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نبذة عامة

�سنوات،  �سبع  مدى  على  التحلية  ومياه  الطاقة  اإمدادات  يف  الطلب  توقعات  على  عامة  نظرة  البيان  هذا  يت�سمن 

وهما  بال�سلطنة  الرئي�سيتني  ال�سبكتني  يف  وذلك  الطلب،  بهذا  للوفاء  املطلوبة  املياه  وحتلية  الطاقة  اإنتاج  وم�سادر 

يتعلق  املتوقعة فيما  ال�سركة  اأن�سطة  يتناول  كما  ال�سلطنة ونظام كهرباء �ساللة.  الرئي�سية )MIS( ب�سمال  ال�سبكة 

بالدقم وحمافظة م�سندم خالل هذه الفرتة. وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باإعداد ون�سر هذا البيان 

ب�سورة �سنوية وفقًا للبند رقم )5( من الرخ�سة املمنوحة لها. وهذا هو البيان رقم )8( عن الفرتة من عام 2014م 

حتى عام 2020م، تتوفر معلومات اإ�سافية عن هذا التقرير والتقارير ال�سابقة على موقع ال�سركة ب�سبكة املعلومات: 

www.omanpwp.com

الطلب على الكهرباء:

يف ال�سبكة الرئي�سية ومبوجب �سيناريو “احلالة املتوقعة”، فمن املتوقع منو الطلب يف اأوقات الذروة بن�سبة 11% �سنويًا 

اأن ينمو  املتوقع  اإىل 9133 ميجاوات يف عام 2020م. ومن  ، حيث يرتفع من 4455 ميجاوات يف عام 2013م لي�سل 

متو�سط الطلب من 2592 ميجاوات )23 ترياوات/�ساعة( يف 2013م اإىل 5023 ميجاوات )44 ترياوات/�ساعة( يف عام 

2020م، اأي مبعدل زيادة قدرها حوايل 10% �سنويا يف متو�سط   الطلب. ويعزى ا�ستمرار النمو يف الطلب على الكهرباء 

اىل زيادة يف دخل الأفراد ، وبناء م�ساكن جديدة، وا�ستمرار ال�ستثمار احلكومي يف م�ساريع البنية التحتية وهي العوامل 

التي اأ�سهمت يف النمو املرتفع يف الطلب على الكهرباء.

وقد مت الو�سع يف العتبار �سيناريوهني اإ�سافيني هما: �سيناريو “احلالة املنخف�سة” بنمو �سنوي تبلغ ن�سبته 8%، وهو ما 

يرتتب عليه و�سول ذروة الطلب يف عام 2020م اإىل 7714 ميجاوات، وهو اأقل مبقدار 1420 ميجاوات من تقديرات  

“احلالة املتوقعة” اأما �سيناريو “احلالة املرتفعة” ف�سينمو بن�سبة 14% لت�سل ذروة الطلب اإىل 11284 ميجاوات يف عام 
2020م، وهو ما يتجاوز تقديرات “احلالة املتوقعة” بحوايل 2100 ميجاوات.

ويف  نظام كهرباء �ساللة، فمن املتوقع منو ذروة الطلب بن�سبة تبلغ 10% �سنويًا حيث يرتفع الطلب من 420 ميجاوات 

“احلالة املنخف�سة” فمن املتوقع  يف عام 2013م لي�سل اإىل 800 ميجاوات يف عام 2020م. علمًا باأنه وفقًا ل�سيناريو 

حدوث منو بن�سبة ت�سل اإىل 7% لي�سل اإىل 676 ميجاوات بحلول عام 2020م، وهو ما يقل بحوايل 120ميجاوات عن 

تقديرات “احلالة املتوقعة”. يف حني اأنه وفقًا ل�سيناريو “احلالة املرتفعة” فقد مت الو�سع يف العتبار حدوث منو يف جميع 

القطاعات القت�سادية، وزيادة يف ذروة الطلب بن�سبة 12% �سنويًا لت�سل اإىل 940 ميجاوات يف عام 2020م، وهو ما 

يتجاوز �سيناريو “احلالة املتوقعة” باأكرث من 140 ميجاوات.

متطلبات اإنتاج الطاقة الكهربائية:

للكهرباء،  �سور  حمطة  من  النتهاء   )1( الآتي:  2020م  عام  حتى  الرئي�سية  بال�سبكة  الهامة  التطورات  وتت�سمن 

عامي  يف  جديدة  اأنتاج  حمطة  اإ�سافة   )2( 2014م،  عام  يف  الطاقة  لإنتاج  ميجاوات   2000 ت�سيف  �سوف  والتي 

2017م/2018م، قد تكون يف موقعني خمتلفني، مع �سعة اإجمالية تبلغ حوايل 2600 اإىل2850 ميجاوات، )3( انتهاء 

العقود املربمة مع املحطات احلالية مبجموع ي�سل اإىل 1382 ميجاوات ، ومن املتوقع متديد معظم العقود املنتهية 

لتوفري هذه ال�سعة.

اأما يف نظام كهرباء �ساللة، من املقرر اأن يتم تخ�سي�س حمطة كهرباء ري�سوت اجلديدة يف عام 2014م، و�سوف 

يتم تطوير م�سروع حمطة كهرباء �ساللة )املرحلة الثانية( للدخول يف خدمة يف عام 2018م على اأ�سا�س اإنتاج طاقة 

كهربائية فقط مع �سعة اإنتاج ترتاوح بني 300 اإىل 400 ميجاوات. 

حمطة  لإن�ساء  الريفية  املناطق  كهرباء  �سركة  مب�ساعدة  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تقوم  كما 

2016م. عام  يف  اخلدمة  يف  جاهزة  لتكون  ميجاوات  حوايل100  تبلغ  اإنتاج  ب�سعة  م�سندم  حمافظة  يف   كهرباء 
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املتطلبات من مياه التحلية:

من املتوقع ارتفاع اإجمايل الطلب على املياه يف ال�سبكة الرئي�سية )ال�سبكة املربوطة، ومنطقة �سور( بن�سبة تبلغ %6 

�سنويًا حيث ترتفع من 238 مليون مرت مكعب يف عام 2013م لت�سل اإىل 349 مليون مرت مكعب )اأي ما يعادل 956000 

مرت مكعب يوميًا( يف عام 2020م.

اإ�سافة 45000 مرت مكعب يوميًا )10 مليون جالون  وتت�سمن التطورات الرئي�سية بال�سبكة املربوطة كما يلي: )1( 

يوميًا( يف حمطة بركاء )1( يف الربع الأول من عام 2014م، )2( اإ�سافة اأخرى تبلغ 57000 مرت مكعب يوميًا )12.5 

مليون جالون يوميًا( يف حمطة بركاء 1 يف الربع الثالث من عام 2015م، )3( اإ�سافة حمطة م�سقط امل�ستقلة لتحلية 

املياه بالغربة ب�سعة تبلغ 191000 مرت مكعب يوميًا )42 مليون جالون يوميًا( يف الربع الأخري من عام 2014م )4( 

اإ�سافة حمطة حتلية املياه يف قريات ب�سعة تبلغ 200000 مرت مكعب يوميًا )44 مليون جالون يوميًا( يف عام 2017م، 

)5( اإ�سافة حمطة حتلية يف ال�سويق ب�سعة تبلغ حوايل 225000 مرت مكعب يوميًا )50 مليون جالون يوميًا( يف عام 

املياه  املتبقية مبحطة حتلية  والوحدات  واملياه مع حمطة بركاء )1(  الطاقة  اتفاقيات �سراء  انتهاء  و )6(  2018م 

بالغربة يف عام 2018م. و�ستنظر ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه يف اإمكانية متديد التعاقد مع حمطة بركاء 

)1( لتحلية املياه يف ذلك الوقت )ب�سعة اإجمالية تبلغ 193200 مرت مكعب يوميًا اأو 43 مليون جالون يوميًا(.

اأما بالن�سبة ملنطقة �سور فالتطورات الرئي�سية تت�سمن: )1( من املتوقع قيام الهيئة العامة للكهرباء واملياه بتحويل 

ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تخطط   )2( واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  اىل  �سور  ملحطة  املياه  �سراء  اتفاقية 

مليون جالون  يوميًا )11  تبلغ 50000 مرت مكعب  اإ�سافية  ب�سعة  ب�سور  املحطة احلالية  �سعة  لزيادة  واملياه  الطاقة 

يوميًا( لتكون جاهزة للت�سغيل التجاري مع نهاية عام 2015م

وبالن�سبة ل�ساللة ، فاإن املديرية العامة للمياه تتوقع حدوث منو على طلب املياه بن�سبة 8%، وارتفاع ذروة الطلب على 

املياه من 75000 مرت مكعب يوميًا يف عام 2013م لي�سل اإىل 132000 مرت مكعب يوميًا يف عام 2020م. وبناًء على 

ذلك، فاإن حمطة �ساللة لإنتاج الطاقة واملياه، ب�سعة 68190 مرت مكعب يوميًا )15 مليون جالون يوميًا( وهو احلد 

الأق�سى لإنتاج املحطة وعليه فقد جتاوز الطلب الإمدادات املتاحة من مياه التحلية. ومع هذا فهناك موارد متاحة 

من املياه اجلوفية تكفي لتلبية الحتياجات لعدة �سنوات، وت�ستمر ال�سركة يف الت�ساور مع املديرية العامة للمياه خالل 

عام 2014م فيما يتعلق بال�سعة الإ�سافية املطلوبة من مياه التحلية.

كما طلبت الهيئة العامة للكهرباء واملياه من ال�سركة البدء باأن�ساء حمطة حتلية خلدمة منطقة الدقم وم�سندم. ومن 

املقرر اأن تكون حمطة الدقم لتحلية املياه جاهزة للخدمة يف اأواخر عام 2017م ب�سعة اإنتاجية تبلغ حوايل 30000 

مرت مكعب يوميًا )7 مليون جالون يوميًا(. كما اأنه من املتوقع اأن تكون حمطة م�سندم لتحلية املياه يف خ�سب جاهزة 

للخدمة يف اأواخر عام 2015م ب�سعة تبلغ حوايل 13000 مرت مكعب يوميًا )3 مليون جالون يوميًا(.

اأن�سطة ال�سراء:

يف عام 2014م، تتوقع ال�سركة تنفيذ اأن�سطة ال�سراء امل�ستقبلية التالية يف ال�سبكة الرئي�سية: )1( تنفيذ متديد العقود 

حتى عام 2020م مع حمطة الكامل ،و  بركاء )1( ووادي اجلزي، و حمطات اإنتاج الطاقة الكهربائية بالغربة عن كل 

اإنتاج الطاقة الكهربائية جديدة ب�سعة ترتاوح بني 2600 اإىل  اأو جزء من ال�سعة ؛ )2( طرح مناق�سة لإن�ساء حمطة 

2850 ميجاوات، )3( التعاقد على �سعة حتلية مياه اإ�سافية تبلغ 50000 مرت مكعب يوميًا )11 مليون جالون يوميًا( يف 

�سور ، )4( البدء يف اإجراءات �سراء حمطة حتلية جديدة �سعة 200000 مرت مكعب يوميًا )44 مليون جالون يوميًا( 

يف قريات  و )5( طرح مناق�سة لإن�ساء حمطة حتلية مياه جديدة ب�سعة225000 مرت مكعب يوميًا )50 مليون جالون 

يوميًا( يف ال�سويق.

وبالن�سبة ل�ساللة، فتتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه طرح مناق�سة م�سروع �ساللة )2( لإنتاج الطاقة يف 

الربع الأول من عام 2014م ب�سعة ترتاوح بني 300 اإىل 400 ميجاوات. وتخطط ال�سركة بالعمل مع املديرية العامة للمياه 

لتحديد متطلبات مياه التحلية الإ�سافية مما قد يرتتب عليه اإن�ساء حمطة حتلية مياه جديدة يف امل�ستقبل القريب.
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وتتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه اأي�سًا باأن تقوم خالل عام 2014م بالتعاقد على حمطة م�سندم لإنتاج 

الطاقة ب�سعة �سافية تبلغ حوايل 100 ميجاوات، والبدء يف اإجراءات �سراء كاًل من حمطة خ�سب لتحلية املياه ب�سعة 

تبلغ 13000 مرت مكعب يوميًا )3 مليون جالون يوميًا( وحمطة الدقم لتحلية املياه ب�سعة تبلغ حوايل 30000 مرت مكعب 

يوميًا )6 مليون جالون يوميًا(.

متطلبات الوقود:

بالن�سبة لل�سبكة الرئي�سية، فمن املتوقع اأن توؤدي حت�سينات الكفاءة يف حمطات الإنتاج اإىل تخفي�س الطلب على الوقود 

بن�سبة 6% �سنويًا حتى عام 2020م، بالرغم من الزيادة يف اإنتاج الكهرباء بن�سبة 10%. ولقد حققت ال�سركة انخفا�س 

يف ا�ستخدام الغاز عام 2012م اإىل عام 2013م، وذلك ب�سبب كفاءة املحطات اجلديدة. هذا ومن املتوقع حدوث زيادة 

يف ا�ستهالك الغاز يف حمطات الكهرباء وحتلية املياه الرئي�سية من 6.7 بليون مرت مكعب قيا�سي يف عام 2013م لي�سل 

اإىل 9.9 بليون مرت مكعب قيا�سي يف عام 2020م. وفيما يتعلق بنظام كهرباء �ساللة ، فمن املتوقع حدوث زيادة يف 

متطلبات الغاز بن�سبة 8% لت�سل اإىل 1.2 بليون مرت مكعب قيا�سي يف عام 2020م حيث اأن الطلب على الكهرباء ينمو 

ب�سكل مت�سارع ي�سل اإىل 10% يف كل �سنة.

محطة �سور لإنتاج الطاقة الكهربائية )قيد الإن�ساء(
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 )MIS( الف�سل الأول: ال�سبكة الرئي�سية

الباطنة  وجنوب  الباطنة  �سمال  ومعظم  والربميي  م�سقط  حمافظات  معظم   )MIS( الرئي�سية  ال�سبكة  تغطي 

والداخلية و�سمال وجنوب ال�سرقية والظاهرة وهي تخدم حوايل 736000 م�سرتك للكهرباء.

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

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

بت�سغيلها كل من �سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�سركة مزون للكهرباء و�سركة جمان للكهرباء. يعمل م�سغلو �سبكة 

توزيع الكهرباء اأي�سًا “كمزودين للكهرباء مرخ�س لهم” لتزويد امل�ستهلكني احلاليني واجلدد بالكهرباء يف مناطق 

اخلدمة اخلا�سة بهم. و�سبكة الكهرباء الرئي�سية )MIS( يف ال�سلطنة مربوطة حاليًا مع �سبكة كهرباء �سركة تنمية 

نفط عمان ، ومع �سبكة الكهرباء باإمارة اأبوظبي.

تقوم العديد من حمطات اإنتاج الطاقة املربوطة ب�سبكة الكهرباء الرئي�سية  )MIS( باإنتاج املياه اأي�سًا بالإ�سافة 

“لدوائر املياه” امل�سوؤولة عن تزويد امل�ستهلكني باملياه  اإنتاج الطاقة الكهربائية، للوفاء باملتطلبات الإقليمية  اإىل 

)مبا يف ذلك الهيئة العامة للكهرباء واملياه و�سركة جمي�س للخدمات ال�سناعية(.  العديد من حمطات حتلية 

املياه اأي�سا تقوم بتوريد هذه الدوائر.

التحلية  ومياه  الطاقة  متطلبات  جتميع  يف  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  به  تقوم  الذي  الدور  ويتمثل 

ومياه  الطاقة  ملتطلبات  باجلملة  القت�سادي  وال�سراء  املياه،  ودوائر  لهم  املرخ�س  الكهرباء  مبزودي  اخلا�سة 

التحلية من حمطات الإنتاج املربوطة ب�سبكة الكهرباء الرئي�سية )MIS( و�سبكات املياه. ويتطلب الأمر من ال�سركة 

العمانية ل�سراء الطاقة واملياه التاأكد من توفري م�سادر كافية لإنتاج الطاقة الكهربائية والوفاء بطلبات �سركات 

تزويد الكهرباء املرخ�س لها، واأي�سًا �سراء مياه التحلية للوفاء مبتطلبات دوائر املياه متى ما كان ذلك جمديًا. 

للكهرباء واملياه  العامة  الهيئة  بناًء على توجيهات من  اأي�سًا ب�سراء حمطات حتلية قائمة بذاتها  ال�سركة  وتقوم 

وذلك وفقًا للمادة )78( من قانون القطاع.

