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  ٢ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

)األقسام   (قائمة المحتويات

 ٣ نبذة:    1

 ٦ الشبكة الرئيسية المرتبطة:   2
 ٦ الطلب على الكهرباء

 ٩ القدرة اإلنتاجية من الطاقة الكهربائية
 ١٢ االحتياجات اإلضافية من الطاقة الكهربائية

 ١٤ الطلب على مياه التحلية
 ١٥ القدرة اإلنتاجية لتحلية المياه

 ١٧ االحتياجات  اإلضافية من تحلية المياه
 ٢٠  ربط  توليد الطاقة الكهربائية بتحلية المياهةفرص

 ٢١ االحتياجات من الوقود
 ٢٢ إستراتيجية شراء الطاقة

 ٢٣ شبكة آهرباء صاللة/ نظام صاللة :  3
 ٢٣ الطلب على الكهرباء

 ٢٤ :القدرة االنتاجية من الطاقة الكهربائية 
 ٢٦ :ربائيةاالحتياجات االضافية من الطاقة الكه

 ٢٧ :الطلب على مياه التحلية 
 ٢٨ االحتياجات االضافية من تحلية المياه

 ٢٨  ربط  توليد الطاقة الكهربائية بتحلية المياهةفرص
 ٢٩ جات من الوقوداالحتيا

 ٣٠ إستراتيجية شراء الطاقة

 

  
  



 

 
  

  ٣ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

  نبذة:    ١

 ومياه التحليةئية الكهرباالطاقة يتضمن هذا البيان التوقعات المستقبلية للطلب على 
تبطة بها لمقابلة ذلك  ، ومصادر توليد الطاقة الكهربائية والمياه المر)هاالمرتبطة ب(

الباطنة : وتضم محافظة مسقط والمناطق  ( الشبكة الرئيسية المرتبطةالطلب في
وتضم  ( وشبكة آهرباء صاللة )والداخلية والشرقية والظاهرة ومحافظة البريمي

 وذلك  خالل السنوات السبع ) مدينة صاللة وطاقة ومرباط والمناطق المحيطة بها 
  ). ٢٠١٣ – ٢٠٠٧(القادمة في الفترة 

الممنوح ترخيص ال  من ٥ تم إعداد هذا البيان ونشره بناء على الشرط رقم وقد
نشر التقرير التالي في م تيعلى أن الصادر من هيئة تنظيم الكهرباء ، لشرآة ل

  ).٢٠١٤  - ٢٠٠٨(  وذلك للفترة ٢٠٠٧ديسمبر 

  :لتالية النقاط افي" األساس"من خالل افتراضات البديل لص البيان يخو

من  الشبكة الرئيسية المرتبطة لكهرباء فيذروة الطلب على ايتوقع أن ينمو  
، ٢٠١٣ ميجاوات في عام ٤٦٣٤ إلى ٢٠٠٦ ميجاوات في عام ٢٥٤٤

 ٣٠٠أي بزيادة تصل إلى  ،%٩ سنويًا يصل في المتوسط إلى ليسجل معدال
ابلة ذلك لمق الكهربائية السعة حجم ينمويتوقع أن آما . ميجاوات في السنة

 إلى ٢٠٠٦ساعة في عام /  تيراوات ١١٫٨بنفس المعدل ليرتفع من الطلب 
 .٢٠١٣ساعة في عام /  تيراوات ٢١٫٨

 ٢٣٢ من شبكة آهرباء صاللة للكهرباء في ذروة الطلبيتوقع أن ينمو  
، ليسجل معدل ٢٠١٣ ميجاوات في عام ٥٦٧ إلى ٢٠٠٦ميجاوات في عام 

 ٥٠وسط أي بزيادة سنوية تصل إلى في المت% ١٤النمو السنوي نحو 
بنفس لمقابلة ذلك الطلب  الكهربائية السعةبذلك سينمو حجم و. ميجاوات

/  تيراوات ٣٫٢ إلى ٢٠٠٦ساعة في عام /  تيراوات ١٫٣المعدل ليرتفع من 
 .٢٠١٣ساعة في عام 

  الشبكة الرئيسية ( الكهربائية في النظامين السعةنمو إجمالي ييتوقع أن  
 بمعدل سنوي تبلغ  لمقابلة إجمالي الطلب )وشبكة آهرباء صاللةة المرتبط

ساعة في عام /  تيراوات ١٣في المتوسط ليرتفع من % ١٠نسبته نحو 
 .٢٠١٣ساعة في عام / تيراوات  ٢٥ إلى ٢٠٠٦



 

 
  

  ٤ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

خالل  الكهربائية الطاقةتوليد لاالحتياجات اإلضافية ر الحد األدنى من يقّد 
 ميجاوات  ١٢٠٠ ميجاوات منها  ١٥٧٠ـ  ب٢٠١٣ إلى ٢٠٠٩الفترة من 

  .. ميجاوات لشبكة آهرباء صاللة٣٧٠للشبكة الرئيسية و 

 )المرتبطة ِبإنتاج الكهرباء(يتوقع أن ينمو إجمالي الطلب على مياه التحلية  
 مليون متر مكعب في ٢٢١ إلى ٢٠٠٦ مليون متر مكعب في عام ٨٦من 
 .٢٠١٣عام 

 المرتبطة بإنتاج  ( مياه التحليةإنتاجة من ر حجم االحتياجات اإلضافييقّد 
 ألف متر مكعب يوميا ٢٠١  بـ٢٠١٣ إلى ٢٠٠٩ خالل الفترة من )الكهرباء
 الشبكة  ألف متر مكعب يوميا للمناطق المغطاة بخدمات ١٣٣ منها ، 

 .  لصاللة ألف متر مكعب يوميا ٦٨والرئيسية المرتبطة 

التي يمكن التعاقد عليها  لمحتملة السعة اإلضافية ا الحد األدنى منقدري 
 من مياه  ألف متر مكعب٨٥ و/ ميجاوات  ٧٠٠بنحو للشبكة الرئيسية 

على أن تبدأ  ) أو آالهما (والتي يمكن أن تنشأ في الغبرة أو برآاء التحلية
 .٢٠٠٧في عام  إجراءات مناقصة المشروع

لف متر  أ٦٨ و/ ميجاوات  ٤٠٠ – ٣٥٠التنافس على  البدء في إجراءات  
 للتعاقد مع منتج مستقل للطاقة والمياه بصاللة وذلك  من مياه التحليةمكعب

 .  ٢٠٠٧في الربع األول من عام 

 الكهربائية السعةيتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على الوقود الالزم إلنتاج  
   مليون١٦٣من  الشبكة الرئيسية المرتبطة في والمياه المرتبطة بها 

أي .  ٢٠١٣ مليون جيجاجول في عام ٢٣١ إلى ٢٠٠٦جيجاجول في عام 
 ٢٠٠٦ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام ٤٤٦٠ما يعادل نحو 

