات

اإدارة الطلب وف�صل االأحمال(. وهو ما ميثل زيادة تبلغ حوايل )20%( عن ذروة الطلب امل�صجلة يف عام 2009م ، اإال اأن ذلك رمبا يكون 

اأعلى من ن�صبة النمو احلقيقية نتيجة االأمور املرتبط باملقارنة اخلا�صة باإجراءات اإدارة الطلب يف اأوقات الذروة.

وكما هو احلال بالن�صبة لل�صبكة الرئي�صية )MIS( ، فمن املفيد النظر يف اجتاهات النمو على املدى املتو�صط ، بعيدًا عن تاأثريات الطق�ص 

اأو غري ذلك من العوامل اخلا�صة التي قد توؤثر يف منو الطلب يف اأي �صنة معينة. وبالنظر اإىل الفرتة من خم�ص اإىل ع�صر �صنوات املا�صية ، 

فقد حدث منو يف كل من متو�صط الطلب وذروة الطلب بن�صبة )12%( �صنويًا يف نظام كهرباء �صاللة على مدى ال�صنوات اخلم�ص من عام 

2005م وحتى عام 2010م ، وبن�صبة تبلغ حوايل )9%( �صنويًا على مدى ال�صنوات الع�صر من عام 2000م وحتى عام 2010م. وعليه فاإن 

منو الطلب قد �صار على نف�ص النمط الذي حدث بال�صبكة الرئي�صية )MIS( ، مع ت�صارع يف الطلب على مدى ال�صنوات اخلم�ص االأخرية ، 

اإال اأنه كان بن�صبة اأكرب من ال�صبكة الرئي�صية )MIS( اإىل حد ما.

اأفادت �صركة ظفار للكهرباء باأن ذروة الطلب يف نظام كهرباء �صاللة عام 2010م بلغ )356( ميجاواط يف ال�صاعة 3:15 بعد الظهر يوم االأحد املوافق 16 مايو - ميثل الطلب الفعلي الذي 
12

مت الوفاء به وقدره )335( ميجاواط باالإ�صافة اإىل )21( ميجاواط الإدارة الطلب وف�صل االأحمال.
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تقديرات الطلب

قامت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باإعداد تقديراتها ب�صاأن الطلب على الكهرباء على مدى ال�صنوات ال�صبع يف نظام كهرباء 

�صاللة بعد الت�صاور مع �صركة كهرباء ظفار وغريها من اجلهات املعنية.

مت اإعداد التقديرات بنف�ص الطريقة امل�صتخدمة يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS( ، وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:

التقديرات تغطي كاًل من متو�صط الطلب )اأي الطاقة الكهربائية( وذروة الطلب.  l

متثل تقديرات الطلب »�صايف الطلب بال�صبكة« ، اأي اأنها تت�صمن الفاقد املفرت�ص يف �صبكة النقل و�صبكة التوزيع ولكنها ال تت�صمن   l

اال�صتهالك الداخلي ملحطات الطاقة وحتلية املياه.

مت و�صع التقديرات على افرتا�ص اأن الطق�ص »طبيعي«.  l

مت بناء التقديرات من خالل حتليالت منف�صلة للطلب الفعلي  ، واأحمال اجلملة املعينة - والتي تت�صمن اأ�صا�صًا االأحمال ال�صناعية   l

، و
13

، والتي يتم تقييمها على اأ�صا�ص حمدد من االأحمال

مت عر�ص التقديرات يف �صكل نطاق يت�صمن تقديرات �صيناريو »البديل االأدنى« و �صيناريو »البديل االأعلى » وبينهما الطلب املتوقع.  l

وكما هو احلال يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS( ، حيث اأن املحرك االأ�صا�صي للطلب هو الطلب من القطاع ال�صكني واخلدمي )مبا يف ذلك 

القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص( يف جميع املناطق - نظرًا للنمو امل�صتمر يف عدد ال�صكان وعدد امل�صاكن واملن�صاآت ، والتنمية االقت�صادية 

العامة واالإن�صاءات اجلديدة ، مع زيادة اإ�صافية من اال�صتثمارات التي يتم تنفيذها وخ�صو�صًا يف امل�صاريع املرتبطة بال�صياحة. وكما هو 

احلال اأي�صًا يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS( ، فاإن النمو الناجت عن اأحمال اجلملة يحركه اال�صتهالك ال�صناعي ب�صكل اأ�صا�صي ، وفيما يتعلق 

بنظام كهرباء �صاللة فهو يرتكز حول منطقة �صاللة احلرة ب�صكل خا�ص.

ويو�صح ال�صكل )12( اأدناه التوقعات امل�صتقبلية للطلب على الطاقة الكهربائية يف نظام كهرباء �صاللة:

ال�صكل )12( توقعات الطلب على الكهرباء – نظام كهرباء �صاللة 

٣٥٦

٥٩٨
٧١٩

٩١٨

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠
٩٠٠
١٠٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

äGhÉé«e ”≈fOC’G πjóÑdG”Ö∏£dG §°Sƒàe
”™bƒàŸG πjóÑdG”Ö∏£dG §°Sƒàe
≈∏YC’G πjóÑdG”Ö∏£dG §°Sƒàe
”≈fOC’G πjóÑdG”Ö∏£dG IhQP
”™bƒàŸG πjóÑdG”Ö∏£dG IhQP
”≈∏YC’G πjóÑdG”Ö∏£dG IhQP

 بالن�صبة لنظام كهرباء �صاللة ، فاإن االأحمال الفردية املربوطة )اأو املتوقع ربطها( يف �صبكة النقل والتوزيع مبعدل )33ك.ف( اأو اأعلى مت اعتبارها اأحمال باجلملة عند اإعداد التقديرات
13
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الفعلي  

2010
a2011201220132014201520162017

معدل 

النمو 

%

الطلب املتوقع 

11%216253289331369394419443متو�صط الطلب )ميجاوات(

10%156178198215230254279303حموالت التوزيع )العادي(

14%506377102125126127127حموالت ال�صناعات الكبرية

4%1013131313131313حموالت اأخرى - بتو�صيل مبا�صر

ال�سعة ال�سنوية )ترياوات 

�ساعة(
1.892.222.542.93.233.453.683.88%11

11%356415471537597638678719ذروة الطلب )ميجاوات(

التغري من البيان ال�صابق

)2016  - 2010(
غ/م54725485563

 الطلب “ البديل االأدنى ”

8%216239265292313333350367متو�صط الطلب )ميجاوات(

8%156169186203224243258275حموالت التوزيع )العادي(

7%5058667576777879حموالت ال�صناعات الكبرية

4%1012131313131313حموالت اأخرى - بتو�صيل مبا�صر

ال�سعة ال�سنوية )ترياوات 

�ساعة(
1.892.12.332.552.742.923.073.21%8

8%356392434476510543569598ذروة الطلب )ميجاوات(

 الطلب “ البديل االأعلى”