1-1 الطلب على الكهرباء:

النقل  �سبكتي  فاقد  ذلك  يف  مبا  ال�سبكة،  م�ستوى  على  الطلب  بتقييم  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تقوم 

اإنتاج الكهرباء يف  ال�سركة بتقييم ناجت حمطات  النهج تقوم  اأحمال امل�ستهلكني. ومل�سايرة هذا  والتوزيع مع م�ستوى 

 وتتبع 
1
نقاط تو�سيل الأحمال بال�سبكة، مع ا�ستبعاد ال�ستهالك الداخلي للطاقة لت�سغيل املعدات امل�ساعدة باملحطة.

املياه،  حتلية  حمطات  وناجت  املياه،  على  الطلب  تقدير  عند  مماثلة  مقاربة  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة 

وا�ستهالك املعدات امل�ساعدة يف املحطات التي تقوم باإنتاج الكهرباء وحتلية املياه معًا.

الطلب التاريخي

يف عام 2013م كان منو الطلب على الكهرباء متوا�سع مقارنة مع النمو يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة. فقد ارتفعت 

ذروة والطلب بن�سبة تبلغ حوايل 3.8% لي�سبح 4455 ميجاوات، يف حني ارتفع متو�سط الطلب بن�سبة 5.3% لي�سل 

اأعقاب منو بن�سبة 14% يف  اإىل 2592 ميجاوات )ما ي�ساوي 22.7 ترياوات �ساعة من الطاقة(. وقد جاء ذلك يف 

عام2012م، وبن�سبة 12% يف 2011م و 7% يف 2010م و 12 -13% يف 2008م و2009م.

اأنظمة  ت�سغيل  منظور  فمن   ، هذا  ومع  الم�ستهلكين.  بطلب  للوفاء  المطلوبة  الإنتاج  اإمدادات  تخطيط  معادلة  ت�سمن  المقاربة  هذه   1

الطاقة، يتم مراقبة الطلب على الكهرباء والناتج عند نقطة و�سع العدادات بمحطات المحولت ومحطات الإنتاج. علمًا باأن “اإجمالي 

الطب بال�سبكة في اأي وقت هو عبارة عن الناتج المقا�س بالعدادات في جميع محطات الإنتاج، . علمًا باأن ذروة الطلب في ال�سبكة هي 

عبارة عن �سافي ا�ستهالك المعدات الم�ساعدة والت�سدير اإلى اأي �سبكات اأخرى. ول يتم قيا�س ا�ستهالك الأنظمة الم�ساعدة بالمحطة 

في ال�ساعة ب�سكل مبا�سر في بع�س المحطات وفي هذه الحالة يجب تقدير كمية ال�ستهالك. ووفقًا لذلك ، فقد يكون هناك اختالفات 

بين تقارير ذروة الطلب حيث اأن ذلك يعتمد على كيفية و�سع تقديرات ا�ستهالك المعدات الم�ساعدة في كل محطة على حده.
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كان معدل النمو منخف�سا يف عام 2013م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل انخفا�س درجات احلرارة ب�سكل غري طبيعي، على 

الرغم من النمو القت�سادي كان اأي�سا اأقل اإىل حد ما من الو�سع احلايل. ولي�س من غري املاألوف بالن�سبة ملعدلت 

النمو ل�سنة واحدة يف ال�سبكة الرئي�سية  اأن تتقلب على نطاق وا�سع، وتتاأثر بكل من الطق�س والن�ساط القت�سادي.

تقديرات الطلب:

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

على اأ�سا�س الآتي: )1( الت�ساور مع �سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء، و�سركة مزون للكهرباء، و�سركة جمان للكهرباء 

وغريها من اجلهات املعنية، )2( الو�سع يف العتبار متو�سط معدل النمو التاريخي وتوزيع هذا النمو، و )3( تقييم 

التقديرات ال�سابقة باملقارنة مع ال�ستهالك الفعلي. 

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

متطلبات ال�سعة. وهو ما يتفق مع الأ�س�س التي تتعامل بها ال�سركة مع حمطات الطاقة الكهربائية وحتلية املياه. وتعترب 

تقديرات الطاقة �سرورية لتاأمني متطلبات الوقود الالزم لإنتاج الكهرباء.

وقد مت اإعداد تقديرات الطلب املتوقع على اأ�سا�س افرتا�س اإن طق�س “اعتيادي” مع الو�سع يف العتبار اخلط الأ�سا�سي 

للنمو من النمط التاريخي خالل مدة  10 �سنوات املا�سية. اإل اأن الأمر يتطلب اإدراك اأن التغيريات املناخية يف اأي 

�سنة معينة ميكن اأن يكون له تاأثريات جوهرية على الطلب على الكهرباء، وخ�سو�سًا على ذروة الطلب - كما حدث 

يف عامي 2013م و 2010م. علمًا باأنه ل ميكن التكهن مبدى تاأثري الطق�س عند اإعداد التقديرات.  ويتم و�سع تاأثري 

الطق�س يف ال�سنوات القادمة عند اإعداد تقديرات �سيناريو “احلالة املنخف�سة” اأو “احلالة املرتفعة”.

ُبِنَيت التقديرات من نتائج التحليالت املنف�سلة للطلب يف �سبكة التوزيع، والتي يتم تقييمها على اأ�س�س وا�سعة “كلية” 

واملو�سولة   - الكبرية  ال�سناعات  اأ�سا�سًا  تت�سمن  التي   - باجلملة  املعينة  والأحمال  التوزيع،  �سركات  مناطق  لكل 

�سبكة  الطلب يف  ويتكون  اأحمال حمددة.  اأ�سا�س  على  تقييمها  يتم  والتي  الطاقة  اأو حمطات  النقل  ب�سبكة  مبا�سرة 

ال�سياحة(  ال�سكني واخلدمي )مبا يف ذلك املباين احلكومية والتجارية ومرافق  اأ�سا�سي من القطاع  التوزيع ب�سكل 

والطلب من ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة يف جميع مناطق الرئي�سية. ويعزي النمو يف الطلب ب�سكل اأ�سا�سي اإىل 

النمو ال�سكاين، وت�سييد املباين، والتنمية القت�سادية العامة وتو�سعة مرافق البنية التحتية.

النمو يف الطلب من الأحمال املو�سلة مبا�سرة من ال�سبكة )ال�سناعات الكبرية وم�ساريع البنية التحتية ب�سكل عام( 

يتكون من امل�ساريع اجلديدة وتو�سعة امل�سانع القائمة. وترتكز امل�ساريع ال�سناعية ب�سكل اأ�سا�سي حول ميناء �سحار 

ال�سناعي ومنطقة �سحار احلرة، ومبعدل اأقل حول منطقة �سور ال�سناعية. وعلى �سبيل املثال ت�ستمل م�ساريع البنية 

التحتية على حمطات حتلية املياه القائمة بذاتها. 

مت عر�س التقديرات يف �سكل مدى ميثل توقعات الطلب وفقًا ل�سيناريوهات “احلالة املنخف�سة”،  و “احلالة املرتفعة” 

وبينهما الطلب املتوقع. ويو�سح ال�سكل )1( اأدناه ملخ�س تلك التقديرات.
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ومبوجب تقديرات الطلب املتوقع فمن  املتوقع اأن ترتفع ذروة الطلب بن�سبة تبلغ حوايل 11% �سنويًا، حيث ترتفع من 

اأن يرتفع متو�سط  املتوقع  اإىل 9133 ميجاوات يف عام 2020م. وباملثل فمن  4455 ميجاوات يف عام 2013م لت�سل 

الطلب من 2592 ميجاوات )ما يعادل 23  ترياوات �ساعة( يف عام 2013م لي�سل اإىل 5023 ميجاوات )ما يعادل 44 

ترياوات �ساعة( يف عام 2020م  وهو ما ميثل ن�سبة متو�سطة للنمو تبلغ حوايل 10% �سنويًا. علمًا باأن الزيادة يف دخل 

الأفراد  وبناء امل�ساكن،  وا�ستمرار ال�ستثمار احلكومي يف م�ساريع البنية التحتية هي العوامل التي ت�سهم ب�سكل اأ�سا�سي 

يف النمو املطرد للطلب على الكهرباء. 

بيان توقعات  مع  عام  ب�سكل  يتفق  التوزيع  م�ستوى  على  الأحمال  يف  النمو  فاإن  التقديرات،  هذه   يف 

مما  باأعلى  الرتفاع  يعك�س  الذي  الأمر  املبا�سر  التو�سيل  اأحمال  معظم  زادت  وقد  املا�سي.  العام  من  �سنوات   7

الكبرية  املباين احلكومية  ت�سييد   ال�ستمرار  يف  القريب، ف�سال عن  املدى  ال�سناعية على  التنمية  كان متوقعًا يف 

واجلامعات، وامل�ساريع غري ال�سناعية الأخرى. ويدعم  هذه التوقعات ا�ستمرار النمو القوي يف القت�ساد الوطني 

بحوايل 4% �سنويا يف املتو�سط.

ويعك�س �سيناريو “احلالة املرتفعة” اإمكانية حدوث منو اقت�سادي باأكرث مما كان متوقعًا وميثل ذلك �سيناريو حلالة 

طوارئ تتطلب من ال�سركة توفري �سعة اإنتاج كافية يف هذا ال�سيناريو . ويف هذه احلالة، فاإننا نتوقع اأن ت�سل العديد من 

م�ساريع القطاع اخلا�س اإىل معدلت النمو امل�ستهدفة يف جميع القطاعات. ومن املتوقع حدوث زيادة يف متو�سط الطلب 

وذروة الطلب مبعدل �سنوي متو�سط يبلغ حوايل 14%.  مبوجب �سيناريو “احلالة املرتفعة”. ويكون معدل النمو هذا هو 

فقط اأعلى قليال من معدلت النمو التي حتققت يف عامي 2008م و2009م   وعامي 2011م و2012م، وميثل ال�سيناريو 

ت�ساعف من الآثار املحتملة لالأحوال اجلوية ال�سيئة وارتفاع الن�ساط القت�سادي مبعدلت اأعلى من املتوقع الآن.

املتوقع  الطلب  تقديرات  حموره  املرتفعة”  “احلالة  ل�سيناريو  كانعكا�س  املنخف�سة”  “احلالة  �سيناريو  اإعداد  مت  كما 

وذلك فيما يتعلق مبعدلت النمو يف اأحمال التوزيع. وهذا ال�سيناريو يعك�س اإمكانية تراجع النمو القت�سادي مبعدل 

اأقل من املتوقع. ذروة الطلب ال�سنوي البالغ 8% مبوجب هذا ال�سيناريو يعادل تقريبًا متو�سط معدل النمو منذ 2005م. 

والأقل  املرتفعة”  “احلالة  �سيناريو  الأعلى يف ظل  الكلي هو  الطلب  يعترب منو  امل�ستقبلية،  التوقعات  وعلى مدى فرتة 

يف �سيناريو “احلالة املنخف�سة”، ولكن يف بع�س ال�سنوات قد نالحظ حدوث تغري يف منط النمو يختلف عن الجتاه 

العام، اأو الرتفاع الن�سبي يف اأحد ال�سيناريوهات باملقارنة مع الآخر. ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل التقديرات حول الأحمال 

اأن  “احلالة املرتفعة”، فقد مت افرتا�س  املت�سلة بال�سبكة والتي قد تختلف مع �سيناريوهات الطلب. يف ظل �سيناريو 

الأحمال املو�سولة بال�سبكة تنمو ب�سكل يقارب النمو يف تقديرات الطلب من امل�ستهلكني.  اأما بالن�سبة ل�سيناريو “الطلب 

املتوقع” و�سيناريو “احلالة املنخف�سة” فقد مت تقدير م�ستويات اأقل من الطلب  على الأحمال الذي تتطلبه هذه امل�ساريع 

، وقد لوحظ ذلك عادة يف تاأخر الربنامج الزمني لتنفيذ هذه امل�ساريع وتقلي�س حجم الطلب اأو تاأخره وكذلك اإلغاء 

بع�س امل�ساريع. وتعديل الربامج الزمنية لتنفيذ امل�ساريع يوؤدي اإىل تباين وا�سح يف تقديرات الطلب ، على �سبيل املثال 

الزيادة يف حجم الطلب الناجتة من ارتفاع عدد امل�ساريع يف �سيناريو “احلالة املنخف�سة” يف �سنة ما قد تكون غائبة يف 

�سيناريو “احلالة املرتفعة” يف نف�س ال�سنة، وهذا قد يحدث ب�سبب اأن بع�س امل�ساريع يتم النتهاء من تنفيذها يف وقت 

مبكر يف البدائل الأكرث تفاوؤل للطلب.

وبالرغم من اأن �سيناريو “احلالة املنخف�سة” و�سيناريو “احلالة املرتفعة” اأقل احتماًل عن �سيناريو الطلب املتوقع، اإل 

اأن املق�سود بهما تو�سيح مدى معدلت الطلب امل�ستقبلي مقارنة مع تقديرات الطلب املتوقع، ويف �سوء هذه التقديرات 

وجه  وعلى  املطلوبة.  الإنتاج  �سعة  ل�سراء  منا�سبة  ا�سرتاتيجية  وتطوير  الإنتاج  م�سادر  متطلبات  تقييم  يجب  فاإنه 

اخل�سو�س، يجب على ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه موازنة احلاجة لأن يكون لديها خطة للوفاء بطلب الثالث 

�سيناريوهات بتكلفة منا�سبة اإذا طراأت مثل هذه احلالة )مع الو�سع يف العتبار الوقت امل�سبق املطلوب ل�سراء مثل هذه 

ال�سعة(، ويف ذات الوقت احلد من املخاطر باأن جتد ال�سركة نف�سها ملتزمة ب�سراء �سعة اإنتاج مكلفة تتجاوز ال�سعة 

املطلوبة اإذا �سار معدل الطلب وفقًا ل�سيناريو “احلالة املنخف�سة”.
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الت�سدير  اإىل ال�سبكات املربوطة

طريق خط عن  نزوى  عمان يف  نفط  تنمية  ب�سركة  اخلا�سة  الكهرباء  �سبكة  مع  الرئي�سية  الكهرباء  �سبكة  ربط   مت 

132 ك.ف ومع نظام الكهرباء باإمارة اأبو ظبي يف حم�سة من خالل خط جهد 220 ك.ف. هذا وتتمثل فوائد هذا 

الربط يف اإمكانية تقا�سم احتياطي الإنتاج بني ال�سبكات، علمًا باأنه ل توجد ترتيبات حالية للت�سدير اأو ال�سترياد 

التجاري للطاقة من خالل �سبكة الربط. ومع هذا فاإن هذا الربط يعطي فر�سة لعمليات التبادل التجاري للطاقة 

الإنتاج  م�سادر  خالل  من  تلبيته  يتم  الذي  املتوقع  الطلب  على  تاأثريات  لذلك  �سيكون  احلالة  هذه  ويف   ، م�ستقباًل 

تقديرات  تت�سمن  اأعاله(  )املو�سحة  الرئي�سية  ال�سبكة  يف  الطلب  تقديرات  باأن  علمًا   .)MIS( الرئي�سية  بال�سبكة 

الطلب يف ال�سبكة الرئي�سية فقط.

1-2  م�سادر اإنتاج الطاقة الكهربائية 

م�سادر الطاقة الكهربائية

حتى يت�سنى تلبية الطلب على الكهرباء بال�سبكة الرئي�سية،  تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ب�سراء الطاقة 

التفاقيات  من  ذلك  وغري  واملياه  الطاقة  ل�سراء  واتفاقيات  الطاقة،  ل�سراء  اتفاقيات  خالل  من  م�سادر  عدة  من 

ال�سركة على الطاقة مبوجب تلك التفاقيات قد يتم  التي مبوجبها حت�سل  التعاقدية  باأن الرتتيبات  املماثلة. علمًا 

جتزئتها اإىل �سعة موؤكدة، وتقا�سم الحتياطي، و�سعة غري موؤكدة، وطاقة فقط. هذه امل�سطلحات ت�ستخدم لأغرا�س 

تخطيط اإنتاج الطاقة الكهربائية. 