 ليسجل بذلك إجمالي. ٢٠١٣ في عام  مليون متر مكعب٦٣٢٦وحوالي 
نحو ) ٢٠١٣ – ٢٠٠٧(الطلب على الغاز الطبيعي خالل  السبع سنوات 

  . قدم مكعب تريليون١٫٤٣

 الكهربائية السعة يرتفع إجمالي الطلب على الوقود الالزم إلنتاج يتوقع أن 
 جيجاجول في   مليون١٤والمياه المرتبطة بها في شبكة آهرباء صاللة من 

أي ما يعادل نحو .  ٢٠١٣ مليون جيجاجول في عام ٣١ إلى ٢٠٠٦عام 
 ٨٤٨حوالي  و٢٠٠٦از الطبيعي في عام  مليون متر مكعب من الغ٣٩٤

ليسجل بذلك إجمالي الطلب على الغاز . ٢٠١٣ مكعب في عام مليون متر



 

 
  

  ٥ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

 تريليون قدم ٠٫١٧نحو ) ٢٠١٣ – ٢٠٠٧(الطبيعي خالل  السبع سنوات 
  .مكعب

وشبكة آهرباء   الشبكة الرئيسية المرتبطة (ولمعرفة المزيد عن آال الشبكتين  
 البيان  الملخص من يتضمن هذاويمكن اإلطالع على التفاصيل أدناه ـ )  صاللة

تفاصيل إضافية عن االحتياجات من الكهرباء والمياه المرتبطة بها وذلك في 
آما أن الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه تنشر معلومات . ٢ و ١القسمين 
حول قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة بها وذلك من خالل موقعها إضافية 

  . om.co.omanpwp.wwwاإلليكتروني 

http://www.omanpwp.co.om/


 

 
  

  ٦ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

  الشبكة الرئيسية المرتبطة:   ٢

  الطلب على الكهرباء

 ٢٥٤٤يتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الشبكة الرئيسية المرتبطة من 
 بمعدل سنوي يبلغ ،٢٠١٣ ميجاوات في عام ٤٦٣٤ إلى ٢٠٠٦ميجاوات في عام 
نمو تآما يتوقع أن .  ميجاوات٣٠٠وبزيادة سنوية تصل إلى % ٩في المتوسط نحو 
ساعة /  تيراوات ١١٫٨ لمقابلة الطلب بنفس المعدل لترتفع من السعة الكهربائية

  .٢٠١٣  عامساعة في/  تيراوات ٢١٫٨ إلى ٢٠٠٦في عام 

  :العوامل التاليةنتيجة  االرتفاعوقد جاء هذا 

 األسر الناتج من النمو السكاني وزيادة عدد" العادي"استمرارية النمو  
وارتفاع دخل الفرد باإلضافة إلى تسارع وتيرة التنمية االقتصادية بوجه 

 .عام

الجديدة  الصناعية المشاريع إنشاء الزيادة المضطردة للطلب الناتج من 
  .السيما المشاريع المتعاقد عليها في منطقة ميناء صحار الصناعي 

 .سياحية الجديدةالزيادة المضطردة للطلب الناتج من إنشاء المشاريع ال 

والية الدقم وامتداد خدماتها إلى التوسع في الشبكة الرئيسية المرتبطة  
 .بالمنطقة الوسطى

 التالي يوضح الطلب السنوي المتوقع والسعة الكهربائية حتى عام )١(والشكل 
 السنوات السبع  في زيادة الطلب خاللتلك العواملآل عامل من   ومساهمة٢٠١٣
  .  القادمة



 

 
  

 ٧ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

 ( ) :  : الشبكة الرئيسية المرتبطة   ١ الشكل 

  الطلب والسعة الكهربائية المتوقعة
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تنمية منطقة الدقم
دة   المشاريع السياحية الجدي
دة    المشاريع الصناعية الجدي
 النمو"العادي "
سعة جيجاوات ساعة  

سع

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

) ميجاوات(الطلب  2544 2846 3307 3623 3918 4179 4408 4634

النمو العادي 2544 2697 2859 3031 3213 3405 3610 3826

المشاريع الصناعية   132 384 404 437 437 439 442
الجديدة

المشاريع السياحية   16 63 147 220 279 294 294
الجديدة

منطقة الدقم    42 49 57 65 72

)جيجاوات ساعة(السعة  11757 13170 15668 17140 18538 19725 20770 21806

 

ب، إال أن الشرآة تعكس التوقعات الحالية لنمو الطلأن التوقعات أعاله بالرغم من 
في منطقة ميناء صحار الصناعي  العمانية لشراء الطاقة والمياه تتوقع توسعا آبيرة

 آما هو ٢٠١٣ ميجاوات في عام ٦٥٤ قد تصل إلى  سعة آهربائية  والتي تتطلب
)في الشكل وموضح "البديل األعلى" وارد في خيار الطلب  ٢   . أدناه ( 



 

 
  

 ٨ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

( الشكل  ٢  :مرتبطةالالشبكة الرئيسية : (

  الطلب والسعة الكهربائية المتوقعة" البديل األعلى "
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r    دة في صحار الطلب االضافي للصناعات الجدي
الطلب المتوقع
الطلب ميجاوات 
سعة (جيجاوات ساعة  )

 
)ميجاوات( 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ويشمل) ميجاوات(الطلب  2544 2846 3307 3726 4163 4611 4993 5288

الطلب المتوقع ميجاوات 2581 2846 3307 3623 3918 4179 4408 4634

الطلب اإلضافي الجديد للصناعة في 
    103 245 432 585 654صحار

) جيجاوات ساعة(السعة  
25815 24359 22375 20038 17769 15668 13170 11757 

شامًال 
الطلب اإلضافي الجديد للصناعة في 

صحار

  

في االعتبار عند بأن تأخذ  الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه يتطلب على
، وبالرغم ة إمكانية تصدير الطاقة إلى خارج السلطنةإعدادها للتوقعات المستقبلي

في عام سيتم استكماله  أبوظبي  شبكة آهرباء إمارة ربط الشبكة الرئيسية معمن أن
عملية تصدير الطاقة الكهربائية بصورة تجارية تم اعتبار بأن  هإال أن . ٢٠٠٧

 



 

 
  

 ٩ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

  القدرة اإلنتاجية من الطاقة الكهربائية 

يتوقع أن ترتفع السعة الكهربائية المتعاقد عليها في الشبكة الرئيسية المرتبطة من 
    . ٢٠١٣ ميجاوات في عام ٣٤٤٢ إلى ٢٠٠٧في عام  ميجاوات ٣٠٢٨

 و ٢٠٠٧ر في  عام  ميجاوات الناتجة من محطة صحا٥٨٥وتتضمن الزيادة نحو 
ة لمحطة برآاء والمتوقع تشغيلها في عامي ي ميجاوات من المرحلة الثان٦٧٧
 ، في المقابل ستنخفض الطاقة اإلنتاجية من محطتي الغبرة ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

 نظرا ٢٠١٢ و ٢٠١٠ ميجاوات  وذلك في عامي ٢٦٣ووادي الجزي بحوالي 
   .لخروج بعض الوحدات من الخدمة