16%216259314437524557585613متو�صط الطلب )ميجاوات(

12%156184204231274299326354حموالت التوزيع )العادي(

25%506397194237245246246حموالت ال�صناعات الكبرية

4%1013131313131313حموالت اأخرى - بتو�صيل مبا�صر

ال�سعة ال�سنوية )ترياوات/

�ساعة(
1.892.272.763.834.594.885.145.37%16

14%356424510714773827872918ذروة الطلب )ميجاوات(

 

 تقديرات تت�صمن اإدارة الطلب وقطع االأحمال
a

ومبوجب التقديرات املتوقعة يف »الطلب املتوقع« ، �صريتفع متو�صط الطلب يف نظام كهرباء �صاللة من )216( ميجاوات )ما يعادل 1.89 

تارواط �صاعة( يف عام 2010م اإىل )443( ميجاوات )ما يعادل 3.88 تارواط �صاعة( يف عام 2017م ، اأي بزيادة تبلغ ن�صبتها )%11( 

�صنويًا. وباملثل فمن املتوقع اأن ترتفع ذروة الطلب بن�صبة تبلغ يف املتو�صط حوايل )11%( �صنويًا ، من )356( ميجاوات يف عام 2010م 

اإىل )719( ميجاوات يف عام 2017م. ويرتفع هذا املعدل من النمو بحوايل نقطتني مئويتني عن تلك املعدالت املتوقعة بال�صبكة الرئي�صية 

)MIS( ، وياتي ذلك ا�صتمرارًا الجتاه النمو املرتفع يف نظام كهرباء �صاللة الذي �صهدته الفرتة من خم�ص اإىل ع�صر �صنوات االأخرية. 

وعلى مدى اأفق ال�صنوات ال�صبع القادمة ، فاإن هذا ال�صيناريو مل يتغري جوهريًا فيما يتعلق بزيادة متو�صط الطلب عن تقديرات الطلب 

املتوقع واملقدم يف بيان ال�صبع �صنوات عن املدة من عام 2010م اإىل عام 2016م. ومع هذا فاإنه فيما يتعلق بذروة الطلب هناك تعديالت 

مرتفعة تبلغ ن�صبتها حوايل )10%( مع نهاية مدة ال�صنوات ال�صبع مبا يعك�ص نظرة معدلة ملعامل االأحمال املتوقع يف نظام كهرباء �صاللة 

وذلك يف �صوء بيانات عام 2010م.

ومبوجب �صيناريو »البديل االأدنى« ، فاإن معدل النمو على املدى املتو�صط لكل من متو�صط الطلب وذروة الطلب قد انخف�ص اإىل )%8( 

�صنويا. وهذا ال�صيناريو مياثل ب�صكل كبري �صيناريو »البديل االأدنى« بال�صبكة الرئي�صية )MIS( ، مع منو تبلغ ن�صبته ثالث نقاط مئوية اأقل 

من �صيناريو الطلب املتوقع.
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اأ�صا�صي  ب�صكل  النمو مدفوعة  ن�صبة  ارتفاع يف  ، مع   )MIS( الرئي�صية ال�صبكة  الو�صع يف  اأي�صًا مياثل  االأعلى«  »البديل  �صيناريو  اأن  كما 

2013م حيت من  اإمكانية حدوث ارتفاع �صريع وغري عادي يف الطلب يف عام  بالزيادة اجلوهرية يف االأحمال ال�صناعية الكبرية ، مع 

املحتمل اإ�صافة اأحد امل�صتهلكني ال�صناعيني بطلب يتجاوز )100( ميجاوات اإىل ال�صبكة.

نطاق  بهما متثيل  يق�صد  االأعلى«  »البديل  و�صيناريو  االأدنى«  »البديل  �صيناريو  فاإن   ،)MIS( الرئي�صية لل�صبكة  بالن�صبة  وكما هو احلال 

منا�صب وموثوق به ملنحنى الطلب على االأحمال م�صتقباًل باملقارنة مع تقديرات الطلب املتوقع ، وبناًء على ذلك فاإن االأمر يتطلب تقييم 

متطلبات توفري م�صادر اإنتاج جديدة وتطوير ا�صرتاتيجية منا�صبة ل�صراء �صعة اإنتاج الطاقة الكهربائية.

الت�سدير اإىل اأنظمة الربط 

يتم ت�صغيل نظام كهرباء �صاللة حاليًا ك�صبكة منعزلة بدون اأي ربط مع اأي �صبكة اأخرى. ومع هذا فاإنه يتم حاليًا اإن�صاء خط لربط نظام 

كهرباء �صاللة مع �صبكة �صركة تنمية نفط عمان )عن طريق خط 132ك.ف بني ثمريت وحرامل( ومن املتوقع االنتهاء منه خالل عام 

2011م.

باالإ�صافة اإىل اأن لهذا الربط فوائد فورية تتمثل يف زيادة الثقة يف ال�صبكة )من خالل تقا�صم احتياطي االإنتاج( فاإنه قد يتيح الفر�صة 

م�صتقباًل للت�صدير »التجاري« للطاقة اإىل �صبكة �صركة تنمية نفط عمان ، والذي قد ي�صيف زيادة يف الطلب املتوقع املطلوب الوفاء به من 

خالل م�صادر االإنتاج بنظام كهرباء �صاللة.

ويف الوقت احلايل ، مل يتم االتفاق على ترتيبات حمددة ب�صاأن الت�صدير التجاري ل�صبكة �صركة تنمية نفط عمان ، ووفقًا لذلك فاإن 

تقديرات الطلب احلايل يف نظام كهرباء �صاللة )املو�صحة اأعاله( ت�صتمل فقط على الطلب املحلي بنظام كهرباء �صاللة فقط. 

ومع هذا ، فاإن ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه تعتزم النظر يف الفوائد االقت�صادية املحتملة من وراء الت�صدير التجاري من نظام 

كهرباء �صاللة اإىل �صبكة �صركة تنمية نفط عمان ، والتاأثري الناجت عن ذلك على اإجمايل الطلب ، بالتوازي مع تطوير ا�صرتاتيجية �صراء 

�صعة اإنتاج على املدى املتو�صط لنظام كهرباء �صاللة )وقد مت مناق�صة هذا املو�صوع مبزيد من التفا�صيل اأدناه(.

2-2   م�سادر اإنتاج الطاقة 

 

ال�سعة املتعاقد عليها

يتم حاليًا الوفاء بالطلب على الكهرباء يف نظام كهرباء �صاللة من خالل اجلمع بني:

الطاقة التي تقوم باإنتاجها �صركة ظفار للكهرباء مبوجب اتفاقية االمتياز عن طريق حمطة كهرباء ري�صوت اجلديدة التي تعمل بالغاز ، و  l

الطاقة التي تقوم باإنتاجها �صركة كهرباء املناطق الريفية عن طريق حمطة كهرباء ري�صوت )اأ( و )ب( التي تعمل بالديزل وتقوم   l

ببيعها اإىل ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه مبوجب اتفاقية ل�صراء الطاقة.