جتدر الإ�سارة اإىل اأن جميع حمطات الطاقة )وحتلية املياه( املرتبطة بال�سبكة الرئي�سية ملتزمة تعاقديًا بتوفري �سعة 

اإنتاج حمددة )بامليجاوات( عند الطلب، ويتم نقلها عن طريق ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء، وللحفاظ على م�ستوى 

املتعاقد  “بال�سعة  اأي�سًا  تعريفها  وميكن  موؤكدة،  �سعة  لتوفري  عقود  هي  العقود  وهذه  املتوفرة.   الطاقة  من  حمدد 

عليها” كما اأن الإنتاج املوؤقت ينتمي اأي�سًا اإىل هذه املجموعة من العقود.

تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ب�سراء الطاقة من م�سادر اأخرى يف حالة عدم قدرة الرتتيبات التعاقدية 

على توفري م�ستوى كاف من املوثوقية للتخطيط مل�سادر كافية. وميكن تعريف هذه امل�سادر  ب�سكل جماعي “مب�سادر 

غري موؤكدة”. وهي تت�سمن حاليًا ترتيبات تقا�سم الحتياطي مع اأنظمة الطاقة الأخرى من خالل الربط مع تلك 

الأنظمة، وتبادل ال�سعة اأو �سراء الطاقة من ال�سركات ال�سناعية التي لديها مرافق اإنتاج خا�سة بها ت�ستخدم اأ�سا�سًا 

لتوفري الطاقة لتلك ال�سناعات. ويف مثل هذه احلالت ل يتم اللتزام بتوفري �سعة حمددة لل�سركة العمانية ل�سراء 

الطاقة واملياه، وال�سعة املتوفرة التي ميكن لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ا�ستخدامها يف اأي وقت معني تخ�سع 

لتوفري ال�سعة الالزمة ل�ستخدام الطرف الآخر اأوًل. وهذه امل�سادر توفر املوثوقية يف ال�سبكة الرئي�سية ، حيث اأن هذه 

ال�سعة تكون متاحة وفقًا جلداول زمنية يتم التفاق عليها م�سبقًا )بالرغم من عدم اللتزام باأنها �سعة قابلة للتوزيع(. 

والأهم من ذلك فاإن بع�س هذه امل�سادر قد تتيح الفر�سة للتعاقد على �سعة موؤكدة قابلة للتوزيع )مثل القيام بالربط 

مع تلك امل�سادر( يف امل�ستقبل.

بالإ�سافة اإىل امل�سادر التي مت التعاقد معها حاليًا، فاإن هناك “م�سادر حمتملة” ت�سعها ال�سركة العمانية ل�سراء 

املتعاقد معها حاليًا،  الإنتاج �سمن املحطات  لبع�س وحدات  بالن�سبة  املثال،  �سبيل  العتبار. على  واملياه يف  الطاقة 

والتي تنتهي اتفاقيات �سراء الطاقة معها خالل فرتة ال�سنوات ال�سبع احلالية ، ويجب على ال�سركة العمانية ل�سراء 

الطاقة واملياه النظر يف ال�سماح برفع تلك الوحدات من اخلدمة، اأو متديد مدة التعاقد، اأو التعاقد على جتديدها 

اأو اإجراءات تعديالت عليها لتح�سني الأداء. وهذه الفئة تت�سمن اأي�سًا امل�سادر التي تخ�سع حاليًا للتقييم اأو التي مت 

البدء يف اإجراءات طرح مناق�سات ب�ساأنها اإل اأنها مل ت�ستكمل بعد.

ال�سعة املتعاقد عليها

الطاقة  ل�سراء  اتفاقية   )11( عدد  �سمن  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  عليها  تعاقدت  التي  ال�سعة  تدخل 

)واملياه(. ع�سرة من هذه التفاقيات تتعلق مبحطات اإنتاج الطاقة الكهربائية )والتحلية( التي تعمل حاليًا، و اتفاقية 

واحدة فقط ملحطة  قيد الإن�ساء. ويو�سح اجلدول )1( اأدناه تفا�سيل تلك املحطات.
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بيان ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سبع �سنوات

           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

)MIS( بال�سبكة الرئي�سية )اجلدول )1( تفا�سيل اتفاقيات �سراء الطاقة الكهربائية )واملياه

املحطة

ال�سعة املتعاقد 

)اأ(
نوع املحطةاحلالةمالك  املحطةنوع التعاقدعليها 

 تاريخ 

)ب(
نهاية اخلدمة 

الغربة
)ج(

  430 ميجاوات 

167000 مرت 

مكعب يوميا 

اتفاقية ل�سراء 

الطاقة الكهربائية 

واملياه

�سركة  الغربة 

 للكهرباء وحتلية 

املياه )�س.م.ع.م(

 التوربينة الغازية ذات الدورة تعمل

 املفتوحة / البخار 

وحدة التبخري  الوم�سي 

)د( 
تعمل بالغاز  الطبيعي 

2018

اتفاقية ل�سراء  687 ميجاواتالر�سيل

الطاقة الكهربائية 

 �سركة الر�سيل 

للطاقة )�س.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات  الدورة املفتوحة تعمل

)د(

تعمل بالغاز الطبيعي 

2022

وادي 

اجلزي

اتفاقية ل�سراء   325 ميجاوات

الطاقة الكهربائية 

�سركة وادي 

اجلزي للكهرباء 

)�س.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات  الدورة املفتوحة تعمل

)د(

تعمل بالغاز الطبيعي 

2020

اتفاقية ل�سراء   273 ميجاواتمنح

الطاقة الكهربائية 

ال�سركة املتحدة 

للطاقة )�س.م.ع.ع(

التوربينة الغازية ذات الدورة املفتوحة تعمل

)د(
تعمل بالغاز الطبيعي 

2020

اتفاقية ل�سراء 282  ميجاوات الكامل

الطاقة الكهربائية 

 �سركة كهرباء 

الكامل )�س.م.ع.ع(

التوربينة الغازية ذات  الدورة املفتوحة تعمل

)د(

تعمل بالغاز الطبيعي 

2017

435  ميجاوات بركاء )1(

  91000يوميا 

مرت مكعب

اتفاقية ل�سراء 

الطاقة الكهربائية 

واملياه

اأكوا للطاقة 

)�س.م.ع.ع(

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة تعمل

وحدة التبخري الوم�سي

)د(
تعمل بالغاز الطبيعي 

2018

 45000 مرت 

مكعب يوميا

 اأكوا للطاقةاتفاقية ل�سراء املياه

)�س.م.ع.ع(

 قيد

الت�سييد

2018التحلية بالتنا�سح العك�سي

590 ميجاوات  �سحار )1(

150000  مرت 

مكعب

اتفاقية ل�سراء 

الطاقة الكهربائية 

واملياه

 �سركة كهرباء 

�سحار )�س.م.ع.ع(

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة تعمل

وحدة التبخري الوم�سي تعمل بالغاز 

)د(

الطبيعي 

2022

 679ميجاواتبركاء )2(

 120000 مرت 

مكعب يوميا

اتفاقية ل�سراء 

الطاقة الكهربائية 

واملياه

اأ�س اأم اأن بركاء 

للطاقة )�س.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة تعمل

التحلية بالتنا�سح العك�سي تعمل بالغاز 

)د(
الطبيعي 

2024

اتفاقية ل�سراء 745 ميجاوات�سحار )2(

الطاقة الكهربائية 

 �سركة كهرباء

الباطنة )�س.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة تعمل

)هـ(

تعمل بالغاز الطبيعي 

2028

اتفاقية ل�سراء 745 ميجاواتبركاء )3(

الطاقة الكهربائية 

�سركة  ال�سوادي 

للطاقة )�س.م.ع.م(

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة تعمل

)هـ(
تعمل بالغاز الطبيعي

2028

اتفاقية ل�سراء 2000 ميجاوات  �سور

الطاقة الكهربائية 

 �سركة فونك�س

للطاقة )�س.م.ع.م( 

قيد 

الت�سييد

التوربينة الغازية ذات الدورة املركبة 

)د(
تعمل بالغاز الطبيعي 

2029

)اأ(    ال�سعات المتعاقد عليها مو�سحة كما هو الو�سع في عام 2014م بدرجة حرارة 50 مئوية. ال�سعات المتعاقد عليها تم و�سعها  ك�سافي 

النتاج ول تت�سمن ا�ستهالك المعدات الم�ساعدة فيما عدا محطات الغبرة، الر�سيل، ووادي الجزي والتي يتم التعاقد على ال�سعة 

الإجمالية بها. ال�سعات الأخرى المذكورة في هذا التقرير يتم تقييمها  في درجة حرارة 45 درجة مئوية، والتي تتنا�سب مع  ظروف 

ذروة الطلـب، ويتم تقييمها ك�سافي النتـاج بدًل من الإنتاج الإجمالي. 

)ب(  في جميع الحالت ، تنتهي العقود قبل فترة ال�سيف في ال�سنة الم�سار اإليها.

)ج(  الوحدات GTII  و ST4 من محطة الغبرة اأخرجت من الخدمة.

)د(   زيت الوقود كاإحتياطي

)هـ(  زيت الوقود كوقود ثانوي اأو اإحتياطي
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يت�سمن ال�سكل )2( اأدناه ال�سعة بامليجاوات التي من املتوقع توفريها مبوجب اتفاقيات �سراء الطاقة )واملياه( خالل 

الفرتة من عام 2014 اإىل عام 2020م. وهذا ال�سكل يو�سح اأن اإجمايل ال�سعة املتعاقد عليها تبلغ 7193 ميجاوات 

يف عام 2014م، قبل اأن تنخف�س اإىل 5785 ميجاوات يف عام 2020م ب�سبب انتهاء العقود. وامل�ساريع الرئي�سية التي 

�سيتم تطويرها على مدى �سبع �سنوات هي:

حمطة كهرباء �سور حاليًا قيد الت�سييد ومن املقرر البدء يف ت�سغليها يف الربع الثالث من عام 2014م لت�سيف 2000   •
ميجاوات اىل اإجمايل ال�سعة املتعاقد عليها. 

�سوف ينتهي التعاقد على بع�س وحدات التوليد القدمية بالغربة وذلك بعد �سيف عام 2014م ، مما يرتتب عليه   •
تخفي�س ال�سعة مبقدار 195 ميجاوات. علما باأن  العديد من هذه الوحدات قد مت متديد التعاقد عليها بعد انتهاء 

مدة التعاقد الأ�سلي. وقد قامت �سركة الغربة للكهرباء وحتلية املياه باإبالغ ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه 

املتبقية  الوحدات  اأما  التعاقد عليها.  نهاية  مع  نهائيًا  ال�ستغناء عنها  املقرر  الوحدات فمن  لقدم هذه  نظرًا  باأنه 

بالغربة ف�سوف ينتهي التعاقد عليها قبل �سيف عام 2018م مما يرتتب عليه تراجع اآخر ي�سل اإىل 235 ميجاوات ما 

مل يتم جتديد التعاقد على هذه الوحدات.

وباملثل، �سوف ينتهي التعاقد على العديد من وحدات التوليد القدمية مبحطة وادي اجلزي وذلك مع نهاية �سيف   •
ال�سعة  فاإن ذلك �سوف يرتتب عليه تخفي�س يف  الوحدات،  املتعاقد على هذه  عام 2014م. ويف حالة عدم متديد 

املتعاقد عليها مبقدار 81 ميجاوات يف عام 2015م واىل تخفي�س اآخر مبقدار 92 ميجاوات يف عام 2016م.

تنتهي اتفاقية �سراء الطاقة اخلا�سة مبحطة كهرباء الكامل قبل �سيف عام 2017م ، مما يوؤدي اإىل تخفي�س يف   •
ال�سعة املتعاقد عليها مبقدار 282 ميجاوات يف عام 2017م اإذا مل يتم جتديد التعاقد.

تنتهي اتفاقية �سراء الطاقة اخلا�سة مبحطة كهرباء بركاء )1(  قبل �سيف عام 2018م. واإذا مل يتم جتديد التعاقد   •
�سيرتتب على ذلك تراجع ال�سعة املتعاقد عليها مبقدار 435 ميجاوات يف عام 2018م.

كما هو مو�سح اأعاله،  فاإن عددا من وحدات الإنتاج ت�سل اإىل نهاية مدة عقودها احلالية بحلول عام 2018م. وقد 

بداأت ال�سركة  يف اإجراءات متديد العقود مع اأ�سحاب هذه املحطات حتى عام 2020م، �سريطة اأن تكون الوحدات 

�سليمة من الناحية الفنية وقادرة على توفري �سعة م�سمونة طوال فرتة التمديد باأ�سعار اقت�سادية. ومن املتوقع اأن 

تكتمل عملية متديد العقود يف خالل عام 2014م.

)MIS( ال�سعة الإنتاجية املتعاقد عليها - ال�سبكة الرئي�سية )ال�سكل )2
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بيان ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سبع �سنوات

           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

2014201520162017201820192020

ال�سعة املتعاقد عليها حاليا
 )ا(

�سايف ميجاوات

---430235235235الغربة

687687687687687687687الر�سيل

33325216016016012998وادي اجلزي

273273273273273273273منح

----282282282الكامل

---435435435435بركاء 1

590590590590590590590�سحار 1

679678678678678678678بركاء 2

742740739738738738738�سحار 2

742740739738738738738بركاء 3

 )ب(

2000199219881985198319831983�سور 

7193690468066519584758165785املجموع

 )اأ(     يتم ت�سنيف جميع ال�سعات على اأ�سا�س ال�سافي )اأي بعد ا�ستبعاد الطاقة الم�ستخدمة داخل المحطة( في درجة الحرارة المحيطة 

تبلغ 45 درجة مئوية 

)ب(   على الرغم من اأن محطة �سور تم التعاقد للبدء في الت�سغيل بكامل طاقتها في اإبريل عام 2014م ، اإل اأنه من المتوقع اأن يكون هناك 

تاأخير في البرنامج الزمني لبدء الت�سغيل بحيث تكون ال�سعة الكاملة 2000 ميجاوات متاحة بعد ال�سيف.  

محطة اأ�س اأم اأن بركاء للطاقة

ال�سعة الغري موؤكدة املتعاقد عليها:

بالإ�سافة اإىل ال�سعة املتعاقد عليها وفقًا ملا مت تو�سيحه اأعاله، فقد تعاقدت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه مع 

م�سادر اأخرى للطاقة بال�سبكة الرئي�سية، بالرغم من اأن تلك العقود ل متثل التزامًا بتوفري �سعة اإنتاج موؤكدة، وهي 

ت�ستمل على الآتي:
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خط الربط 220 ك.ف مع �سبكة كهرباء اأبو ظبي يف حم�سة.  •

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

فائ�س اإنتاج ال�سركات ال�سناعية )واأطراف اأخرى( التي لديها مرافق توليد خا�سة بها وت�ستخدم اأ�سا�سًا لتوفري   •
احتياجات تلك ال�سركات من الطاقة.

لقد مت النتهاء من اإن�ساء خط الربط 220 ك.ف بني ال�سبكة الرئي�سية و�سبكة كهرباء اأبوظبي يف عام 2011م واخلط 

يف و�سع الت�سغيل التجاري منذ �سهر مايو 2012م. علمًا باأن هذا اخلط ثنائي الدائرة ميكنه نقل حوايل 200 ميجاوات 

من الطاقة الكهربائية. علمًا باأن ال�سبكة قادرة من الناحية الفنية على اأحمال ت�سل اإىل 400 ميجاوات يف حالت 

الطوارئ، وقد مت التحقق من هذه القدرة يف منا�سبات عديدة. والغر�س الرئي�سي من هذا الربط هو دعم تبادل 

الحتياطي �سريطة توفر احتياطي يف اأي من ال�سبكتني. وقد مت ا�ستخدام خط الربط ب�سكل فعال يف توفري احتياطي 

املتوقع قيام  التعاون اخلليجي الأخرى. ومن  العربية املتحدة ودول جمل�س  الإمارات  ال�سلطنة ودولة  ل�سبكة  طوارئ 

�سركة اأبوظبي للنقل والتحكم برفع كفاءة خط الربط اإىل 400 ك.ف. مما يرتتب عليه م�ساعفة �سعة النقل اإىل 400 

ميجاوات، واأي�سًا دعم اأحمال ت�سل اإىل 800 ميجاوات يف حالت الطوارئ.