(

 

والسعة المنتهي التعاقد عليها لسعة المتعاقد عليها يوضح التالي  ا٣( في الشكل
  )٢٠١٣ – ٢٠٠٧(خالل الفترة 

( )٣   السعة الكهربائية المتعاقد عليها:المرتبطة الشبكة الرئيسية :الشكل 
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  ١٠ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

بالميجا وات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 :المحطات القائمة وتشمل        

محطة آهرباء وتحلية الغبرة 475 475 475 282 282 282 282

محطة آهرباء الرسيل 684 684 684 684 684 684 684

محطة آهرباء وادي الجزي 288 288 288 288 288 219 219

محطة آهرباء منح 279 279 279 279 279 279 279

محطة آهرباء الكامل 282 282 282 282 282 282 282

محطة آهرباء وتحلية برآاء 434 434 434 434 434 434 434

المجموع 2443 2443 2443 2249 2249 2180 2180

)التراآمي(النقص     193- 193- 263- 263-

:السعة الجديدة وتشمل        

محطة آهرباء وتحلية صحار 585 585 585 585 585 585 585

محطة آهرباء وتحلية برآاء   363 677 677 677 677 677
٢

المجموع 585 948 1262 1262 1262 1262 1262

إجمالي السعة المتعاقد عليها 3028 3391 3705 3511 3511 3442 3442

  

لى السعة المتعاقد عليها والمبينة أعاله يوجد عدد من مصادر التوليد إ باإلضافة
 الشبكة الرئيسية المرتبطة  يمكن االستفادة منها لتزويدوأخرى تحت التشييدقائمة 
  :ومنها) ٢٠١٣ - ٢٠٠٧(السنوات السبع القادمة خالل 

 الصناعية ذات المولدات المؤسساتالسعة الكهربائية الفائضة من بعض  
 ) ، تحت التشييد حاليًا بصحاراأللمنيومومنها مصهر (المستقلة 

  معتآيلو فول ٢٢٠ بشبكة نتيجة الربطالواردات من السعة الكهربائية  
 .يأبو ظب إمارة

  المتعاقد معهافية محتملة في بعض المحطاتتوفر سعة إضا 

تمديد فترة عمل بعض الوحدات الخارجة من التعاقد وذلك في  محطتي  
 .الغبرة ووادي الجزي



 

 
  

 ١١ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

 ميجاوات ٦٦٣هذه المصادر اإلضافية نحو القدرة اإلنتاجية ل ويتوقع أن تبلغ 
ه  أدنا٤والشكل . ٢٠١٣  عام ميجاوات بحلول٤١٠٥ليصل إجمالي السعة إلى 

 – ٢٠٠٧ ( الفترةيوضح تطور السعة الكهربائية غير المتعاقد عليها خالل
٢٠١٣.(  

( ٤    الشبكة الرئيسية المرتبطة–الغير متعاقدة معها السعة الكهربائية :( الشكل
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بالميجاوات السعة  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 للتعدينشرآة عمان 20 20 20 20 20 20 20
 من المحطات المتعاقد اإلضافات 5 5 5 5 5 5 5

شرآة مصفاة صحار 35 35 35 35 35 35 35ا
يأبو ظبالربط مع إمارة  200 200 200 200 200 200 200
  صحار لأللمنيوم   180 180 180 180 180
) خارج السعة المتعاقد عليها(الغبرة     154 154 154 154
المتعاقد خارج السعة (وادي الجزي       69 69

ا C)ل it إجمالي السعة غير المتعاقد عليها 260 260 440 594 594 663 663(

 

 



 

 
  

 ١٢ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

الطاقة الكهربائيةاالحتياجات اإلضافية من 

بقدرة توليد التوفير مصادر  الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياهيتطلب على 
الحد األدنى   وجود  يتطلب آافية لمقابلة توقعات الطلب على الكهرباء ، مماإنتاجية

 الطلب خالل السنة ةذروة لتغطية ي الكافية في الشبكة الرئيسنتاجيةالقدرة اإلمن 
 ؛ مع كهرباء عمانتنظيم ال من هيئة المحددة التوليد ضمان سعةوذلك وفقًا لمعايير 

 الفاقد في  عدد ساعاتاألخذ في االعتبار فاعلية وأداء مصادر التوليد من خالل
 ساعة خالل ٢٤يتجاوز ينبغي أن ال والذي ") LOLH "ـوالمعروف ب(لة الحمو
    .السنة

د  معايير ضمان سعة التوليمقابلةالعمانية لشراء الطاقة والمياه على  الشرآة تعمل
غير السعات التساهم على أن   .  المتعاقد عليهااتمن خالل السع الموضحة أعاله،
 في الحاالت ضمان وتعزيز االحتياطيفي ما يسمى بالهامش  المتعاقد عليها

  .الطارئة

 والفاقد من ساعات الحمولة  للطاقة الكهربائيةاإلنتاجيةالقدرة ولقد تم تقدير العجز في 
LOLH)  توقعات الطلب والسعة المتعاقد عليها وذلك وفقًا ل)  ساعة ٢٤المتجاوز للحد األدنى
آما هو ) ٢٠١٣ – ٢٠٠٩( لفترة حيث يتوقع أن يزيد عدد تلك الساعات خالل احاليا، 

)موضح في الشكل  ٥           . أدناه(

 LOLH   ( عجز سعة التوليد المستهدفة و الفاقد من ساعات الحمولة( : ٥ الشكل 
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  ١٣ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

 وقد .عليهاأعاله يوضح الحاجة اإلضافية من سعة التوليد المتعاقد ) ٥(شكل وال
دنى منها والذي يبلغ نحو قدرت الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه  الحد األ

على أن يعزز  ، ٢٠١٣ ميجاوات آسعة إضافية متعاقد عليها بحلول عام ١٢٠٠
آما هو مبين في ." البديل األعلى" بـالمسمى  لخيار الطلب  ميجاوات ٦٤٥ ذلك  بـ
)الشكل  )   . ٦

  االحتياجات اإلضافية من السعة الكهربائية : الشبكة الرئيسية المرتبطة):٦(الشكل 
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الحد األدنى من السعة اإلضافية       
120 الطلب المتوقع    425 680 970
184 157 114 "البديل األعلى" الطلب    60 660

        
السعة المطلوبة       

464 441 419 393 370 339 302 الطلب المتوقع
528 501 465 417 376 339 302 "البديل األعلى"الطلب 

 

المصادر اإلضافية المتعاقد عليها من خالل التعاقد مع بعض زيادة السعة ويمكن 
التعاقد على سعة ليها أعاله أو من خالل إ غير المتعاقد عليها والمشار ذات السعة

  . حطة جديدة من خالل إنشاء ماألرجح لدى الشرآةوهو الخيار جديدة 



 

 
  

 ١٤ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

  الطلب على مياه التحلية

المياه المرتبطة ( على مياه التحلية  السنويمن المتوقع أن ينمو إجمالي الطلب
 ٨٦في المناطق المغطاة بخدمات الشبكة الرئيسية المرتبطة من ) بإنتاج الكهرباء