تتكون حمطة كهرباء ري�صوت اجلديدة من ثماين وحدات توربينات غازية دائمة تعمل بالدائرة املفتوحة )OCGT( ب�صعة اإجمالية �صافية 

تبلغ )256( ميجاوات ، باالإ�صافة اإىل ثالث وحدات توربينات غازية موؤقتة تعمل بالدائرة املغلقة )CCGT( ب�صعة اإجمالية �صافية تبلغ 

)54( ميجاوات. من املخطط اأن تبقى الوحدات الدائمة يف اخلدمة حتى عام 2023م على االأقل )تاريخ انتهاء اتفاقية االمتياز(. يف حني 

اأن الوحدات املوؤقتة - التي مت تركيبها يف عام 2010م - من املخطط لها حاليًا اأن تبقى يف اخلدمة حتى الربع االأخري من عام 2011م.
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تتكون حمطة كهرباء ري�صوت )اأ( و )ب( من عدد )12( ماكينة ديزل ب�صايف �صعة اإجمالية تبلغ )55( ميجاوات. هذه الوحدات اأي�صًا 

من املخطط اأن تبقى يف اخلدمة حتى الربع االأخري من عام 2011م ، ومن املتوقع اال�صتغناء عنها بعد ذلك. 

من املتوقع دخول �صعة اأخرى متعاقد عليها يف اخلدمة مع بداية الن�صف الثاين من عام 2011م تتمثل يف حمطة الكهرباء وحتلية املياه 

امل�صتقلة ب�صاللة. وهذه املحطة عند ت�صغيلها بالكامل يف عام 2012م �صتوفر �صعة �صافية تبلغ )445( ميجاوات ، يتم التعاقد عليها مع 

ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه مبوجب اتفاقية ل�صراء الطاقة واملياه مدتها )15( �صنة. علمًا باأن املراحل االأولية ل�صعة االإنتاج 

)البالغة 61 ميجاوات ، 173 ميجاوات( �صوف يتم البدء يف ت�صغيلها يف الربع الثالث والربع االأخري من عام 2011م. 

ال�سعة املخطط لها

ل�صراء  اتفاقيات  اإبرام  يتم  اأن  املتوقع  ومن  الريفية  املناطق  كهرباء  �صركة  مع  حاليًا  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  ال�صركة  تتفاو�ص 

الطاقة يف الربع االأول من عام 2011م تقوم مبوجبها �صركة كهرباء املناطق الريفية بتوفري )75( ميجاوات من الطاقة املوؤقتة مباكينات 

الديزل - يتم تركيبها يف موقعني بنظام كهرباء �صاللة ملدة ترتاوح بني 3 اإىل 6 اأ�صهر خالل �صيف عام 2011م. ويتطلب االأمر اإ�صافة 

هذه الوحدات للتغلب على العجز املحتمل يف �صعة االإنتاج خالل فرتة ذروة الطلب يف اأ�صهر ال�صيف ، وذلك حلني البدء يف ت�صغيل حمطة 

الكهرباء وحتلية املياه امل�صتقلة ب�صاللة مع نهاية العام. 

امل�سادر الأخرى

كما اأو�صحنا �صابقًا ، يتم ت�صغيل نظام كهرباء �صاللة حاليًا ك�صبكة منعزلة بدون ربط مع اأي �صبكة اأخرى. ومع هذا فاإنه يتم حاليًا اإن�صاء 

خط لربط نظام كهرباء �صاللة مع �صبكة �صركة تنمية نفط عمان )عن طريق خط 132ك.ف بني ثمريت وحرامل( ومن املتوقع االنتهاء 

منه خالل عام 2011م.

الغر�ص االأ�صا�صي من وراء هذا الربط هو دعم ترتيبات تقا�صم االحتياطي بني نظام كهرباء �صاللة و�صبكة كهرباء �صركة تنمية نفط 

احلاالت  يف  واأخرى  �صبكة  بني  امل�صتخدم  غري  االحتياطي  على  احل�صول  اإتاحة  خالل  من  ال�صبكتني  يف  الثقة  حت�صني  يتيح  مبا  عمان 

الطارئة.  وعليه ، فاإنه يف حالة توفر احتياطي اإنتاج يف �صبكة كهرباء �صركة تنمية نفط عمان يف الوقت املطلوب ميكنها تقدمي الدعم 

لنظام كهرباء �صاللة للم�صاعدة يف التعامل مع احلاالت الطارئة.

وباالإ�صافة اإىل دعم ترتيبات تقا�صم االحتياطي بني ال�صبكتني، فاإن هذا الربط قد يدعم اال�صترياد »التجاري« اإىل نظام كهرباء �صاللة 

، على اأ�صا�ص التكلفة الن�صبية لالإنتاج بني نظام كهرباء �صاللة و�صبكة �صركة تنمية نفط عمان. وقد يكون ذلك مفيدًا يف املدى الق�صري 

كو�صيلة لتقليل ا�صتخدام وقود الديزل يف نظام كهرباء �صاللة ، هذا وتعتزم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه الدخول يف مناق�صات 

مع �صركة تنمية نفط عمان فيما يتعلق بهذا اخليار يف عام 2011م.

وتبلغ �صعة التحويل االأ�صمية لهذا الربط حوايل )150( ميجاوات ، ولكن توفر الطاقة لال�صترياد من جانب نظام كهرباء �صاللة �صوف 

يحدده مدى توفر �صعة اإنتاج اإ�صافية وقيود النقل يف �صبكة كهرباء �صركة تنمية نفط عمان. و�صيتم مراجعة هذه العوامل بالت�صاور مع 

�صركة تنمية نفط عمان على اأ�صا�ص �صنوي. اأما فيما يتعلق بعام 2011م فمن املتوقع توفر قدرة ا�صترياد تبلغ حوايل )100( ميجاوات 

لنظام كهرباء �صاللة بعد االنتهاء من خط الربط.

ويف حني اأن هذا الربط �صيوفر دعمًا قيمًا يف احلاالت الطارئة ، وكم�صدر حمتمل للطاقة االقت�صادية على املدى املتو�صط ، فال يتم النظر 

اإىل اإمكانية اال�صترياد من خالل هذا الربط على اأنها »�صعة متعاقد عليها« بغر�ص كفاية امل�صادر )مثل ح�صاب �صاعات فقد االأحمال(.



ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه )�ش.م.ع.م(

بيان ال�شركة ل�شبع �شنوات )2011م – 2017م(49

ملخ�ص

ال�صركة  تتوقع  التي  لتنفيذها  املخطط  وتلك  االإن�صاء  قيد  والتي هي  االإنتاج احلالية  �صاماًل مل�صادر  اأدناه ملخ�صًا  ال�صكل )13(  يعطي 

العمانية ل�صراء الطاقة واملياه احل�صول عليها يف نظام كهرباء �صاللة.