مفرد ربط  خط  طريق  عن  نزوى  يف  عمان  نفط  تنمية  �سركة  كهرباء  �سبكة  مع  اي�سًا  الرئي�سية  ال�سبكة  ربط   مت 

تقا�سم  دعم  هو  الربط  هذا  وراء  من  الرئي�سي  والهدف  ميجاوات.   60 حوايل  تبلغ  ا�سمية  نقل  ب�سعة  ك.ف   132

الحتياطي فيما بني ال�سبكة الرئي�سية و�سبكة �سركة تنمية نفط عمان، مبا يتيح املزيد من العتمادية بال�سبكتني من 

بال�سبكة الأخرى يف احلالت الطارئة. وبناًء  خالل متكني كل �سبكة من احل�سول على الحتياطي الغري م�ستخدم 

عليه، فاإن هناك حوايل 60 ميجاوات من الطاقة متاحة لدعم ال�سبكة الرئي�سية للم�ساعدة يف التعامل مع احلالت 

الطارئة، �سريطة توفر فائ�س الإنتاج ب�سبكة كهرباء �سركة تنمية نفط عمان. 

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

اإمـكـانــيـة لإ�سـترياد “التجاري” م�ستقباًل، على اأ�سا�س التكلفة الن�سبية للتوليد يف كال ال�سبكتني. 

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

لآخر طاقة فائ�سة وميكن لل�سركة �سراء هذا الفائ�س وا�ستخدامه بال�سبكة الرئي�سية )MIS(. وعلى وجه اخل�سو�س، 

فاإن ال�سركة لديها اتفاقيات مع �سركة �سحار لالأملونيوم حيث تقوم ال�سركة بت�سدير حوايل 300 ميجاوات لل�سبكة 

الرئي�سية خالل �سهور ال�سيف وتقوم با�سترياد نف�س كمية الطاقة من ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه خالل 

�سهور ال�ستاء وفقًا لربنامج يتم حتديده �سنويًا. ويتم اإدارة هذا الربنامج وعمليات الت�سغيل مبا ي�سمن موازنة الطاقة 

اأن �سركة �سحار لالأملونيوم ي�سبح  امل�ستوردة. وهذه الرتتيبات تخدم م�سلحة الطرفني حيث  الطاقة  امل�سدرة مع 

باإمكانها جدولة اأعمال ال�سيانة يف وحدات التوليد اخلا�سة بها دون اأن تتاأثر اإمدادات الكهرباء مل�سانع ال�سركة يف 

حني اأن ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه حت�سل على م�سدر فعال للتوليد خالل اأ�سهر ال�سيف واأي�سًا حت�سني 

معامل الأحمال بال�سبكة.

اأما التفاقيات مع ال�سركات ال�سناعية الأخرى فاإنها ترتاوح بني ال�سراء القت�سادي لفائ�س التوليد عند توفره، اإىل 

�سراء جمدول للفائ�س لل�سعة يف اأوقات الذروة )عند توفرها(. وهذه التفاقيات هي اتفاقيات ق�سرية الأمد بوجه 

اأمكن التفاق على  ال�سعة متوفرًا، وطاملًا  وبالإمكان جتديدها طاملا بقي فائ�س  اإىل ثالث �سنوات(  �سنة  عام )من 

ال�سروط التجارية والت�سغيلية لتلك التفاقيات. 

مت جتديد التعاقد مع �سركة �سحار لالألومنيوم )300 ميجاوات( يف عام 2013م ملدة ثالث �سنوات. وتقوم ال�سركة 

اأ�سا�س توافر ال�سعات مع كل من �سركة عمان للتعدين لتوفري �سعة )20ميجاوات(  بالتفاو�س لتجديد التعاقد على 

وال�سركة العمانية للم�سايف والبرتوكيماويات لتوفري �سعة )15 ميجاوات(. كما اأن ال�سركة اأبرمت اتفاقيات لل�سراء 

القت�سادي مع �سركة عمان لالإ�سمنت )�س.م.ع.ع( وال�سركة العمانية الهندية لالأ�سمدة )�س.م.ع.م( ووزارة الدفاع، 

للطاقة )بتعرفة  تعترب ك�سراء  الأخرية  الثالث  التفاقيات  �سنويًا. هذه  التفاقيات  يتم جتديد هذه  اأن  املتوقع  ومن 

مفيدة لل�سبكة( ولي�ست مفيدة يف توفري ال�سعة.
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بيان ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سبع �سنوات

           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

ومن اجلدير بالذكر اإن اإمكانية احل�سول على هذا الفائ�س من الطاقة مفيد من ناحيتني ،  الناحية الأوىل التعاقد 

)MIS( الرئي�سية بال�سبكة  للتعدين �سيوفران م�سدر احتياطي للطاقة  مع �سركة �سحار لالألومنيوم و�سركة عمان 

عالوة على هام�س احتياطي الطاقة الذي توفره ال�سعة املتعاقد عليها من قبل ال�سركة. وثانيًا، ميكن لهذه امل�سادر اأن 

تكون م�سادر اقت�سادية للطاقة يف بع�س احلالت، من خالل توفري طاقة قليلة التكلفة لل�سبكة الرئي�سية )MIS(بدًل 

من الطاقة مرتفعة التكلفة التي يتم توفريها من �سعة الإنتاج املتعاقد عليها، وعليه ي�سبح بالإمكان تخفي�س التكلفة 

العامة للطاقة بال�سبكة الرئي�سية )MIS(. علمًا باأن التفاقيات احلالية مع الأطراف املعنية مت ت�سميمها حتديدًا مبا 

يتيح احل�سول على هذه الفوائد. 

امل�سادر املحتملة:

بالنظر اإىل كيفية الوفاء مبتطلبات �سعة التوليد حيث اأن تقديرات الطلب على الطاقة تتجاوز ال�سعة املتعاقد عليها،  

فاإن ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه تقوم بتقييم امل�سادر الأخرى للطاقة والتي تت�سمن التايل: 

متديد العقود، كتجديد عقود وحدات الإنتاج املقرر انتهاء التعاقد معها.   •

التخطيط لتوفري �سعة جديدة مل يتم التعاقد عليها بعد.  •

الإنتاج املوؤقت.  •

�سراء �سعة من ال�سبكات املربوطة بال�سبكة الرئي�سية، اأو �سراء �سعة من ال�سركات ال�سناعية التي لديها وحدات اإنتاج   •
خا�سة بها.

العقود املحتمل متديدها تعادل ال�سعة التي ينتهي التعاقد عليها، اإل اأن مالك املحطة قد يعر�س على ال�سركة العمانية 

ل�سراء الطاقة واملياه متديد مدة التعاقد )�سريطة التفاق على ال�سروط التجارية وا�ستيفاء املتطلبات القانونية(. 

وتنظر ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة يف هذا التمديد للعقود جنبا اإىل جنب مع خيارات التعاقد على �سعات جديدة.

بداأت ال�سركة يف عام 2014م التفاو�س مع اأ�سحاب املحطات يف الغربة، ووادي اجلزي، والكامل وبركاء )1(، لتمديد 

فني  لتقييم  تخ�سع  �سعات م�سمونة،   اأ�سا�س  على  يتم فقط  اأن  يجب  التمديد  باأن  علمًا  العقود حتى عام 2020م. 

م�ستقل، وب�سروط جتارية اقت�سادية. 

ولأغرا�س التخطيط ، مت تقدير كمية الطاقة التي من املرجح اأن يتم متديدها وفقًا ملا هو مو�سح يف اجلدول 2 اأدناه. 

الغازية يف املحطات اجلديدة حوايل 30 �سنة. ويف  للتوربينات  العمر الفرتا�سي  اأن يكون  املتوقع  وبوجه عام فمن 

معظم احلالت، فاإن معدل ال�ستثمار واأعمال التجديد املطلوب تنفيذها لتمديد العمر الفرتا�سي للوحدات ملا يزيد 

اأدناه ل ي�سمل �سعة الوحدات التي �سوف  عن هذه الفرتة لي�س جمديًا اقت�ساديا. لهذا ال�سبب، فاإن  اجلدول )2( 

تكون عمرها  اأكرث من 30 �سنة يف وقت انتهاء العقد. ومع ذلك، فاإن اأ�سحاب املحطات لهم القرار يف تقدير العمر 

القت�سادي للوحدات و بالتايل، فاإن ال�سعات يف الواقع قد تكون اأكرب اإىل حد ما اأو اأقل مما هو م�سار اإليه.
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اجلدول )2( العقود املحتمل متديدها

 2014201520162017201820192020

)اأ(
�سايف ميجاوات 

)ب(

235235235----الغربة 

)ج(

81173173173204235-وادي اجلزي 

)د(

282282282282---الكامل 

435435435----بركاء )1(

081173455112511561187الإجمايل

تم ت�سنيف ال�سعة على اأ�سا�س ال�سعة ال�سافية )اأي بعد ا�ستبعاد ا�ستهالك المعدات الم�ساعدة من الكهرباء داخل المحطة( في 
  

)اأ( 

درجة حرارة محيطة تبلغ 45 درجة مئوية. 

ST6 و ST5  و  GT13 و GT12 
 

ت�سمل الوحدات
  

)ب(

     GT13  اإلى 
 GT3 ت�سمل الوحدات من

  

)ج( 

هناك زيادة متاحة مقدارها 15 ميجاوات من �سنة لأخرى في محطة الكامل من خالل تح�سين م�ستوى الأداء، تتطلب اأي�سًا اإجراءات 
     

)د(

ت�سغيلية معينة عند الأحمال الأ�سا�سية. لم يتم ت�سمين هذه الزيادة في ال�سعة الم�سار اإليه اأعاله ولكن يمكن اأن ي�ساف على اأ�سا�س 

ما هو مطلوب في اأي �سنة من عدم كفاية القدرة الإجمالية المتعاقد عليها. على �سبيل المثال، تعاقدت ال�سركة على هذه الزيادة 

في الما�سي لتعوي�س الحاجة لالإنتاج الموؤقت.

وقد بداأت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه يف القيام باإجراءات ال�سراء للتعاقد على �سعة جديدة تبلغ 2600 

ميجاوات على الأقل عبارة عن: 740 ميجاوات تكون جاهزة يف ف�سل ال�سيف عام 2017م  و ما ل يقل عن 1860 

والت�ساور مع اجلهات   ، املتاحة  للمواقع  اإجراء درا�سة �ساملة  ال�سيف عام 2018م. وبعد  اإ�سافية لف�سل  ميجاوات 

املناق�سة يف يتم طرح  اأن  املتوقع  ومن  وال�سويق.  و�سحار  املحطات هي عربي  لإن�ساء  املف�سلة  املواقع  فاإن   املعنية، 

يونيو 2014م حتى يت�سنى اإ�سناد العقود مع بداية عام 2015م.

لدى �سلطنة عمان فر�س ممتازة لتطوير م�سادر الطاقة املتجددة، وعلى وجه اخل�سو�س الطاقة ال�سم�سية وطاقة 

الرياح. علمًا باأن هناك عدة م�ساريع �سغرية احلجم مت البدء يف ت�سغيلها اأو يتم حاليًا تطويرها يف املناطق الريفية 

بدًل من اإنتاج الكهرباء با�ستخدام ماكينات الديزل. وتتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باأن حتدد �سيا�ستها 

اأن  وبعد  بال�سبكة.  ربطها  يتم  احلجم  كبرية  م�ساريع  اإن�ساء  لتت�سمن  القريب  امل�ستقبل  يف  املتجددة  الطاقة  ب�ساأن 

تبدى احلكومة موافقتها النهائية على امل�سي قدمًا يف امل�سروع  فمن املرجح اإ�سراك ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة 

واملياه يف طرح مناق�سة تناف�سية لتوفري �سعة اإنتاج تبلغ حوايل 200 ميجاوات من الطاقة ال�سم�سية وربطها بال�سبكة 

الرئي�سية )MIS( ومن املرجح دخولها اخلدمة يف عام 2018م. وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه حاليًا 

هذه  بتوفري  اللتزام  يتم  اإن  املتوقع  من  اأنه  ويف حني  اجلهد.  هذا  لدعم  للقيا�سات  البيانات من حمطتني  بتجميع 

امل�ساحبة  النقطاع  خماطر  فاإن  الطاقة،  ل�سراء  اتفاقية  خالل  من  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  لل�سركة  ال�سعة 

ت�سبح  اأن  اإىل  توؤدي  قد  الطاقة(  تخزين  خالل  من  تاأثرياتها  من  التخفيف  يتم  مل  )ما  ال�سم�سية  الطاقة  لإنتاج 

�“ال�سعة الفعلية” للمحطات اأقل من �سعتها الأ�سمية )لغر�س كفاية م�سادر الطاقة(. واإىل اأن يتم التاأكد من ال�سعة
“كـ�سـعـة ذروة” فاإننا ن�سع هذا امل�سدر حتت فئة احتياطي الطوارئ. 

ملخ�س :

واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تتوقع  التي  الإنتاج  مل�سادر  اإجمايل  ملخ�س  اأدناه   )3( رقم  ال�سكل  يو�سح 

اإىل عام 2020م، مبا يف ذلك  الفرتة من عام 2014م  )MIS( خالل  الرئي�سية  الكهرباء  احل�سول عليها يف �سبكة 

فاإنه يف  اآنفًا،  الطوارئ. وكما هو مو�سح  التعاقد عليها” واحتياطي  املمكن  “التي من  وال�سعة  املتعاقد عليها  ال�سعة 

حني اأن امل�سادر املحتملة ت�ستمل ال�سعة اجلديدة املخطط لها، والعقود املنتهية التي من املتوقع متديدها. وي�ستمل 

احتياطي الطوارئ على امل�سادر الغري موؤكدة، مبا يف ذلك ال�سبكات املربوطة بال�سبكة الرئي�سية، وفائ�س التوليد من 

ال�سركات ال�سناعية، وامل�سادر املحتملة من الطاقة ال�سم�سية.
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�سايف ميجاوات

ال�سعة املتعاقد عليها

7193690468066519584758165785ال�سعة املتعاقد عليها حاليا

ال�سعة املحتمل التعاقد عليها

81173455112511561187-العقود املحتمل متديدها 

)اأ(

740260026002600---حمطة اإنتاج جديدة 

7193698569797714957295729572اإجمايل ال�سعة - املتعاقد عليها + حمتملة التعاقد

احتياطي الطوارئ

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

اتفاقيات تقا�سم الحتياطي:

60606060606060الرابط مع �سركة تنمية نفط عمان

)ب(

200200200400400400400الرابط مع اإمارة اأبوظبي 

 )ج(

اتفاقيات فائ�س اإنتاج الكهرباء

300300300300300300300�سركة �سحار الملنيوم

20202020202020�سركة عمان للتعدين

580580580780980980980اإجمايل احتياطي الطوارئ

7773756575598494105521055210552اإجمايل م�سادر الطاقة الكهربائية

)اأ(     تمثل الحد الدنى من ال�سعة المحتملة للمحطة والتي تتراوح ما بين 2600 ميجاوات الى 2850 ميجاوات. 

)ب(  لم يتم اللتزام حاليًا برفع كفاءة النقل ب�سبكة الربط مع اأبوظبي اإلى 400 ميجاوات ، ولكن من المتوقع حدوث ذلك في الأعوام 

الم�سار اإليها. ووفقًا لل�سعة الحالية، تقوم �سبكة الربط بنقل 400 ميجاوات ولكن ب�سفة غير موؤكدة اإلى اأن يتم النتهاء من رفع 

كفاءة ال�سبكة.

)ج(   تم موؤخرًا تجديد التفاقيات الحالية ب�ساأن فائ�س التوليد و�سوف تنتهي مرة اأخرى في نهاية عام 2015م. وقد اأ�سارت ال�سركات 

المعنية اإلى اإمكانية تمديد التعاقد، بالرغم من اأن ال�سعة الم�سار اإليها هي لمجرد التو�سيح حيث اأنه من الممكن تعديل �سروط 

العقد.
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1-3  متطلبات اإنتاج طاقة كهربائية اإ�سافية:

املتطلبات القانونية والتنظيمية 

وفقًا لقانون القطاع والرخ�سة املمنوحة لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه يجب على ال�سركة التاأكد من وجود 

م�سادر كافية لإنتاج الطاقة الكهربائية للوفاء بالطلب امل�ستقبلي على الطاقة. ويحدد قانون القطاع امل�سوؤولية العامة 

لل�سركة يف تاأمني م�سادر اإنتاج طاقة كافية للوفاء باإجمايل الطلب من مزودي الطاقة املرخ�س لهم. بالإ�سافة اإىل 

ذلك، فاإن الرخ�سة املمنوحة لل�سركة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء تن�س على معايري حمددة لأمان اإنتاج الطاقة 

بال�سبكة الرئي�سية )MIS( والتي يجب على ال�سركة اللتزام بها.

