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مقدمة خمت�صرة
يت�ضمن هذا البيان التوقعات امل�ستقبلية لل�سنوات ال�سبع القادمة للفرتة (2010م – 2016م) للطلب على الطاقة الكهربائية ومياه
التحلية ،وم�صادر �إنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه ملقابلة الطلب يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISونظام كهرباء �صاللة .وقد مت
�إعداد هذا البيان ون�شره بنا ًء على البند رقم ( )5من الرتخي�ص املمنوح لل�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه (.)OPWP
لقد �أورد بيان ال�سنة املا�ضية غمو�ض ًا وا�ضحاً ،ويعود ذلك �إىل التطورات املالية والإقت�صادية العاملية ،والت�أثري املحتمل لتلك التطورات
على �إقت�صاد ال�سلطنة والطلب على الكهرباء واملياه .ويت�ضح بعد م�ضي �سنة من تلك التطورات على �أن ذلك الت�أثري كان معتد ًال ن�سبياً.
يف حني كان الأثر وا�ضح ًا على �أداء قطاعي ال�صناعة وال�سياحة ذات ال�صلة بالعقارات ،وكذلك العوامل الدافعة للطلب على الكهرباء
مثل النمو ال�سكاين واالزدهار العمراين التي كان لها �أثر ًا يف احلفاظ على معدالت النمو ،حيث حقق �إجمايل الطلب يف ال�شبكة
الرئي�سية ( )MISونظام كهرباء �صاللة منو ًا يقدر بحوايل  %13يف عام 2009م� ،أي حوايل نف�س معدل منو عام 2008م  ،متجاوزا ً
املتو�سط الفعلي للمدى البعيد.
ويف الوقت نف�سه ي�شهد االقت�صاد الكلي ل�سلطنة عمان حت�سن ًا منذ العام املا�ضي رغم تغري م�ستوى �أ�سعار النفط ،وترى ال�شركة
( )OPWPحمدودية خماطر ت�أثري التباط�ؤ االقت�صادي على الطلب يف قطاع الكهرباء واملياه منذ العام املا�ضي ،ونتيجة لهذه
االعتبارات جاءت توقعات الطلب يف هذا البيان لت�سجل زيادة يف ال�سعة الإنتاجية اجلديدة واالحتياجات من م�صادر الوقود.
ويف �ضوء التطورات على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ف�إن درجة الغمو�ض يف التوقعات تبقى مرتفعة ،وتعتزم ال�شركة ()OPWP
موا�صلة تقييم الو�ضع عن قرب ،واتخاذ نهج ًا حذر ًا ن�سبي ًا وعدم املخاطرة بالتقليل من �ش�أن احتياجات امل�ستقبل من م�صادر الطاقة.
ومن هذا ال�سياق ف�إن النقاط الرئي�سية للبيان تتمثل يف الآتي:

الطلب على الكهرباء
•

يتوقع �أن تنمو ذروة الطلب على الكهرباء يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISمن  3424ميجاوات يف عام 2009م �إىل 6043
ميجاوات يف عام 2016م ،لت�سجل زيادة �سنوية تبلغ يف املتو�سط حوايل � ،%8.5أو  374ميجاوات يف ال�سنة ،كما يتوقع �أن
ينمو الطلب ال�سنوي على الطاقة الكهربائية بنف�س املعدل لريتفع من  15.7ترياوات�.ساعة يف عام 2009م �إىل 28.6
ترياوات�.ساعة يف عام 2016م.

•

وفق ًا الفرتا�ضات "البديل الأعلى" ف�إنه يتوقع �أن تنمو ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية يف ال�شبكة الرئي�سية ()MIS
بن�سبة �إ�ضافية تقدر بحوايل � %3سنوي ًا لت�صل �إىل  7315ميجاوات و  34.6ترياوات�.ساعة بحلول عام 2016م.

•

يتوقع �أن تنمو ذروة الطلب على الكهرباء يف نظام كهرباء �صاللة من  297ميجاوات يف عام 2009م �إىل  615ميجاوات
يف عام 2016م ،لت�سجل معدل منو �سنوي يبلغ يف املتو�سط نحو � %11أي بزيادة �سنوية ت�صل �إىل  45ميجاوات ،وبنف�س
املعدل ال�سنوي تنمو الطاقة الكهربائية لرتتفع من  1.7ترياوات�.ساعة يف عام 2009م �إىل  3.6ترياوات�.ساعة يف عام
2016م.
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•

من املتوقع  ،ح�سب "البديل الأعلى" �أن تنمو ذروة الطلب على الكهرباء يف نظام كهرباء �صاللة بن�سبة �سنوية �إ�ضافية
قدرها  %5.6لت�صل �إىل نحو  814ميجاوات و 5.1جيجاوات�.ساعة بحلول عام 2016م.

الطلب على مياه التحلية
•

يتوقع �أن ينمو �إجمايل الطلب على مياه التحلية (املرتبطة ِب�إنتاج الكهرباء) يف املناطق املغطاة بال�شبكة الرئي�سية ()MIS
من  119مليون مرت مكعب يف عام 2009م �إىل  272مليون مرت مكعب بحلول عام 2016م ،وجاء هذا النمو ليعك�س �سيا�سة
احلد من االعتماد على م�صادر املياه اجلوفية ،كما �أنه يعك�س الطلب الناجت من النمو ال�سكاين والتنمية االقت�صادية.

•

من املتوقع �أن يرتفع الطلب على مياه التحلية يف �صاللة واملناطق املحيطة بها من  26مليون مرت مكعب �سنوي ًا يف عام
2009م �إىل  49مليون مرت مكعب �سنوي ًا يف عام 2016م،

االحتياجات الإ�ضافية من �إنتاج الطاقة الكهربائية  /حتلية املياه
•

تقدّر االحتياجات الإ�ضافية من ال�سعة الإنتاجية يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISبني  2900ميجاوات و 4100ميجاوات
بحلول عام 2016م ،على الرغم من �أن ال�سعة الإنتاجية ترتاوح بني  110ميجاوات و 300ميجاوات مطلوبة على املدى
الق�صري ملقابلة الطلب على الكهرباء يف عام 2010م ،وبني  650ميجاوات و  1050ميجاوات ملقابلة الطلب على الكهرباء
يف عام 2011م وذلك قبل توفر الطاقة املبكرة يف عام 2012م من م�شاريع �إنتاج الطاقة الكهربائية (�صحار املرحلة الثانية و
بركاء املرحلة الثالثة وم�شروع الغربة .)IWPP

•

يقدر �أن ت�صل االحتياجات الإ�ضافية من ال�سعة الإنتاجية يف نظام كهرباء �صاللة �إىل  180ميجاوات بحلول عام 2016م.
يف حني �أن ال�شبكة بحاجة �إىل نحو  70ميجاوات من ال�سعة الإنتاجية الإ�ضافية على املدى الق�صري ملقابلة احتياجات عام
2010م و 135ميجاوات ملقابلة احتياجات عام 2011م� ،أي قبل توفر الطاقة املبكرة مل�شروع �صاللة (.)Salalah IWPP

•

يقدر احلد الأدنى لإجمايل االحتياجات الإ�ضافية من مياه التحلية (املرتبطة ب�إنتاج الكهرباء) بنحو � 376ألف مرت مكعب
يومي ًا ( 83مليون جالون يومياً) وذلك فيما يتعلق ب�شبكات �إمدادات املياه الواقعة �ضمن نطاق �شبكة (.)MIS

•

تقدر االحتياجات الإ�ضافية من ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية بالن�سبة �إىل �شبكة �إمدادات مياه "ظفار" وذلك بعد الت�شغيل
املقرر مل�شروع �صاللة امل�ستقل ( )Salalah IWPPنحو � 80ألف مرت مكعب يومي ًا ( 17مليون جالون يومياً) على الأقل
وذلك بحلول عام 2016م.

�إ�سرتاتيجية ال�شراء
•

ت�سعى ال�شركة ( )OPWPومن خالل �إ�سرتاتيجية ال�شراء �إىل:
� -ضمان توفر امل�صادر الكافية ملقابلة الطلب وفق ًا ملعايري �ضمان ال�سعة الإنتاجية املخططة.
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 حت�سني فاعلية الوقود خلف�ض تكلفة الطاقة الكهربائية وحتلية املياه والإنبعاثات امللوثة ،و�أن تعمل املحطات �ضمن كمية الغازاملخ�ص�صة لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به.
 �ضمان حتقيق توازن منا�سب بني قاعدة ال�سعة الإنتاجية للكهرباء وذروتها. حتقيق �أهداف احلكومة املتعلقة بتنويع م�صادر انتاج الكهرباء وذلك بجعل الوقود �ضمن �أحد بدائل خليط الوقود و�إمكانيةتنفيذ م�شاريع الطاقة املتجددة.
•

بد�أت ال�شركة ( )OPWPيف �إجراءات التناف�س لل�شراء خالل عام 2009م واملتمثلة يف الآتي:
 م�شروعان م�ستقالن لإنتاج الطاقة الكهربائية ( )IPPsيف �صحار وبركاء (�صحار املرحلة الثانية وبركاء املرحلة الثالثة)ب�سعة �إنتاجية ترتاوح بني  650ميجاوات �إىل  750ميجاوات لكل منهما ،حيث �أنه من املتوقع �أن يوفر هذان امل�شروعان
�سعة �إنتاجية ت�صل �إىل  800ميجاوات من الطاقة املبكرة وذلك ابتدا ًء من عام 2012م� ،أما الت�شغيل التجاري الكلي
للم�شروعني ف�سيكون بحلول عام 2013م .وقد مت ا�ستالم عطاءات امل�شروعني من ثمان �شركات متناف�سة  ،ويجري
حالي ًا تقييم هذه العطاءات ،ويتوقع �أن يتم �إ�سناد امل�شاريع مع منت�صف عام 2010م.
 �سعة �إنتاجية م�ؤقتة ت�صل �إىل  115ميجاوات ملقابلة العجز الناجت يف عام 2010م يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISوفق ًالبدائل �إتفاقيات �شراء الطاقة للمدى الق�صري املتوقع االنتهاء منها يف �أوائل عام 2010م با�ستخدام تقنيات تعمل بوقود
الديزل �أو /و توربينات غازية ذات الدورة املفتوحة.

•

ال�شركة ( )OPWPب�صدد البدء يف �إجراءات التناف�س لل�شراء خالل عام 2010م:
 �سعة �إنتاجية م�ؤقتة ملقابلة العجز لعام 2011م يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISوفق ًا لبدائل اتفاقيات �شراء الطاقةللمدى الق�صري وذلك باال�ستفادة من وقود الديزل �أو الغاز يف �إنتاج �سعة م�ؤقتة و�سعة �إنتاجية من املحطة العائمة وتوربينات
غازية ذات الدورة املفتوحة.
 تو�سعة و�إعادة تطوير حمطة الغربة لإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه ،مبا يف ذلك �إن�شاء م�شروع جديد م�ستقل لإنتاجالطاقة الكهربائية وحتلية املياه ( )IWPPيف جزء من املوقع احلايل ملحطة الغربة ب�سعة �إنتاجية ت�صل �إىل
حوايل  650ميجاوات و�سعة �إ�ضافية جديدة ملياه التحلية قدرها � 135ألف مرت مكعب يومي ًا ( 30مليون جالون
يومياً) وذلك يف عام 2013م ،وحوايل  400ميجاوات من �إنتاج الطاقة املبكرة يف عام 2012م.
	�إن�شاء حمطة  IWPPيف والية الدقم ب�سعة �إنتاجية تبلغ نحو  1000ميجاوات بني عامي 2015م و 2016م � ،أما املرحلةالأوىل للم�شروع فتبد�أ يف عام 2015م ب�سعة �إنتاجية تبلغ نحو  500ميجاوات.
 تقوم ال�شركة ( )OPWPبدرا�سة اجلدوى االقت�صادية والفنية ب�ش�أن حتويل التوربينات الغازية ذات الدورة املفتوحةالتابعة لكل من حمطات الكامل ومنح والر�سيل �إىل توربينات غازية ذات الدورة املزدوجة ،لت�أمني �سعة �إنتاجية �إ�ضافية
ت�صل �إىل نحو  300ميجاوات بني عامي 2013م و 2014م .ويف حالة ثبوت اجلدوى الإقت�صادية ف�إن
عملية ال�شراء �ستتم يف عام 2010م.
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•

تقوم ال�شركة ( )OPWPخالل عام 2010م بالتحقق من جدوى �إن�شاء حمطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية ب�صور لتعمل يف
�أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز عام 2014م ،و�ست�صل ال�سعة الإنتاجية لهذه املحطة �إىل نحو  400ميجاوات .و�ستكون
ال�سعة مطلوبة يف هذه الفرتة الزمنية فقط �إذا كان الطلب يف ال�شبكة الرئي�سية املرتبطة ينمو مب�ستويات �أعلى من املتوقع .ولكن
حتى مع افرتا�ض البديل املتوقع ف�إنه من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف �إدارة امل�سائل املتعلقة بقيود الوقود.

•

ت�سعى ال�شركة (� )OPWPإىل �إيجاد خيارات ل�شراء �سعات �إنتاجية �إ�ضافية لل�شبكة الرئي�سية املرتبطة من امل�صادر احلالية
غري املتعاقد عليها ،وذلك عن طريق �أنظمة ربط م�شرتكة �أو من م�صادر متجددة كالطاقة ال�شم�سية �أوالرياح �أو التخزين
ال�ضخي (هو الذي يتم يف غري �أوقات الذروة لدعم �إنتاج الطاقة الكهربائية عند ارتفاع الطلب).

•

لقد بد�أت ال�شركة (� )OPWPإجراءات التناف�س  ،ل�شراء �سعة �إنتاجية م�ؤقتة ملقابلة العجز املتوقع يف عامي 2010م و2011م
يف نظام كهرباء �صاللة  ،حول بدائل �إنتاج ال�سعة امل�ؤقتة وذلك با�ستخدام وقود الديزل �أو الغاز �أو توربينات غازية تقع بالقرب
من املرافق القائمة لإنتاج الطاقة الكهربائية والتابعة ل�شركة ظفار للطاقة (.)DPC

•

تقوم ال�شركة ( )OPWPبدرا�سة جمموعة من خيارات ال�سعة الإنتاجية وذلك على املدى البعيد فيما يتعلق بنظام كهرباء
�صاللة للتنفيذ املحتمل يف الفرتة الزمنية من عام 2014م وحتى عام 2016م ،وذلك �إذا ا�ستلزم منو الطلب �ضرورة توفر هذه
ال�سعة الإنتاجية الإ�ضافية.

•

�سوف تقوم ال�شركة ( )OPWPبالت�شاور مع دوائر املياه ب�ش�أن ا�سرتاتيجية ال�شراء التي يجب اتباعها ب�ش�أن الإحتياجات
الإ�ضافية من ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية.

متطلبات الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية  /حتلية املياه
•

يتوقع �أن يرتفع �إجمايل الطلب على وقود �إنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه بال�شبكة الرئي�سية ( )MISمن  198مليون جيجا
جول يف عام 2009م �إىل حوايل  262مليون جيجا جول (يعادل نحو  19.4مليون مرت مكعب قيا�سي يف اليوم من الغاز
الطبيعي) بحلول عام 2016م وذلك بنا ًء على توقعات منو الطلب يف "البديل املتوقع" �أو �إىل  323مليون جيجا جول(يعادل
نحو  23.9مليون مرت مكعب قيا�سي يف اليوم من الغاز الطبيعي ) مبوجب افرتا�ض "البديل الأعلى" ملعدالت النمو.

•

من املتوقع �أن يزيد الطلب على الغاز الالزم لإنتاج الطاقة الكهربائية ومياه التحلية يف نظام كهرباء �صاللة من 20.9
مليون جيجا جول ( 1.5مليون مرت مكعب يومياً) يف عام 2009م �إىل حوايل  32.2مليون جيجا جول ( 2.4مليون
مرت مكعب يومياً) بحلول عام 2016م وذلك ح�سب منو الطلب املتوقع � ،أو �إىل حوايل  48.4مليون جيجا جول (3.6
مليون مرت مكعب يومياً) مبوجب افرتا�ضات "البديل الأعلى" لنمو الطلب.