ال�صكل )13( اإجمايل م�صادر اإنتاج الطاقة  - نظام كهرباء �صاللة

٠
١٠٠
٢٠٠
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Salalah IWPP - π≤à°ùŸG ádÓ°U ´hô°ûe

É¡«∏Y óbÉ©àŸG á©°ùdG

 2011201220132014201520162017

a
�صايف ميجاوات 

ال�صعة املتعاقد عليها

ال�صعة احلالية / اأو قيد الت�صييد:

 NPS  310256256256256256256حمطة كهرباء ري�صوت

------55حمطات الديزل التابعة ل�صركة )RAEC(  اأ و ب

Salalah IWPP - 445445445445445445- م�صروع �صاللة امل�صتقل

ال�صعة املخطط ل�صرائها:

 )RAEC( ل�صركة  التابعة  املوؤقتة  الديزل  حمطات 

)خمططة(

75------

440701701701701701701جمموع ال�صعة )حمتملة( املتعاقد عليها  

م�صادر اأخرى

b
100100100100100100100الربط مع نظام كهرباء �صركة تنمية نفط عمان 

540801801801801801801اإجمايل ال�سعة

 مت حتديد جميع ال�صعات على اأ�صا�ص ال�صعة ال�صافية )اأي بعد ا�صتعاد اال�صتهالك الداخلي باملحطات( ودرجة احلرارة املحيطة هي 35 درجة مئوية.
a

 قدرة الواردات املبدئية
b
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2-3    متطلبات اإنتاج طاقة اإ�سافية

املتطلبات القانونية والتنظيمية

كما هو احلال بال�صبكة الرئي�صية )MIS( ، مطلوب من ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه مبوجب قانون القطاع والرخ�صة املمنوحة 

لها التاأكد من كفاية م�صادر االإنتاج بنظام كهرباء �صاللة للوفاء بالطلب امل�صتقبلي على الطاقة. ويحدد قانون القطاع امل�صوؤولية العامة 

لالإنتاج  اأمان حمدد  تن�ص على معاير  لل�صركة ال  املمنوحة  الرخ�صة  اأن  بالطلب. ويف حني  للوفاء  كافية  اإنتاج  لتاأمني م�صادر  لل�صركة 

بالن�صبة لنظم كهرباء �صاللة ، كما هو احلال يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS( ، اإال اأنها تتطلب من ال�صركة التاأكد من اأن م�صرتكي الكهرباء 

. )MIS( يف نظام كهرباء �صاللة يح�صلون على خدمة متاثل بوجه عام اخلدمة التي يح�صل عليها امل�صرتكون بال�صبكة الرئي�صية

اأدنى باملعيار اخلا�ص ب�صاعات فاقد االأحمال البالغة )24( �صاعة املعمول بها يف ال�صبكة  املطلب االأخري يعني باأنه يجب االلتزام كحد 

املنعزلة لنظام كهرباء �صاللة احلالية - بدون وجود دعم يف حاالت  الطبيعة  الو�صع يف االعتبار  ، وبعد  الرئي�صية )MIS(. ومع هذا 

الطواري من فائ�ص من ربط اآخر اأو ال�صناعات كما هو احلال يف ال�صبكة الرئي�صية )MIS( - فقد �صعت ال�صركة يف ال�صنوات االأخرية 

لتطبيق معايري اأكرث دقة ل�صمان جودة اخلدمة املطلوبة. 

اأدناه( ، فاإن  اإنتاج على املدي املتو�صط لنظام كهرباء �صاللة )وفقًا للتفا�صيل املو�صحة  وبالتوازي مع تطوير ا�صرتاتيجية ل�صراء �صعة 

ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه تعتزم الت�صاور مع هيئة تنظيم الكهرباء فيما يتعلق باإعداد معايري حمددة الأمان االإنتاج يف نظام 

كهرباء �صاللة م�صتقباًل.

متطلبات ال�سعة يف عام 2011م

لقد قررت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه ، وذلك باالإتفاق مع هيئة تنظيم الكهرباء ، باأنه حتى يت�صنى �صمان التاأكد من وجود 

اإ�صافية وموؤقتة تبلغ )75( ميجاوات  اإنتاج  اتفاقيات فيما يتعلق ب�صعة  اإبرام  ، فاإن االأمر يتطلب منها  االإنتاج  اأمان  درجة منا�صبة من 

لنظام كهرباء �صاللة يف عام 2011م - لرفع اإجمايل ال�صعة املتعاقد عليها اإىل )440( ميجاوات خالل فرتة الذروة يف �صهور ال�صيف.

وكما اأو�صحنا اأعاله ، فاإن ال�صركة تتفاو�ص مع �صركة كهرباء املناطق الريفية لتوفري هذه ال�صعة يف موقعني يف نظام كهرباء �صاللة وتتوقع 

اإبرام اتفاقيات �صراء الطاقة ذات ال�صلة يف الربع االأول من عام 2011م - يف وقت تركيب املرافق قبل فرتة الذروة يف �صهور ال�صيف.

متطلبات ال�سعة م�ستقباًل

قامت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه بح�صاب كميات ال�صعة املتعاقد عليها واملطلوبة للوفاء مبعيار �صاعات فاقد االأحمال البالغة 

)24( �صاعة يف كل �صنة خالل الفرتة من عام  2012م وحتى عام 2017م ، وذلك يف نطاق تقديرات الطلب الثالثة )اأي الطلب املتوقع 

. ويو�صح ال�صكل )14( اأدناه املتطلبات التقديرية.  وكما اأو�صحنا اأعاله ، فاإنه يجب النظر اإىل 
14

و »البديل االأدنى و »البديل االأعلى«(

هذه الكميات على اأنها احلد االأدنى من ال�صعة املطلوبة ، ويتطلب االأمر توفري �صعة اأكرب لتحقيق معدل اأكرث دقة ملعايري االأمان على املدى 

املتو�صط.