. ٢٠١٣ مليون متر مكعب في عام ١٩٧م إلى ٢٠٠٦في عام مليون متر مكعب 
  % .١٢٫٥وي تبلغ نسبته في المتوسط نحو بمعدل سن

 على مصادر المياه االعتمادتوجه الرامي إلى الحد من الوتأتي هذه الزيادة نتيجة 
الجوفية في معظم المناطق وإلى الطلب الناتج من النمو السكاني والتنمية 

  . المتسارعةاالقتصادية

مياه قعات المستقبلية للطلب على التو بتقديم قطاع المياهوقامت الجهات الرسمية المعنية ب
 البنية االعتباروالتي تم تصنيفها إلى ثالث مناطق مع األخذ في  خالل السنوات القادمة التحلية

 محافظة وتشمل" مسقط"التحتية لشبكة توزيع المياه من مصادرها المختلفة ؛ حيث أن منطقة 
 منطقة الباطنة شمال فتشمل" ارصح"منطقة أما .  مسقط ، والباطنة جنوب والمنطقة الداخلية

آافة واليات المنطقة الشرقية تشمل الشرقية ل" وجاءت منطقة .. والظاهرة ومحافظة البريمي
  . جزيرة مصيرةعدا

 ألف متر ٤٧٢إلى  مياه التحليةعلى ذروة الطلب اليومي  سيصل التوقعات،ووفقا لتلك 
 "صحار" و "مسقط" آل من  ألف متر مكعب في٧٠ ألف متر مكعب و ١٦٠ مكعب،

  .   على التوالي"الشرقية"و

و " مسقط " مصنفة حسب المناطق الثالثةالتالي يوضح الطلب على مياه التحلي) ٧(والشكل 
  :"الشرقية"و" صحار"

  الطلب المتوقع لمياه التحلية  :المرتبطة الشبكة الرئيسية ):٧(الشكل 
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  ١٥ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

: ) يوميا متر مكعبألف( الطلب ةذرو        

مسقط 244 371 387 400 441 452 462 472

صحار  136 140 144 148 152 156 160

الشرقية 11 15 16 60 63 65 68 70

)مليون متر مكعب سنويًا(إجمالي الطلب السنوي  86 151 157 174 183 188 192 197

 

 المستهدف للطلب  الحاليأعاله تعكس النمو ٧رغم أن التوقعات الواردة في الشكل 
 إعدادها لهذا البيان أخذت في وأثناءإال أن الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

  :االعتبار التالي

 االستفادة من مشروع وادي ضيقة الذي ستمتد خدماته إلى مسقط إمكانية :أوال
؛ حيث تقدر " مسقط"قة  على مياه التحلية في منطتقليل الطلبوالذي سيساهم في 

وبذلك . ٢٠٠٩ من عام ابتداء سنويًا بمتر مكع مليون ٢٠ إلى ١٠ بنحو مساهمته 
 ٦٠ ألف إلى ٣٠بنحو " مسقط"ينخفض ذروة الطلب على مياه التحلية في منطقة 

  .ألف متر مكعب يوميًا

ة مع شرآة مجيس للخدمات الصناعية بشان تلبيالتفاوض  تقوم الشرآة حاليا ب:ثانيا
. )Process Water (احتياجات منطقة ميناء صحار الصناعي من مياه التصنيع

 يقدر أن  حيثالتحلية؛والذي سيعتبر إضافة جديدة للطلب المستقبلي على مياه 
     ". صحار" متر مكعب يوميًا في منطقة ألف ٥٠يصل إلى نحو 

القدرة اإلنتاجية لتحلية المياه 

 ١٦٥ من محطتي الغبرة وبرآاء بواقع  ه التحليةميا" مسقط"تستمد حاليا منطقة 
وستعزز هذه . على التوالييوميا  ألف متر مكعب ٩١ و  يومياألف متر مكعب

 المرحلة الثانية تشغيل   ألف متر مكعب يوميًا وذلك بعد بدء ١٢٠الكميات بنحو 
 يةاإلنتاجمما سيؤدي على ارتفاع القدرة  . ٢٠٠٩ المتوقع في عام محطة برآاء من

ولكن .  ألف متر مكعب يوميًا ٣٧٦حوالي إلى " مسقط"لمياه التحلية في منطقة 
بعض وحدات اإلنتاج في محطة الغبرة رغم التعاقد على بيع جميع ولعدم صالحية 

اإلنتاج إلى الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه وإعادة بيعه إلى وزارة اإلسكان 



 

 
  

 ١٦ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

في بداية عام   صحارمحطة آهرباء وتحلية المياه فيتشغيل أن يبدأ آما يتوقع 
وستوفر هذه المحطة .  ألف متر مكعب يوميًا١٥٠ بطاقة إنتاجية تبلغ نحو ٢٠٠٧

 التعاقد على بيع جميع اإلنتاج إلى وقد تم" صحار"مياه تحلية ألول مرة في منطقة 
إعادة بيعه إلى وزارة اإلسكان ستتم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه و

  .والكهرباء والمياه وشرآة مجيس للخدمات الصناعية

 ال إنتاجيةحاليا توفير المياه من خالل محطة تحلية صور بطاقة يتم ف" الشرقية"أما في منطقة 
 وذلك بإنشاء محطة تحلية لذا سيتم تعزيز هذا اإلنتاج يوميًا ، بر مكعمت ألف ١٢تتجاوز 
 ألف متر مكعب يوميا ليصل إجمالي الطاقة ٦٨ تبلغ حوالي إنتاجية بطاقة  جديدةأخرى

 وبما أن ٢٠٠٩.عام وذلك في  ألف متر مكعب يوميًا ٨٠ إلى حوالي  في المنطقة اإلنتاجية
لذلك يتم بيعها ولم تكن مرتبطة بإنتاج الكهرباء لية  التحمياههذه المحطة ال تنتج سوى 

  . والكهرباء والمياهاإلسكانوزارة إلى بصورة مباشرة 

  .  الثالثمناطقال التالي يوضح طاقة التحلية القائمة والجديدة في ) ٨( والشكل 
 

  الطاقة اإلنتاجية لمياه التحلية  :المرتبطة الشبكة الرئيسية ):٨(الشكل 
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  ١٧ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

 
ألف متر مكعب يوميا 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
منطقة مسقط       
 المحطات القائمة       
ةمحطة آهرباء وتحلية الغبر 165 165 165 138 138 138 138
١محطة آهرباء وتحلية برآاء  91 91 91 91 91 91 91
المحطات الجديدة        
٢تحلية برآاء محطة آهرباء و   120 120 120 120 120
المجموع 256 256 376 349 349 349 349
)آميارتال(النقص     27- 27- 27- 27-
"صحار"منطقة        
 :المحطات الجديدة       
محطة آهرباء وتحلية صحار 150 150 150 150 150 150 150
منطقة الشرقية       
المحطات القائمة        
محطة تحلية صور 12 12 12 12 12 12 12
 :المحطات الجديدة       
  محطة تحلية صور الجديدة   68 68 68 68 68
المجموع  12 12 80 80 80 80 80