•

�أكدت وزارة النفط والغاز ( )MOGلل�شركة (� )OPWPإلتزامها بتوفري الغاز على املدى املتو�سط ،وهو كفيل بتغطية
الإحتياجات من الغاز يف البديل املتوقع ،بينما الكميات الإ�ضافية من الغاز واملطلوبة لتغطية الإحتياجات يف "البديل الأعلى"
�ستبقى معتمدة على ت�أكيد الوزارة امل�ستقبلي ،مما �سيرتتب عنه احتمال وجود عجز يف "البديل الأعلى" والذي قد ينتج عنه
احلاجة �إىل ا�ستخدام وقود �آخر يف حالة عدم ت�أكيد وزارة النفط والغاز توفر كميات �إ�ضافية من الغاز� ،أو �إن مل يتم التو�صل
�إىل طريقة خلف�ض معدل ا�ستهالك الغاز �أو �إيجاد بديل له ملقابلة �إحتياجات الغاز.

(Ω2016 - Ω2010) äGƒæ°S - 7 ¿É«H

11 áëØ°U

•

ت�ؤكد ال�شركة ( )OPWPتهيئة امل�شاريع اجلديدة لإنتاج الطاقة وحتلية املياه ( )I(W)PPsوالتي يف الأ�سا�س تعمل بوقود
الغاز لتعمل على وقود الديزل يف الو�ضع االختياري ،و�ستوا�صل ال�شركة يف خف�ض معدل ا�ستهالك الغاز و�إيجاد خيارات �أخرى
بديلة ،كما ت�سعى ال�شركة بذلك �أي�ضا �إىل �إجراء تقييم �إ�ضايف وفق ًا الفرتا�ضات "البديل الأعلى" واال�ستمرار يف التفاو�ض مع
وزارة النفط والغاز حول احتياجات القطاع من الغاز املخ�ص�ص ال�ستخدامات القطاع وما �إذا كان هناك �إمكانية تعزيز تلك
االحتياجات.

وميكن الإطالع على التفا�صيل عن ال�شبكة الرئي�سية ( )MISونظام كهرباء �صاللة يف الق�سم ( )1و الق�سم (� )2أدناه،
كما �أن ال�شركة ( )OPWPتن�شر معلومات �إ�ضافية حول قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف موقعها االليكرتوين

www.omanpwp.co.om

و�سيتم ن�شر البيان ال�سنوي لل�شركة لل�سبع �سنوات القادمة (2011م2017-م) يف دي�سمرب 2010م.
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الق�سم الأول :
ال�شبكة الرئي�سية املرتبطة
ال�شبكة الرئي�سية املرتبطة ( )MISتغطي حمافظتي :م�سقط والربميي ومعظم مناطق  :الباطنة والداخلية وال�شرقية
والظاهرة ،وتقدم خدماتها لنحو � 500ألف م�ستهلك للكهرباء.
وت�شمل ال�شبكة عدد من املرافق لإنتاج الطاقة متلكها وت�شغلها �شركات خمتلفة وتت�ضمن �شبكة نقل رئي�سية بجهد 132/220
ك.ف .متلكها وت�شغلها ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء ()OETC؛ وثالث �شبكات للتوزيع متلكها وت�شغلها �شركة م�سقط
لتوزيع الكهرباء( )MEDCو�شركة مزون للكهرباء ( )MZECو�شركة جمان للكهرباء ( .)MJECوتعمل هذه ال�شركات
الثالث كـ�شركات مرخ�صة بتزويد الكهرباء للم�ستهلكني احلاليني واجلدد يف املناطق املحددة لهم وترتبط �شبكة ()MIS
حاليا بنظام كهرباء �شركة تنمية نفط عمان ( )PDOوقريب ًا �سيتم ربطها مع نظام كهرباء �إمارة �أبوظبي ،وهناك عدد
من حمطات توليد الطاقة املرتبطة بـ�شبكة ( )MISتنتج مياه حتلية بالإ�ضافة �إىل الكهرباء وذلك لتلبية احتياجات "دوائر
املياه" من مياه التحلية والتي بدورها تقوم بتزويد م�ستهلكي املياه ،وت�شمل هذه الدوائر كل من الهيئة العامة للكهرباء واملياه
( )PAEWو�شركة جمي�س للخدمات ال�صناعية (.)MISC
ويتلخ�ص دور ال�شركة ( )OPWPيف �إعداد التوقعات الإجمالية لالحتياجات من الكهرباء ومياه التحلية من �شركات تزويد
الكهرباء ودوائر املياه املرخ�صة ،وال�شراء االقت�صادي باجلملة للكهرباء ومياه التحلية املطلوبة من حمطات التوليد والتحلية
املرتبطة بـ�شبكة ( ،)MISكما يتعني على ال�شركة �ضمان توفر م�صادر الطاقة الكافية لتلبية الطلب على الكهرباء لل�شركات
املرخ�ص لها بالتزويد وما يتفق مع ال�شراء االقت�صادي من �إنتاج املياه ملقابلة طلب "دوائر املياه".

  1-1الطلب على الكهرباء
الطلب املتوقع
من املتوقع �أن تنمو ذروة الطلب على الكهرباء يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISمن  3424ميجاوات يف عام 2009م �إىل  6043ميجاوات يف عام
2016م ،مبعدل منو �سنوي يبلغ يف املتو�سط نحو  ،%8.5وبزيادة �سنوية ت�صل �إىل  374ميجاوات يف ال�سنة ،كما يتوقع �أن ينمو الطلب ال�سنوي
على الطاقة الكهربائية بنف�س املعدل لريتفع من  15.7ترياوات�.ساعة يف عام 2009م �إىل  28.6ترياوات�.ساعة يف عام 2016م.
ومن اجلدير بالذكر ،فقد �سجل �صايف الطلب على الكهرباء يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISنحو  3500ميجاوات يف 2009/6/1م نتيجة
الطلب الإ�ستثنائي غري املتوقع من �أحد كبار امل�ستهلكني يف قطاع ال�صناعة ،بينما يف  2009/5/31بلغ الطلب يف ال�شبكة الرئي�سية
( )MISنحو  3424ميجاوات والذي ميثل ذروة الطلب يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISوامل�ستخدم لأغرا�ض هذا البيان.
وقد جاء هذا النمو نتيجة ملا يلي:
•

ا�ستمرارية النمو "االعتيادي" يف كل املناطق نتيجة النمو ال�سكاين وارتفاع عدد الأ�سر وارتفاع دخل الفرد بالإ�ضافة �إىل ت�سارع
وترية التنمية االقت�صادية بوجه عام .ويتوقع �أن ت�سجل املنطقة التي تغطيها �شركة مزون للكهرباء (� )MZECأعلى معدالت
النمو.
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•

الزيادة املطردة للطلب الناجت عن �إن�شاء امل�شاريع ال�صناعية اجلديدة خا�صة يف ميناء �صحار ال�صناعي – يف منطقة
خدمات الكهرباء التابعة ل�شركة كهرباء جمان (.)MJEC

•

الزيادة املطردة للطلب الناجت عن �إن�شاء امل�شاريع ال�سياحية اجلديدة وخا�صة املناطق التي تغطيها �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء
( )MEDCيف م�سقط ،و �شركة كهرباء مزون( )MZECيف منطقة الباطنة جنوب .و

•

التو�سع املتوقع يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISوامتداد خدماتها �إىل والية الدقم باملنطقة الو�سطى بنهاية فرتة ال�سبع �سنوات القادمة.

ت�شكل املنطقة التي تقوم بتغطيتها �شركة ( )MEDCوعلى مدى الفرتة من عام 2010م وحتى عام 2016م � ،أعلى ن�سبة من حيث
الطلب والتي ت�ضم حوايل  %44من �إجمايل الطلب على ال�سعة الإنتاجية للطاقة الكهربائية  ،وتقدر ن�سبة الطلب على ال�سعة الإنتاجية
للطاقة الكهربائية فيما يتعلق باملناطق التي تقوم بتغطيتها ( )MZECحوايل  ٪ 33و�شركة (.٪ 23 )MJEC
وال�شكل (� )1أدناه يو�ضح الطلب ال�سنوي املتوقع للطاقة وال�سعة الكهربائية حتى عام 2016م وم�ساهمة كل عامل من تلك العوامل
املحددة �أعاله يف زيادة الطلب .وتت�ضمن هذه التوقعات الفاقد يف نظام النقل والذي يقدر بن�سبة  ،%2غري �أنها ال تت�ضمن اال�ستهالك
الداخلي ملحطات الكهرباء (والتحلية).

ال�شكل (  :)1ال�شبكة الرئي�سية ( :)MISالطلب املتوقع على الطاقة الكهربائية
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يرتفع معدل الطلب املتوقع من الكهرباء يف هذا البيان مقارنة مع املتوقع يف البيان ال�سابق لعام 2009م ،ويعك�س ذلك �إىل املراجعة
الدورية مليزان الإحتماالت امل�صاحبة للتباط�ؤ الإقت�صادي يف املدى الق�صري و�أثره على حجم الطلب من الكهرباء وعلى معدالت النمو
يف ال�سنوات الأخريه.

الطلب يف  "البديل الأعلى"
بالرغم من �أن التوقعات يف ال�شكل ( )1تعك�س التوقعات احلالية لنمو الطلب� ،إال �أن ال�شركة ( )OPWPتتوقع تنمية �صناعية كبرية
يف منطقة ميناء �صحار ال�صناعي و منطقتي �صور والدقم .ف�ضال عن التطورات اجلديدة املتعلقة بال�سياحة يف منطقة الباطنة جنوب
ومناطق مبحافظة م�سقط  ،كل ما �سبق بالإ�ضافة �إىل االفرتا�ضات املتعلقة بالنمو املرتفع للطلب ميكن �أن ي�ضيف نحو  1272ميجاوات
�إىل ذروة الطلب بحلول عام 2016م كما هو مبني يف افرتا�ضات " البديل الأعلى" واملو�ضح يف ال�شكل (� )2أدناه .ويورد ال�شكل (� )2أدناه
حتلي ًال مف�ص ًال للعوامل الرئي�سية املرتبطة بزيادة الطلب ،ويبلغ متو�سط النمو ال�سنوي لهذا التوقع  .٪11.5وتت�ضمن هذه التوقعات
لت�شمل الفاقد يف نظام النقل والذي يقدر بن�سبة  ٪ 2.5ولكن ال ت�شمل اال�ستهالك الداخلي ملحطات الكهرباء (والتحلية).

ال�شكل ( :) 2ال�شبكة الرئي�سية ( :)MISالطلب املتوقع على الطاقة الكهربائية يف "البديل الأعلى"
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املتو�سط ال�سنوي 	
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
(ميجاوات)
ملعدل النمو
									
الطلب  وي�شمل الزيادة يف%11.5 	 7,315    	 6,859  	 6,342  	 5,849  	 5,389  	 4,733    	 3,964    	 3,424    	:
2,870 2,463 2,082 1,710 1,356 858
407
		
النمو «العادي»
556
556
556 463 390 358
97
امل�شاريع ال�صناعية اجلديدة		
342
313
280 252 219
92
35
امل�شاريع ال�سياحية اجلديدة		
123
103
		
تنمية منطقة الدقم
غ.م
725
682 485 501 194
70
التغري من البيان ال�سابق 		
%12.0 34,602 32,444 30,000 27,669 25,375 22,180 18,402 15,721
الطاقة (جيجا وات � .ساعة)
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ارتفع الطلب يف "البديل الأعلى" مقارنة باملتوقع يف البيان ال�سابق لعام 2009م 2015 -م .والذي يعك�س التحفظ يف تقديرات ال�شركة
( )OPWPملعدالت النمو املتوقعة ،وذلك �إذا ما مت الإبقاء على م�ؤ�شرات ال�سنوات القليلة املا�ضية كما هي.
وترى ال�شركة (� ،)OPWPأن حتقيق حجم الطلب يف "البديل الأعلى" يعتمد �إىل حد بعيد على مدى حت�سن االقت�صاد العاملي والو�ضع
املايل الراهن .وعليه ف�إن ال�شركة ( )OPWPتعتزم مراقبة الو�ضع احلايل عن قرب وذلك بهدف تقييم التقديرات الواردة يف "البديل
الأعلى".

ال�صادرات �إىل �أنظمة الربط الكهربائي
ترتبط ال�شبكة الرئي�سية ( )MISيف ال�سلطنة مع نظام كهرباء �شركة تنمية نفط عمان ( )PDOبوا�سطة خط جهد  132ك.ف .ومن
املتوقع �أن ترتبط قريب ًا مع �شبكة كهرباء �إمارة �أبوظبي بوا�سطة خط جهد  220ك.ف ،والذي �سيكون متهيد ًا مل�شروع الربط الكهربائي
بني �أنظمة كهرباء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.
بالإ�ضافة �إىل فاعلية الفوائد املرجوة من خالل تبادل االحتياطي من حمطات الإنتاج؛ ف�إن هذا الربط �سيتيح فر�صة لعملية ت�صدير
الطاقة الكهربائية ب�صورة جتارية والتي بدورها �ستعزز الطلب على م�صادر �إنتاج الطاقة يف ال�شبكة الرئي�سية (.)MIS
مع العلم ب�أنه مل يتم االتفاق حتى الآن على �أي ترتيبات للت�صدير التجاري �إىل كل من �شركة تنمية نفط عمان �أو �إمارة �أبوظبي ،ووفق ًا
لذلك ف�إن التوقعات احلالية للطلب على الكهرباء (امل�شار �إليها �سابقاً) تت�ضمن احتياجات ال�شبكة الرئي�سية ( )MISمن ال�سعة
الإنتاجية للطاقة الكهربائية حملي ًا فقط.

 2 -1م�صادر �إنتاج الطاقة الكهربائية
ال�سعة الإنتاجية املتعاقد عليها
�إن ال�سعة الإنتاجية املتعاقد عليها حالي ًا يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISتقدر بحوايل  3726ميجاوات يف عام 2010م� ،إال �أنه يتوقع �أن
تنخف�ض ال�سعة الإنتاجية لل�شبكة نف�سها لت�صل �إىل  3330ميجاوات بحلول عام 2016م ،وذلك نتيجة خلروج بع�ض الوحدات يف حمطة
وادي اجلزي و حمطة الغربة عن اخلدمة مع انتهاء فرتة التعاقد.
ويو�ضح ال�شكل( )3التايل ملخ�ص ال�سعة الإنتاجية املتعاقد عليها للمحطات عند درجة حرارة  45درجة مئوية واملتماثلة مع درجة
حرارة ذروة ال�صيف.
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ال�شكل ( :)3ال�شبكة الرئي�سية ( :)MISال�سعة الإنتاجية املتعاقد عليها
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2015
2014
2013
2012 2011
2010 2009
(ميجاوات)
ال�سعة الكهربائية املتعاقد عليها								
237
237
279
475
475
475
482
كهرباء وحتلية الغربة
687
687
687
687
687
687
684
كهرباء الر�سيل
143
227
227
300
300
300
290
كهرباء وادي اجلزي
273
273
273
273
273
273
279
كهرباء منح
283
283
283
283
283
283
282
كهرباء الكامل
434
434
434
434
434
434
434
كهرباء وحتلية بركاء 1 -
590
590
590
590
590
590
590
كهرباء وحتلية �صحار
683
683
683
683
683
683
683
كهرباء وحتلية بركاء 2 -
3,330 3,414 3,456 3,726 3,726 3,726 3,724
�إجمايل ال�سعة املتعاقد عليها
395312270وحدات خارج اخلدمة  (الرتاكمي)	 	 	 		


2016
237
687
143
273
283
434
590
683
3,330
395-

ال�سعة الإنتاجية غري املتعاقد عليها
بالإ�ضافة �إىل ال�سعة الإنتاجية املتعاقد عليها واملبينة �أعاله ،ف�إن هناك عدد ًا من م�صادر الإنتاج الأخرى التي ميكن لل�شركة ()OPWP
اال�ستفادة منها (وذلك �إذا ما مت التعاقد عليها) خالل ال�سنوات ال�سبع القادمة (2010م 2016 -م) ومنها:
•

متديد فرتة عمل بع�ض الوحدات اخلارجة عن التعاقد يف حمطتي الغربة ووادي اجلزي ( ويعتمد ذلك على فاعلية وواقعية
تلك الوحدات �إذا ثبت جدواها الإقت�صادي ب�ش�أن متديد تلك الفرتة �إىل ما بعد فرتة التعاقد احلالية).