الأحمال  فقد  �ساعات  عدد  اأ�سا�س  على  الكهرباء  تنظيم  هيئة  قبل  من  املحددة  الإنتاج  اأمان  معايري  و�سع  مت  وقد 

)واملعروف بـ LOLH( ويتطلب الأمر حتديدًا من ال�سركة اإبرام اتفاقيات لتوفري �سعة متعاقد عليها تكفي للتاأكد من 

اأن توقعات عدم كفاية هذه ال�سعة للوفاء بالطلب ل تتجاوز 24 �ساعة يف اأي �سنة، مع الأخذ يف العتبار الأمور الأخرى 

املتعلقة بعدم التيقن مثل اعتمادية وحدات الإنتاج. وعليه فاإنه يجب على ال�سركة اإفادة هيئة تنظيم الكهرباء باأنه مت 

اإبرام مثل هذه التفاقيات على املدى املتو�سط. اأما على املدى الطويل ، فاإنه يجب على ال�سركة اإظهار اأن لديها خطط 

موثوق بها لإبرام مثل هذه التفاقيات )عن طريق �سراء �سعات اإنتاج جديدة اأو خالف ذلك(.

هذا ومن املهم مالحظة باأنه بغر�س احت�ساب معيار فاقد الأحمال )24 �ساعة(،  يتم فقط اإحت�ساب ال�سعة املتعاقد عليها 

يف العتبار ، يف حني اأن امل�سادر الأخرى )مثل فائ�س الطاقة املنتجة من ال�سناعات واتفاقيات تقا�سم الحتياطي  مع 

ال�سبكات املربوطة بال�سبكة الرئي�سية  )MIS( ، كما هو مو�سح اأعاله(  فاإنها توفر درجة من هام�س الحتياطي و�سوف ت�سهم 

 ب�سكل عام يف العتمادية العامة على الإمدادات، ول تو�سع هذه امل�سادر يف العتبار بغر�س الوفاء مبعايري فاقد الأحمال

)24 �ساعة(، بل ينظر اإليها على اأنها عامل توفري الأمان يف احلالت الطارئة.

وحدات التوليد بالديزل الم�ستخدمة في �سيف 2013م 
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متطلبات ال�سعة يف عام 2014م

قررت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه وهيئة تنظيم الكهرباء باأن ال�سعات املتعاقد عليها يف عام 2014م  كافية 

�سور حتى  كهرباء  ت�سغيل حمطة  التاأخر يف  لإمكانية  فنظرًا  هذا،  ومع  �ساعة(.   24( الأحمال  فاقد  مبعيار  للوفاء 

منت�سف ال�سيف فقد اأدى ذلك اإىل اأن تنظر ال�سركة يف اتخاذ اإجراءات للتخفيف من تاأثري مثل هذا التاأخري ل�سمان 

الغر�س،  لهذا  ال�سركة يف عدة خيارات  الكهرباء. وتنظر  بالت�ساور مع هيئة تنظيم  اإنتاج كافية، وذلك  �سعة  توفري 

وتتوقع ال�سركة اأن تقوم باإبرام عقود بحلول �سهر اأبريل 2014م ل�سمان توفري �سعة اإنتاج كافية خالل �سهور ال�سيف.

متطلبات ال�سعة امل�ستقبلية

قامت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بح�ساب الكميات التقديرية من ال�سعة املتعاقد عليها حتى يت�سنى لها 

الوفاء مبعيار عدد �ساعات فقد الأحمال مبعدل )24 �ساعة( �سنويًا يف كل �سنة خالل الفرتة من عام 2014م اإىل عام 

2020م وذلك يف نطاق تقديرات الطلب الثالثة املو�سحة اأعاله )اأي الطلب املتوقع ، و�سيناريو “احلالة املنخف�سة” 

و�سيناريو “احلالة املرتفعة”( باملقارنة مع ال�سعة املتاحة.

ومبوجب �سيناريو “احلالة املرتفعة” فاإن ال�سعة املتعاقد عليها يجب اأن تتجاوز كمية الطلب يف اأوقات الذروة والهام�س 

املطلوب للوفاء مبعيار عدد �ساعات فقد الأحمال مبعدل )24 �ساعة( �سنويًا )اأي متطلبات ال�سعة(.  ويف حالة وجود 

عجز فاإن هناك حاجة للح�سول على م�سادر اإ�سافية. ول يتم و�سع التعاقدات الغري موؤكدة يف العتبار عند تقييم 

ال�سعة املتاحة للوفاء بالطلب املتوقع.

)MIS( متطلبات �سعة اإنتاج الطاقة الكهربائية امل�ستقبلية - ال�سبكة الرئي�سية )ال�سكل )4
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2014201520162017201820192020

ال�سعات املتوفرة

7193690468066519584758165785ال�سعة املتعاقد عليها حاليا

81173455112511561187-العقود املحتمل متديدها

740260026002600---حمطة اإنتاج جديدة )يف احلد الأدنى(

580580580780980980980احتياطي الطوارئ )التعاقدات غري املوؤكدة(

“الطلب املتوقع”
5318588665217157777484339133ذروة الطلب

5560615068107480812088109540ال�سعة املطلوبة: الطلب + هام�س الزيادة

العجز )ال�سعة الإ�سافية املطلوبة(:

4961227329943755--   اأعلى من املتعاقد عليها حاليا

    اأعلى من املتعاقد عليها حاليا +  

   العقود املحتمل متديدها

---506114818382568

    اأعلى من املتعاقد عليها حاليا + 

   كل ال�سعات املحتمل التعاقد عليها

-------

الطلب “احلالة املرتفعة”

565264867431833394881033711284ذروة الطلب

591067807770871099101080011790ال�سعة املطلوبة:  الطلب + هام�س الزيادة

العجز )ال�سعة الإ�سافية املطلوبة(:

964219196449846005--   اأعلى من املتعاقد عليها حاليا

    اأعلى من املتعاقد عليها حاليا + 

   العقود املحتمل متديدها

--7911736293838284818

    اأعلى من املتعاقد عليها حاليا + كل

   ال�سعات املحتمل التعاقد عليها

--79199633812282218

    اأعلى من املتعاقد عليها حاليا + 

   العقود املحتمل متديدها + الحتياطي 

--211216-2481238

الطلب “احلالة املنخف�سة”

4938532257306218668471467714ذروة الطلب

5160556059906500698074708060ال�سعة املطلوبة:  الطلب + هام�س الزيادة

العجز ) ال�سعة الإ�سافية املطلوبة(:

113316542275----   اأعلى من املتعاقد عليها حاليا

    اأعلى من املتعاقد عليها حاليا + 

   العقود املحتمل متديدها

----84981088

    اأعلى من املتعاقد عليها حاليا + 

   كل ال�سعات املحتمل التعاقد عليها

-------

هذا وميكن مالحظة اأن ال�سعة امل�سافة موؤخرًا من املرجح اأن تكون كافية ملقابلة املتطلبات حتى عام 2016م على 

الأقل. ويف ذلك الوقت يتبني وجود عجز �سئيل للغاية. ويف عام 2017م ، يربز وجود حاجة لتوفري �سعة كبرية باملقارنة 

مع العقود احلالية. وحتى مع اإمكانية متديد بع�س العقود فال يزال هناك عجز يتجاوز 500 ميجاوات يف عام 2017م، 

وهو ما يظهر اأن ذلك هو الوقت املنا�سب لإ�سافة �سعة توليد كبرية اإىل ال�سعة املتعاقد عليها على املدى الطويل.
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وقد قررت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باأن الأمر يتطلب اإن�ساء حمطة اإنتاج طاقة كهربائية جديدة ب�سعة 

ترتاوح بني 2600 ميجاوات اإىل 2850 ميجاوات.  ويو�سح ال�سكل رقم )4( التوازن بني الإمداد/ والطلب مبوجب 

�سيناريوهات الطلب الثالثة مع و�سع هذه املحطة يف العتبار وفقًا لأقل �سعة للمحطة اجلديدة 2600 ميجاوات وذلك 

بغر�س الإي�ساح. ويتم اإن�ساء املحطة اجلديدة على مرحلتني، املرحلة الأوىل ت�سيف حوايل 740 ميجاوات من ال�سعة 

املوؤكدة يف عام 2017م، واملرحلة الثانية ت�سيف ال�سعة املتبقية يف عام 2018م. ومبوجب �سيناريو “احلالة املتوقعة” 

فاإن املحطة اجلديدة توفر �سعة كافية للوفاء بال�سعة امل�ستهدفة يف جميع ال�سنوات حتى عام 2020م ، حيث ل يوجد 

عجز يف “ال�سعة احلالية زائد جميع ال�سعة املحتملة” )يرجى الرجوع اإىل اجلدول اأعاله(. وعليه فقد تكون هناك 

حاجة لإ�سافة �سعة جديدة يف عام 2021م.

ا�سرتاتيجية  على  ت�ستمل  اأن  يجب  التوليد  اإمدادات  خطة  باأن  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  وترى 

طوارئ،  ك�سيناريو  ذلك  اعتبار  ومع  املرتفعة”.  “احلالة  ل�سيناريو  وفقًا  بالطلب  للوفاء  للتطبيق  قابلة 

والإمدادات  الرئي�سية  بال�سبكة  املربوطة  ال�سبكات  ذلك  يف  مبا  موؤكدة  الغري  امل�سادر  و�سع  يتم  فقد 

بال�سكل مو�سح  هو  وكما  ال�سرتاتيجية.  هذه  يف  لالإ�سهام  العتبار  يف  ال�سناعية  ال�سركات  فائ�س   من 

رقم )4( فاإن العجز املتوقع حدوثة يظهر يف عام 2016م ، مبا يتجاوز العقود املحتمل متديدها بحوايل 800 ميجاوات،  

ومن غري املمكن ا�ستكمال اإن�ساء حمطة جديدة بحلول هذا الوقت.  ومع هذا، فاإن الحتياطي الغري موؤكد التعاقد عليه 

يخف�س هذا العجز اإىل حوايل 211 ميجاوات. وباإمكان ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه التعاقد فورًا على توفري 

300 ميجاوات على الأقل من التوليد املوؤقت يف حالة ال�سرورة. وبناًء على ذلك، فاإن اجلمع بني التوليد املوؤقت والعقود 

احلالية كاحتياطي يعترب ا�سرتاتيجية منا�سبة للتعامل مع الطلب الطارئ يف عام 2016م.

ومبوجب �سيناريو “احلالة املرتفعة” يف عام 2017م ، فاإن العجز يف الإمدادات اأعلى بكثري حيث يبلغ 1736 ميجاوات 

مبوجب العقود احلالية والعقود التي من املرجح متديدها. واإذا كانت املرحلة الأوىل من املحطة اجلديدة تعطي �سعة 

ترتاوح بني 500 اإىل 600 ميجاوات ، على �سبيل املثال ، فاإنها �سوف تفي مبتطلبات �سيناريو “احلالة املتوقعة” يف عام 

2017م، وعليه ف�ستكون هناك ا�سرتاتيجية قابلة للتطبيق للوفاء مبتطلبات “احلالة املرتفعة”: العقود احلالية زائد 

الحتياطي الغري موؤكد زائد التوليد املوؤقت لن تكون كافية. ولهذا ال�سبب، فاإن املرحلة الأوىل من املحطة اجلديدة 

يجب اأن تكون مب�ستوى �سعة عالية تبلغ حوايل 740 ميجاوات كحد اأدنى.

وفيما يتعلق بالفرتة من عام 2018م حتى عام 2020م، فاإذا كانت �سعة املحطة اجلديدة 2600 ميجاوات كما هو 

مو�سح بال�سكل )4(، ففي هذه احلالة فاإن جميع امل�سادر )العقود زائد الحتياطي( تكون كافية للوفاء مبتطلبات 

�سيناريو “احلالة املرتفعة” يف عام 2018م، مع وجود عجز يبلغ حوايل 248 ميجاوات يف عام 2019م. ويف هذه احلالة 

فاإن ا�سرتاتيجية الطلب يف “احلالة املرتفعة” �سوف تت�سمن التوليد املوؤقت للوفاء لتغطية هذا العجز، واأي�سًا التبكري 

يف اإ�سافة �سعة توليد جديدة للدخول يف اخلدمة يف عام 2020م )بدًل من عام 2021م( ويتطلب ذلك البدء يف اإن�ساء 

املحطة اجلديدة يف عام 2016م فور التاأكد من اجتاه الطلب نحو الرتفاع.2

وبزيادة �سعة املحطة اجلديدة لت�سل اإىل 2850 ميجاوات ، فاإن هناك ميزة لإمكانية جتنب احلاجة للتوليد املوؤقت 

موؤكد  الغري  التي من  العقود  لتغطية  توفري هام�س  اإىل  واأي�سًا  املرتفعة”،  “احلالة  �سيناريو  يف عام 2019م مبوجب 

متديدها املتعلقة بالعقود املقرر انتهاوؤها. وترى ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه اأن هناك ميزة حمدودة لزيادة 

�سعة حمطة التوليد اجلديدة باأكرث من ذلك، حيث اأن الأمر يتطلب توفري �سعة كبرية جدًا قد ترتاوح بني 3500 اإىل 

3600 ميجاوات حتى يت�سنى تغطية متطلبات ال�سعة مبوجب �سيناريو احلالة املرتفعة حتى عام 2020م، ويرتتب على 

ذلك وجود �سعة كبرية غري م�ستخدمة يف حالة حدوث �سيناريوهات الطلب الأخرى. وبناًء عليه ، فاإن ال�سركة العمانية 

ل�سراء الطاقة واملياه تخطط لأن تكون �سعة حمطة التوليد اجلديدة ترتاوح بني 2600 اإىل 2850 ميجاوات.

يعترب من غري املرجح حدوث �سيناريو “احلالة املرتفعة” ويف حالة ما اإذا كان اجتاه الطلب اأعلى من املتوقع خالل ال�سنوات القادمة،   2

فاإن لدى ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه اخليار ل�سمان توفري �سعة كافية للحالت الطارئة التي لوحظت يف عام 2018م. وكما 

هو مو�سح، فمن املمكن �سراء ال�سعة اجلديدة يف وقت مبكر، مع اإمكانية دخولها يف اخلدمة عام 2019م عند ال�سرورة. ويف حني اأنه 

يتم حاليًا اعتبار خط الربط مع اأبوظبي كاحتياطي طوارئ ، فمن املمكن اإبرام عقود موؤكدة مع ال�سركاء يف دول جمل�س التعاون، حيث 

اأنه من املتوقع اأن يكون لدى بع�س هذه الدول �سعة زائدة خالل الفرتة من عام 2016م وما يليه.
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يجب اأي�سًا و�سع �سيناريو “احلالة املنخف�سة” يف العتبار، حيث اأن هذا ال�سيناريو يوكد باأنه حتى وفقًا ل�سيناريو النمو 

املتباطئ للطلب، فاإن الأمر يتطلب ت�سييد املحطة اجلديدة بحول عام 2019م على اأق�سى تقدير.  واإذا توفرت �سعة 

اأقل مما هو متوقع عن طريق متديد العقود ، فاإن ال�سعة الأمر يتطلب توفري ال�سعة اجلديدة يف عام 2018م مبوجب 

اإمكانية لوجود �سعة غري م�ستخدمة مبوجب خطة  باأن هناك  املنخف�سة”  “احلالة  �سيناريو  ال�سيناريو. ويظهر  هذا 

ال�سركة لإمدادات الكهرباء، اإل اأن ذلك يتعادل من خالل ميزة احل�سول على �سعة كافية ل�ستيعاب النمو املت�سارع  

للطلب، والذي يعترب اأمرًا من املرجح حدوثة.

1-4 متطلبات مياه التحلية 

الطلب على املياه

تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بتوفري مياه التحلية ملحافظات �سمال ال�سلطنة اإىل جهتني هما: الهيئة 

العامة للكهرباء واملياه، و�سركة جمي�س للخدمات ال�سناعية. واملناطق التي يتم تغطيتها من قبل اجلهتني هي كالتايل:

الهيئة العامة للكهرباء واملياه: وذلك فيما يتعلق بالطلب على مياه ال�سرب يف حمافظات م�سقط والربميي و�سمال   •
  و  

3
الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية والظاهرة و و�سمال ال�سرقية وجنوب ال�سرقية

�سركة جمي�س للخدمات ال�سناعية: فيما يتعلق بالطلب على مياه التحلية لال�ستخدامات ال�سناعية يف منطقة ميناء   •
�سحار ال�سناعي.

وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باإعداد تقديرات الطلب على املياه يف املناطق اجلغرافية التالية:

املنطقة املربوطة: وتت�سمن الطلب على مياه ال�سرب يف حمافظات م�سقط  و�سمال الباطنة وجنوب الباطنة والربميي   •
5

، بالإ�سافة اإىل طلب �سركة جمي�س للخدمات ال�سناعية.
4
والداخلية والظاهرة

بالن�سبة لال�ستخدامات ال�سناعية يف منطقة ميناء �سحار ال�سناعي. ويعترب امل�سدر الرئي�سي للمياه بهذه املناطق   

حاليًا هو حمطة الكهرباء وحتلية املياه بالغربة، وحمطة بركاء )1( وبركاء )2( للكهرباء وحتلية املياه ، وحمطة 

الكهرباء وحتلية املياه ب�سحار )1(.

منطقة �سور: وتت�سمن الطلب على مياه ال�سرب يف حمافظة �سمال ال�سرقية وحمافظة جنوب ال�سرقية فيما عدا ولية   •
م�سرية. وامل�سدر الرئي�سي للمياه بهذه املنطقة حاليًا هو حمطة حتلية املياه ب�سور.

يو�سح ال�سكل رقم )5( اأدناه تقديرات ذروة الطلب على املياه باملنطقتني املذكورتني اأعاله.  ومتثل ذروة الطلب متو�سط 

وولية  عام )2015(  م�سقط حتى  قريات يف حمافظة  ولية  )اأ(  تت�سمن:  ل  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  من  املقدمة  التقديرات   3

م�سرية يف حمافظة جنوب ال�سرقية ، والتي من املتوقع خدمتها عن طريق م�سادر اإمدادات حملية  من قبل الهيئة العامة للكهرباء 

واملياه، ومع هذا،  فعند ت�سغيل م�سروع وادي �سيقه يف عام 2015م، ف�سيتم اأي�سًا ربط ولية قريات مع املنطقة املربوطة. وعليه فاإنه 

بدءًا من عام 2015م وما يليه، �سيتم ت�سمني الطلب على املياه يف ولية قريات يف تقديرات الطلب.

4   اعتبارًا من عام 2017م يتم تزويد حمافظة الظاهرة باملياه من ال�سبكة املربوطة، مع ال�ستمرار يف اأنتاج كمية حمدودة من املياه من 

اأبار املياه بامل�سرات. ووفقًا لل�سيناريو احلايل يتم ربط ال�سبكة مبحافظة الظاهرة.

5     قامت �سركة جمي�س للخدمات ال�سناعية بتزويد ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بتقديرات الطلب حتى عام 2020م، وقد انتهت 

�سركة جمي�س للخدمات ال�سناعية موؤخرًا من ت�سغيل حمطة التحلية اخلا�سة بها يف دي�سمرب 2013م، واعتبارًا من عام 2014م وما 

يليه �ستفي هذه املحطة مبتطلبات �سركة جمي�س للخدمات ال�سناعية من املياه مع ا�ستخدام اإمدادات ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة 

واملياه يف توفري املياه لتغطية اأي عجز يف اأمدادات املياه التي توفرها هذه املحطة.
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اإجمايل  اأي�سًا  التقديرات  ، وتو�سح هذه  ال�سنة  اأ�سابيع الذروة يف  ال�سبكة(، خالل  اليومي )مبا يف ذلك فاقد  الطلب 

الطلب ال�سنوي يف كل منطقة على حده:

ال�سكل )5( تقديرات الطلب على املياه يف مناطق الإمداد الرئي�سية )ل ت�سمل ظفار(
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النمو %

يوميًا األف مرت مكعبذروة الطلب 

)اأ(
6 %70776883285793098710321064“املنطقة املربوطة” 

6 %768092100103106111113“منطقة �سور”

6 %7828489249571033109311431177جمموع - كل املناطق

 التغري من البيان ال�سابق

2013م - 2019م
غ/م2134516685102119

مليون مرت مكعب �سنويًااإجمايل الطلب ال�سنوي 

6 %238259281289310326339349كل املناطق

 التغري من البيان ال�سابق

2013م - 2019م
 غ/م5101619253033

 )اأ( ذروة الطلب على املياه يف “املنطقة املربوطة” تت�سمن البيانات املقدمة من الهيئة العامة للكهرباء واملياه و�سركة جمي�س للخدمات

  ال�سناعية.

وبوجه عام، من املتوقع اأن يزداد الطلب على املياه مبعدل �سنوي يبلغ يف املتو�سط حوايل 6% وذلك على مدى فرتة ال�سنوات 

ال�سبع، وذلك مقارنة مع التقديرات الواردة يف بيان ال�سنوات ال�سبع ال�سابق حيث كان متو�سط النمو ال�سنوي يرتاوح بني 

اإىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه من  اأ�سا�سًا من التقديرات املعدلة لل�سكان املقدمة  3% اإىل 5%. وقد ن�ساأ هذا التغيري 

املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات، ويعود اأي�سًا اإىل البناء املت�سارع ل�سبكات املياه وا�ستيعاب �سبكات املياه اخلا�سة.
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وتقوم الهيئة العامة للكهرباء واملياه بجهود كبرية ومنتظمة لتخفي�س الفاقد يف �سبكتي النقل والتوزيع. ومع هذا ، فاإن 

الزيادة امل�ستمرة يف الطلب على املياه مت�سارعة جدًا و�سوف ت�ستنزف اأي خف�س يف فاقد ال�سبكات، مما يرتتب عليه 

زيادة كبرية يف الطلب العام على املياه.

reductions, resulting in increased overall demand. 

م�سروع الغبرة الم�ستقل لإنتاج المياه )قيد الت�سييد(

متطلبات �سعة حتلية املياه “املنطقة املربوطة”:

تت�سمن متطلبات �سعة املياه توفري “هام�س احتياطي”  مبا يتجاوز الطلب العادي، لتوفري �سعة املياه الإ�سافية الالزمة 

 اإن ذلك 
6
ل�ستعادة �سبكة النقل والتوزيع يف حالة حدوث اأعطال بال�سبكات اأو تعطل الإمدادات من حمطات التحلية.

ميثل اأحد اإجراءات اأمان ال�سبكة يناظر معيار الأمان امل�ستخدم يف تقييم متطلبات �سعة توليد الطاقة. ويتمثل ذلك 

يف اأنه بعد حدوث حالة طارئة، فاإن كمية املياه يف خزانات الهيئة العامة للكهرباء واملياه قد تكون يف م�ستوى منخف�س 

ويتطلب الأمر اإعادة تعبئتها. وعليه ، يجب اأن تكون ال�سعة املتاحة التي ميكن �سحبها من حمطات حتلية املياه اأعلى 

من الطلب العادي، مبا يتيح اإعادة تعبئة اخلزانات يف احلالت الطارئة.

لتوفري  ال�سبكة كافية  �ساعة يف  والع�سرين  الأربعة  الطلب يف  تكون ذروة  اأن  الأمان هو  اأن معيار  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

الإمدادات على مدى 21 �ساعة. وهذا يعني �سرورة توفري احتياطي بهام�س تبلغ ن�سبته 14.3% اأعلى من ذروة الطلب 

 
7
باعتباره ال�سعة املطلوبة لكل من م�سادر اإمدادات املياه و�سبكة نقل املياه.

ال�سعة  متطلبات  تعوي�س  للمياه ميكنها  لديها عدة م�سادر  يتوفر  باأنه  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  اأو�سحت  وقد 

احلالية  الآبار   )1( ذلك:  ويت�سمن  واملياه.  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  قبل  من  توفريها  املطلوب  املياه   من 

)بعد تخفي�س ال�سحب منها ل�سمان املحافظة على خمزون املياه اجلوفية( بالإ�سافة اإىل )2( خزان املياه ال�سطحي 

بوادي ال�سيقة، و )3( حمطة حتلية املياه احلالية التي تعمل بالتنا�سح العك�سي بالغربة ب�سعة تبلغ 23000 مرت مكعب 

  و )4( عقد لتوفري 11000 مرت مكعب )2.4 مليون جالون( من حمطة التنا�سح العك�سي 
8
يوميًا )5 مليون جالون(.

)headroom( 6   هذا املعيار لالأمان مقدم من الهيئة العامة للكهرباء واملياه وي�سار اإليه اأي�سًا ب�سقف الغرفة

7   متطلبات �سعة الذروة يف 24 �ساعة املتاحة يف مدة 21 �ساعة مياثل )21/24( × ذروة الطلب = 1,143 × ذروة الطلب ، اأي )%14,3( 

هام�س احتياطي.

8   املحطة املوؤقتة لتحلية املياه بالتنا�سح العك�سي مملوكة للهيئة العامة للكهرباء واملياه ومن املتوقع اأن تبقى يف الغربة حتى عام 2016م 

، يتم نقلها بعد ذلك اإىل الدقم.
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           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

اخلا�سة ب�سركة جمي�س للخدمات ال�سناعية. علمًا باأن متطلبات ال�سعة من مياه التحلية عبارة عن اإجمايل متطلبات 

ال�سعة من املياه ناق�س املعدل الأعلى الذي ميكن احل�سول عليه من امل�سادر اخلا�سة بالهيئة العامة للكهرباء واملياه.

يت�سمن   املربوطة”  “املنطقة  واملياه  يف  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  معها  تعاقدت  التي  للمياه  الرئي�سية  امل�سادر 

حمطات اإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه احلالية املو�سحة اأدناه:

حمطة الغربة للكهرباء وحتلية املياه، اململوكة ل�سركة الغربة للكهرباء وحتلية املياه وتعمل مبوجب اتفاقية ل�سراء   •
التحلية من �ست وحدات تعمل  ل�سراء الطاقة واملياه. وتتكون حمطة  العمانية  ال�سركة  الطاقة واملياه مربمة مع 

بتقنية التبخري الوم�سي متعدد املراحل )MSF( تبلغ �سايف �سعتها حوايل 167000 مرت مكعب يوميًا )37 مليون 

اإمربيال جالون يوميًا(.

ويتم  للطاقة،  بركاء  اأكوا  �سركة  متتلكهما  والتي  املياه،  وحتلية  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج   )1( بركاء  حمطة   •
ت�سغيلها مبوجب اتفاقيات ل�سراء الطاقة واملياه مربمة مع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه. وتبلغ �سعة حتلية 

املياه باملحطة حوايل 91200 مرت مكعب يوميًا )ما يعادل 20 مليون جالون يوميا( با�ستخدام حمطات تعمل بتقنية 

التبخري الوم�سي متعدد املراحل. وقد تعاقدت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه مع اأكوا بركاء للطاقة لتوفري 

�سعة اإ�سافية تبلغ 45000 مرت مكعب يوميًا )10 مليون اإمربيال جالون يوميًا( با�ستخدام تقنية التنا�سح العك�سي، 

وجاري ت�سييد هذه املحطة حاليًا ومن املتوقع النتهاء منها خالل عام 2014م.

بركاء  )اإ�س.اإم.اإن(  ل�سركة  واململوكة  املياه،  وحتلية  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج   )2( بركاء  حمطة   •
ل�سراء  العمانية  ال�سركة  مع  مربمة  واملياه  الطاقة  ل�سراء  اتفاقية  مبوجب  ت�سغيلها  ويتم  للطاقة 

يعادل )ما  يوميًا  مكعب  مرت   120000 حوايل  باملحطة  املياه  حتلية  �سعة  وتبلغ  واملياه،   الطاقة 

26 مليون جالون يوميًا( با�ستخدام تقنية التنا�سح العك�سي.

ل�سراء  اتفاقية  للطاقة وتعمل مبوجب  ل�سركة �سحار  املياه، وهي مملوكة  حمطة �سحار )1( للكهرباء وحتلية   •
املياه مبحطة �سحار )1(  �سعة حتلية  وتبلغ  واملياه.  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  مع  واملياه مربمة  الكهرباء 

الوم�سي  التبخري  بتقنية  تعمل  وحدات  يوميًا( من خالل  مليون جالون  يوميًا )33  150000 مرت مكعب  حوايل 

متعدد املراحل.

ل�سركة  وهي مملوكة  املياه  لتحلية  الغربة اجلديدة  اأي�سًا حمطة  وت�سمى  املياه،  لتحلية  حمطة مدينة م�سقط   •
مدينة م�سقط لتحلية املياه وجاري حاليًا ت�سييدها، و�سيتم ت�سغيل هذه املحطة مبوجب اتفاقية ل�سراء املياه تربم 

مع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه عن النتهاء من ت�سييد املحطة يف الربع الرابع من عام 2014م. وال�سعة 

التي ميكن التعاقد عليها من املحطة تبلغ 191000 مرت مكعب يوميًا )42 مليون جالون يوميًا( با�ستخدام تقنية 

التنا�سح العك�سي.

ويو�سح ال�سكل )6( اأدناه ملخ�س توازن الطلب/العر�س يف “املنطقة املربوطة” على مدى فرتة ال�سبع �سنوات 2014م 

– 2020م. وتوفر العقود احلالية �سعة مقدارها  573000 مرت كعب يوميًا )126 مليون جالون يوميًا( من �سعة التحلية 
يف عام 2014م،  وتنخف�س هذه ال�سعة اإىل  461000 مرت مكعب يوميًا )101 مليون جالون يوميًا( يف عام 2020م، مع 

الو�سع يف العتبار كاًل من ال�سعة اجلديدة امل�سافة والعقود املنتهية خالل تلك الفرتة.

اأعمال التطوير الرئي�سية على مدى ال�سنوات ال�سبع مبا يف ذلك الزيادة املخطط لها لل�سعات املتعاقد عليها هي على 

النحو التايل:

حمطة الغربة لإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه: مدة التعاقد احلالية على وحدة التحلية رقم )2( تنتهي يف   •
اأكتوبر عام 2014م، يف حني مت رفع الوحدة رقم )1( من اخلدمة. علمًا باأن جميع الوحدات املتبقية يف حمطة الغربة 

احلالية �سوف ينتهي التعاقد عليها يف �سهر مار�س 2018م ومن املتوقع اأن يتم رفعها من اخلدمة يف ذلك الوقت.

حمطة بركاء )1( لإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه: من املتوقع التعاقد مع )اأكوا للطاقة( على حمطة   •
حتلية ثانية جديدة تعمل بالتنا�سح العك�سي مما ي�سيف �سعة مقدارها 57000 مرت مكعب يوميًا )12.5( مليون 
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اأكتوبر 2015م. علمًا باأن اتفاقية �سراء الطاقة واملياه مع  اأن تبداأ يف الت�سغيل يف اعتبارًا من �سهر  جالون على 

حمطة بركاء )1( �سوف تنتهي يف ابريل 2018م، مما يرتتب عليه انتهاء التعاقد على كامل �سعة حمطة حتلية 

بركاء )1(، مبا يف ذلك املحطة الأ�سلية التي تعمل بالتبخري الوم�سي وكال حمطتي التنا�سح العك�سي والبالغ 

�سعتهما الإجمالية 193200 مرت مكعب يوميًا )43 مليون جالون يوميًا(. وتتفاو�س ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة 

واملياه مع اأ�سحاب املحطة لتمديد التعاقد من خالل اإجراءات متثل العملية التي مت تو�سيحها يف الق�سم )2-1( 

ب�ساأن اتفاقيات �سراء الطاقة املنتهية، ومن املتوقع امتام �سروط التمديد يف عام 2014م.

�سعتني  لإ�سافة  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تخطط  وال�سويق:  القريات  يف  اجلديدة  التحلية  �سعة   •
بالقريات حوايل  التحلية  �سعة حمطة  تكون  اأن  املقرر  وال�سويق. ومن  القريات  املياه يف كل من  لتحلية  كبريتني 

200000 مرت مكعب يوميًا )44 مليون جالون يوميًا( للبدء يف اخلدمة يف عام 2017م. اأما حمطة ال�سويق ف�سوف 

عام  يف  اخلدمة  تدخل  اأن  على  يوميًا(  جالون  مليون   50( يوميًا  مكعب  مرت   225000 حوايل  اإىل  �سعتها  ت�سل 

2018م. علمًا باأن املحطتني �سوف ت�ستخدمان تقنية التنا�سح العك�سي.