اإلنتاجإجمالي  418 418 606 579 579 579 579

 

تحلية المياه اإلضافية من االحتياجات 

 عن المسئولةفة  الجهات المختلبأنالشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه تفترض 
تزويد مياه الشرب تتبع منهجية تخطيطية تعتمد على ضمان وجود طاقة إنتاجية 

تعتمد على المياه الجوفية و في ساعات الذروةلطلب اآافية من مياه التحلية تغطي 
  . في الحاالت االستثنائية  أو ما يسمى بحاالت الطوارئ

 مياه التحلية في إنتاجرة على القدمع  نتائج مقارنة ذروة الطلب السنوي وتشير
  : آما يلي"مسقط"منطقة 

 التحلية في اه على ميبالطلمقابلة عجزًا في " مسقط"يتوقع أن تشهد منطقة  •
 .خالل مصادر المياه الجوفيةوستتم تغطيته من  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي 



 

 
  

 ١٨ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

 المرحلة الثانية في عام - الناتجة من محطة برآاء اإلنتاجيةزيادة القدرة  •
 ألف متر مكعب يوميا، ٢٤ستساهم في تخفيض العجز إلى  مما ، ٢٠٠٩

 . إذا تم تنفيذ مشروع وادي ضيقةهوالذي يمكن تغطيت

  ٢٠٠٩ محطة الغبرة بعد عام إنتاجمن غير اإلضافات ، سيؤدي انخفاض  •
 ٢٠١٣ ألف متر مكعب يوميا بحلول عام ١٢٣إلى زيادة العجز ليصل إلى 

     .تم تنفيذ مشروع وادي ضيقة ويمكن تقليص ذلك العجز إذا –

 التحلية لمياه اإلنتاجية القدرة يوضح العجز المستهدف في أدناه) ٩والشكل (
  . وبدون مشروع وادي ضيقة / مسقط معةلمنطق

آما يوضح في الجدول التوضيحي إنشاء محطة التحلية الجديدة في صحار والتي سيبدأ 
 في قدرتها المائية حتى عام ًافائض" رصحا"منطقة ستشهد  حيث ،٢٠٠٧ في عام تشغيلها
 أالف متر مكعب يوميًا في السنوات ١٠ ثم يبدأ العجز بالصعود البطيء ليصل إلى ٢٠١٠
 شرآة تزايد وتيرة طلبسيتضاعف العجز إذا ما أضيف إليه العجز الناتج من ولكن . التالية

  . التصنيع مياه على خدمات الصناعيةلمجيس ل

سيساهم بشكل آبير  على صور  الجديدة بتحليةالإنشاء محطة  فقية،الشرأما في المنطقة 
عام حتى ما بعد  و٢٠٠٩ في عام وذلك"الشرقية"القضاء على العجز المائي في منطقة 

:   آما هو موضح في الجدول المرافق للشكل التالي،٢٠١٣

   اإلنتاجية لمياه التحليةفي الطاقة) العجز(الفائض أو :  مناطق الشبكة الرئيسية المرتبطة):٩(الشكل 
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 ١٩ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

ألف متر مكعب يوميًا" ممسقط " منطقة  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

القدرة على اإلنتاج 256 256 376 349 349 349 349
        
ذروة الطلب 371 387 400 441 452 462 472

 371 387 370 411 422 432 442 وادي ضيقة البديل –ذروة الطلب 
 وادي ضيقة البديل –ذروة الطلب  371 387 340 381 392 402 412فال

ل         األ
)العجز(الفائض  (115) (131) (24) (92) (103) (113) (123)

 (115) (131) 6 (62) (73) (83) (93)ادي ضيقة البديل  و-)  العجز(الفائض 
ف  (115) (131) 36 (32) (43) (53) (63)ال

  

 وادي ضيقة البديل -)  العجز(ئض الفا
ل األ

 

ألف متر مكعب " صحار"منطقة  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
يوميا

        
السعة القائمة       
  محطة آهرباء وتحلية المياه بصحار 150 150 150 150 150 150 150
        
ذروة الطلب 136 140 144 148 152 156 160
        

)العجز(الفائض  14 10 6 2 (2) (6) (10)

 

)  متر مكعب يوميًاألف(منطقة الشرقية  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

         

        
اإلنتاجالقدرة على        
محطة صور للتحلية 12 12 12 12 12 12 12
68 68 68 68 68     
80 80 80 80 80 12 12 

محطة صور الجديدة للتحلية
اإلجمالي

        
ذروة الطلب 15 16 60 63 65 68 70
        
)العجز(الفائض  (3) (4) 20 17 15 12 10

  

 



 

 
  

  ٢٠ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

  

، " مسقط" لمياه التحلية في منطقة اإلنتاجية في الطاقة المتوقعولمقابلة العجز 
 نتاجيةاإل القدرة والكهرباء والمياه االحتياجات اإلضافية من اإلسكانحددت وزارة 

مرجحة  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ألف متر مكعب يوميًا بحلول عامي ٨٥لمياه التحلية بنحو 
    .و برآاء/  في الغبرة أو إنشاء المحطة

 والكهرباء والمياه بالخطوات الالزمة لربط اإلسكان تقوم وزارة من جانب آخر ،
في ،  مما يسمح للفائض المستهدف " صحار"و" مسقط "شبكتي النقل بين منطقتي 

االستفادة منه لتغطية جزء من العجز في لمدى القصير على ا" صحار"منطقة 
  ".مسقط"الطاقة اإلنتاجية لتحلية المياه في منطقة 

   بتحلية المياه توليد الطاقة الكهربائية ربط  ةفرص

 والمياه الشرآة العمانية لشراء الطاقة تأخذعند التخطيط لشراء طاقة آهربائية ، 
 وذلك للفوائد  المياهتحلية الطاقة الكهربائية برصة ربط إنتاجففي االعتبار 

فعند األخذ باالحتياجات اإلضافية .   وعمليات الشراءالموقعاالقتصادية المرتبطة ب
وطلب وزارة ،  ٢٠١٠لطاقة التوليد  الكهربائي في الشبكة الرئيسية المرتبطة من 

 مياه التحلية خالل نفس نتاجإل اإلضافية والكهرباء والمياه من الطاقة اإلسكان
. معًاالطاقة الكهربائية ومياه التحلية الفترة يتضح بأن هناك فرصة ممكنة في شراء 

 والكهرباء والمياه إلقامة المحطة لتلبية اإلسكان وزارة أن المواقع التي اقترحتها
 ؛ حيث آالتعتبر مناسبة) الغبرة وبرآاء ( من مياه التحليةاإلضافيةاالحتياجات 

 المستهدفة وذلك  لتقارب الطلب ، اإلضافيةالموقعين مناسبين للطاقة الكهربائية 
وهذه العوامل ). الخ.. الوقود ، شبكة نقل الكهرباء ( توفر األرض والبنية التحتية و