•

توفر �سعة الإنتاج الإ�ضافية املتعاقد عليها يف بع�ض املحطات.

•

ال�سعة الكهربائية الفائ�ضة من بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�صناعية (ومنها م�صهر الأملنيوم ب�صحار).
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ويتوقع �أن ت�ضيف هذه امل�صادر �سعة �إنتاجية ت�صل �إىل نحو  400ميجاوات يف عام 2010م ،وترتفع �إىل نحو  780ميجاوات يف عام
2016م ،لريتفع �إجمايل ال�سعة الإنتاجية املتاحة لل�شركة (� )OPWPإىل نحو  4100ميجاوات يف الفرتة من عام 2010م وحتى عام
2016م .وال�شكل (� )4أدناه يو�ضح تطور ال�سعة الإنتاجية املتعاقد وغري املتعاقد عليها خالل الفرتة (2010م – 2016م).

ال�شكل ( :)4ال�شبكة الرئي�سية ( :)MISال�سعة الإنتاجية املتعاقد وغري املتعاقد عليها
É¡«∏Y óbÉ©àŸG á©°ùdG ‹ÉªLEG
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2015
2014
2013
2012 2011
2010
2009
(ميجا وات)
خارج ال�سعة املتعاقد عليها								 :
238
238
197
حمطة كهرباء وحتلية الغربة
157
73
73
حمطة كهرباء وادي اجلزي
							
الإ�ضافات فوق ال�سعة املتعاقد عليها:
15
15
15
15
15
20
20
حمطة كهرباء وحتلية �صحار
14
14
14
14
حمطة كهرباء الكامل
								
ال�سعة الفائ�ضة من قطاع ال�صناعة :
20
20
20
20
20
20
20
�شركة عمان للتعدين
50
50
50
50
50
50
ال�شركة العمانية للم�صايف والبرتوكيماويات 50
300
300
300
300
300
300
300
م�صنع �صحار للأملنيوم
780
696
655
399
399
404
404
�إجمايل ال�سعة غري املتعاقد عليها
3,330
3,414
(�إجمايل ال�سعة املتعاقد عليها  -من ال�شكل 3,456 3,726 3,726 3,726 3,724 )3
4,110
4,110
4,111 4,125 4,125 4,130 4,128
�إجمايل ال�سعة 	
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2016
238
157
15
20
50
300
780
3,330
4,110
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الواردات من �أنظمة الربط الكهربائي
كما هو مبني �سابقاً ،ف�إن ال�شبكة الرئي�سية ( )MISيف ال�سلطنة ترتبط مع نظام كهرباء �شركة ( ،)PDOومع �شبكة كهرباء �إمارة
�أبوظبي .والذي �سيُعزز من فاعلية ال�شبكة ،وذلك من خالل التبادل االحتياطي ،بالإ�ضافة �إىل امكانية ا�ستريادالطاقة الكهربائية
جتارياً.
ومن املتوقع �أن تبلغ م�ساهمة الربط الكهربائي مع نظامي  PDOو�إمارة �أبوظبي نحو  70ميجاوات (من ال�سعة املتعاقد عليها) و 600
ميجاوات (حمدودة حتى  170ميجاوات من ال�سعة املتعاقد عليها لعام 2010م) على التوايل.
كما �سيعمل هذا الربط يف تعزيز االمدادات يف ال�شبكة الرئي�سية املرتبطة خالل الفرتة من عام 2010م حتى عام 2016م� ،شريطة
توفر فائ�ض الإنتاج يف ال�شبكة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك تعتزم ال�شركة ( )OPWPدرا�سة امكانية ا�سترياد الطاقة جتاري ًا من �شبكة الربط
مع �إمارة �أبوظبي كجزء من ا�سرتاتيجيتها العامة لل�شراء من م�صادر الإنتاج ,وقد يكون هذا �إما من خالل التبادل التجاري �أو م�ساهمة
يف ال�سعة املتعاقد عليها �أو الإثنني معا.

  3-1االحتياجات الإ�ضافية من ال�سعة الإنتاجية
يتعني على ال�شركة ( )OPWPالت�أكد من توفر م�صادر الإنتاج الكافية ملقابلة التوقعات امل�ستقبلية للطلب على الكهرباء ،مما يتطلب
توفري احلد الأدنى من ال�سعة الإنتاجية الكافية لتغطية ذروة الطلب ال�سنوي .ولقد حددت هيئة تنظيم الكهرباء معايري �ضمان ال�سعة
الإنتاجية لل�شبكة الرئي�سية ( )MISوالتي ت�أخذ يف عني االعتبار الطلب املتوقع وفاعلية وكفاءة الإنتاج وتوزيع الأحمال وذلك من خالل
معدل الفاقد يف الأحمال (واملعروف بـ " )"LOLHوالذي ينبغي �أن ال يتجاوز � 24ساعة يف ال�سنة.
وللعمل بتلك املتطلبات ف�إن ال�شركة ( )OPWPبحاجة �إىل التعاقد و�إيجاد م�صادر �إنتاج كافية ل�ضمان توفر ال�سعة ملقابلة الطلب خالل
�أي �سنة من �سنوات البيان وعدم جتاوز الـ � 24ساعة من معدل الفاقد يف الأحمال "."LOLH
ولهذه الأغرا�ض يتم اعتبار ال�سعات االنتاجية املتعاقد عليها فقط .بينما لن تعترب ال�سعات غري املتعاقد عليها يف مقابلة معايري �ضمان
ال�سعة الإنتاجية ( )LOLHبل �ست�ساهم بوجه عام يف تزويد ال�شبكة بالأمان لأي حاالت قد تطر�أ عليها.
�إ�ستناد ًا �إىل توقعات الطلب وال�سعة الإنتاجية املتعاقد عليها حالي ًا مت تقدير معدل العجز يف ال�سعة الإنتاجية للطاقة الكهربائية ومعدل
عدد �ساعات الفاقد يف الأحمال ( )LOLHدون �إ�ضافة ال�سعة الإنتاجية اجلديدة  ،ويزيد معدل عدد تلك ال�ساعات خالل الفرتة ما
بني (2010م – 2016م) كما هو مو�ضح يف ال�شكل ( )5الآتي:

(Ω2016 - Ω2010) äGƒæ°S - 7 ¿É«H
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  ال�شكل ( :)5ال�شبكة الرئي�سية ( :)MISالعجز املتوقع يف ال�سعة الإنتاجية ومعدل ()LOLH
É¡«∏Y óbÉ©àŸG á©°ùdG ‹ÉªLEG
É¡«∏Y óbÉ©àŸG ÒZh óbÉ©àŸG á©°ùdG ‹ÉªLEG
™bƒàŸG Ö∏£dG
LOLH - "≈∏YC’G πjóÑdG" ‘ Ö∏£dG
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ويو�ضح ال�شكل (� )5أعاله  ،ومن غري م�صادر الإنتاج الإ�ضافية  ،على �أن معدل عدد �ساعات الفاقد ( )LOLHمل يتم مقابلته خالل
َّ
ال�سنوات من عام 2010م �إىل عام 2016م ،وذلك بالن�سبة �إىل كل من توقعات الطلب يف البديل املتوقع �أو "البديل الأعلى" مما يبني
ذلك حاجة ال�شركة ( )OPWPللتعاقد على م�صادر �إنتاجية �إ�ضافية لتكون متاحة يف فرتة ال�سبع �سنوات التي يقوم بتغطيتها هذا
البيان .ويتوقع �أن يتجاوز معدل (� 24 )LOLHساعة خالل الفرتة ما بني (2010م2016-م) ،حيث يعد م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا بعدم كفاية
حجم ال�سعة الإنتاجية املتوفرة يف تلك ال�سنة.
وترى ال�شركة (� )OPWPضرورة التعاقد على �سعة �إنتاجية �إ�ضافية ت�صل �إىل  2900ميجاوات كحد �أدنى بحلول عام 2016م ،وذلك
بنا ًء على الطلب املتوقع ،على �أن تعزز تلك بـ  1150ميجاوات وفق ًا الفرتا�ضات "البديل الأعلى" ،ويبني ال�شكل ()6الآتي الرتاكم
ال�سنوي لتلك االحتياجات.
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ال�شكل ( :)6ال�شبكة الرئي�سية ( :)MISاالحتياجات الإ�ضافية من ال�سعة الإنتاجية
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"≈∏YC’G πjóÑdG" ‘ áHƒ∏£ŸG á«aÉ°VE’G á©°ùdG
LOLH - "≈∏YC’G πjóÑdG" ‘ Ö∏£dG
"≈∏YC’G πjóÑdG" ‘ Ö∏£dG

2014
2013
2012 2011
احلد الأدنى من ال�سعة الإ�ضافية املطلوبة (ميجاوات) 2010
							
2,100 1,700 1,150
650
110
�إجمايل ال�سعة املطلوبة يف "البديل املتوقع"
3,000 2,450 1,750 1,050
300
		
�إجمايل ال�سعة املطلوبة يف "البديل الأعلى"

2015

2016

2,500
3,550

2,900
4,100

ويت�ضمن البند ( )8-1الحق ًا �إ�سرتاتيجية ال�شركة ( )OPWPب�ش�أن �شراء م�صادر الإنتاج الإ�ضافية.

  4-1الطلب على مياه التحلية
يتوقع �أن ينمو �إجمايل الطلب ال�سنوي على مياه التحلية (املياه املرتبطة ب�إنتاج الكهرباء) يف املناطق املغطاة بخدمات ال�شبكة الرئي�سية
( )MISمن  119مليون مرت مكعب �سنوي ًا يف عام 2009م �إىل  272مليون مرت مكعب �سنوي ًا يف عام 2016م ،مبعدل منو �سنوي تبلغ
ن�سبته يف املتو�سط نحو .%13
وت�أتي هذه الزيادة نتيجة:
•

الطلب الناجت من النمو ال�سكاين والتنمية االقت�صادية واالجتماعية املت�سارعة.

•

التوجه الرامي �إىل احلد من االعتماد على م�صادر املياه اجلوفية يف معظم املناطق.

ولقد قامت اجلهات الر�سمية املعنية بقطاع املياه "دوائر املياه" كالهيئة العامة للكهرباء واملياه ومكتب تطوير �صحار و �شركة جمي�س
للخدمات ال�صناعية بتقدمي توقعاتها امل�ستقبلية للطلب على مياه التحلية لل�سنوات القادمة والتي مت ت�صنيفها �إىل خم�س مناطق لتعك�س
�شبكات �إمدادات املياه وذلك على النحو التايل:
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•

�شبكة �إمدادات مياه "م�سقط" :وتقوم �شبكة التزويد من الغربة بتغطية بع�ض الواليات التابعة ملحافظة م�سقط ويتم
تزويدها باملياه عن طريق حمطة الغربة لتحلية املياه.

•

�شبكة �إمدادات مياه "م�سقط" :وتقوم �شبكة التزويد من بركاء بتغطية والية ال�سيب يف حمافظة م�سقط ومنطقة الباطنة جنوب
واملنطقة الداخلية ،ويتم تزويدها باملياه عن طريق حمطتي بركاء لتحلية املياه.

•

�شبكة �إمدادات مياه "�صحار" :و ت�شمل منطقة �شمال الباطنة ومنطقة الظاهرة وحمافظة الربميي ،ويتم تزويدها باملياه عن
طريق حمطة �صحار لتحلية املياه.

•

�شبكة �إمدادات مياه "ال�شرقية" :وت�شمل كافة واليات املنطقة ال�شرقية ،ويتم تزويدها باملياه عن طريق حمطة �صور لتحلية
املياه.

•

�شبكة �إمدادات مياه "الدقم" :وت�شمل املنطقة الو�سطى ،ويتم تزويدها باملياه عن طريق وحدات م�ستقلة لتحلية املياه يف
�أماكن متفرقة من املنطقة ،وتقوم �شركة ( )RAECب�إدارة هذه الوحدات.

وي�أتي التغري يف التوقعات امل�ستقبلية للطلب على املياه مقارنة بالتوقعات ال�سابقة نتيجة الدرا�سة اجلديدة التي �أجرتها الهيئة العامة
للكهرباء واملياه يف عام 2009م والتي اعتمدت فيها على �إفرتا�ضات لعدد ال�سكان ومعدالت منو الطلب.
وتعرف ذروة الطلب ملياه التحلية باملتو�سط اليومي للطلب خالل �شهر الذروة من العام ،ويتوقع ان يبلغ نحو  1.25مرة من املتو�سط
اليومي للطلب .وقد مت الأخذ ببديل "ميثل ال�سكان غري العمانيني نحو  %40من �إجمايل ال�سكان" وعليه يتوقع �أن ت�صل ذروة الطلب
على مياه التحلية �إىل � 283ألف مرت مكعب يومي ًا يف �شبكة التزويد من الغربة  ،و� 327ألف مرت مكعب يومي ًا يف �شبكة التزويد من بركاء،
و� 236ألف مرت مكعب يومي ًا يف �شبكة �إمدادات مياه �صحار ،و � 82ألف مرت مكعب يومي ًا يف �شبكة �إمدادات مياه ال�شرقية ،و� 31ألف مرت
مكعب يومي ًا يف �شبكة �إمدادات مياه الدقم وذلك بحلول عام 2016م.
ال�شكل ( )7التايل يلخ�ص �إجمايل الطلب وذروة الطلب على مياه التحلية موزعة ح�سب �شبكات املياه اخلم�س:

ال�شكل ( :)7ال�شبكة الرئي�سية ( :)MISالطلب املتوقع ملياه التحلية
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* 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009املتو�سط ال�سنوي 	
(�ألف مرت مكعب يومياً )
ملعدل النمو
									
										
ذروة الطلب :
%8.8 283 283
267 252 237
223 211 157
�شبكة التزويد من الغربة
%20.0 327 323
293 267 243
221 201
91
�شبكة التزويد من بركاء
%12.1 236 230
201 184 170
150 132 106
�شبكة امدادات مياه «�صحار»
%12.9
82
81
72
64
57
50
45
35
�شبكة امدادات مياه «ال�شرقية »
%13.2
928 916
834
767
706
645 588
389
املجموع
%12.5
272 268
243
224
207
188 172
�إجمايل الطلب ال�سنوي (مليون مرت مكعب �سنوياً) 119
%12.0
31
30
26
22
19
16
14
�شبكة امدادات مياه «الدقم» 		
*بيانات فعلية

وكما هو مبني يف "درا�سة توقعات الطلب يف املناطق التي تغطى بخدمات الهيئة العامة ( ")PAEWال�صادرة يف يوليو عام 2009م
واملعدة من قبل الإ�ست�شاري موت مكدونالدز ،ف�إن توقعات الطلب املذكورة �أعاله متثل �إجمايل الطلب الذي يتزامن مع اكتمال �شبكة
�إمدادات املياه.