ويو�سح ال�سكل رقم )6( اأدناه ملخ�س التوازن بني العر�س والطلب يف املنطقة املربوطة خالل الفرتة من عام 2014م 

امل�سافة، فمن  بال�سعات  �سريع مقارنة  ب�سكل  ينمو  كان  والذي  موؤخرًا  الطلب  تطور  اإىل  وبالنظر  اإىل عام 2020م. 

املتوقع حدوث عجز كبري خالل عامي  2014م و 2015م. ومن املتوقع اأن اإ�سافة حمطة مدينة م�سقط لتحلية املياه 

ال�سعة من خالل زيادة  املتوقع يف  العجز  التعامل مع  يتم  العجز يف عام 2015م. و�سوف  يتيح تغطية معظم  �سوف 

الإنتاج من اآبار املياه. بالرغم من اأن �سيا�سة الهيئة العامة للكهرباء واملياه تهدف اإىل احلد من ا�ستخدام م�سادر 

اإعادة تعبئة خمزون الطبقة املائية من خالل الأمطار، ويتم ا�ستخدام هذا امل�سدر يف  املياه اجلوفية حتى يت�سنى 

احلالت الطارئة مثل تلك املتوقعة يف العامني 2014م  و 2015م.

ومع اإ�سافة ال�سعة الثانية اجلديدة يف حمطة بركاء )1( يف عام 2016م فمن املتوقع اأن تكون كافية للوفاء بالطلب، 

اأنها ما تزال غري كافية للم�ستوى امل�ستهدف من هام�س الحتياطي. ويف عام 2017م، مع النتهاء من  بالرغم من 

حمطة حتلية املياه اجلديدة بقريات ، فاإن اإجمايل ال�سعة �سوف تتجاوز امل�ستوى امل�ستهدف من هام�س الحتياطي. 

الوفاء بهام�س الحتياطي امل�ستهدف خالل املدة املتبقية من  اأن يتم  العمانية ل�سراء الطاقة واملياه  ال�سركة  وتتوقع 

التقديرات حتى عام 2020م، مبا يف ذلك ال�سعة التي �ست�سهم بها حمطة ال�سويق يف عام 2018م.

ال�سكل )6( التوازن بني العر�س والطلب يف �سعة حتلية املياه - “املنطقة املربوطة”
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بيان ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سبع �سنوات

           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

2014201520162017201820192020

األف مرت مكعب يوميا“املنطقة املربوطة”

76883285793098710321064ذروة الطلب على املياه

8769399911060112411751215متطلبات ال�سعة الإنتاجية من املياه + هام�س الزيادة

13789179186186186186ذروة الناجت من م�سادر الهيئة العامة للكهرباء واملياه 

7398508128749389891029ال�سعة امل�ستهدفة ملياه التحلية

�سعة التحلية املتعاقد عليها:

)اأ(

---167140140140  حمطة كهرباء وحتلية مياه الغربة 

)ب(

---91919191  حمطة كهرباء وحتلية بركاء 1 

120120120120120120120  حمطة كهرباء وحتلية بركاء 2

150150150150150150150  حمطة كهرباء وحتلية �سحار 1

)ج(

191191191191191191-  حمطة حتلية مدينة م�سقط 

 )ب(

---45454545  بركاء 1 �سعة اإ�سافية رقم )1(

573737737737461461461جمموع ال�سعة املتعاقد عليها من مياه التحلية

�سعات حمتمل التعاقد عليها:

)ب(

---5757--  بركاء 1 �سعة اإ�سافية رقم )2( 

200200200200---  حمطة حتلية قريات اجلديدة

)ب(

193193193----  بركاء 1 متديد العقد

225225225----  حمطة حتلية  ال�سويق اجلديدة

0057257618618618جمموع ال�سعات املحتمل التعاقد عليها

573737794994107910791079جمموع ال�سعات املتعاقد عليها + املحتملة التعاقد

1201419050- 18- 113- 166الحتياطي على القدرات امل�ستهدفة

)د(
201 233 278 250 116 - 6- 58  الحتياطي على الطلب 

�سعة حمطة الغربة لتحلية املياه ت�ستمل على وحدة التحلية 2 حتى عام 2014م. )اأ(  

التحلية  �سعة  اأعتبار من �سمن  يتم  اعتبارها مل  وبالتايل  ال�سيف،  ذروة  قبل  اإبريل عام 2018م،  �سينتهي يف  بركاء  )ب( عقد حمطة 

املتعاقد عليها خالل ذروة عام 2018م. العقود لتمديدات بركاء �ستنتهي اأي�سا يف هذا الوقت. ومع هذا يتم النظر يف متديد العقد، 

وبالتايل تظهر من بني ال�سعات املحتمل التعاقد عليها يف عام 2018 وما يليه ، مبا يف ذلك وحدات التبخري الوم�سي احلالية ووحدتي 

التنا�سح العك�سي امل�سافتني.

من املقرر بدء الت�سغيل التجاري ملحطة م�سقط لتحلية املياه يف اأكتوبر عام 2014م ، وبالتايل فقد مت ت�سمني �سعتها يف هذا اجلدول   )ج(  

يف عام 2015م فقط، عندما ت�سهم يف الوفاء بذروة الطلب.

الحتياطي على الطلب ي�سري اإىل وجود فائ�س يف �سعة التحلية )ال�سعات املتعاقد عليها + املحتمل التعاقد عليها( عن الطلب من مياه  )د( 

التحلية. يتم تعريف الطلب على مياه التحلية بذروة الطلب على املياه بعد خ�سم ذروة الناجت من م�سادر الهيئة العامة للكهرباء واملياه.

متطلبات �سعة حتلية املياه - “منطقة �سور”

تتوقع الهيئة العامة للكهرباء واملياه اأن ترتفع ذروة الطلب يف منطقة �سور بن�سبة منو تبلغ حوايل 6% �سنويًا يف املتو�سط 

على مدى ال�سنوات ال�سبع، مدفوعة بالزيادة ال�سكانية والتنمية القت�سادية ومتديد �سبكات مياه جديدة. علمًا باأن 

ب�سكل كبري على مدى  النمو  ن�سبة  ترتفع  اإن  املتوقع  �سنويًا. ومن  كانت %4  ال�سابق  التقرير  النمو يف  ن�سبة  متو�سط 

ال�سنوات الثالث القادمة )2014م اإىل 2016م(، مدفوعة بامل�ساريع اجلديدة )اأي امل�ساريع اجلديدة يف كل من �سناو، 

واإبراء، والقابل و�سور التي من املقرر النهاء منها يف عام 2015م(. بالإ�سافة اإىل النتهاء موؤخرًا من اإن�ساء حمطات 

للمحروقات )11 �سهريج( يف مواقع متفرقة.
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ال�سرقية  ، اململوكة ل�سركة  “منطقة �سور” حاليًا هو حمطة حتلية املياه احلالية ب�سور  للمياه يف  امل�سدر الرئي�سي 

لتحلية املياه وهي تعمل مبوجب اتفاقية ل�سراء املياه مربمة مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه. وتبلغ �سعة حمطة �سور 

.)RO( با�ستخدام تقنية التنا�سح العك�سي )حوايل 80000 مرت مكعب يوميًا )18 مليون اإمربيال جالون

وقد طلبت الهيئة العامة للكهرباء واملياه من ال�سركة التعاقد على �سعة اإ�سافية تبلغ 50000 مرت مكعب يوميًا )11 

مليون جالون يوميًا( لتوفريها يف عام 2015م. وهذا الربنامج الزمني ال�سيق تطلبه الزيادة الغري متوقعة يف الطلب 

اآنفًا، مما يعني �سرورة تطوير هذه ال�سعة الإ�سافية من خالل تو�سعة املحطة احلالية لتحلية املياه  كما هو مو�سح 

ب�سور ، والتي يتوفر فيها الأر�س ومرافق �سحب املياه من البحر. وتتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه البدء 

يف الت�سغيل التجاري لهذه التو�سعة مع نهاية عام 2015م، وبذلك تكون جاهزة خالل ذروة الطلب يف عام 2016م. 

ويو�سح ال�سكل )7( اأدناه ملخ�س توازن الطلب/العر�س يف “منطقة �سور” خالل الفرتة من عام 2014م اإىل عام 

2020م. ويت�سح من ذلك باأن �سعة التحلية احلالية ب�سور قد تكون كافية لتغطية تقديرات الطلب يف عام 2014م، 

ولكن لن تغطي هام�س الحتياطي املطلوب للوفاء بالطلب يف احلالت الطارئة دون تغطية ذلك من خالل م�سادر 

اإذا طراأت احلاجة  باأي عجز يف الطلب على املياه  للوفاء  اآبار املياه اجلوفية جاهزة  املياه اجلوفية. ومع هذا، فاإن 

لذلك، اأو يف حالة ما اإذا ارتفع الطلب ب�سكل مت�سارع عما هو متوقع.

 اأكوا بركاء للطاقة - وحدة التبخير الوم�سي
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بيان ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سبع �سنوات

           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

ال�سكل )7( التوازن بني العر�س والطلب يف �سعة التحلية »منطقة �سور«

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

140

115

90

65

40

15

10-

á«∏ëàdG √É«Ÿ áaó¡à°ùŸG á©°ùdG
Ö∏£dG IhQP

É¡«∏Y óbÉ©àdG øµªŸG á©°ùdG
É¡«∏Y óbÉ©àŸG √É«ŸG á«∏– á©°S

Ö©µe Îe ∞dCG
É«eƒj

 2014201520162017201820192020

األف مرت مكعب يوميا“منطقة �سور”

8092100103106111113ذروة الطلب على املياه

91105114118121127129ال�سعة الإنتاجية امل�ستهدفة من املياه + هام�س الزيادة

�سعة التحلية املتعاقد عليها:

80808080808080  حمطة حتلية �سور

�سعات حمتمل التعاقد عليها:

5050505050--  متديد حمطة �سور للتحلية

8080130130130130130جمموع ال�سعات املتعاقد عليها + املحتملة التعاقد

1612931-25-11الحتياطي على القدرات امل�ستهدفة

3027241917-012  الحتياطي على الطلب

املياه  الإمدادات من حمطة حتلية  �سعة  الطلب  تتجاوز ذروة  اأن   املتوقع  الذروة يف عام 2015م، من  خالل مو�سم 

ب�سور، و�سوف يتطلب الأمر اللجوء اإىل م�سادر املياه اجلوفية للوفاء بالطلب. وت�سري تقارير ال�سركة العمانية ل�سراء 

الطاقة واملياه اإىل �سعة التوليد من اآبار املياه اجلوفية تعترب كافية للوفاء بهذا الطلب. علمًا باأن تو�سعة حمطة التحلية 

ذروة  من  بكل  للوفاء  كافية  اإنتاجية  �سعة  توفر  �سوف  2015م،  عام  يف  ت�سغيلها  يف  البدء  املتوقع  من  والتي  ب�سور 

الطلب وهام�س الحتياطي امل�ستهدف اعتبارًا من عام 2016م حتى عام 2020م. ولن تكون هناك حاجة مل�سادر املياه 

اجلوفية بعد ذروة الطلب يف �سيف عام 2015م.
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1-5  اجلمع بني اإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه:

مقدمة 

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

ال�ستفادة  يت�سنى  حتى  املياه  وحتلية  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  بني  اجلمع  اإمكانية  يف  تنظر  اأن  الكهربائية 

للكهرباء  امل�سرتك  الإنتاج  على  مثال  واأحدث  امل�سرتك.  وال�سراء  امل�سرتك  للموقع  القت�سادية  املزايا  من 

وحمطة  ظفار  مبحافظة  املياه  وحتلية  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج  �ساللة  حمطة  هو  التحلية   ومياه 

اقرتحت  فقد  احلالتني  كال  ويف  الرئي�سية.  بال�سبكة  املربوطة  املياه  وحتلية  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج   )2( بركاء 

ال�سركات ا�ستخدام تقنية التنا�سح العك�سي بدًل من تقنية التبخري الوم�سي لتحلية املياه ، بالرغم من اأن م�ستندات 

املناق�سة مل حتدد التقنية املطلوب ا�ستخدامها. وتتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باأن اخلطط امل�ستقبلية 

�سوف تقرتح اأي�سًا ا�ستخدام تقنية التنا�سح العك�سي نظرًا ملميزاتها القت�سادية.

اإمكانية اجلمع بني اإنتاج الطاقة وحتلية املياه م�ستقباًل:

كما هو مو�سح بالبند )1-4( اأعاله ، فمن املخطط اإن�ساء حمطتني رئي�سيتني خالل فرتة ال�سنوات ال�سبع يف كل من 

قريات وال�سويق على اأن تكونا جاهزتني للخدمة يف عامي 2017م و 2018م. ومن بني املوقعني املذكورين فاإن موقع 

اأن اجلبال التي  اأنه بعيد ن�سبيًا عن �سبكتي نقل الغاز ونقل الكهرباء، كما  قريات غري منا�سب لإنتاج الطاقة حيث 

تف�سل بني املوقع وهذه ال�سبكات يجعل من ربط املحطة بال�سبكتني اأمرًا مكلفًا للغاية. ومع هذا، فاإن موقع ال�سويق 

قريب جدًا من �سبكتي نقل الغاز ونقل الكهرباء اأي بني بركاء و�سحار. وبناًء على ذلك فاإن موقع حمطة ال�سويق يعد 

منا�سبًا لإن�ساء حمطة لالإنتاج امل�سرتك للكهرباء وحتلية املياه. 

وقد متت درا�سة املواقع والبنية التحتية بعناية عند تنفيذ هذه امل�ساريع. وقد حددت الدرا�سة الأولية املواقع املحتملة 

يف كل من قريات وال�سويق، وذلك بالت�ساور مع وزارة الإ�سكان، واملجل�س الأعلى للتخطيط واجلهات املعنية الأخرى. 

املحتملة  املواقع  لتحديد  2013م  عام  يف  مو�سعة  درا�سة  باإجراء  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  قامت  وقد 

الأمد.  التخطيط طويل  بغر�س  وذلك  ال�سلطنة،  نطاق  املياه على  الكهربائية وحتلية  الطاقة  اإنتاج  لإن�ساء حمطات 

اإىل املوقع، املو�سوعات املتعلقة بالبينة التحتية  وقد و�سعت هذه الدرا�سة لختيار املواقع وحجزها �سهولة الو�سول 

لإمدادات الوقود، وتو�سيالت الكهرباء واملياه ، وجمموعة متفرقة من الأمور الأخرى التي تطلبت الت�ساور مع وزارة 

الإ�سكان، واملجل�س الأعلى للتخطيط ، ووزارة البيئة وال�سوؤون املناخية، ووزارة النفط والغاز، و�سركة النفط والغاز، 

وال�سركة العمانية لنقل الكهرباء، والهيئة العامة للكهرباء واملياه وغريها من اجلهات املعنية الأخرى.

وتخطط ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه للم�سي قدمًا يف اإن�ساء حمطة حتلية املياه بقريات لتبداأ العمل يف عام 

اأ�سا�س م�سروع م�ستقل لإنتاج املياه فقط. وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه حاليًا باإجراء  2017م، على 

مزيد من الدرا�سة ب�ساأن جدوى اإن�ساء حمطة جتمع بني اإنتاج الكهرباء وحتلية املياه بال�سويق لتبداأ الت�سغيل يف عام 

يف  العراقيل  بع�س  ي�سع  مما  ن�سبيًا،  مزدحمة  ال�سويق  حول  الواقعة  املنطقة  تبني  فقد  هذا  ومع  2017م/2018م. 

احل�سول على الأر�س الالزمة لتو�سيل خطوط الغاز، و�سبكة نقل الكهرباء، وخطوط �سبكة املياه للوفاء مبتطلبات 

دخول املحطة يف اخلدمة يف املوعد املحدد. ولهذا ال�سبب، فاإن ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه تنظر اأي�سًا يف 

مواقع بديلة قد يرتتب عليها ف�سل اإنتاج الكهرباء عن حتلية املياه. وهذه املواقع تت�سمن عربي و�سحار لتطوير حمطة 

الكهرباء، و�سحار وبركاء لتطوير حمطة التحلية، بالإ�سافة اإىل موقع ال�سويق. ومن املتوقع ا�ستكمال اختيار املوقع اأو 

املواقع مع بداية الربع الثاين من عام 2014م.