هذه احل�صابات هي تقديرية بال�صرورة حيث اأن �صاعات فاقد االأحمال تعتمد اإىل حد ما على الطبيعة الفعلية )اأي النوع واحلجم( ل�صعة اإنتاج الطاقة، والغري معروفة ب�صكل حمدد فيما 
14

 

يتعلق بال�صعة امل�صتقبلية.
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ال�صكل )14(: متطلبات �صعة اإنتاج الطاقة م�صتقباًل - نظام كهرباء �صاللة
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 201220132014201520162017

�صايف ميجاوات

الطلب املتوقع

471537597638678719ذروة الطلب

500570635675720760اإجمايل ال�صعة املطلوب التعاقد عليها

1959----ال�صعة االإ�صافية املطلوب التعاقد عليها

  

 الطلب "البديل االأدنى "

434476510543569598ذروة الطلب

460505540575605635اإجمايل ال�صعة املطلوب التعاقد عليها

------ال�صعة االإ�صافية املطلوب التعاقد عليها

 الطلب "البديل االأعلى "

510714773827872918ذروة الطلب

540755820875925970اإجمايل ال�صعة املطلوب التعاقد عليها

54119174224269-ال�صعة االإ�صافية املطلوب التعاقد عليها

ويت�صح مما تقدم اأن احلاجة على �صعة اإ�صافية تعتمد على منحنى الطلب ، حيث يو�صح الطلب املتوقع و�صيناريو »البديل االأدنى« باأن 

االأمر قد ال يتطلب توفري �صعة اإ�صافية حتى عام 2016م اأو بعده. اأما وفقًا ل�صيناريو »البديل االأعلى« ، فاإن االأمر يتطلب توفري �صعة اإ�صافية 

مبكرًا يف عام 2013م - واأن املتطلبات تزداد ب�صكل مت�صارع حيث تتجاوز )200( ميجاوات يف عام 2016م.
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ويف حني اأن باالإمكان اتخاذ اإجراءات على املدى الق�صري مثل االإنتاج املوؤقت لتغطية العجز من �صنة اإىل اأخرى - وبالنظر اإىل عدم اليقني 

املرتبط باملتطلبات فاإن ذلك قد يكون اإجراء منا�صب على املدي الق�صري - اأال اأنه من غري املرجح اأن يكون عمليًا اأو اقت�صاديًا االعتماد 

على مثل هذا االإجراء عندما تتجاوز املتطلبات )200( ميجاوات. 

ووفقًا لذلك ، تعتقد ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه اأنه من احلكمة التخطيط لتوفري �صعة اإنتاج اإ�صافية دائمة يف موعد ال يتجاوز 

عام 2016م. وتوجد هناك عدة خيارات لتوفري مثل هذه ال�صعة ، فيما يتعلق بنوع املحطة ، وموقعها وحجمها. وتقوم ال�صركة حاليًا باإجراء 

درا�صة تف�صيلية ملراجعة كافة اخليارات املتاحة وو�صع اال�صرتاتيجية املثلى ل�صراء �صعة االإنتاج بالنظر اإىل مزايا اخليارات االأولية يف 

�صياق خطة �صاملة طويلة االأمد ومبوجب عدد من ال�صيناريوهات امل�صتقبلية.

وفيما يلي نو�صح بع�ص االأمور املو�صوعة يف االعتبار كجزء من هذه الدرا�صة:

اخليارات الفنية املختلفة التي تت�صمن اإن�صاء حمطات يف موقع جديد اأو تو�صعة وتعديل املحطات احلالية.  l

اإمكانية اجلمع بني توفري �صعة اإنتاج مع �صعة لتحلية املياه.  l

مدى تاأثري الربط مع �صركة تنمية نفط عمان وعلى وجه اخل�صو�ص اإمكانية الت�صدير »التجاري« من نظام كهرباء �صاللة اإىل �صبكة   l

�صركة تنمية نفط عمان.

تبني معايري اأمن حمددة لالإنتاج بنظام كهرباء �صاللة.  l

مدى توفر الوقود ، و  l

الدور املحتمل مل�صادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة ال�صم�صية والرياح.  l

والقرارات  الكهرباء  تنظيم  هيئة  مع  للت�صاور  االأ�صا�ص  ت�صكل  و�صوف  2011م  عام  منت�صف  الدرا�صة يف  هذه  من  االنتهاء  املتوقع  ومن 

طرح  اإجراءات  يف  البدء  يتم  اإن  املرجح  ومن  جديدة.  �صعة  لتوفري  تناف�صية  مناق�صة  طرح  اإجراءات  يف  بالبدء  يتعلق  فيما  الالحقة 

املناق�صة يف عام 2012م حتى يت�صنى الوفاء باملوعد املحتمل لدخول املحطة يف اخلدمة عام 2016م. 

متطلبات مياه التحلية  4-2

الطلب على املياه

قامت »دائرة املياه« املعنية - باملديرية العامة للمياه مبكتب معايل وزير الدولة وحمافظ ظفار - بتزويد ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة 

واملياه بتقديرات الطلب على املياه يف حمافظة ظفار.

اأو�صحت املديرية باأن الطلب على املياه املطلوب من ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه توفريه )اأي الطلب الذي قد يتم توفريه من 

�صعة التحلية املرتبطة مب�صادر اإنتاج الطاقة يف نظام كهرباء �صاللة( هو اإجمايل الطلب على املياه يف مدينة �صاللة ووالية طاقة ووالية 

.
15

مرباط

ويو�صح ال�صكل )15( اأدناه تقديرات اإجمايل الطلب ال�صنوي على املياه يف هذه الواليات. وقد قامت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه 

باإعداد تقديرات »ذروة الطلب« بناًء على ارقام اإجمايل الطلب ال�صنوي ، والذي �صيتم ا�صتخدامه كاأ�صا�ص لتقييم متطلبات م�صادر ال�صعة 

.
16

م�صتقباًل

وعلى مدى ال�صنوات ال�صبع ، فمن املتوقع اأن يرتفع الطلب على الطاقة يف �صاللة وطاقة ومرباط مبعدل متو�صط يبلغ )8%( �صنويًا مبا 

مياثل ن�صبة النمو العامة املتوقعة يف مناطق االإمداد الرئي�صية بال�صلطنة )كما هو مو�صح بال�صكل 5 اأعاله(. وكما هو احلال يف مناطق 

من املتوقع الوفاء بالطلب االآخر على املياه يف حمافظة ظفار من م�صادر حملية اأخرى.
15

 

»ذروة الطلب« هنا لها نف�ص املعنى الوارد يف البند 1-4 ، اأي اأن متو�صط الطلب اليومي )ال يت�صمن فاقد ال�صبكة( خالل �صهر الذروة يف ال�صنة.
16
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االإمداد االأخرى،  فاإن النمو الرئي�صي ناجت عن الزيادة ال�صكانية والتنمية االقت�صادية والبناء امل�صتمر ل�صبكات اإمداد املياه ويخفف منه 

اإىل حد ما جهود تخفي�ص الفاقد. علمًا باأن التقديرات احلالية مل تتغري عن التقديرات املقدمة من ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه 

يف بيان ال�صبع �صنوات عن الفرتة املا�صية )2010م - 2016(.