 5-1م�صادر حتلية املياه
يتم تزويد �شبكة �إمدادات مياه "م�سقط" مبياه التحلية عن طريق �شبكتي التزويد باملياه وهما من حمطة الغربة للطاقة والتحلية
وحمطتي بركاء للطاقة والتحلية (املرحلة الأوىل والثانية).
ت�صل ال�سعة الإنتاجية احلالية ملحطة الغربة من مياه التحلية �إىل حوايل � 182ألف مرت مكعب يومي ًا �أي ما يقارب ( 40مليون جالون
يومياً) .ويتوقع بعد �صيف عام 2009م خروج وحدتني عن اخلدمة من بني �سبع وحدات تقوم بتحلية املياه يف حمطة الغربة وذلك ب�سعة
انتاجية ي�صل جمموعها �إىل � 44ألف مرت مكعب يومي ًا ( 9.7مليون جالون يومياً) .يف حني وافقت ال�شركة ( )OPWPمبدئي ًا على
متديد فرتة التعاقد بهذه الوحدات حتى نهاية عام 2012م .وبذلك �سيبقى �إجمايل ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية يف حمطة الغربة عند
� 182ألف مرت مكعب يومي ًا حتى عام 2012م� ،أما فيما يتعلق بعام 2013م و�صاعد ًا ف�ستبد�أ ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية بالرتاجع لت�صل
�إىل � 138ألف مرت مكعب يومياً .وتدرك ال�شركة (� )OPWPأن الهيئة العامة للكهرباء واملياه( )PAEWتقوم برتكيب �سعة �إنتاجية
م�ؤقتة لتحلية املياه قدرها � 23ألف مرت مكعب يومي ًا ( 5مليون جالون يومياً) يف حمطة الغربة ،وبنا ًء على معطيات الربنامج الزمني
الأخري� ،ستكون هذه ال�سعة الإنتاجية متاحة يف �صيف عام 2010م وحتى عام 2013م .وبذلك ي�صل �إجمايل ال�سعة الإنتاجية ملياه
التحلية يف �شبكة �إمدادات مياه "م�سقط" :امل�ستمدة من �شبكة الغربة �إىل حوايل � 205آالف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2010م ،وتنخف�ض
�إىل � 138ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2016م.
ت�صل ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية يف حمطة بركاء املرحلة الأوىل �إىل حوايل � 91ألف مرت مكعب يومي ًا ( 20مليون جالون يومياً)،
و�ستعزز هذه ال�سعة يف عام 2010م ب�سعة �إنتاجية ت�صل �إىل � 120ألف مرت مكعب يومي ًا ( 26.4مليون جالون يومياً) نتيجة لت�شغيل
حمطة بركاء املرحلة الثانية .وبذلك ي�صل �إجمايل ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية يف �شبكة �إمدادات مياه " م�سقط " :وامل�ستمدة من
�شبكة التزويد من بركاء �إىل حوايل � 211ألف مرت مكعب يومي ًا ( 46.4مليون جالون يومياً) يف عام 2010م .وقد مت التعاقد مع ال�شركة
( )OPWPل�شراء �إجمايل هذه ال�سعة وبيعها �إىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه (.)PAEW
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تقوم حمطة �صحار للطاقة والتحلية بتزويد �شبكة �إمدادات مياه "�صحار"؛ ب�سعة �إنتاجية من مياه التحلية تبلغ نحو� 150ألف مرت مكعب
يومياً .وقد مت التعاقد مع ال�شركة ( )OPWPل�شراء �إجمايل هذه ال�سعة وبيعها �إىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه ( )PAEWو�شركة
جمي�س للخدمات ال�صناعية (.)MISC
ويتم يف �شبكة امدادات مياه "ال�شرقية" حالي ًا توفري املياه من خالل حمطة حتلية �صور ب�سعة �إنتاجية ت�صل �إىل � 80ألف مرت مكعب
يومياً .ويقت�صر �إنتاج هذه املحطة على مياه التحلية فقط وغري مرتبط ب�إنتاج الكهرباء ،وعليه يتم بيع �إجمايل الناجت وب�صورة مبا�شرة
�إىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه ( )PAEWولي�س �إىل ال�شركة (.)OPWP
ويو�ضح ال�شكل ( )8التايل ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية احلالية واجلديدة يف �شبكات امدادات املياه الأربع وهي ("م�سقط" :الغربة
و"م�سقط" :بركاء و"�صحار" و"ال�شرقية") .وبذلك يبلغ �إجمايل ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية بالن�سبة �إىل �شبكات امدادات املياه
الأربع التي تقوم ال�شبكة الرئي�سية ( )MISبتغطيتها � 646ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2010م ويرتاجع �إىل � 579ألف مرت مكعب يومي ًا
بحلول عام 2016م ،وذلك خلروج بع�ض الوحدات عن اخلدمة مع انتهاء فرتة التعاقد.

ال�شكل ( :)8ال�شبكة الرئي�سية ( :)MISال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية احلالية
"á«böûdG" √É«e äGOGóeEG áµÑ°T
AÉcôH øe ójhõàdG áµÑ°T






























































































Ωƒ«dG ‘ Ö©µe Îe ∞dCG

24 áëØ°U



(»ªcGÎdG) ¢ü≤ædG
"QÉë°U" √É«e äGOGóeEG áµÑ°T
IÈ¨dG øe ójhõàdG áµÑ°T

(Ω2016 - Ω2010) äGƒæ°S - 7 ¿É«H

		

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(�ألف مرت مكعب يومياً)
ال�سعة املتوفرة:
�شبكة التزويد من الغربة:
138 138 138
138 182 182
182 182
حمطة كهرباء وحتلية الغربة 		
- 22.7 22.7 22.7 22.7
		
وحدة طواريء لإنتاج  5مليون جالون يوميا
67- 67- 6744		
النق�ص (الرتاكمي)
138
138 138
161
205
205
205 182
		
املجموع
										
�.شبكة التزويد من بركاء:
91
91
91
91
91
91
91
91
حمطة كهرباء وحتلية بركاء 		 1
120 120 120
120 120 120
120 120
حمطة كهرباء وحتلية بركاء 		 2
211
211 211
211
211
211
211 211
		
املجموع
�شبكة امدادات مياه "�صحار"									 :
150 150 150
150 150 150
150 150
حمطة كهرباء وحتلية �صحار 		
150
150 150
150
150
150
150 150
		
املجموع
�شبكة امدادات مياه "ال�شرقية"									:
80
80
80
80
80
80
80
80
		
حمطة حتلية �صور
80
80
80
80
80
80
80
80
		
املجموع
579
579 579
602
646
646
646 623
		
�إجمايل ال�سعة (الإنتاج)

 6-1االحتياجات الإ�ضافية من مياه التحلية
�سيت�ضح مما يلي ميزان العر�ض والطلب للمياه لكل �شبكة من �شبكات �إمدادات املياه وحتديد احلد الأدنى من ال�سعات الإ�ضافية
املطلوبة من مياه التحلية ملقابلة العجز الناجت يف تلك ال�شبكة .كما �سيتم الإ�شارة �إىل ال�سعة املطلوبة والتي حددتها الهيئة العامة
للكهرباء واملياه لكل �شبكة مع مراعاة هوام�ش ال�سعة ال�صحيحة.

�شبكة �إمدادات مياه "م�سقط"� :شبكة التزويد من الغربة ()WSN
يو�ضح ال�شكل ( )9التوازن بني العر�ض والطلب يف �شبكة �إمدادات مياه "م�سقط"� :شبكة التزويد من الغربة واملتمثل يف النقاط
الأ�سا�سية التالية:
•

يت�ضح وجود عجز يف ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية بنحو  6000مرت مكعب يومي ًا يف عام 2010م ،وميكن اال�ستفادة من
الربط مع �شبكة التزويد من بركاء لتغطية ذلك العجز ،كما تدرك ال�شركة (� )OPWPأن الهيئة العامة للكهرباء واملياه
( )PAEWقادرة على نقل كمية حمددة من مياه التحلية من �شبكة التزويد يف بركاء �إىل �شبكة التزويد يف الغربة.

•

يتوقع �أن يكون هناك عجز يف مياه التحلية ي�صل �إىل � 32ألف مرت مكعب يومي ًا وذلك يف الفرتة ما بني عامي 2011م
و2012م ،وتظهر توقعات �شبكة التزويد يف بركاء من �أنه لن يتوفر هناك فائ�ض لنقله �إىل �شبكة التزويد يف الغربة خالل هذه
الأعوام .وعليه ميكن مقابلة العجز الناجت يف مياه التحلية عن طريق ا�ستخدام املياه اجلوفية.
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•

�سوف يرتتب من عدم تنفيذ م�شاريع �إنتاجية جديدة وانخفا�ض ال�سعة الإنتاجية ملحطة الغربة من مياه التحلية بعد عام
2012م �إىل زيادة معدل العجز ليرتاوح بني � 91ألف مرت مكعب يومي ًا و� 145ألف مرت مكعب يومي ًا وذلك من عام 2013م �إىل
عام 2016م .وعليه يتم التخطيط ل�سعة �إنتاجية جديدة يف حمطة الغربة ال تقل عن � 135ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2013م،
وبذلك �سيتم خف�ض معدل العجز �إىل � 10آلآف مرت مكعب يومي ًا يف كل من عامي 2015م و2016م ،و�إذا تعذر ذلك ميكن مقابلة
العجز عن طريق ا�ستخدام املياه اجلوفية.

•

ولقد �أو�ضحت الهيئة العامة للكهرباء واملياه ( )PAEWمن خالل درا�ستها امل�شار �إليها �سابق ًا حاجتها �إىل �إجمايل �سعة
�إنتاجية ملياه التحلية تقدر بنحو � 312ألف مرت مكعب يومي ًا من عام 2014م .مما يدل على وجود حاجة �إىل �سعة �إنتاجية �إ�ضافية
ملياه التحلية قدرها � 39ألف مرت مكعب يومي ًا على ال�سعة الإنتاجية اجلديدة املخطط لها .وتعتزم ال�شركة ( )OPWPالتن�سيق
مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه ( )PAEWحول اخليارات املتاحة لت�أمني ال�سعة املذكورة .ومن تلك اخليارات تعزيز ال�سعة
الإنتاجية ملياه التحلية ب�شبكة التزويد من بركاء ونقلها �إىل �شبكة التزويد من الغربة.

.ال�شكل (� :)9شبكة �إمدادات مياه "م�سقط"� :شبكة التزويد من الغربة :الفائ�ض �أو
(العجز) يف ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية
õé©dG

IWPP - §£îŸG IÈ¨dG ´höûe
IWPP - IÈ¨dG ´höûe
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2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
(�ألف مرت مكعب يومياً) 		
�شبكة التزويد من الغربة 									
283 283 267
252 237 223
211 157
		
ذروة الطلب
										
املياه املنتجة:
138 138 138
161 205 205
205 182
م�شروع الغربة 		 IWPP -
135 135 135
135
م�شروع الغربة املخطط 						IWPP -
273 273 273
296 205 205
205 182
		
�إجمايل ال�سعة ( املتعاقد عليها واملخططة)
101032186		
العجز
26 áëØ°U

(Ω2016 - Ω2010) äGƒæ°S - 7 ¿É«H

�شبكة �إمدادات مياه "م�سقط"� :شبكة التزويد من بركاء ()WSN
يلخ�ص ال�شكل ( )10واجلدول املرتبط به مدى احلاجة �إىل �سعة �إنتاجية �إ�ضافية ملقابلة الطلب على مياه التحلية يف �شبكة �إمدادات
مياه "م�سقط"� :شبكة التزويد من بركاء.
•

يتوقع �أن ي�صل العجز يف مياه التحلية �إىل � 56ألف مرت مكعب يومي ًا يف الفرتة ما بني 2011م و2013م ،وح�سب ما تظهره التوقعات
ف�إنه لن يكون هناك فائ�ض من املياه يف �شبكة التزويد من الغربة �أو يف �شبكة �إمدادات مياه "�صحار" لنقلها �إىل �شبكة التزويد من
بركاءخالل هذه الأعوام .وعليه ميكن مقابلة العجز الناجت يف مياه التحلية عن طريق ا�ستخدام املياه اجلوفية املحلية.

•

يتبني من العجز الناجت وجود احلد الأدنى للحاجة �إىل حمطة جديدة لتحلية املياه يف بركاء مع �سعة �إنتاجية ال تقل عن
� 82ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2014م لرتتفع �إىل � 116ألف مرت مكعب يومي ًا بحلول عام 2016م .ولقد قامت الهيئة العامة
( )PAEWبتقدير �سعة �إنتاجية �إ�ضافية ملياه التحلية تبلغ نحو � 180ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2014م.

.ال�شكل (� :)10شبكة �إمدادت مياه "م�سقط" � :شبكة التزويد من بركاء:
الفائ�ض �أو (العجز) يف ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية













































       
2009

(�ألف مرت مكعب يومياً)	 	
�شبكة التزويد من بركاء
327 323 293
267 243 221
201
91
		
ذروة الطلب
											
املياه املنتجة:
91
91
91
91
91
91
91
91
حمطة كهرباء وحتلية بركاء 		 1
120 120 120
120 120 120
120 120
حمطة كهرباء وحتلية بركاء 		 2
211
211 211
211
211
211
211 211
�إجمايل ال�سعة 		
										
116- 112- 82563210العجز	 	
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�شبكة �إمدادات مياه "�صحار"
يو�ضح ال�شكل ( )11التوازن بني العر�ض والطلب بالن�سبة ل�شبكة �إمدادات مياه "�صحار" واملتمثل يف النقاط الرئي�سية التالية:
•

هناك توازن بني العر�ض والطلب يف عام 2010م.

•

يتوقع �أن يكون هناك عجز من عام 2011م و�صاعد ًا يف �شبكة �إمدادات مياه "�صحار" ،والذي يتوقع �أن ي�صل �إىل 51
�ألف مرت مكعب يومي ًا بحلول عام 2013م .وعليه ميكن مقابلة هذا العجز عن طريق �سعة �إنتاجية �إ�ضافية من مياه التحلية �أو
االعتماد على م�صادر املياه اجلوفية.

•

يتبني من العجز الناجت وجود احلد الأدنى للحاجة �إىل حمطة جديدة لتحلية املياه يف �صحار مع �سعة �إنتاجية ال تقل عن
� 80ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2014م وترتفع �إىل � 91ألف مرت مكعب يومي ًا بحلول عام 2016م .ولقد قامت الهيئة العامة
للكهرباء واملياه ( )PAEWبتحديد �سعة �إنتاجية �إ�ضافية من مياه التحلية يف �شبكة �إمدادات مياه "�صحار" قدرها � 135ألف
مرت مكعب يومي ًا يف عام 2014م.

ال�شكل (� :)11شبكة �إمدادات مياه "�صحار" :الفائ�ض �أو (العجز) يف ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية










































2009

(�ألف مرت مكعب يومياً)	 	
�شبكة �إمدادات مياه "�صحار"
132
		
ذروة الطلب
150
		
املياه املنتجة
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34-
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86-
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91-
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�شبكة �إمدادات مياه "ال�شرقية"
يو�ضح ال�شكل ( )12التوازن بني العر�ض والطلب ملياه التحلية يف �شبكة امدادات مياه "ال�شرقية" واملتمثل يف النقاط
الرئي�سية التالية:
•

يتوقع �أن يكون هناك توازن �إيجابي يف ال�سعة الإنتاجية من مياه التحلية لكل �سنة وذلك يف الفرتة بني عام 2010م وعام 2014م.

•

ومن املتوقع �أن ي�صل معدل العجز يف عام 2016م �إىل حوايل  2000مرت مكعب يومياً .وقد قامت الهيئة العامة ()PAEW
بتحديد �سعة �إنتاجية �إ�ضافية من مياه التحلية قدرها  22.5الف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2014م ،وذلك يف �شبكة امدادات
مياه "ال�شرقية" كما هو مو�ضح يف ال�شكل (� )12أدناه.

ال�شكل (� :)12شبكة �إمدادات مياه "ال�شرقية":
الفائ�ض �أو (العجز) يف ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية
Ö∏£dG IhQP
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
(�ألف مرت مكعب يومياً)
�شبكة امدادات مياه " ال�شرقية"								
81
72
64
57
50
45
11
ذروة الطلب
80
80
80
80
80
80
80
املياه املنتجة
1العجز
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�شبكة �إمدادات مياه "الدقم"
يو�ضح ال�شكل ( )13التوازن بني العر�ض والطلب على مياه التحلية يف �شبكة �إمدادات مياه "الدقم" ،وعلى الرغم من �أن ال�شركة
( )OPWPتدرك ب�أن �شركة ( )RAECتقوم حالي ًا بتزويد املنطقة الو�سطى مبياه التحلية عن طريق حمطات حتلية �صغرية� ،إال �أن
حدود الإنتاج لتلك املحطات غري وا�ضحة ،ويت�ضح من املخطط �أنه �سيتم التو�صل �إىل حدود الإنتاج لتلك املحطات يف عام 2013م.
و�إذا �أخذنا بعني االعتبار ال�سنوات القادمة ف�إنه:
•

يتوقع �أن تزيد �إحتياجات املنطقة من مياه التحلية ح�سب الدرا�سة التي �أجرتها املجموعة اال�ست�شارية موت ماكدونالد
وامل�شار �إليها �أعاله .وت�شري تلك التوقعات �إىل �أن الهيئة العامة للكهرباء واملياه ( )PAEWبحاجة �إىل �سعة �إنتاجية جديدة
من مياه التحلية يف املنطقة الو�سطى ،وتقدر بحوايل 45الف مرت مكعب يف عام 2014م ،وميكن �إنتاج ال�سعة املذكورة عن طريق
م�شروع الدقم لإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه �أو املحطات املحلية.