لعدم صالحية بعض الوحدات في محطة  لموقع الغبرة نظرًا مالئمةقد تكون أآثر 
  . .٢٠٠٩هاء فترة التعاقد في عام الغبرة وخروجها من الخدمة وانت

قد تكون أيضا موقعا محتمال لربط توليد الطاقة "  صحار"آما أن منطقة 
الكهربائية وتحلية المياه معا خاصة في ظل التفاوض الجاري بين الشرآة العمانية 
لشراء الطاقة والمياه وشرآة مجيس للخدمات الصناعية بشأن الطلب اإلضافي 

وآذلك إنتاج Process Water) (الطلب على مياه التصنيع المتزايد السيما 
للطلب والذي يأخذ في االعتبار " بالبديل األعلى"خاصة عند األخذ الكهرباء 

موقع ويعتبر ال .المشاريع الصناعية الكبيرة في منطقة ميناء صحار الصناعي



 

 
  

 ٢١ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

االحتياجات من الوقود 

المرتبطة في وقوده على الغاز الطبيعي الذي توفره وزارة نظام الشبكة الرئيسية تشغيل يعتمد 
والجدير بالذآر أن جميع محطات توليد الكهرباء . النفط والغاز من حقول الغاز المحلية

 استخدمت  .م٢٠٠٦وقود لها خالل عام  آالغاز الطبيعي والمياه المرتبطة به

المشار وطلب على الطاقة الكهربائية والمياه المرتبطة بها التقديرات المستهدفة للبناء على و
على الوقود لتشغيل نظام الشبكة  إجمالي الطلب يرتفع أن وقعت ، فإنه من المسابقًاإليها 

 يون جيجا جول في مل٢٣١ إلى ٢٠٠٦عام  مليون جيجاجول في ١٦٣الرئيسية المرتبطة من 
 مليون متر ٤٤٦٠وبحساب آميات الغاز الطبيعي، فسترتفع آميات الغاز من . ٢٠١٣ عام

 ليصل اإلجمالي ٢٠١٣ مليون متر مكعب سنويا في عام ٦٣٢٦ إلى ٢٠٠٦مكعب سنويا في 
.  تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي١٫٤٣نحو ) ٢٠١٣ – ٢٠٠٧(التراآمي خالل الفترة 

 متطلبات البديل األعلى لمقابلة االحتياجات االحتياجات وأدناه يوضح تلك  ١٠والشكل 
  ". األعلى"

لجميع محطات توليد الطاقة تعهدت وزارة النفط والغاز على توفير الغاز الطبيعي ولقد 
وتتفاوض الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه حاليا مع . وتحلية المياه المتعاقد عليها

  . المستهدفة والموضحة في هذا البياناإلضافيةر الغاز الطبيعي للطاقة الوزارة لتوفي

   االحتياجات من الوقود: الشبكة الرئيسية المرتبطة):١٠(الشكل 
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ه ـمن آميـات الغـاز     (التراآمي ) - البديل األسـاس  - تريليون قدم مكعب ما يعادـل
ه ـمن آميـات الغـاز     (التراآمي ) - البديل األعلى - تريليون قدم مكعب ما يعادـل
ول  االستهالك من الوقود- البديل األسـاس  - مليون جيجا ـج
ول  االستهالك من الوقود - البديل األعلى - مليون جيجا ـج

 



 

 
  

  ٢٢ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

المنخفض/  البديل األساس المتوقع        
2180 2077 1972 1853 1714 1566 1317 1175 )  ساعةتجيجا وا(السعة 
 مليون متر مكعب سنويًا–المياه  86 151 157 174 183 188 192 197
 جيجا جولمليون استهالك الوقود 163 169 201 206 215 222 227 231

 من آمية الغاز مليون متر مكعبيعادلهما  4460 4639 5519 5635 5898 6080 6208 6326
 مكعبقدم من آمية الغاز تريليون يعادلهما  0.16 0.16 0.20 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22
تريليون ) التراآمي( من آمية الغاز يعادلهما   0.16 0.36 0.56 0.77 0.98 1.20 1.43
         
 "البديل األعلى"        

2581 2435 2237 2003 1776 1566 1317 1175 )  ساعةتجيجا وا(السعة 
 مليون متر مكعب سنويًا–المياه  86 151 157 174 183 188 192 197
 جيجا جولمليون  استهالك الوقود 163 169 201 213 233 252 266 273

 من آمية الغاز مليون متر مكعبيعادلهما  4460 4639 5519 5842 6375 6896 7280 7489
من آمية الغاز تريليون قدم مكعب يعادلهما  0.16 0.16 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.26
تريليون ) التراآمي( من آمية الغاز يعادلهما   0.16 0.36 0.57 0.79 1.04 1.29 1.56

  

إستراتيجية شراء الطاقة 

.. بناء على االحتياجات المبينة سابقا بشأن توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه
عملية البدء في  ٢٠٠٧قة والمياه خالل عام تخطط الشرآة العمانية لشراء الطا

 ٧٠٠بلغ نحو تيتوقع أن  ؛ حيث شراء طاقة إضافية للشبكة الرئيسية المرتبطة
 حتى عام اإلضافيةلتشمل في مجملها على الحد األدنى من االحتياجات . ميجاوات
" ذروة الطلب"احتماالت تحقق تقوم الشرآة بمراجعة سوف مع ذلك ،  ٢٠١١

  . قبل اتخاذ القرار النهائي للسعة اإلضافية المطلوبة"البديل األعلى"في  المستهدف

لتضمين احتياجات وزارة مقنعة مبررات  هناك تمت اإلشارة إليه سابقا ،آما و
 ، االعتباراتهذه ول" مسقط" والكهرباء والمياه من مياه التحلية في منطقة اإلسكان

 في عملية شراء ال يقل حجمها لمياهالشرآة العمانية لشراء الطاقة وافإن شروع 
 في الغبرة اإلضافية متر مكعب يوميا آتحديد للطاقة ألف ٨٥/  ميجاوات ٧٠٠ عن

  .أو برآاء على القول األرجح

مع  وافقستت الشراء إلستراتيجيةالتفاصيل النهائية ومن الجدير بالذآر أن جميع 
وترخيص الشرآة القطاع وفقًا لقانون من الكهرباء ومياه التحلية االحتياجات 

  .٢٠٠٧وسيعلن عن الصيغة النهائية لها في بداية عام 



 

 
  

  ٢٣ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

 شبكة آهرباء صاللة /نظام صاللة :  ٣

  الطلب على الكهرباء

 ميجاوات في ٢٣٢يتوقع أن ينمو ذروة الطلب على الكهرباء  في نظام صاللة من 
ته في م ، بمعدل نمو سنوي تبلغ نسب٢٠١٣ ميجاوات في عام ٥٦٧ إلى ٢٠٠٦عام 

آما يتوقع أن ينمو .  ميجاوات٥٠ قدرها سنويةوبزيادة % ١٤المتوسط  نحو 
 تريليون وات ساعة في عام ١٫٣بنفس المعدل من الطلب السنوي على الطاقة 