ال�صكل )15(: تقديرات الطلب على مياة التحلية مبحافظة ظفار )�صاللة/طاقة/ مرباط(
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الفعلي  

2010
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معدل 

النمو 

%

األف مرت مكعب يومياذروة الطلب على املياه

8%90102110119132141146153اإجمايل �صاللة / طاقة / مرباط

التغري من البيان ال�صابق )2010 

)2016 -

------------------------------ مل يتغري -------------------غ/م

مليون مرت مكعب اإجمايل الطلب ال�صنوي:

8%29.933.936.539.643.746.948.650.9اإجمايل �صاللة / طاقة / مرباط

التغري من البيان ال�صابق )2010 

)2016 -

------------------------------ مل يتغري -------------------غ/م
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متطلبات �سعة حتلية املياه

يتم حاليًا الوفاء بالطلب على مياه ال�صرب يف منطقة �صاللة/طاقة/مرباط من م�صادر املياه اجلوفية ح�صريًا. هذا الو�صع �صوف يتغري 

مع بدء ت�صغيل حمطة �صاللة الإنتاج الكهرباء وحتلية املياه خالل الن�صف الثاين من عام 2011م. وتبلغ �صعة حتلية املياه مبحطة �صاللة 

الإنتاج الكهرباء وحتلية املياه حوايل )68190( مرت كعب يوميًا )15 مليون جالون يوميًا( با�صتخدام تقنية التنا�صح العك�صي.

وبالرغم من بدء ت�صغيل حمطة �صاللة الإنتاج الكهرباء وحتلية املياه بعد عام 2011م ف�صي�صتمر ا�صتخدام جزء كبري من م�صادر املياه 

اجلوفية يف الوفاء بالطلب على املياه.  

ويو�صح ال�صكل )16( اأدناه ملخ�ص توازن العر�ص/الطلب والذي ي�صري اإىل اأنه بدون توفري �صعة اإ�صافية لتحلية املياه فاإن املديرية 

العامة للمياه �صتعتمد على م�صادر املياه اجلوفية للوفاء بحوايل ن�صف متطلباتها من املياه.

ال�صكل )16( االحتياطي/ العجز يف �صعة حتلية املياه - حمافظة ظفار )�صاللة/طاقة/مرباط(
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 2011201220132014201520162017

األف مرت مكعب يوميا

102110119132141146153ذروة الطلب على املياه

686868686868-ال�صعة االإنتاجية ملحطات التحلية

 Salalah امل�صتقل  �صاللة  كهرباء  م�صروع 

IWPP686868686868

-------االإحتياطي

102425163737885العجز/ التزويد من املياه اجلوفية

وقد قامت املديرية العامة للمياه باإبالغ ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باأن هدفها على املدى املتو�صط هو تقليل ا�صتخدام املياه 

اجلوفية يف الظروف الطبيعية واملحافظة على م�صادر املياه اجلوفية بغر�ص اال�صتخدام يف احلاالت الطارئة. وهذا ي�صري اإىل اأن االأمر 

يتطلب توفري )85000( مرت مكعب من املياه يوميًا )19 مليون جالون يوميًا( من �صعة التحلية االإ�صافية يف عام 2017م. 

2-5   اجلمع بني اإنتاج الطاقة وحتلية املياه 

مقدمة

اإنتاج  اإمكانية اجلمع بني  كما هو احلال بالن�صبة لل�صبكة الرئي�صية )MIS(، فاإن على ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه النظر يف 

الكهرباء وحتلية املياه لال�صتفادة من املزايا االقت�صادية للموقع امل�صرتك وال�صراء امل�صرتك. وبعد اإجراء تقييم لهذه املزايا قررت ال�صركة 

اإنتاج  بني  الذي يجمع  االأول  امل�صروع  وهو   - املياه  الطاقة وحتلية  الإنتاج  امل�صي قدما يف م�صروع �صاللة  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية 

الكهرباء وحتلية املياه يف نظام كهرباء �صاللة.

اإمكانية اجلمع بني اإنتاج الكهرباء وحتلية املياه م�ستقباًل

كما اأو�صحنا يف البند )2-3( اأعاله ، فاإن ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه تدر�ص البدائل املتعلقة باإمكانية اإ�صافة �صعة اإنتاج دائمة 

يف نظام كهرباء �صاللة يف عام 2016م. وكما اأو�صحنا يف البند )2-4( فاإنه بناًء على املتطلبات التي مت اإبالغها اإىل ال�صركة من قبل 

املديرية العامة للمياه ، فاإن هناك حاجة لتوفري �صعة اإ�صافية لتحلية املياه تبلغ )85000( مرت مكعب يوميًا )19 مليون جالون يوميًا( 

على االأقل يف عام 2017م.

ووفقًا لذلك ، فاإن ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه تدر�ص اإمكانية اجلمع بني اإنتاج الطاقة و�صعة التحلية املطلوبة. وكما اأ�صرنا يف 

البند )2-3( اأعاله فاإنه يتم النظر يف هذا املو�صوع كجزء من الدرا�صة التي يتم القيام بها حاليًا ، وبناًء على ما تخل�ص اإليه الدرا�صة ، 

�صيتم اتخاذ قرار بالت�صاور مع املديرية العامة للمياه فيما يتعلق بت�صمني �صعة حتلية مياه يف اإي مناق�صة تناف�صية تقوم بطرحها ال�صركة 

العمانية ل�صراء الطاقة واملياه لتوفري �صعة اإنتاج جديدة. 

واإذا تقرر اجلمع بني �صراء �صعة لتحلية املياه مع �صعة االإنتاج اجلديدة ، فاإن البديل املتاح قد يت�صمن اإن�صاء �صعة لتحلية املياه قائمة بذاتها 

.
17

تقوم املديرية العامة للمياه ب�صرائها اأو تو�صعة ملياه التحلية فقط يف امل�صروع امل�صتقل الإنتاج الطاقة وحتلية املياه ب�صاللة

يف حالة اإ�صافة �صعة حتلية ب�صكل م�صتقل عن �صعة الكهرباء ، فاإنه يجب على ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه اأن ت�صع يف احل�صبان ما يتعلق بذلك من الطلب على الطاقة )والذي �صينظر 
17 

اإليه على اإنه اأحمال لال�صتهالك الداخلي يف حالة اإن�صاء حمطة جتمع بني اإنتاج الطاقة والتحلية(.
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2-6   ا�سرتاتيجية ال�سراء

امل�ساريع احلالية

كما اأو�صحنا �صابقًا ، فاإن اأن�صطة ال�صراء يف نظام كهرباء �صاللة والتي تقوم بها ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه حاليًا ترتكز على 

توفري �صعة موؤقتة الإنتاج الطاقة الكهربائية ل�صيف عام 2011م ، وتعترب هذه االأن�صطة متقدمة ومن املتوقع اأن تبداأ ال�صركة خالل الربع 

االأول من عام 2011م يف اإجراءات اإتفاقية �صراء طاقة كهربائية مع �صركة كهرباء املناطق الريفية.