•

بناء على التقديرات ال�سابقة حول االحتياجات من مياه التحلية وال�سعة الإنتاجية يف الدقم ،ف�إن ال�سعة الإنتاجية امل�ستمدة من
حمطة التحلية يف م�شروع الدقم ( )IWPPواملقدرة بحوايل � 20ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2015م �ستكون كافية ملقابلة الطلب
املتوقع وذلك حتى عام 2016م ،وميكن �أن يتم تو�سيع املحطة عند تو�سيع �شبكة �إمدادات املياه .وبهذا اخل�صو�ص يتعني اتخاذ
القرار بحلول منت�صف عام 2010م حتى يت�سنى حتقيق التاريخ املقرر لت�شغيل املحطة يف عام 2015م.

•

ميكن مقابلة الطلب على املياه يف املنطقة الو�سطى والبالغ نحو � 15ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2013م وذلك من خالل
�إن�شاء حمطات �صغرية يف �أماكن خمتلفة باملنطقة.

ال�شكل (� :)13شبكة �إمدادات مياه "الدقم" :الفائ�ض �أو (العجز) يف ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية
Ö∏£dG IhQP
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(�ألف مرت مكعب يومياً)
�شبكة �إمدادات مياه "الدقم"
14
ذروة الطلب
املياه املنتجة:
14
املياه املقدرة واملنتجة من خالل �شركة كهرباء املناطق الريفية
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�  7-1إمكانية اجلمع بني �إنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه
يتعني على ال�شركة (� )OPWPأن ت�أخذ بعني االعتبار �إمكانية اجلمع بني �إنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه وذلك عند التخطيط
ل�شراء م�صادر الإنتاج للإ�ستفادة االقت�صادية للموقع وعملية ال�شراء.
حددت الهيئة العامة للكهرباء واملياه ( )PAEWحاجتها �إىل حمطات �إنتاجية جديدة ذات �سعة �إنتاجية �ضخمة ،ففي الغربة حددت
الهيئة العامة للكهرباء واملياه (� )PAEWسعة �إنتاجية تبلغ نحو (� 39ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2014م) ،ويف �صحار (� 135ألف
مرت مكعب يومي ًا يف عام 2014م) ،ويف بركاء (� 180ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2014م) ويف ال�شرقية (� 22ألف مرت مكعب يومي ًا
يف عام 2015م).
يت�ضح عند النظر �إىل االحتياجات الإ�ضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISوالبالغة نحو  2100ميجاوات يف
عام 2014م وطلب "دوائر املياه" من ال�سعة الإ�ضافية ملياه التحلية خالل نف�س الفرتة ب�أنه من املمكن �شراء ال�سعة الإنتاجية من الطاقة
الكهربائية ومياه التحلية معاً.
وتعترب مواقع كل من �شبكتي مياه الغربة وال�شرقية الأن�سب ل�شراء ال�سعة الإنتاجية للكهرباء واملياه يف امل�ستقبل ،و�سيتم رفع ال�سعة
الإنتاجية يف كل من حمطتي �صحار وبركاء �إىل م�ستوى ال تكون تلك الزيادة يف ال�سعة الإنتاجية منا�سبة لتحقيق التوازن اجلغرايف من
حيث العر�ض والطلب ،و�سي�ستلزم ذلك وجود تعزيز من �شبكة النقل.
وترى ال�شركة ( )OPWPعلى �أنه من املحتمل �أن يتم �شراء ال�سعة الإنتاجية الإ�ضافية من مياه التحلية يف كل من بركاء و�صحار على
�أ�سا�س املياه فقط ،و�سيتم الت�شاور مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه ( )PAEWحول جدوى ال�سماح ملالك حمطات �إنتاج الكهرباء
وحتلية املياه القائمة باقرتاح تو�سعات لتحلية املياه فقط �إىل املحطات القائمة.
وباملقابل ف�إن ال�سعة الإنتاجية الإ�ضافية من الطاقة الكهربائية يف كل من الغربة و�/أو �صور يف املنطقة ال�شرقية �ستكون قابلة لتحقيق
التوازن اجلغرايف من حيث العر�ض والطلب.

�  8-1إ�سرتاتيجية �شراء ال�سعة الإنتاجية للكهرباء  ومياه التحلية
كما هو مبني �سابقاً ،يتعني على ال�شركة (� )OPWPضمان توفر م�صادر �إنتاج الطاقة تكفي ملقابلة �إحتياجات امل�ستقبل من الطاقة
الكهربائية ،وكما هو مو�ضح يف الق�سم رقم ( )3-1ف�إن ال�شركة ( )OPWPتتوقع احلاجة �إىل �شراء �سعة �إنتاجية ترتاوح بني 2900
ميجاوات �إىل  4100ميجاوات من الإنتاج الإ�ضايف لتغذية ال�شبكة الرئي�سية ( )MISخالل الفرتة ما بني عامي 2010م و 2016م بهدف
مقابلة الطلب املتزايد  -ولتعوي�ض النق�ص الناجت يف �أي �سعة �إنتاجية ينتهي التعاقد عليها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك تعتزم ال�شركة ( )OPWPالرتكيز يف امل�ستقبل على ا�سرتاتيجية ال�شراء وهي كالآتي:
•

حت�سني فاعلية ا�ستخدام الغاز ،و

•

حتقيق التوازن االقت�صادي بني بناء حمطات تلبي متطلبات احلمل الأق�صى وبني تلك التي تلبي متطلبات احلمل
الأ�سا�سي.
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ويتطلب ذلك تقييم الأثر االقت�صادي الن�سبي املرتبط ب�إنخفا�ض التكلفة الر�أ�سمالية وارتفاع تكلفة الت�شغيل (حمطة احلمل الأق�صى)
وارتفاع التكلفة الر�أ�سمالية وانخفا�ض تكلفة ت�شغيل (حمطة احلمل الأ�سا�سي) على التكلفة الإجمالية للت�شغيل واال�ستثمار يف ت�شغيل
املن�ش�آت.
وتخطط ال�شركة (� )OPWPإجراء هذا التحليل خالل عام 2010م؛ حيث �سي�ؤثر هذا التحليل على انتقاء خيارات االنتاج ،وقد
ينتج عنه �شراء �سعة �إنتاجية �إ�ضافية للحد الأدنى من االحتياجات املطلوبة وذلك لال�ستفادة من الوفورات الناجتة من زيادة كفاءة
الوقود.
ويف مايلي ملخ�ص ال�شركة ( )OPWPاملتعلق ب�شراء م�صادر الإنتاج خالل الفرتة من عام 2010م وحتى عام 2016م ،و�سوف يتم
�إبراز �أثر هذه الدرا�سات اجلديدة يف بيان ال�شركة ل�سبع �سنوات القادمة.

2010م  -االحتياجات 300 – 110 :ميجاوات
تعتزم ال�شركة ( )OPWPوملقابلة االحتياجات املتوقعة يف عام 2010م �شراء �سعة �إنتاجية م�ؤقتة من الكهرباء على �شكل وحدات تعمل
بوقود الديزل يتم و�ضعها يف مواقع بال�شبكة الرئي�سية ( )MISوالتي مت حتديدها م�سبق ًا من قبل ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء
( .)OETCوتقوم ال�شركة ( )OPWPبعملية التناف�س يف ال�شراء من �أجل توفري �سعة �إنتاجية ت�صل �إىل  115ميجاوات قبل بداية فرتة
ذروة الطلب يف مايو من عام 2010م.
وترى ال�شركة ( )OPWPمن �أن هناك عدد من اخليارات لتوفري ال�سعة الإنتاجية الإ�ضافية من الكهرباء ملقابلة طلب "البديل الأعلى"
والتي تت�ضمن الآتي:
•

امل�صادر القائمة غري املتعاقد عليها ح�سب ما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (� )4سابق ًا والتي (تزيد عن  404ميجاوات يف عام
2010م) ،و�/أو

•

التزويد بالكهرباء عن طريق الربط مع �شبكة ( )PDOو�إمارة �أبوظبي ب�سعة �إنتاجية (تزيد عن  240ميجاوات) ،و�/أو

•

الناجت الإ�ضايف من التوربينات الغازية ذات الدورة املفتوحة وذلك با�ستخدام "التربيد بالتبخر" وخيارات تعزيز الأداء الأخرى.

2011م  -االحتياجات 1050 – 650 :ميجاوات
يتطلب توفري  650ميجاوات من ال�سعة الإنتاجية ملقابلة االحتياجات املتوقعة يف عام 2011م ،وعليه تقوم ال�شركة ( )OPWPبتقييم
عدد من اخليارات التالية:
•

زيادة ال�سعة الإنتاجية ملحطات الديزل امل�ؤقتة من  115ميجاوات �إىل حوايل  250ميجاوات (�أجريت بع�ض الدرا�سات
لتحديد املواقع املنا�سبة لربطها ب�شبكة النقل التابعة ل�شركة (.))OETC

•

�شراء حمطة عائمة ب�صورة م�ؤقتة ل�سنة �أو �سنتني (مت �إ�صدار اال�ستف�سارات من �أجل االقرتاح� ,إال �أن هذه ال�سعة تعتمد
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•

على ما هو متوفر يف ال�سوق) ،و
الدخول يف اتفاقيات مع م�شاريع �إنتاج الطاقة الكهربائية امل�ستقلة ( )IPPsللتوربينات الغازية امل�ؤقتة والتي يتوقع �أن تكون يف
مواقع م�شاريع ( )IPPsالقائمة.

و�سوف يكون مركب هذه اخليارات متوفر ًا لعام 2011م ،و�ستقوم ال�شركة ( )OPWPبالت�أكيد على الإجراءات خالل عام 2010م.
ويف حال كان هناك حاجة �إىل موارد �إ�ضافية من الطاقة الكهربائية بالإ�ضافة �إىل املذكورة �سابق ًا ملقابلة طلب "البديل الأعلى" ،
ف�إن ال�شركة (� )OPWPستنظر يف ت�أمني ال�سعة الإنتاجية املطلوبة من امل�صادر غري املتعاقد عليها القائمة ،و�/أو من خالل �أنظمة
الربط.

2012م  -االحتياجات 1750 – 1150 :ميجاوات
يتوقع يف عام 2012م �أن تدخل اخلدمة ثالثة م�شاريع رئي�سية ،وهي م�شروع �صحار املرحلة الثانية وم�شروع بركاء املرحلة الثالثة
وم�شروع الغربة ( .)IWPPويتوقع �أن ت�صل م�ساهمة هذه املحطات �إىل  400ميجاوات لكل منها يف عام 2012م �أي مبح�صلة �إجمالية
من ال�سعة الإنتاجية ت�صل �إىل  1200ميجاوات.
و�سيعمل ذلك على احلد من ا�ستخدام الوحدات امل�ؤقتة العاملة بوقود الديزل التي ترتاوح �سعتها الإنتاجية بني  115ميجاوات و 250
ميجاوات ويعتمد ذلك على ما مت التعاقد عليه فعلياً .كما ي�شريذلك �إىل عدم وجود احلاجة للإحتفاظ بتلك ال�سعة الإ�ضافية املحققة
للتوازن يف عام 2011م� .إال �أن ال�شركة (� )OPWPستكون �أكرث حر�ص ًا ب�ش�أن �إيجاد خطة طارئة لتغطية الطلب يف عام 2011م الناجت
عن ت�أخري �أي من امل�شاريع اجلديدة وذلك من خالل اخليار الذي يتيح الإحتفاظ بال�سعة الإنتاجية امل�ؤقتة.
ويف حالة �أن الطلب مبوجب " البديل الأعلى" فمن ال�ضروري الإحتفاظ بكميات �أكرب من ال�سعة الإنتاجية امل�ؤقتة لعام 2011م.

2013م  -االحتياجات 2450-1700 :ميجاوات
يتوقع �أن تتوفر ال�سعة الإ�ضافية الناجتة من امل�شاريع الثالثة وهي م�شروع �صحار املرحلة الثانية وم�شروع بركاء املرحلة الثالثة وم�شروع
الغربة ( )IWPPوالبالغة يف جمملها نحو  2150ميجاوات .و�ستغطي هذه ال�سعة حجم الطلب املتوقع وب�إ�ضافة نحو  300ميجاوات فقط
من امل�صادر غري املتعاقد عليها و � /أو من خالل �أنظمة الربط ميكن تغطية الطلب يف "البديل الأعلى".
وبالإعتماد على معدل منو الطلب ،ميكن حتقيق ال�سعة الإنتاجية الإ�ضافية من خالل الآتي:
•

تقوم ال�شركة ( )OPWPب�إجراء درا�سات �إ�ضافية لت�أكيد اجلدوى الإقت�صادية والتقنية ب�ش�أن حتويل التوربينات الغازية ذات
الدورة املفتوحة يف الكامل ومنح والر�سيل �إىل الدورة املزدوجة .و�إذا ما مت تبني هذا امل�شروع ف�إنه �سيوفر نحو  300ميجاوات
من ال�سعة الإنتاجية الإ�ضافية.

•

وميكن �إن�شاء م�شروع اجلديد لإنتاج الطاقة  IPPليدخل اخلدمة يف عام 2013م .وترى ال�شركة ( )OPWPب�أن يف والية �صور
موقع ًا منا�سب ًا للم�شروع .ويتعني �إختيار حجم املحطة والتقنية التي تعمل بها مع الأخذ يف الإعتبار امل�ؤ�شرات امل�ستقبلية املتعلقة
مبعدل منو الطلب ودرا�سات الأنظمة الإقت�صادية.

(Ω2016 - Ω2010) äGƒæ°S - 7 ¿É«H

33 áëØ°U

2014م– 2016م  -الإحتياجات 4100 – 2100 :ميجاوات
( 3000 - 2100ميجاوات يف عام 2014م  ،و 3550 - 2500ميجاوات يف عام 2015م ،و 4065 - 2900ميجاوات يف عام 2016م )
وبافرتا�ض �أن امل�شاريع الثالثة اجلديدة (�صحار املرحلة الثانية وبركاء املرحلة الثالثة والغربة ( ))IWPPتدخل اخلدمة كما هو
خمطط لها ،ف�إنه يتوقع �أن ت�ساهم هذه امل�شاريع بنحو  2150ميجاوات من ال�سعة الإنتاجية املتعاقد عليها .وبذلك تتم مقابلة الطلب
املتوقع يف عام 2014م و�سيتطلب التعاقد على �سعة �إ�ضافية تقدر بنحو  400ميجاوت و  800ميجاوت يف عام 2015م وعام 2016م
على التوايل.
وميكن مقابلة هذا العجز من خالل ال�سعة الكهربائية التي حددتها احلكومة من بوا�سطة حمطة يف والية الدقم .وح�سب اخلطة احلالية
�ستدخل اخلدمة نحو  500ميجاوات يف عام 2015م ونحو  1000ميجاوات يف عام 2016م .وبذلك �سيتم مقابلة الطلب املتوقع يف كال
العامني.
كما يتوقع �أن تتوفر �سعة �إنتاجية �إ�ضافية ترتاوح بني  50ميجاوت �إىل  200ميجاوت يف عام 2014م نتيجة �سعي احلكومة لتطوير حمطة
كهربائية تعمل بالطاقة ال�شم�سية.
وح�سب افرتا�ض"البديل الأعلى" �سيكون هناك حاجة �إىل �سعة �إنتاجية �إ�ضافية تقدر بني  650ميجاوت و 900ميجاوت يف الفرتة بني
عامي 2014م و 2016م .وتت�ضمن خيارات مقابلة هذا الطلب حتويل حمطة الكامل ومنح والر�سيل �إىل نظام يعمل بتقنيات الدورة
املزدوجة ( 300ميجاوات �سعة �إنتاجية �إ�ضافية) ،ويعتمد ذلك على نتائج الدرا�سات الإقت�صادية والتقنية اجلاري تنفيذها واملرحلة
الثانية من م�شروع الغربة ( )IWPPوالذي يتوقع �أن تدخل اخلدمة بحلول عام 2016م.
�أ�شارت ال�شركة ( )OPWPيف بيانها ال�سابق ب�أنه يتعني يف نهاية عام 2009م اتخاذ قرار ب�ش�أن �إن�شاء م�شروع جديد ( )IWPPيف عام
2014م .وكنتيجة ملراجعة الطلب احلايل خا�صة يف "البديل الأعلى" ،تقرتح ال�شركة (� )OPWPإن�شاء م�شروع جديد( )IWPPب�سعة
�إنتاجية ال تقل عن  400ميجا وات قبل عام 2014م �إن �أمكن ذلك .ويف والية �صور من املواقع الواعدة لإن�شاء هذا امل�شروع ()I(W)PP
 .كما �سيوفر هذا امل�شروع �سعة �إنتاجية كافية و�سيعمل بنظامني ،نظام يعمل بوقود الغاز و�آخر بوقود ال�سائل وذلك من �أجل امل�ساعدة
يف امل�سائل املتعلقة ب�إدارة الوقود .كما �سي�أتي �شرحه يف ق�سم ()9-1الحقاً.