  .٢٠١٣ تريليون وات ساعة في عام ٣٫٢لى  إ٢٠٠٦

 ، فإنه يعزىفي القسم السابق تبطة في قسم الشبكة الرئيسية المرشرحه  وآما تم 
  : إلى العوامل التالية في نظام صاللةو الطلب على الطاقة الكهربائيةنم

الناتج من النمو السكاني وزيادة عدد األسر " العادي"استمرارية النمو  
وارتفاع دخل الفرد باإلضافة إلى تسارع وتيرة التنمية االقتصادية بوجه 

 .عام

 الجديدة صناعيةالزيادة المضطردة للطلب الناتج من إنشاء المشاريع ال 
 .منطقة صاللة الحرة وتنمية 

 . المشاريع السياحية والتنمية المصاحبة من الزيادة المتوقعة لعدد  

 .خدماتها الجغرافينطاق إلى التوسع في شبكة صاللة وضم مناطق جديدة  

 ومساهمة آل ،٢٠١٣يوضح الطلب على الكهرباء حتى عام  الحقا) ١١(والشكل 
 خالل ذآورة أعاله في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائيةعامل من العوامل الم
  .السنوات السبع القادمة

 



 

 
  

 ٢٤ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

   الطلب المتوقع للكهرباء والطاقة:شبكة آهرباء صاللة: ) ١١(الشكل 
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بكة  توسعة النظـام  / خدمات الـش
دة   ياحية الجدـي المشاريع الـس
دة   الحمولة / المشاريع الصـناعية الجدـي
النمو "العـادي "
السعة

 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

  : ويشمل ) ميجاوات(الطلب  232 270 324 416 456 493 530 567
289 273 257 243 229 216 204 192   
214 195 175 153 133 91 66 39 

"العادي"النمو 
المشاريع الصناعية / الحمولة 

المشاريع السياحية الجديدة   17 40 44 44 44 44ال
توسعة الشبكة    15 16 17 18 19

)تجيجا وا(السعة  1246 1471 1777 2296 2520 2734 2943 3153

:طاقة الكهربائية من ال اإلنتاجيةالقدرة 

صاللة والتي تعمل بمحطة التوليد الكهربائية الجديدة في التجاري  تشغيل بدأ ال
 وتقوم بتشغيل المحطة ٢٠٠٣بالغاز والمتصلة بشبكة آهرباء صاللة في عام 

وتعمل هذه المحطة بجانب .  ميجاوات ٢٠٧وتبلغ سعتها نحو .  للطاقةشرآة ظفار
تي تعمل بوقود الديزل والمملوآة لشرآة آهرباء ريسوت الآهرباء محطات 

  . ميجاوات٧٠المناطق الريفية بسعة قدرها نحو 

 ميجاوات في عام ٣١ بسعة قدرها )  غازيةةتور بين(وحدات ليها إوسيضاف  
 بعملية التشغيل والتي  للطاقة س   لتقوم شرآة ظفار–وذلك في ريسوت ٢٠٠٧

 ةتور بين(وحدات آما سيتم إضافة . اللةتعتبر جزءًا من تخصيص نظام آهرباء ص
وبهذه .  ميجاوات١٨ تصل إلى وبسعة  ٢٠٠٨في عام  LM2500 أخرى) غازية

 



 

 
  

 ٢٥ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

التابعة لشرآة آهرباء وستساهم تلك اإلضافات إلى الحد من استخدام المحطات 
 ميجاوات ٢٥٦ نحوسعتها تبلغ المناطق الريفية العاملة بوقود الديزل والمتوقع أن 

  .  ٢٠٠٩في عام 

محطات التوليد  المتوقعة لإنتاجيةالقدرة  يوضح ملخص تطور أدناه) ١٢(والشكل 
  :القادمةخالل السنوات السع 

  توليد تطور محطات ال:شبكة آهرباء صاللة: ) ١٢(الشكل 
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محطة آهرباء جديدة – شرآة آهرباء ظفار

 

بالميجاوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 شرآة آهرباء –محطة آهرباء جديدة 
ظفار

207 207 207 207 207 207 207 

 س- ريسوت  31 31 31 31 31 31 31

18 18 18 18 18 18  LM2500 

محطات الديزل التابعة للمناطق الريفية 70 70     

إجمالي السعة 308 326 256 256 256 256 256

 



 

 
  

 ٢٦ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

  :  من الطاقة الكهربائيةاإلضافيةاالحتياجات 

لمقابلة الطاقة الكهربائية الكافية وفير إلى تالشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه تسعى 
ولضمان الخدمة المقدمة إلى المستهلكين في شبكة آهرباء توقعات الطلب على الكهرباء ، 

  . إلى نظرائهم في الشبكة الرئيسية المرتبطةالخدمة المقدمةنوعية صاللة تعادل 

 ةافية في شبكة آهرباء صاللة لتغطية ذروالكهربائية الك الطاقةيتطلب الحد األدنى من وقد 
 هيئة تنظيم  قبل منضمان سعات التوليد المحددةالطلب خالل السنة وذلك وفقًا لمعايير 

عدد ساعات مصادر التوليد من خالل الكهرباء عمان ؛ مع األخذ في االعتبار فاعلية وأداء 
    . ساعة خالل السنة٢٤والذي ال يتجاوز ") LOLH"والمعروفة بـ (الفاقد في الحمولة  

 يتوقع أن يتجاوز الفاقد من ساعات الحمولة سابقًا،ووفقا لتوقعات الطلب والسعة المبينة 
LOLH هو مبينك آما وما بعد وذل٢٠٠٨في عام )  ساعة ٢٤(به لحد األعلى المسموح ا  

   أدناه) ١٣(في الشكل 

   :شبكة آهرباء صاللة: ) ١٣(الشكل 

 LOLH  عجز سعة التوليد المستهدفة و الفاقد من ساعات الحمولة
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المتوفرة الطاقة
من الفاقد
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ساعات 
الفاقد من 

الحمولة 
الحمولة ساعات 

 

nساعة  - 24 

Demand

 

قامت الشرآة العمانية لشراء الطاقة ،  العجز خالل السنوات القادمة للحد منو
 والمقدر بحوالي   اإلضافي على الطاقةوالمياه باحتساب الحد األدنى من الطلب

     :  الحقًا)١٤ (الشكل في  آما مبين٢٠١٣ ميجاوات في عام ٣٧٠



 

 
  

 ٢٧ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

  

 من الطاقة الكهربائية خالل السنوات السع اإلضافية  االحتياجات :شبكة آهرباء صاللة: ) ١٤(الشكل 
  القادمة 
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   ةالطاقة المطلوب
المتوفرة الطاقة
من الفاقد
 معيار
الطلب

ساعات 
الفاقد من 

الحمولة 
الحمولة ساعةساعات   - 24 

بالميجاوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 األدنى من السعة اإلضافية  الحد
    45 205 250 285 325 370المطلوبة

إجمالي السعة المطلوبة   308 371 461 506 541 581 626

 

  : الطلب على مياه التحلية 

  بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار  هي الجهة للمياهتعتبر المديرية العامة 
 مياه علىالمستهدف  عن المياه في محافظة ظفار لهذا قامت بتقدير الطلب المسئولة
 في عام   مليون متر مكعب سنويا٢٣لى إ ليصل ٢٠٠٩  من عام اعتباراالتحلية 
 يوميا ، آما بمتر مكع ألف ٦٨ذروة الطلب السنوي إلى ؛ وبذلك سيصل  ٢٠١٣

    :   )١٥(هو مبين في الشكل 

 



 

 
  

 ٢٨ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

.  