عمليات ال�سراء امل�ستقبلية

من املتوقع اإن تتحدد ا�صرتاتيجية ال�صراء على مدى ال�صنوات القليلة القادمة يف �صوء ما يلي:

مدى احلاجة ل�صعة اإنتاج موؤقتة قد تظهر خالل الفرتة من عام 2013م اإىل عام 2015م اإذا كان منو الطلب يتجه نحو تقديرات   l

 )174( حوايل  اإىل  املتطلبات  هذه  ت�صل  اأن  املحتمل  فمن   ، اأعاله   )14( ال�صكل  يف  مو�صح  هو  وكما   ، االأعلى«  »البديل  �صيناريو 

ميجاوات يف عام 2015م ، بالرغم من اأن ذلك غري مرجح ن�صبيًا.

نتائج الدرا�صة املو�صحة يف البند )2-3( اأعاله والتي تقوم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باإجرائها حاليًا مع النظر باجتاه   l

اإمكانية اإ�صافة �صعة اإنتاج طاقة كهربائية اإ�صافية جديدة يف نظام كهرباء �صاللة يف حدود عام 2016م.

2-7   متطلبات الوقود

اإ�ستخدام الوقود يف عام 2010

امل�صدر االأ�صا�صي الإنتاج الطاقة حاليًا يف نظام كهرباء �صاللة هو الغاز الطبيعي والذي تقوم وزارة النفط والغاز بتوفريه ملحطة كهرباء 

ري�صوت اجلديدة ، ووقود الديزل الذي يتم تو�صيله اإىل حمطة كهرباء ري�صوت )اأ( و )ب( عن طريق ال�صهاريج.

وقد بلغ اإجمايل ا�صتهالك الغاز يف عام 2010م حوايل )0.6( بليون مرت مكعب قيا�صي )ما يعادل 1,65 مليون مرت مكعب قيا�صي يوميًا( 

اأي بزيادة تبلغ حوايل )5%( عن عام 2009م. وقد كان ذلك اأقل من ن�صبة الزيادة البالغة )8%( يف الكهرباء التي يتم اإنتاجها با�صتخدام 

الغاز - وهو ما يعك�ص زيادة يف الفعالية تعزى جزئيًا اإىل اإ�صافة وحدات )OCGT( موؤقتة تتميز بكفاءة ا�صتخدام الغاز يف حمطة كهرباء 

ري�صوت اجلديدة يف يونيو 2010م. وقد بلغت ذروة اال�صتهالك اليومي للغاز خالل عام 2010م حوايل )2.15( مليون مرت مكعب وهي 

زيادة تبلغ ن�صبتها )11%( عن عام 2009م ، وتعزي جزئيًا اأي�صًا اإىل اإ�صافة وحدات اإنتاج موؤقتة.

وقد بلغ اإجمايل ا�صتهالك وقود الديزل يف عام2010م حوايل )20( مليون ليرت ، وهي زيادة بن�صبة )50%( عن عام 2009م. وهذا يعك�ص 

الزيادة اجلوهرية يف م�صتوى ا�صتخدام حمطة ري�صوت )اأ( وري�صوت )ب( الذي كان �صروريًا ملقابلة الزيادة الكبرية يف الطلب العام على 

الكهرباء يف ال�صبكة. وبرغم ذلك ، وحتى مع هذه الزيادة يف اال�صتهالك ، فاإن وقود الديزل ما يزال ميثل ما ال يزيد عن حوايل 3% من 

.)Energy-equivalent( اال�صتخدام ال�صنوي للوقود من منظور معادل الطاقة

وعلى اأ�صا�ص املنظور العام ملعادل الطاقة )Energy-equivalent( ، فاإن اإجمايل ا�صتهالك الوقود قد ارتفع بن�صبة تبلغ حوايل )6%( يف 

عام 2010م - باملقارنة مع زيادة بن�صبة )9%( يف متو�صط الطلب على الطاقة.
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تقديرات متطلبات الوقود

قامت ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باإعداد موؤ�صرات لتقديرات متطلبات الوقود بنظام كهرباء �صاللة خالل الفرتة من عام 

2011م اإىل عام 2017م مبوجب الطلب املتوقع ، و�صيناريو الطلب يف »البديل االأدنى« و�صيناريو الطلب يف »البديل االأعلى«. وقد مت و�صع 

هذه التقديرات على اأ�صا�ص عدد من االفرتا�صات الرئي�صية ، تت�صمن التايل:

من املفرت�ص اإ�صافة �صعة اإنتاج جديدة تعمل بالغاز يف عام 2016م ، بنف�ص كفاءة ا�صتخدام الوقود يف حمطة الكهرباء وحتلية املياه   l

امل�صتقلة ب�صاللة.

اأي عجز يف �صعة االإنتاج يطراأ خالل املدة من عام 2012م اإىل عام 2016م )املتوقع مبوجب �صيناريو طلب »البديل االأعلى« فقط(   l

يتم مقابلته عن طريق �صعة اإنتاج موؤقتة تعمل بالديزل.

مل يتم ت�صمني مدى تاأثري اإمكانية اال�صترياد اأو الت�صدير »التجاري« من خالل خط الربط مع �صبكة �صركة تنمية نفط عمان )كما هو   l

مو�صح يف البند 2-1 والبند 2-2 اأعاله( يف هذه املرحلة - حلني اأن يتم ذلك فعليًا عندئذ باالإمكان تقليل تقديرات كميات الديزل 

الغاز  تقديرات كميات  زيادة  باالإمكان  و/اأو   ، امل�صتوردة(  الطاقة  املتطلبات من خالل  ا�صتبدال هذه  باالإمكان  )اإذا كان  املطلوبة 

املطلوبة نتيجة لت�صدير الطاقة )بالرغم من اأنه من املرجح اأن هذه الزيادة �صيغطيها التخفي�ص يف ا�صتهالك الغاز يف �صبكة �صركة 

تنمية نفط عمان(.

ويو�صح ال�صكل رقم )17( اأدناه هذه التقديرات ، علمًا باأنه �صيتم حتديثها كجزء من الدرا�صة امل�صار اإليها يف البند )2-3( اأعاله ، على 

اأ�صا�ص حتديد ا�صرتاتيجية ال�صراء املثلى ل�صعة االإنتاج اجلديدة. 