خيارات وم�سائل طويلة الأجل  
وللفرتة ما بعد عام 2016م  ،قد تكون الطاقة املنتجة بالرياح من امل�صادر املتجددة ذات جدوى �إقت�صادية كبرية ،كما �سيتم النظر
ب�ش�أن الإ�ستفادة من جغرافية ال�سواحل اجلبلية التي تتمتع بها ال�سلطنة و�إن�شاء �سعة تعمل بنظام التخزين ال�ضخي والتي قد تكون
منا�سبة ملقابلة �ساعات ذروة الطلب الف�صلية يف ال�سلطنة.
و�سيرتتب على تقل�ص الوقود الأحفوري بروز بع�ض التحديات على املدى الطويل �إزاء تنمية م�صادر الإنتاج اجلديدة وذلك على ال�صعيد
الإقت�صادي ،وتخطط ال�شركة على املدى البعيد يف �إيجاد �إ�سرتاتيجيات ب�ش�أن حمطات �إنتاج تعمل بنظامي الوقود البديل الأحفوري
وغري الأحفوري وبتقنيات متجددة لتذليل تلك التحديات.
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و�ستقوم ال�شركة ( )OPWPبتحديث االحتياجات املتوقعة و�إ�سرتاتيجيتها يف ال�شراء للفرتة من عام 2011م وحتى عام 2017م وذلك
من خالل بيانها لل�سبع ال�سنوات القادم.
ال�شكل ( )14و (� )15أدناه يو�ضحان اال�سرتاتيجيات املتبعة يف ال�شراء ملقابلة الطلب يف البديل املتوقع و«البديل الأعلى» املذكورة
�أعاله.

ال�شكل ( :)14ال�شبكة الرئي�سية ( :)MISملخ�ص ا�سرتاتيجية ال�شراء للطلب املتوقع
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  9-1االحتياجات من الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه.
يعتمد �إنتاج الطاقة الكهربائية بال�شبكة الرئي�سية ( )MISوب�شكل �أ�سا�سي على وقود الغاز الطبيعي الذي توفره وزارة النفط والغاز
ملحطات الإنتاج ،وقد بلغ �إجمايل �إ�ستهالك الغاز ملحطات �إنتاج الطاقة وحتلية املياه بال�شبكة الرئي�سية ( )MISيف عام 2009م نحو
 198مليون جيجا جول (�أو  14.7مليون مرت مكعب يومياً) بزيادة تبلغ ن�سبتها نحو  %8مقارنة بعام 2008م.
وكما هو مبني يف ال�شكل ( ، )16ف�إن جمموع االحتياجات من الوقود �سوف ي�ستمر يف التزايد مع منو الطلب على الطاقة واملياه  ،يف حني
يتعني من خالل مبد�أ ال�شركة ( )OPWPيف ال�شراء والذي يدعو �إىل �شراء وقود ذي كفاءة عالية مما قد ي�ؤدي �إىل تراجع معدالت
ا�ستهالك الوقود .وبنا ًء على �سيناريو الطلب املتوقع ،ف�إن معدل ا�ستهالك الوقود �سيظل ثابت ًا وذلك بالن�سبة �إىل الفرتة ما بني عامي
2012م و2016م ،ويعزى ذلك �إىل امل�شاريع اجلديدة التي تعمل على نظام التوربينات الغازية ذات الدورة املزدوجة ( )CCGTوم�شروع
الغربة (� .)IWPPأما يف “البديل الأعلى” ف�إن معدل ا�ستهالك الغاز �سوف ي�ستمر يف النمو خالل هذه الفرتة ولكن مبعدالت منو
تقل عن معدالت منو الطلب على الكهرباء ،حيث يتوقع �أن ي�صل جممل ا�ستهالك الغاز �إىل نحو  262مليون جيجا جول �سنوي ًا يف عام
2016م ،وذلك بالن�سبة للطلب املتوقع على الكهرباء .وبحوايل  323مليون جيجاجول يف ال�سنة وذلك ح�سب �إفرتا�ض "البديل الأعلى"
وبزيادة تقدر ن�سبتها بحويل  %32و %63على التوايل عن م�ستويات عام 2009م .وميكن مقارنتها مع زيادة تبلغ ن�سبتها نحو %82
و %120يف الطلب على الكهرباء وكذلك زيادة م�ضاعفة بالن�سبة �إىل �إنتاج املياه.
وتتوقع ال�شركة( )OPWPتراجع ا�ستخدام وقود ال�سائل (كوقود الديزل) يف عامي 2010م و 2011م وذلك من خالل �إ�ستخدام �سعات
الإنتاج امل�ؤقتة كما مت الإ�شارة �إليها يف ق�سم (� )8-1سابقاً .ومل يتم ت�ضمني الوقود امل�ستخدم لإنتاج تلك ال�سعات امل�ؤقتة يف التوقعات
امل�ستقبلية لإ�ستخدام الوقود كما هو مو�ضح يف ال�شكل ( ،)16كما يت�ضح �أي�ض ًا �أن ي�ستمر الإعتماد على الغاز.
وقد �أكدت وزارة النفط والغاز ( )MOGعلى ال�شركة (� )OPWPإلتزامها بتوفري كمية الغاز املطلوبة على املدى املتو�سط ،و�أن تقوم
بتغطية حاجة كل من ال�شبكة الرئي�سية ( )MISونظام كهرباء �صاللة والتي يتوقع �أن تغطي متطلبات البديل املتوقع من الطلب على
الكهرباء� .أما فيما يتعلق بالكميات الإ�ضافية من الغاز ف�إنها �ستخ�ضع لت�أكيد وزارة النفط والغاز يف امل�ستقبل .ويو�ضح ال�شكل ()16
يف هذا ال�سياق احلد الأق�صى من العجز املتوقع ح�سب التقديرات احلالية مبوجب "البديل الأعلى" والتي يتعني مقابلته من خالل
ا�ستخدام الوقود ال�سائل �أو وقود �آخر ،وذلك يف حال عدم ت�أكيد وزارة النفط والغاز ب�ش�أن توفري الكميات الإ�ضافية من الغاز وتعذر
خف�ض �أو ا�ستبدال كميات الغاز املطلوبة .و ت�صل احتياجات الوقود ال�سائل كحد �أق�صى �إىل نحو  %25من �إجمايل الطلب على الوقود
يف عام 2015م.
وهناك عدد من اخليارات الإ�ضافية لإنتاج الطاقة والتي مت �إيرادها يف ق�سم (� )8-1سابق ًا والتي ميكن �أن توفر و�سيلة خلف�ض �أو
�إيجاد بديل لوقود الغاز على املدى الق�صري �أواملتو�سط (مبا يف ذلك ا�سترياد الطاقة ،وحتويل التوربينات الغازية من الدائرة املفتوحة
(� )OCGTإىل الدائرة املزدوجة ( ،)CCGTو�إدخال م�صادرالطاقات املتجددة�...إلخ) وت�ؤمن ال�شركة ( )OPWPمن �أن دمج هذه
اخليارات وبوجود مزيد من التدابري الأخرى لتحقيق اال�ستخدام الأمثل للم�صادر القائمة  ،قد ي�ساهم و�إىل حد كبري يف تعوي�ض العجز
املتوقع من الغاز يف الوقت الراهن وذلك بالن�سبة �إىل الطلب املتوقع� .إال �أن تغطية العجز من الغاز مبوجب "البديل الأعلى" وبا�ستخدام
الو�سيلة املذكورة �سابق ًا ف�إنه من املرجح �أن ميثل ذلك حتدي ًا كبرياً ،وعليه فال بد من اللجوء �إىل الوقود ال�سائل.
وتعتزم ال�شركة ( )OPWPيف �ضوء الو�ضع الراهن تخ�صي�ص م�شاريع �إنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه اجلديدة لتعمل على وقود
الديزل (عو�ض ًا عن خا�صية "الدعم" التقليدية) ،كما تعتزم ال�شركة موا�صلة العمل يف خيارات خف�ض معدل ا�ستهالك الغاز � /أو �إيجاد
بدي ًال له وذلك لإجراء تقييم �إ�ضايف ل�سيناريو طلب "البديل الأعلى" (والعجز الناجت يف الغاز) و�أن توا�صل امل�شاورات مع وزارة النفط
والغاز حول �إمكانية توفر �إحتياطي �إ�ضايف من الغاز.
(Ω2016 - Ω2010) äGƒæ°S - 7 ¿É«H

37 áëØ°U

ال�شكل ( :)16ال�شبكة الرئي�سية ( :)MISاالحتياجات من الوقود
“≈∏YC’G πjóÑdG” ‘ Ö∏£dG
∫ƒL Éé«L ¿ƒ«∏e ∫õjódG Oƒbh ΣÓ¡à°SG
∫ƒL Éé«L ¿ƒ«∏e RÉ¨dG Oƒbh ΣÓ¡à°SG

∫ƒL Éé«L ¿ƒ«∏e

2010

∫ƒL Éé«L ¿ƒ«∏e ∫õjódG Oƒbh ΣÓ¡à°SG
∫ƒL Éé«L ¿ƒ«∏e RÉ¨dG Oƒbh ΣÓ¡à°SG

      
2011

2012

2013

2014

2015

∫ƒL Éé«L ¿ƒ«∏e

      













“™bƒàŸG πjóÑdG” ‘ Ö∏£dG













2016

الطلب يف “البديل املتوقع”
28,587 27,232 25,594 23,958 22,245 20,078 17,643
الطاقة الكهربائية (جيجا وات �ساعة)
272
268 243
224
207
188
172
املياه – مليون مرت مكعب �سنوي ًا
262
268 260
250
268
246
216
اجمايل ا�ستهالك الوقود مليون جيجا جول
262
268 260
250
268
241
216
ا�ستهالك وقود الغاز مليون جيجا جول
19.4 19.9 19.2 18.5 19.9 18.2 16.0
ا�ستهالك وقود الغاز مرت مكعب يف اليوم
1.5
1.2 1.0
0.7
0.5
0.2
ا�ستهالك وقود الغاز (الرتاكمي) ترليون قدم مكعب
5
0.2
ا�ستهالك وقود الديزل مليون جيجا جول
143
6
ا�ستهالك وقود الديزل مليون ليرت
ن�سبة ا�ستهالك وقود الديزل �إىل �إجمايل ا�ستهالك الوقود %2.0 %0.1
الطلب يف “البديل الأعلى”
34,602 32,444 30,000 27,669 25,375 22,180 18,402
الطاقة الكهربائية (جيجا وات �ساعة)
272
268 243
224
207
188
172
املياه – مليون مرت مكعب �سنوي ًا
323
321 304
287
301
268
225
اجمايل ا�ستهالك الوقود مليون جيجا جول
323
321 304
287
301
258
224
ا�ستهالك وقود الغاز مليون جيجا جول*
23.9 23.7 22.5 21.2 22.3 19.8 16.7
ا�ستهالك وقود الغاز مرت مكعب يف اليوم
1.7
1.4 1.1
0.8
0.5
0.3
ا�ستهالك وقود الغاز (الرتاكمي) ترليون قدم مكعب
78
79
57
48
39
10
0.6
ا�ستهالك ال�سائل من الوقود مليون جيجا جول
2,230 2,262 1,637 1,381 1,109
286
17
ا�ستهالك ال�سائل من الوقود مليون ليرت#
%24
%25 %19
%17
%13
ن�سبة ا�ستهالك ال�سائل من الوقود �إىل �إجمايل ا�ستهالك الوقود %4 %0.3
*يعتمد على توفره

#الكميات على �أ�سا�س وقود الديزل
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الق�سم الثاين
نظام كهرباء �صاللة
�شبكة كهرباء �صاللة �أو ما ي�سمى بنظام كهرباء �صاللة تغطي مدينة �صاللة واملناطق املحيطة بها وتخدم نحو � 54ألف
م�ستهلك للكهرباء.
ويعترب نظام كهرباء �صاللة نظام ًا متكام ًال ي�شمل الإنتاج والنقل والتوزيع؛ حيث متلكه وت�شغله �شركة ظفار للطاقة ()DPC
وذلك وفق ًا التفاقية االمتياز املوقعة مع احلكومة يف عام 2001م .ومن جانب �آخر توجد حمطات م�ستقلة مملوكة وت�شغل من
قبل �شركة كهرباء املناطق الريفية ( ، )RAECوتعمل �شركة ( )DPCكمزود للكهرباء للم�ستهلكني احلاليني واجلدد يف
املناطق املحددة لها واملغطاة بالنظام.
يعمل نظام كهرباء �صاللة حاليا ك�شبكة منعزلة �إال �أنه من املتوقع ربط ال�شبكة مع �شبكة �شركة تنمية نفط عمان ()PDO
ويتوقع �أن ي�شهد هذا النظام تطور ًا كبري ًا خالل عام 2011م وذلك ب�إ�ضافة حمطة جديدة لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه يف
�صاللة ( )Salalah IWPPوالتي �سرتفع من �سعة �إنتاج الكهرباء �إىل جانب توفري مياه التحلية (ولأول مرة يف �صاللة) وذلك
ملقابلة احتياجات "دائرة املياه" املديرية العامة للمياه مبكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار.
ويتمثل دور ال�شركة ( )OPWPيف نظام �صاللة يف جانبني� ،أوال متثل ال�شر كة ( )OPWPاحلكومة يف اتفاقية االمتياز
وثاني َا تقوم ال�شركة بنف�س الدور الذي تقوم به يف ال�شبكة الرئي�سية ( )MISوذلك عند �شراء �أي �سعة �إ�ضافية باجلملة ملقابلة
احتياجات مزودي الكهرباء (وهي تلك التي مل تغطيها حمطاتها اخلا�صة) ،وال�شراء االقت�صادي ل�شراء مياه التحلية ملقابلة
طلب "دوائر املياه" .

  1-2الطلب على الكهرباء
الطلب املتوقع
يتوقع �أن ينمو ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية يف نظام كهرباء �صاللة من  297ميجاوات يف عام 2009م �إىل  615ميجاوات بحلول
عام 2016م  ،مبعدل منو �سنوي تبلغ ن�سبته يف املتو�سط نحو  %11وبزيادة �سنوية قدرها  45ميجاوات ،كما يتوقع �أن ينمو الطلب ال�سنوي
على الطاقة الكهربائية مبعدل �سنوي ي�صل �إىل  %11لريتفع من  1.7تريليون وات�.ساعة يف عام 2009م �إىل  3.6تريليون وات�.ساعة
يف عام 2016م.
وكما جاء يف ال�شبكة الرئي�سية ( ، )MISف�إن منو الطلب على الطاقة الكهربائية يف نظام كهرباء �صاللة يعزى �إىل العوامل التالية:
•

ا�ستمرارية النمو "الطبيعي" الناجت من النمو ال�سكاين وزيادة عدد الأ�سر وارتفاع دخل الفرد بالإ�ضافة �إىل ت�سارع وترية
التنمية االقت�صادية بوجه عام.

•

الزيادة املطردة للطلب نتيجة �إن�شاء امل�شاريع ال�صناعية اجلديدة وتنمية منطقة �صاللة احلرة .