   الطلب المستهدف لمياه التحلية:"صاللة " منطقة : ) ١٥(الشكل 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012 2013

ميًا
يو

ب 
كع
ر م
 مت
ف
أل

0

5

10

15

20

25

ب
كع
ر م
 مت
ون
ملي

ذروة الطلب
إجمالي الطلب السنوي 

 
2013 2012 2011 2010 2009  

      

 ألف متر مكعب يومياالطلب،ذروة  64 65 66 67 68

 مليون متر مكعبالسنوي،الطلب  21.9 22.3 22.6 23.0 23.4

  تحلية المياه  من اإلضافيةاالحتياجات 

" صاللة"أنه ال توجد حاليا أي محطة تحلية في منطقة مما ينبغي اإلشارة إليه ، 
لمبين سابقًا يمكن مقابلته بإنشاء محطة لية وافالطلب المستهدف على مياه التح

  . جديدة

فرصة  تحلية المياه  ربط  توليد الطاقة الكهربائية ب

وتحلية المياه المشار إليها سابقًا ، ئية  من الطاقة الكهربااإلضافيةالحتياجات لوفقًا 
بالمياه  المعنيةالجهات ارتأت الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه ، بالتنسيق مع 

   :التاليةوذلك للعوامل ط الطاقة المطلوبة في محطة واحدة بر، 



 

 
  

  ٢٩ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

 والتسهيالت األخرى االشتراك في البنية التحتية ، السيما مياه البحر •
 .تحلية المياهوئية  الكهربا الطاقةالمرتبطة بالمصب ، الالزمة لتوليد

مكن توليد القتصادية الناتجة من التكنولوجيا التي من خاللها يالفوائد ا •
 .الكهرباء وتحلية المياه في آن واحد

   .وتكاليف اإلنشاء والتمويل الحجم للتطوير قتصادياتامقياس  •

في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه  لالمفترجة لمحطة إقامة ااختياروقد تم 
  . طاقة والية 

االحتياجات من الوقود 

لطاقة الكهربائية والمياه المرتبطة بها بناء على التقديرات المستهدفة للطلب على ا
، فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على الوقود لتشغيل سابقًا والمشار إليها 

 مليون جيجاجول في ١٤من "  األساس"المولدات في نظام صاللة ، حسب البديل 
وبحساب آميات الغاز . ٢٠١٣  عام مليون جيجا جول في٣١ إلى ٢٠٠٦عام 

 إلى ٢٠٠٦  عام في مليون متر مكعب٣٩٤لغاز من ، فسترتفع آميات االطبيعي
 ليصل اإلجمالي التراآمي خالل الفترة ٢٠١٣ في عام  مليون متر مكعب٨٤٨

والشكل .  تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي٠٫١٧.نحو ) ٢٠١٣ – ٢٠٠٧(
ت البديل  متطلبااألعلى لمقابلة االحتياجات واالحتياجات يوضح تلك أدناه) ١٦(
  ". األعلى"

على افتراض االحتياجات " األساس"أعدت التوقعات في خيار البديل األدنى 
ساس ما يسمى بتكنولوجيا الدورة والتي اعتمدت على أ من الطاقة اإلضافية

   بينما البديل األعلى على combined cycle technology مزدوجةال
     .  open cycle  ساس ما يسمى بالدورة المفتوحةأ



 

 
  

 ٣٠ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

   االحتياجات من الوقود:"صاللة " منطقة : ) ١٦(الشكل 
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ما يعادله من آميات الغاز     (التراآمي ) - البديل األساس  - تريليون قدم مكعب
ما يعادله من آميات الغاز     (التراآمي ) - البديل األعلى - تريليون قدم مكعب
االستهالك من الوقود - البديل األساس  - مليون جيجا جول 
االستهالك من الوقود - البديل األعلى - مليون جيجا جول 

 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  
المنخفض/ المتوقع البديل األساس         

)  ساعةتجيجا وا(السعة  1246 1471 1777 2296 2520 2734 2943 3153
 مليون متر مكعب سنويًا–المياه     22 22 23 23 23
31 29 27 26 27 21 17 14 

 

 جيجا جول مليون استهالك الوقود
 من آمية الغاز مليون متر مكعبيعادلهما  394 467 564 728 700 745 798 848
 من آمية الغاز تريليون قدم مكعبيعادلهما  0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03
تريليون ) التراآمي( من آمية الغاز ادلهيعما  0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.14 0.17
         
        "" 

3153 2943 2734 2520 2296 1777 1471 1246 
البديل األعلى

)  ساعةتجيجا وا(السعة 
 مليون متر مكعب سنويًا–المياه     22 22 23 23 23
جيجا جول   14 17 21 27 29 32 34 37 استهالك الوقود مليون

 من آمية الغاز مليون متر مكعبيعادلهما  394 467 564 728 799 867 934 1000
 من آمية الغاز تريليون قدم مكعبيعادلهما  0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
تريليون ) التراآمي( من آمية الغاز يعادلهما  0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19

  

 شراء الطاقة إستراتيجية

 المبينة سابقا بشأن توليد الطاقة الكهربائية وتحلية اإلضافيةبناء على االحتياجات 
 المنافسة بدءتنوي الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه في . في صاللة. المياه

 موقعال في  " Salalah IWPP صاللة – منتج مستقل للطاقة والمياه"للتعاقد مع 



 

 
  

  ٣١ صفحة    )٢٠١٣ – ٢٠٠٠٧( سنوات – ٧يبان 

Salalah IWPP "  من الطاقة الكهربائية اإلضافيةآل أو معظم االحتياجات 
 ٤٠٠ – ٣٥٠ نحو  إلىالطاقةوبذلك ستصل حجم  ٢٠١٣ومياه التحلية حتى عام 

 الغةاإلضافية والب لتشمل في مجملها على الحد األدنى من االحتياجات .ميجاوات
 التحلية لتغطية مياه ألف متر مكعب يوميا من ٨٦و  ٢٠٠٩ميجاوات في عام ٢٠٠

  .٢٠١٣  عامالطلب حتى

المرحلة األولى من عملية  تبدأوتتوقع الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن 
وستكون المنافسة وفقًا لمتطلبات .  ٢٠٠٧ول من عام المنافسة خالل الربع األ

  .ترخيص الشرآةقانون القطاع و
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