ال�صكل )17( االإحتياجات من الوقود - نظام كهرباء �صاللة
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∫ƒLÉé«L ¿ƒ«∏e Ωƒ«dG ‘ Ö©µe Îe ¿ƒ«∏e
(øÁC’G QƒëŸG)“≈fOC’G πjóÑdG” ≈a Ö∏£dG  - Ωƒ«dG ‘ QÉ¨dG ∑Ó¡à°SG IhQP
 (øÁC’G QƒëŸG)“™bƒàŸG πjóÑdG”≈a Ö∏£dG  - Ωƒ«dG ≈a RÉ¨dG ∑Ó¡à°SG IhQP
(øÁC’G QƒëŸG) “≈∏YC’G πjóÑdG” ≈a Ö∏£dG - Ωƒ«dG ≈a RÉ¨dG ∑Ó¡à°SG IhQP
“≈fOC’G πjóÑdG” ≈a Ö∏£dG - ∂∏¡à°ùŸG OƒbƒdG ‹ÉªLEG
“™bƒàŸG πjóÑdG” ≈a Ö∏£dG - ∂∏¡à°ùŸG OƒbƒdG ‹ÉªLEG
“≈∏YC’G πjóÑdG” ≈a Ö∏£dG - ∂∏¡à°ùŸG OƒbƒdG ‹ÉªLEG
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الفعلي  

2010
2011201220132014201520162017

معدل 

النمو 

%

الطلب املتوقع

اإ�صتهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف اليوم(

7%1.652.031.912.052.322.512.532.67املتو�صط ال�صنوي

8%2.152.652.653.113.553.833.593.8ذروة الطلب اليومي

غ/م------2030اإ�صتهالك وقود ال�صائل )مليون لرت(

اإجمايل اإ�ستهالك الوقود )مليون 

HHV GJ(a
جيجا جول 

24.330.227.429.433.235.936.338.2%7

7%23.629.127.429.433.235.936.338.2غاز

غ/م------0.71.1الوقود ال�صائل

الطلب يف "البديل االأدنى"

اإ�صتهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف اليوم(

4%1.651.961.761.81.932.072.122.22املتو�صط ال�صنوي

6%2.152.582.382.682.933.143.033.18ذروة الطلب اليومي

غ/م------2018اإ�صتهالك وقود ال�صائل )مليون لرت(

اإجمايل اإ�صتهالك الوقود )مليون جيجا جول 

HHV GJ(a24.328.725.225.727.729.630.531.8%4

4%23.62825.225.727.729.630.531.8غاز

غ/م------0.70.7الوقود ال�صائل

الطلب يف "البديل االأعلى"

اإ�صتهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف اليوم(

12%1.652.062.082.853.483.663.523.7املتو�صط ال�صنوي

14%2.152.672.934.234.34.324.925.23ذروة الطلب اليومي

غ/م--21638-2035اإ�صتهالك وقود ال�صائل )مليون لرت(

اإجمايل اإ�صتهالك الوقود )مليون جيجا جول 

HHV GJ(a24.330.829.940.950.353.850.552.9%12

12%23.629.529.940.849.752.450.552.9غاز

غ/م--0.10.61.4-0.71.3الوقود ال�صائل

على اأ�صا�ص القيمة احلرارية االأعلى البالغة 1050 وحدة حرارية بريطانية لكل قدم مكعب قيا�صي
a

ن�صبة  اأقل من  �صنويًا - وهو  يبلغ )%7(  للوقود مبعدل متو�صط  العام  اال�صتهالك  يرتفع  اأن  املتوقع  ، فمن  التقديرات احلالية  ومبوجب 

النمو املتوقع يف الطلب على الكهرباء والبالغ )11%( �صنويًا. ومبوجب �صيناريو طلب » البديل االأدنى« فاإن ا�صتهالك الوقود يرتفع مبعدل 

متو�صط يبع )4%( �صنويًا ، يف حني اأنه يف �صيناريو »البديل االأعلى« ، يزيد مبعدل متو�صط قدره )12%( �صنويًا - ويف كال احلالتني فاإنه 

اأقل من معدل منو الطلب على الكهرباء.

ويعزي انخفا�ص ن�صبة الزيادة يف ا�صتهالك الوقود باملقارنة مع الطلب على الكهرباء اإىل اإ�صافة حمطة الكهرباء وحتلية املياه امل�صتقلة 

ب�صاللة )وهي اأول حمطة تعمل بالتوربينات الغازية بالدائرة املقفلة CCGT يف نظام كهرباء �صاللة. اإن اإ�صافة هذه املحطة �صيرتتب 

عليه حت�صن جوهري يف كفاءة ا�صتخدام الوقود يف ال�صبكة ، ومن املتوقع اأن يوؤدي ذلك اإىل تخفي�ص اإجمايل كمية الوقود امل�صتهلك يف عام 

2012م باملقارنة مع معدل اال�صتهالك يف عام 2011م مبوجب كافة �صيناريوهات الطلب على الكهرباء.

قد يرتفع ا�صتهالك وقود الديزل ب�صكل كبري يف عام 2011م )بن�صبة تبلغ 75% مبوجب �صيناريو طلب »البديل االأعلى«( حيث اأن النمو 

على الطلب يتم الوفاء به جزئيًا من خالل االإنتاج املوؤقت مباكينات الديزل ، وبرغم ذلك فاإنه ما زال ميثل ما ال يزيد عن 4% من اإجمايل 

 .)Energy equivalent( ا�صتهالك الوقود على اأ�صا�ص معادل الطاقة
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وكما ذكرنا �صابقًا ، فقد يكون من املمكن تخفي�ص م�صتوى اال�صتهالك من خالل اال�صترياد »التجاري« من �صبكة �صركة تنمية نفط عمان 

بعد االنتهاء من خط الربط.

اأما ما بعد عام 2011م ، فمن املتوقع ا�صتهالك وقود الديزل مبوجب �صيناريو طلب »البديل االأعلى« فقط. ويف هذا ال�صيناريو ، فاإن اأق�صى 

كمية مطلوبة متاثل الكميات امل�صتخدمة يف عامي 2010م و 2011م ، وبرغم ذلك اأي�صًا فقد يكون باالإمكان تخفي�ص الكميات من خالل 

اال�صترياد »التجاري« من �صبكة �صركة تنمية نفط عمان. كما اأن اإمكانية ا�صتخدام وحدات االإنتاج املوؤقتة التي ت�صتخدم الغاز كبديل ميكن 

اأي�صًا اأن ي�صاهم يف تخفي�ص متطلبات وقود الديزل باأقل من الكميات امل�صار اإليها.

توفر الغاز

كما ذكرنا يف البند )1-7( ، فاإن ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة تت�صاور مع وزارة النفط والغاز ب�صفة منتظمة للتاأكد من توفر الغاز 

م�صتقباًل الإنتاج الطاقة )وما يرتبط بها من حتلية املياه( واأي�صًا لتن�صيق اخلطط امل�صتقبلية.

وتعتزم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه الت�صاور حتديدًا مع وزارة النفط والغاز ب�صاأن نتائج الدرا�صة امل�صار اإليها يف البند )3-2( 

اأعاله ، ومدى توفر الغاز لدعم ا�صرتاتيجية ال�صراء املثلى ل�صعة االإنتاج التي يتم التو�صل اإليها. ومن املرجح اأن ذلك �صوف ينطوي على 

الو�صع يف االعتبار توفري متطلبات اإجمايل كميات الغاز املطلوبة على املدى املتو�صط - يف �صياق املتطلبات العامة املوحدة ل�صبكة الكهرباء 

الرئي�صية )MIS( ونظام كهرباء �صاللة معًا - باالإ�صافة اإىل اإمكانية توفري اإمدادات غاز للمحطة اأو املحطات اجلديدة يف نظام كهرباء 

�صاللة يف حدود عام 2016م وما يليه.
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