•

الزيادة الكبرية يف الطلب على الكهرباء لعدد من امل�شاريع ال�سياحية والتنمية امل�صاحبة .
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يو�ضح الرتاكم ال�سنوي للطلب على الكهرباء حتى عام 2016م ،وم�ساهمة كل عامل من العوامل املذكورة �أعاله
وال�شكل ( )17التايل ِّ
يف زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خالل ال�سنوات ال�سبع القادمة.

ال�شكل ( :)17نظام كهرباء �صاللة :الطلب املتوقع على الطاقة الكهربائية

áYÉ°S äGh Éé«L

    



 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
									
(ميجاوات)
615
583
549 512 464
411 351
297
ذروة الطلب
وي�شمل الزيادة يف 									 :
168
140
113
87
64
43
22
		
النمو «العادي»
120
116
113 108
85
58
25
		
امل�شاريع ال�صناعية اجلديدة
29
29
25
19
18
12
6
		
امل�شاريع ال�سياحية اجلديدة
غ.م
30
26
21
6
152
7التغري عن البيان ال�سابق
الطاقة  (جيجا وات �ساعة) 3,579 3,386 3,193 2,982 2,703 2,384 2,013 1,734
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متو�سط معدل
النمو ال�سنوي
%10.9

%10.9

لقد كان الطلب املتوقع يف عام 2009م �أقل بنحو  %2من الطلب املتوقع يف بيان ال�شركة لل�سبع �سنوات ال�سابق ،وذلك نتيجة للأو�ضاع
الإقت�صادية ال�سائدة والتي �أثرت  -بال �شك  -على كل من قطاعات اال�ستثمار وال�صناعة وال�سياحة ،وعليه مت خف�ض الطلب املتوقع
لهذه الفرتة وهو مبني �ضمن البيانات املعرو�ضة يف ال�شكل (.)17
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الطلب يف " البديل الأعلى"
وكما جاء يف ال�شبكة الرئي�سية ( ،)MISف�إنه قد مت تطوير توقعات الطلب يف "البديل الأعلى" لنظام كهرباء �صاللة ،لتعك�س ظاهريا
توقعات مبعدالت �أعلى من النمو املتوقع ،و�ست�صل االحتياجات الإ�ضافية لنظام كهرباء �صاللة لذروة الطلب يف هذا البديل �إىل نحو
 199ميجاوات بحلول عام 2016م كما هو مو�ضح يف ال�شكل (� )18أدناه .ويعترب هذا النمو العايل نتيجة للنمو املت�سارع يف منطقة �صاللة
احلرة ( )Salalah Free Zoneوامل�شاريع املرتبطة بقطاع ال�سياحة.

ال�شكل ( :)18نظام كهرباء �صاللة :الطلب املتوقع على الطاقة الكهربائية يف "البديل الأعلى"
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متو�سط معدل
النمو ال�سنوي
%15.5

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
									
(ميجاوات)
814 769 725 679 622 428 362 297
ذروة الطلب
									
وت�شمل الزيادة :
615 583 549 512 464 411 351 297
الطلب املتوقع
64
52
41
32
24
17
11
الزيادة يف النمو "العادي" 		
135 135 135 135 135
		
الزيادة يف امل�شاريع/منها ال�صناعية
n.a
59
76
88
95 52- 18- 23التغري عن البيان ال�سابق
%16.6 5,067 4,798 4,540 4,269 3,704 2,530 2,123 1,734
الطاقة  (جيجا وات �ساعة)

ال�صادرات من خالل الربط الكهربائي
يتوقع �أن تكتمل �شبكة الربط بني نظام كهرباء �صاللة ونظام كهرباء �شركة ( )PDOبوا�سطة خط جهد  132ك.ف .بني ثمريت
وهرويل بعد بلوغ ذروة �صيف عام 2010م وذلك كما هو خمطط له ،و�سيتيح خط الربط �إمكانية ت�صدير الطاقة الكهربائية ب�صورة
جتارية �إىل �شركة تنمية نفط عمان (� )PDOأو كم�صدر ل�سعة �إنتاجية �إ�ضافية من الكهرباء �إىل نظام كهرباء �صاللة.
ومبا �أنه مل يتم االتفاق حتى تاريخه على �أي ترتيبات للت�صدير ب�صورة جتارية  ،ف�إن توقعات الطلب على الكهرباء وامل�شار �إليها �سابقاً،
قد قُدِ رَت وفق ًا حلاجة نظام كهرباء �صاللة فقط.
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 2-2م�صادر �إنتاج الطاقة الكهربائية
يتم حالي ًا توفري الطاقة الكهربائية يف نظام كهرباء �صاللة من خالل �شركة ظفار للطاقة ( )DPCالتي متلك وت�شغل حمطة ري�سوت
اجلديدة والتي تعمل بوقود الغاز ( )NPSو �شركة كهرباء املناطق الريفية ( )RAECالتي متلك وت�شغل حمطات ري�سوت (�أ & ب)
والتي تعمل بوقود الديزل.
وتتكون حمطة ري�سوت اجلديدة التي تعمل بوقود الغاز ( )NPSمن  6وحدات غازية جديدة ،وقد بد�أ ت�شغيلها يف عام 2003م ووحدتي
غاز قدمية مت �شرا�ؤها من احلكومة و�إعادة ت�شغيلها جتاريا يف عام 2007م ،وت�صل ال�سعة الإنتاجية الإجمالية لهذه الوحدات 256
ميجاوات� .أما حمطتي ري�سوت (�أ & ب) العاملة بوقود الديزل فتت�ضمن  14وحدة ب�سعة �إجمالية ت�صل �إىل نحو  60ميجاوات ،ويتوقع
�أن ت�ستمر هذه الوحدات يف تزويد ال�شبكة بالكهرباء حتى عام 2011م على الأقل.
ولقد مت التعاقد على م�شروع �إن�شاء حمطة لإنتاج الطاقة وحتلية املياه ( )IWPPجديدة ب�سعة �إنتاجية للكهرباء ت�صل �إىل  445ميجاوات
و�سعة �إنتاجية من مياه التحلية ت�صل �إىل � 68ألف مرت مكعب يومي ًا ( 15مليون جالون يومياً) .و�سيتم توفري ال�سعة الإنتاجية على مراحل
منها  60ميجاوات خالل الربع الثالث من عام 2011م ،و 170ميجاوات خالل الربع الأخري من عام 2011م ،و�سعة �إنتاجية �إجمالية
قدرها  445ميجاوات خالل الربع الثاين من عام 2012م.
وال�شكل (� )19أدناه يو�ضح ملخ�ص تطور هذه امل�صادر  -عند  35درجة مئوية والذي يتوافق مع حاالت الذروة يف �صيف �صاللة:

ال�شكل ( :)19نظام كهرباء �صاللة :ال�سعة الإنتاجية
- Salalah IWPP
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
(ميجا وات) 		
ال�سعة املتعاقد عليها حاليا وت�شمل 								 :
256
256
256
256
256 256 256
حمطة ري�سوت � - NPSشركة DPC
60
60
60
حمطات الديزل التابعة ل�شركة ()RAEC
445
445
445
445
م�شروع �صاللة Salalah IWPP -
701
701
701
701
316 316
316
�إجمايل ال�سعة 		
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2016
256
445
701
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  3-2االحتياجات الإ�ضافية من  ال�سعة الإنتاجية
ت�سعى ال�شركة (� )OPWPإىل �ضمان توفري م�صادر كافية لإنتاج الطاقة الكهربائية ملقابلة التوقعات امل�ستقبلية للطلب على الكهرباء يف
نظام كهرباء �صاللة ،ول�ضمان �أن اخلدمة املقدمة �إىل امل�ستهلكني يف نظام كهرباء �صاللة تعادل نوعية اخلدمة املقدمة �إىل نظرائهم
يف ال�شبكة الرئي�سية (.)MIS
وقد يتطلب هذا الأمر كحد �أدنى ،توفر ال�سعة الإنتاجية الكافية يف نظام كهرباء �صاللة لتغطية ذروة الطلب املتوقع خالل كل �سنة
وذلك وفق ًا ملعايري �ضمان �سعات الإنتاج املحددة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء ؛ مع الأخذ يف عني االعتبار فاعلية و�أداء م�صادر الإنتاج
من خالل معدل عدد �ساعات الفاقد يف الأحمال (واملعروف بـ " )"LOLHوالذي ي�شرتط �أن ال يتجاوز � 24ساعة خالل ال�سنة على
غرار ما يتم يف ال�شبكة الرئي�سية (.)MIS
ووفقا لتوقعات الطلب وال�سعة الإنتاجية املبينة �سابقاً ،يتوقع �أن يتجاوز معدل عدد �ساعات الفاقد يف الأحمال ( )LOLHاحلد الأعلى
امل�سموح به (� 24ساعة ) وذلك يف عام 2010م وعام 2011م كما هو مبني يف ال�شكل (� )20أدناه .وعند افرتا�ض "البديل الأعلى" ف�إنه
ال يتم مقابلة املعيار يف �أي �سنة من �سنوات هذا البيان وحتى عام 2016م عدا عام 2012م وذلك نظر ًا للت�أثري الإيجابي مل�شروع �صاللة
(.)Salalah IWPP

.ال�شكل ( :)20نظام كهرباء �صاللة :العجز املتوقع يف ال�سعة الإنتاجية
ومعدل ( ) LOLH
™bƒàŸG Ö∏£dG
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وبنا ًء على ما �سبق ف�إن هناك حاجة �إىل م�صادر �إنتاجية �إ�ضافية لتكون يف خدمة نظام كهرباء �صاللة يف عامي 2010م و 2011م ملقابلة
الطلب املتوقع يف ذلك العامني فقط ولي�س للأعوام الالحقة حتى عام 2016م .وتو�صلت ال�شركة ( )OPWPمن �أن معدل العجز يف
عام 2010م بالن�سبة �إىل ال�سعة الإنتاجية من الكهرباء هي  60ميجاوات و 120ميجاوات يف عام 2011م .ومبوجب "البديل الأعلى"
حتتاج ال�شركة (� )OPWPإىل التعاقد على �سعة ت�صل �إىل  180ميجاوات كحد �أدنى بحلول عام 2016م ويو�ضح ال�شكل رقم ()21
حجم تلك االحتياجات.
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É¡«∏Y óbÉ©àŸG á©°ùdG
™bƒàŸG Ö∏£dG á∏HÉ≤Ÿ áHƒ∏£ŸG á«aÉ°VE’G á©°ùdG
"≈∏YC’G πjóÑdG" ‘ Ö∏£dG á∏HÉ≤Ÿ áHƒ∏£ŸG á«aÉ°VE’G á©°ùdG
"≈∏YC’G πjóÑdG" ‘ Ö∏£dG

احلد الأدنى من ال�سعة الإ�ضافية املطلوبة (ميجاوات) 2010
60
ال�سعة الإ�ضافية املطلوبة ملقابلة الطلب املتوقع
ال�سعة الإ�ضافية املطلوبة ملقابلة الطلب يف "البديل الأعلى" 70

2011
120
135

2012
-

2013
65

2014
100

2015
140

2016
180

وميكن الإطالع على البند ( )8-2الحق ًا ملزيد من التفا�صيل حول �إ�سرتاتيجية ال�شركة ( )OPWPب�ش�أن االحتياجات الإ�ضافية من
ال�سعة الإنتاجية.

  4-2الطلب على مياه التحلية
تعترب املديرية العامة للمياه مبكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار اجلهة امل�سئولة عن نقل وتوزيع املياه يف حمافظة ظفار؛ حيث قدمت
توقعاتها امل�ستقبلية ب�ش�أن احتياجات �شبكة �إمدادات مياه "ظفار" (وت�ضم واليات �صاللة وطاقة ومرباط) من مياه التحلية للفرتة من
عام 2009م وحتى عام 2016م.
ويتوقع �أن يرتفع الطلب على مياه التحلية من  25.9مليون مرت مكعب يف عام 2009م �إىل  48.6مليون مرت مكعب يف عام 2016م،
مبتو�سط منو �سنوي ي�صل �إىل نحو  .%9.4وبنا ًء على ذلك قامت ال�شركة ( )OPWPبتقدير "ذروة الطلب" على املياه ؛ حيث �سرتتفع
من حوايل � 78ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2009م �إىل نحو � 146ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام 2016م.
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وقد �أ�شارت املديرية العامة للمياه يف ال�سنوات ال�سابقة �إىل �إمكانية مقابلة �أي طلب �إ�ضايف  ،مل يتم تغطيته بوا�سطة م�شروع
( ، )Salalah IWPPمن خالل م�صادر املياه اجلوفية  .يف حني �أفادت املديرية م�ؤخر ًا �سعيها �إىل احلد من الإعتماد على م�صادر املياه
اجلوفية( ،وي�ستثنى من ذلك احلاالت الطارئة) ،وعليه يتعني ت�أمني �سعة �إنتاجية جديدة لتغطية ذروة الطلب املتوقع على املياه.

 5-2م�صادر حتلية املياه
ومما ينبغي الإ�شارة �إليه � ،أن جميع احتياجات مياه ال�شرب حالي ًا تلبّى من خالل م�صادر املياه اجلوفية وذلك لعدم وجود �أي حمطة
حتلية يف �شبكة �إمدادات مياه "ظفار" ،وعليه �سيقوم م�شروع �صاللة ( )Salalah IWPPبتوفري �سعة �إنتاجية جديدة من مياه التحلية
ت�صل �إىل � 68ألف مرت مكعب يومي ًا ( 15مليون جالون يومياً) وذلك ابتدا ًء من الربع الأخري من عام 2011م.

 6-2االحتياجات الإ�ضافية من مياه التحلية
يو�ضح ال�شكل ( )22توقعات العر�ض والطلب بالن�سبة �إىل �شبكة �إمدادات مياه "ظفار" والتي تتمثل يف:
•

االعتماد على م�صادر املياه اجلوفية يف مقابلة ذروة الطلب املتوقع والذي قد ت�صل �إىل  90الف مرت مكعب يومي ًا وذلك يف
الفرتة بني عام 2010م ومنت�صف عام 2011م.

•

ت�شغيل م�شروع �صاللة ( )Salalah IWPPب�سعة �إنتاجية ت�صل �إىل � 68ألف مرت مكعب يومي ًا من مياه التحلية وذلك يف الربع
الأخري من عام 2011م وبذلك �سيتم مقابلة اجلزء الأكرب من الطلب.

•

احلاجة �إىل حمطة جديدة لـ�شبكة �إمدادات مياه "ظفار" ب�سعة �إنتاجية تقدر بحوايل � 80ألف مرت مكعب يومي ًا يف عام
2016م ،كما يت�ضح ذلك من معدل العجز.

•

بنا ًء على تقديرات الطلب على املياه وال�سعة احلالية املتعاقد عليها وعلى ال�سيا�سة التي تدعوا �إىل احلد من االعتماد
على م�صادر املياه اجلوفية ،ف�إنه يتعني �إن�شاء حمطة لتحلية املياه ب�سعة �إنتاجية تقدر بحوايل � 80ألف مرت مكعب يومي ًا يف
عام 2016م.
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ال�شكل (� :)22شبكة �إمدادات مياه "ظفار" :الفائ�ض �أو (العجز) يف ال�سعة الإنتاجية ملياه التحلية
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�شبكة امدادات  مياه «ظفار» (�ألف مرت مكعب يومياً)
�إجمايل ذروة الطلب
�سعة التحلية املتعاقد عليها
العجز

2009
78
78-

2010
90
90-

2011
102
68
34-



2012
110
68
42-




2013
119
68
51-

É«eƒj Ö©µe Îe ∞dCG



2014
132
68
64-

2015
141
68
73-

2016
146
68
78-

�  7-2إمكانية اجلمع بني �إنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه
يف �ضوء احلاجة �إىل �سعة �إنتاجية �إ�ضافية حمددة من مياه التحلية ف�ض ًال عن االحتياجات املتوقعة ل�سعة �إنتاجية �إ�ضافية من الطاقة
الكهربائية خالل الفرتة من 2013م2016-م  ،ف�إن ال�شركة (� )OPWPسوف تتفاو�ض مع دائرة املياه ذات ال�صلة لتحديد �إمكانية
اجلمع يف ال�شراء بني ال�سعات.
ويت�ضح عند الأخذ باالحتياجات الإ�ضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية يف نظام كهرباء �صاللة والتي مت حتديدها م�سبق ًا عدم وجود فر�ص
عملية يف الوقت الراهن ميكن فيها جمع انتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه .

�  8-2إ�سرتاتيجية �شراء ال�سعة الإنتاجية للكهرباء ومياه التحلية
وكما ورد �سابق ًا يف بند(  ،)2-2فمن املتوقع �أن يوفر م�شروع �صاللة ( )Salalah IWPPنحو  60ميجاوات من ال�سعة الإنتاجية للكهرباء
وذلك يف الربع الثالث من عام 2011م و 170ميجاوات يف الربع الأخري من عام 2011م و 445ميجاوات يف الربع الثاين من عام
2012م مقرتنة ب�سعة �إنتاجية من مياه التحلية تبلغ حوايل � 68ألف مرت مكعب يومي ًا ( 15مليون جالون يومياً) وذلك يف الربع الأخري
من عام 2011م.
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ووفق ًا لالحتياجات املحددة يف البند (� )3-2سابقاً ،ف�إن ال�شركة ( )OPWPحتتاج �إىل م�صادر �إ�ضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية
خالل الفرتة بني عامي 2010م – 2011م وكذلك بني عامي 2013م – 2016م ح�سب افرتا�ضات “البديل الأعلى”  .ويت�ضح من تقييم
ال�شركة ( )OPWPب�أن عملية ال�شراء لهذه االحتياجات تتلخ�ص يف الآتي:

2010م  -الإحتياجات 70– 60 :ميجاوات
لقد طلبت ال�شركة ( )OPWPمن �شركة كهرباء املناطق الريفية ( )RAECو�شركة ظفار للطاقة ( )DPCتقدمي مقرتحاتها بخ�صو�ص
�شراء عدد من الوحدات من �أجل الإنتاج امل�ؤقت للطاقة الكهربائية خالل �صيف عام 2010م وذلك على املدى الق�صري ،و�سيتم حتديد
ال�صيغة النهائية لالحتياجات من ال�سعة الإنتاجية للكهرباء على �أ�سا�س الوحدات املحددة والنظر يف قيود النظام .و�سيتم اتخاذ
القرار النهائي ب�ش�أن الكمية الفعلية من ال�سعة الإنتاجية التي يتعني التعاقد عليها مع بداية عام 2010م.

2011م   -الإحتياجات 135 – 120 :ميجاوات
فيما يلي اخليارات املتاحة والتي ميكن �أن ت�سعى لها ال�شركة (:)OPWP
	
• اال�ستمرار يف الإنتاج امل�ؤقت عن طريق ا�ستئجار ماكينات وذلك ملقابلة ذروة الطلب ل�صيف عام 2010م مع وجود خيار لتكملة
العدد ملقابلة العجز الناجت.
	
• اال�ستفادة من الفائ�ض الناجت من م�صادر الإنتاج املتوفرة يف نظام �شركة ( )PDOنتيجة لربطها بنظام كهرباء �صاللة.
	
• قيام �شركة ظفار للطاقة بتعزيز ال�سعة الإنتاجية للتوربينات الغازية التابعة ملحطة ري�سوت (.)NPS
وتتوقع ال�شركة ( )OPWPاالنتهاء من �إ�سرتاتيجيتها ب�ش�أن ما جاء �أعاله بحلول منت�صف عام 2010م.

2012م   -الإحتياجات� :صفر ميجاوات
ويتوقع عدم وجود احلاجة ل�سعة �إنتاجية �إ�ضافية من الطاقة الكهربائية ملقابلة ذروة الطلب لعام 2012م ،ويعزى ذلك �إىل الت�شغيل
الكلي مل�شروع �صاللة (.)Salalah IWPP
و�إذا ما مت االنتهاء من م�شروع �صاللة( )Salalah IWPPح�سب اجلدول الزمني املقرر له فلن يكون هناك حاجة �إىل الإنتاج امل�ؤقت
للطاقة الكهربائية �أو وحدات حمطتي ري�سوت (�أ & ب) التابعتني ل�شركة ( )RAECذات �سعة �إنتاجية ت�صل �إىل ( 60ميجاوات) يف
�صيف عام 2012م ،ومع ذلك تعتزم ال�شركة النظر يف متديد فرتة التعاقد على تلك الوحدات وذلك خالل مرحلة بدء ت�شغيل م�شروع
( .)Salalah IWPPبالإ�ضافة �إىل ذلك � ،إذا كانت معدالت منو الطلب �أ�سرع من التقديرات املتوقعة ف�إنه من املجدي متديد فرتة
التعاقد �إىل عام 2013م؛ ليت�سنى توفري كمية كافية من ال�سعة االنتاجية اجلديدة يف عام 2013م .وتخطط ال�شركة ( )OPWPدرا�سة
املزايا االقت�صادية لهذا النهج خالل عام 2010م.
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2013م 2016 -م  -الإحتياجات 180-0 :ميجاوات
�ستعتمد احتياجات هذه الفرتة على ما يتحقق فيها من الطلب ،وبنا ًء على التقديرات املتوقعة ف�إنه لن يكون هناك حاجة �إىل �سعة
�إنتاجية جديدة يف الفرتة التي قد تتجاوز عام 2016م .ويف حال كان الطلب يتجه نحو "البديل الأعلى" ف�إن �أق�صى االحتياجات املتوقعة
خالل هذه الفرتة ترتاوح بني  100ميجاوات يف عام 2014م و  180ميجاوات بحلول عام 2016م.
وفيما يتعلق با�سرتاتيجية ال�شراء يف املدى املتو�سط والبعيد ،وكما هو احلال بالن�سبة �إىل ال�شبكة الرئي�سية ( ،)MISف�إن ال�شركة
(� )OPWPستجمع بني احلاجة �إىل ت�أمني ال�سعة الإنتاجية املطلوبة مع حت�سني كفاءة الوقود.
وتت�ضمن اخليارات املتاحة ملقابلة العجز الآتي:
•

حتويل التوربينات الغازية التابعة ملحطة ري�سوت (� )NPSإىل توربينات غازية ذات الدورة املزدوجة ،وبذلك تتح�سن كفاءة
الوقود �إىل جانب توفري ما يقارب  100ميجاوات من ال�سعة الإنتاجية الإ�ضافية يف الفرتة بني عامي 2013م و2014م .رغم �أن
هذا لن يكون كافي ًا ملقابلة كل الإحتياجات مبوجب " البديل الأعلى" .وهناك درا�سة لبحث هذا اخليار ب�صورة مف�صلة و�سوف
تتوفر نتائج تلك الدرا�سة يف الن�صف الأول من عام 2010م ،والتي من خاللها ميكن اتخاذ القرار يف الوقت املنا�سب ملقابلة
تاريخ الت�شغيل املطلوب.

•

�إن�شاء حمطة جديدة ذات كفاءة عالية يف ا�ستخدام وقود الغاز ،يف حال �أثبتت الدرا�سة امل�شار �إليها �أعاله عدم اجلدوى
االقت�صادية من حتويل التوربينات الغازية التابعة ملحطة ري�سوت (� )NPSإىل توربينات ذات الدورة املزدوجة ،ويتعني اتخاذ
القرار حيال ذلك خالل عام 2010م وذلك ملقابلة تاريخ الت�شغيل التجاري للمحطة يف عام 2014م ،و�ستقوم ال�شركة ()OPWP
بالبحث يف ذلك خالل عام 2010م.

•

�إمكانية تطوير م�صادر الطاقة املتجددة (وعلى وجه اخل�صو�ص طاقة الرياح و�/أو الطاقة ال�شم�سية) يف �صاللة ،والتي
�سيتم ال�سعي �إىل حتقيقها يف الفرتة بني عامي 2014م و2015م .وقد ينتج عن ذلك تراجع معدل ا�ستهالك الوقود ب�شكل
كبري� ،إال �أن هناك حاجة �إىل مزيد من التحليل لتحديد �إىل �أي مدى ميكن لهذه امل�صادر �أن توفر �سعة �إنتاجية ثابتة � ،أو �أي
ترتيبات تكميلية �أخرى مثل التخزين �أو احتياطي ال�سعة �ستكون مطلوبة لتغطية التغري يف الناجت.

•

واردات من خارج نظام كهرباء �صاللة ،والتي ميكن �أن تت�ضمن ال�سعة الإنتاجية من م�شروع �إنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية
املياه ( )Ad-Duqm IWPPوذلك ابتداء من عام 2015م.

و�سيتم درا�سة خيارات املدى املتو�سط والبعيد يف �إطار الربط بني كل من نظام كهرباء �صاللة و نظام كهرباء �شركة تنمية نفط عمان
( )PDOوال�شبكة الرئي�سية (� ،)MISسعي ًا �إىل حتقيق �أق�صى قدر من منافع الربط.
و�ستقوم ال�شركة ( )OPWPبتحديث بيانات الطلب املتوقع وا�سرتاتيجية ال�شراء وذلك بني عامي 2013م و2016م يف بيانها لل�سبع
�سنوات القادم.
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  9-2االحتياجات من الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه
يعتمد ت�شغيل نظام كهرباء �صاللة على وقود الغاز الطبيعي الذي توفره وزارة النفط والغاز من خالل خط �أنابيب �إىل ري�سوت ()NPS
وعلى وقود الديزل الذي يتم تو�صيله بال�صهاريج �إىل حمطات ري�سوت (�أ & ب) .ويقدر حجم ا�ستهالك حمطات الإنتاج يف عام 2009م
بنحو  21.5مليون جيجا جول لتعادل  20.9مليون جيجا جول (�أو نحو  1.57مليون مرت مكعب يومياً) من الغاز و  0.6مليون جيجا
جول (�أو نحو  14.4مليون ليرت) من الديزل.
وتتوقع ال�شركة ( )OPWPارتفاع حجم اال�ستهالك من وقود الغاز والديزل خالل الفرتة بني عامي 2010م و 2012م مع ارتفاع الطلب
على الطاقة .وتتوقف الكمية الفعلية على �سيناريو الطلب وبدائل الإنتاج التي مت اتباعها فيما يتعلق باملتطلبات الإ�ضافية املو�ضحة يف
البند( ،)8-2ومن املتوقع �أن ينخف�ض معدل ا�ستهالك الغاز باملقارنة مع �إجمايل اال�ستهالك خالل الفرتة بني عامي 2010م و2011م
بينما يتوقع �أن ي�صل معدل ا�ستهالك الوقود فيما يتعلق بالطلب املتوقع �إىل  29.2مليون جيجا جول يف عام 2011م ،منها  26.3مليون
جيجا جول (�أو  1.97مليون مرت مكعب يومياً) من الغاز ونحو  2.9مليون جيجا جول ( 82مليون لرت) من وقود الديزل� .أما يف "البديل
الأعلى" ف�إنه من املتوقع �أن ي�صل معدل ا�ستهالك الوقود �إىل  29.8مليون جيجا جول يف عام 2011م .منها  26.0مليون جيجا جول
( 1.95مليون مرت مكعب يومياً) من الغاز ونحو  3.8مليون جيجا جول ( 108مليون لرت) من وقود الديزل.
ويتوقع �أن يرتاجع معدل ا�ستهالك وقود الديزل مع ت�شغيل الطاقة املبكرة من م�شروع الإنتاج امل�ستقل (� )Salalah IWPPإىل ال�صفر
خالل الفرتة من 2012م �إىل 2016م وذلك بالن�سبة �إىل حالة الطلب يف البديل املتوقع �أما فيما يتعلق بطلب "البديل الأعلى" ف�إن معدل
ا�ستهالك الوقود يتوقع �أن يكون مقارب ًا لل�صفر ،وبعد الت�شغيل الكلي مل�شروع �صاللة ( )Salalah IWPPمع �أواخر عام 2011م ف�إن
جميع املحطات العاملة يف نظام كهرباء �صاللة �ستعمل بوقود الغاز حتى عام 2016م ،ونظر ًا �إىل ارتفاع م�ستوى الأداء يف ا�ستغالل
الوقود نتيجة حتويل التوربينات الغازية �إىل تقنية الدورة املزدوجة ( ،)CCGTف�إنه يتوقع �أن يحقق ذلك اال�ستقرار يف معدل ا�ستهالك
الوقود يف نظام كهرباء �صاللة وذلك فور الت�شغيل الكلي للم�شروع يف عام 2012م ،خا�صة و�أن امل�شروع ميثل وزن ًا كبري ًا لإجمايل حجم
الطاقة املنتجة يف نظام كهرباء �صاللة بالإ�ضافة �إىل اال�ستهالك الأقل لوقود الغاز وذلك فيما يتعلق بالتوربينات الغازية يف ري�سوت
( )NPSنتيجة حتويلها من تقنية ذات الدورة املفتوحة (.)OCGT
ويتوقع �أن يرتفع معدل ا�ستهالك الوقود ببطء من  29.2مليون جيجا جول يف عام 2011م �إىل  32.2مليون جيجا جول بحلول عام
2016م� ،أي مبعدل منو �سنوي ت�صل ن�سبته يف املتو�سط �إىل نحو  %2باملقارنة مع النمو ال�سنوي للطلب على الطاقة الكهربائية والذي
يقدر بن�سبة � .%8.5أما يف "البديل الأعلى" فيتوقع �أن يرتفع الطلب على الوقود يف نف�س الفرتة من  30.8مليون جيجا جول �إىل 48.7
مليون جيجا جول.
كما �إنه من املتوقع �أن ترتاجع هذه املعدالت � -إىل حد ما � -إذا ما مت الأخذ باخليارات التي تدعو �إىل تر�شيد ا�ستهالك الغاز (كتحويل
وحدات حمطة ري�سوت � NPSإىل توربينات ذات دورة املزدوجة ،وا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة امل�شار �إليها �سابق ًا والتي �سيتم
تنفيذها يف الفرتة بني عامي 2014م و 2016م) .ويف جميع الأحوال تقدر احتياجات نظام كهرباء �صاللة من الغاز بنحو  0.2تريليون
قدم مكعب وذلك خالل ال�سبع �سنوات القادمة (2010م 2016 -م) .
وال�شكل ( )23التايل يو�ضح االحتياجات ال�سنوية املتوقعة من الوقود للبديل املتوقع و“البديل الأعلى".
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2015
2014 2013
2012
2011 2010
							
الطلب يف “البديل املتوقع”
3,386 3,193 2,982 2,703 2,384 2,013
الطاقة الكهربائية(جيجا وات �ساعة)
24.8 24.8 24.8
24.8
			
املياه – مليون مرت مكعب �سنوي ًا
30.1
28.0
25.8
25.4
29.2 24.7
اجمايل ا�ستهالك الوقود مليون جيجا جول
30.1
28.0
25.8
25.4
26.3 23.2
ا�ستهالك وقود الغاز مليون جيجا جول
2.26 2.10 1.93
1.90 1.97 1.74
ا�ستهالك وقود الغاز مرت مكعب يف اليوم
  	  	  	  	2.88 1.56
ا�ستهالك وقود الديزل مليون جيجا جول
0.15 0.12 0.10
ا�ستهالك وقود الغاز (الرتاكمي) ترليون قدم مكعب 0.07 0.05 0.02
82
45
ا�ستهالك وقود الديزل مليون ليرت
							
الطلب يف “البديل الأعلى”
4,798 4,540 4,269 3,704 2,530 2,123
الطاقة الكهربائية (جيجا وات �ساعة)
24.8 24.8 24.8
24.8 24.8
		
املياه – مليون مرت مكعب �سنوي ًا
45.6
42.8
40.3
36.4
30.8 25.8
اجمايل ا�ستهالك الوقود مليون جيجا جول
45.6
42.8
40.3
36.4
27.0 23.7
ا�ستهالك وقود الغاز مليون جيجا جول
3.42 3.21 3.02
2.72 2.02 1.78
ا�ستهالك وقود الغاز مرت مكعب يف اليوم
  	  	0.02
0.08
3.80 2.17
ا�ستهالك وقود الديزل مليون جيجا جول
0.21 0.16 0.12
ا�ستهالك وقود الغاز (الرتاكمي) ترليون قدم مكعب 0.08 0.05 0.02
1
2
108
62
ا�ستهالك وقود الديزل مليون ليرت
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2016
3,579
24.8
32.2
32.2
2.41
  0.19
5,067
48.7
48.7
3.64
  0.26
-
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