1-6  اأن�سطة ال�سراء:

اأن�سطة ال�سراء التي تقوم بها ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بال�سبكة الرئي�سية تت�سمن امل�ساريع املو�سحة اأدناه 

والتي يوجد ملخ�س لها يف اجلدول )3( التايل:
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حمطات اإنتاج الكهرباء بال�سبكة الرئي�سية: �سيتم ت�سييد حمطة اأو اأكرث لإنتاج الكهرباء ب�سعة اإجمالية ترتاوح بني    •
2600 اإىل 2850 ميجاوات لتبداأ يف الت�سغيل التجاري يف عام 2017م/2018م. وقد يتم توزيع ال�سعة الإجمالية بني 

موقعني. ومن املتوقع طرح امل�سروع يف مناق�سة خالل عام 2014م واإ�سنادها مع بداية عام 2015م. على اأن يتم توفري 

�سعة تبلغ 740 ميجاوات على الأقل للدخول يف اخلدمة يف �سيف عام 2017م وال�سعة املتبقية يف عام 2018م.

متديد عقود اإنتاج الكهرباء وحتلية املياه: تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بالتفاو�س مع اأ�سحاب    •
حمطات الغربة، ووادي اجلزي، والكامل، وبركاء )1( ب�ساأن متديد العقود ب�ساأن ال�سعة املوؤكدة حتى عام 2020م. 

ومن املتوقع اإبرام اتفاقيات التعاقد خالل عام 2014م.

حمطة �سور لتحلية املياه: من املخطط اإ�سافة �سعة حتلية ت�سل اإىل 50000 مليون مرت مكعب يوميًا )11 مليون    •
جالون يوميًا( كتو�سعة للمحطة احلالية لتحلية املياه ب�سور لتبداأ يف الت�سغيل التجاري يف عام 2015م.

حمطة بركاء )1( لتحلية املياه )املرحلة الثانية(: من املخطط اإ�سافة �سعة حتلية ت�سل اإىل 57000 مليون مرت    •
مكعب يوميًا )13 مليون جالون يوميًا( با�ستخدام تقنية التنا�سح العك�سي كمرحلة ثانية ملحطة التحلية بربكاء. 

ومن املتوقع اإ�سناد امل�سروع خالل عام 2014م ليبداأ يف الت�سغيل التجاري يف عام 2015م. 

حمطة قريات لتحلية املياه: من املخطط  اإن�ساء حمطة جديدة لتحلية املياه بقريات ب�سعة تبلغ حوايل 200000    •
املناق�سة  طرح  يتم  اأن  على  العك�سي،  التنا�سح  تقنية  با�ستخدام  يوميًا(  جالون  مليون   44( يوميًا  مكعب  مرت 

واإ�سنادها يف عام 2014م

حمطة ال�سويق لتحلية املياه: من املقرر طرح مناق�سة يف عام 2014م لإن�ساء حمطة لتحلية املياه ب�سعة تبلغ اإىل    •
حوايل 225000 مرت مكعب يوميًا )50 مليون جالون يوميًا( للبدء يف ت�سغيلها جتاريًا يف عام 2018م ، ويتم اإن�ساء 

املحطة يف ال�سويق اأو موقع اآخر بديل على اأن يتم طرح املناق�سة يف 2014م اإ�سناد العقد يف عام 2015م. وبناًء 

على متطلبات املوقع، فقد يتم تنفيذ امل�سروع كمحطة لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه معًا )لت�سم املحطة اجلديدة 

لإنتاج الكهرباء بال�سبكة الرئي�سية كما اأو�سحنا اأعاله(.

اجلدول )3( اأن�سطة ال�سراء يف ال�سبكة الرئي�سية )MIS(  لعام 2014م

حمطة �سور 

لتحلية املياه

بركاء )1( لتحلية 

املياه املرحلة الثانية

حمطة قريات 

لتحلية املياه

متديد العقود 

)اأ(
املنتهية 

حمطة اإنتاج 

الكهرباء اجلديدة

حمطة ال�سويق لتحلية 

املياه

11 مليون جالون  ال�سعة 

يوميا

13 مليون جالون 

يوميا

44 مليون جالون 

يوميا

2600 – 2850 على ح�سب العر�س

ميجاوات

50 مليون جالون يوميا

الربع الثالث من غ/مغ/مطلب تقييم

2013

الربع الثاين من غ/م

2014

 الربع الثاين من

2014

الربع الثالث من طلب ت�سور

2013

 الربع الول من

2014 

الربع الول من 

2014

 الربع الول من

2014 

الربع الثالث من 

2014

 الربع الثالث من

2014

الربع الرابع من موعد العرو�س

2013

 الربع الول من

2014 

الربع الثاين من 

2014

الربع الثاين من 

2014

الربع الرابع من 

2014

 الربع الرابع من

2014

الربع الول من اإ�سناد امل�سروع

2014

الربع الثاين من 

2014

الربع الرابع من 

2014

الربع الثاين من 

2014

الربع الول من 

2015

 الربع الول من

2015 

الربع الرابع من الت�سغيل التجاري

2015

الربع الثالث من 

2015

الربع الول من 

2017

الربع الول من متنوع

2017 و 2018

 الربع الثاين من

 2018 

 )اأ(  �سيتم عر�س ال�سعة الم�سمونة عند انتهاء العقد من قبل اأ�سحاب المحطات و�سيخ�سع العر�س للتقييم الفني و القت�سادي. على اأن

 تبداأ  فترة التمديد في كل حالة بعد انتهاء العقد الحالي.
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عمليات ال�سراء امل�ستقبلية

اأدناه خالل الفرتة من عام 2015م  تتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه اتخاذ اإجراءات ال�سراء املو�سحة 

اإىل عام 2020م:

حمطة اإنتاج كهرباء تعمل بالطاقة ال�سم�سية: من املتوقع اإن�ساء حمطة اأو اأكرث تعمل بالطاقة ال�سم�سية ب�سعة    •
ت�سل اإىل 200 ميجاوات ومن املتوقع طرح املناق�سة يف عام 2015م ليتم ت�سغيلها جتاريًا يف عام 2018م وذلك 

يف حالة موافقة احلكومة على امل�سي قدمًا يف هذا امل�سروع.

حمطات اإنتاج كهرباء جديدة بال�سبكة الرئي�سية: تتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باأنه حوايل عام    •
2017م �سوف تبداأ اإجراءات �سراء حمطة توليد رئي�سية لتبداأ يف الت�سغيل التجاري يف حدود عام 2021م. اأما 

املحطات احلالية التي تنتهي عقودها مع نهاية عام 2020م قد تعر�س اي�سًا �سعة للتعاقد عليها اعتبارًا من عام 

2021م وما يليه.

حمطة جديدة لتحلية املياه: قد يتطلب الأمر توفري �سعة حتلية اإ�سافية للبدء يف ت�سغيلها يف عام 2020م اأو عام    •
2021م لكل من املنطقة املربوطة واأي�سًا منطقة �سور. علمًا بان موقع اإن�ساء ال�سعة اجلديدة باملنطقة املربوطة 

من املتوقع حاليًا اأن يكون تطويرها مرحليًا يف ال�سويق اأو �سحار.

�سيتم يف حينه حتديد هذه امل�ساريع ب�سكل اأكرث و�سوحًا وذلك يعتمد على منو الطلب ومتطلبات ال�سبكة. بالإ�سافة اإىل 

اأن ذلك يعتمد اأي�سًا على قيام احلكومة بو�سع �سيا�ساتها ب�ساأن تطوير م�ساريع الطاقة املتجددة.

ال�سرتاتيجية طويلة الأمد

تعمل ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ب�سكل ل�سيق مع احلكومة فيما يتعلق بتطوير ا�سرتاتيجية طويلة الأمد 

عام  خالل  بها  القيام  املقرر  من  اأو  اإعدادها  اجلاري  الدرا�سات  من  جمموعة  وهناك  واملياه.  الكهرباء  لإمدادات 

2014م ب�ساأن اخلطط طويلة املدى لل�سركة. وتت�سمن هذه الدرا�سات ما يلي والتي تتناول كل مو�سوع على حده:

�سيا�سات  يف  للنظر  2014م  عام  يف  ا�سرتاتيجية  درا�سة  اإعداد  يف  بالبدء  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  قامت    •
الوقود الوطنية وذلك بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية الأخرى. وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه 

بالتن�سيق مع اجلهات امل�ساركة يف الدار�سة، واأي�سًا تن�سق ب�سكل ل�سيق مع وزارة النفط والغاز فيما يتعلق مبدى 

توفر اإمدادات الغاز الطبيعي ومتطلبات حمطات الإنتاج الكهرباء التي �سيتم ت�سييدها م�ستقباًل.

كفاءة الطاقة واإدارة الطلب: ا�ستكملت الهيئة العامة للكهرباء واملياه اخلطة الرئي�سية للحفاظ على الطاقة يف عام    •
اختيار  القطاع عند  العاملة يف  ال�سركات  التعاون مع جميع  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  وتتوقع   ، 2013م 

الإجراءات املطلوب تطبيقها على مدى ال�سنوات القادمة. ومن املرجح اأن توؤثر هذه الإجراءات يف تقديرات منو الطلب 

على املدى الطويل كما �ستوؤثر على خطط تو�سعة الإنتاج، وقد تقوم ال�سركة بدور يف برنامج الأ�سعار ذات ال�سلة.

الربط الإقليمي: ترتبط �سبكة التوزيع حاليًا ب�سبكة اإمارة اأبو ظبي وهيئة الربط بدول جمل�س التعاون اخلليجي،    •
ال�سركة  اأمان الإمدادات. وت�سارك  يتيح  اأنه  اإىل  لتبادل �سراء الطاقة م�ستقباًل بالإ�سافة  الفر�سة  يتيح  وهو ما 

العمانية ل�سرا ء الطاقة واملياه يف جلنة التخطيط والت�سغيل بهيئة الربط بدول جمل�س التعاون اخلليجي ، و�ستقوم 

بتقييم املزايا املحتملة للرتتيبات التجارية لتبادل �سراء الطاقة يف ال�سنوات القادمة.

الكهرباء  لنقل  العمانية  ال�سركة  مع  بالتن�سيق  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تقوم  النقل:  �سبكة  تطوير    •
فيما يتعلق بالت�سغيل والتوزيع القت�سادي لالأحمال بال�سبكة، وفيما يتعلق باإن�ساء حمطات اإنتاج كهرباء جديدة 

العمانية  وال�سركة  الكهرباء  لنقل  العمانية  ال�سركة  قامت  اخل�سو�س  وجه  وعلى  النقل.  �سبكة  يف  ومتطلباتها 

ل�سراء الطاقة واملياه بالتن�سيق ب�سكل كامل ب�ساأن اخلطة الرئي�سية لل�سركة العمانية لنقل الكهرباء لتطوير �سبكة 

نقل الكهرباء، والتي من املتوقع النتهاء منها يف عام 2014م، واأي�سًا فيما يتعلق باملواقع البديلة ملحطات اإنتاج 

الكهرباء املرتبطة بال�سبكة الرئي�سية املخطط تنفيذها خالل عامي 2017م و 2018م.
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، مبا  املرتبطة بها(  الطاقة م�ستقباًل )واملياه  اإنتاج  الأ�س�س لتخطيط و�سراء �سعة  العمل هو و�سع  الهدف من هذا 

يتنا�سب مع ال�سرتاتيجية الأ�سمل للحكومة واأهداف �سيا�ستها.

محطة الكامل للطاقة

1-7  متطلبات الوقود

ا�ستخدام الوقود يف عام 2013م

يعترب الغاز الطبيعي امل�سدر الرئي�سي للوقود امل�ستخدم يف اإنتاج الطاقة وما يرتبط بها من حتلية املياه يف حمطات ال�سبكة 

الرئي�سية )MIS(، ويتم تزويد تلك املحطات بالغاز عن طريق وزارة النفط والغاز. وقد بلغ اإجمايل ا�ستهالك الغاز يف 

حمطات الكهرباء وحتلية املياه الرئي�سية يف عام 2013م حوايل )6.7( بليون مرت مكعب قيا�سي )ما يعادل 18.3 مليون 

 وقد بلغ احلد الأق�سى لال�ستهالك اليومي 
9
مرت مكعب قيا�سي يوميًا( وهي اأقل من معدل ال�ستهالك يف عام 2012م.

للغاز خالل عام 2013م حوايل 24.2 مليون مرت مكعب قيا�سي، اأي اأقل بن�سبة 2% عن ال�ستهالك يف عام 2012م. وهذا 

التخفي�س يف ا�ستهالك الغاز يعترب اإجنازًا هامًا مع الو�سع يف العتبار زيادة الطلب على الكهرباء.

مت ا�ستخدام كمية �سئيلة ن�سبيًا )باإجمايل يبلغ حوايل 0.13 مليون لرت( من وقود الديزل يف ت�سغيل وحدات الإنتاج 

املوؤقتة التي مت ربطها ب�سبكة الكهرباء الرئي�سية  )MIS( يف عام 2013م ، وقد مت ا�ستخدامها من قبل ال�سركة العمانية 

لنقل الكهرباء لدعم الفولتية املحلية.

تقديرات متطلبات الوقود

 ))MIS(  قامت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باإعداد موؤ�سرات لتقديرات متطلبات الوقود بال�سبكة الرئي�سية

املنخف�سة”  “احلالة  يف  الطلب  و�سيناريو  املتوقع،  الطلب  مبوجب  2020م  عام  اإىل  2014م  عام  من  الفرتة  خالل 

اأ�سا�س عدد من الفرتا�سات الرئي�سية،  “احلالة املرتفعة”. وقد مت و�سع هذه التقديرات على  و�سيناريو الطلب يف 

تت�سمن التايل:

9   هذا الإجمالي ل يت�سمن الغاز الذي يتم ا�ستهالكه من قبل ال�سركات ال�سناعية واأطراف اأخرى.
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بالطاقة  ، فيما عدا املحطات املقرتحة  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  الغاز يف جميع عمليات  ا�ستخدام  مت افرتا�س    •
ال�سم�سية. 

ال�سم�سية تقوم على توفري نحو 50 ميجاوات كمتو�سط يومي )مبا ميثل  اأو حمطات الطاقة  اأن حمطة  مت افرتا�س    •
حوايل 1% اإىل 2% من الطاقة يف ال�سبكة الرئي�سية )MIS( اعتبارًا من عام 2018م وما يليه.

مت افرتا�س اأن عمليات اإنتاج الطاقة الكهربائية اجلديدة با�ستخدام الغاز يف عامي 2017م و 2018م �سيكون بها    •
نف�س كفاءة ا�ستخدام الوقود يف حمطة كهرباء �سور.

ويو�سح ال�سكل رقم )8( اأدناه تفا�سيل هذه التقديرات.

اأقل من ن�سبة النمو  اأن يرتفع ال�ستهالك العام للوقود بن�سبة تبلغ يف املتو�سط حوايل 6% �سنويًا ، وهي  من املتوقع 

املتوقع يف الطلب على الكهرباء والبالغ حوايل 10% �سنويًا. علمًا باأن ن�سبة النمو املتوقع متاثل التوقعات الواردة يف 

التقرير ال�سابق عن ال�سنوات ال�سبع. ومبوجب �سيناريو “احلالة املنخف�سة” للطلب، يرتفع ا�ستهالك الوقود بن�سبة 

تبلغ 4% يف املتو�سط �سنويًا، يف حني اأنه مبوجب �سيناريو “احلالة املرتفعة” للطلب على الكهرباء، فاإن ن�سبة النمو تبلغ 

9% �سنويًا ، ويف كال احلالتني فاإن هذه الزيادة اأقل من ن�سبة منو الطلب على الكهرباء.

حدث تباطوؤ يف معدل النمو يف متطلبات الوقود من قبل قطاع الطاقة من خالل التح�سني امل�ستمر يف كفاءة اإمدادات 

الطاقة، و�سوف يرتتب على الت�سغيل الكامل ملحطتي �سحار )املرحلة الثانية( و بركاء )املرحلة الثالثة( يف عام 2013م 

والبدء يف ت�سغيل حمطة �سور امل�ستقلة لإنتاج الطاقة يف عام 2014م حدوث حت�سن كبري يف الكفاءة العامة ل�ستخدام 

الوقود، حيث اأن هذه املحطات ت�ستخدم تقنية حديثة واأكرث كفاءة يف ا�ستخدام الوقود عن املحطات احلالية. وبالطبع 

من املمكن اأن نرى اأن اإ�سافة حمطات جديدة م�ستقباًل ، وال�ستمرار يف اللتزام بالكفاءة الت�سغيلية، �سوف يدعم 

التقدم امل�ستدام يف اإدارة الطلب على الغاز يف نظام الكهرباء.

)MIS( الحتياجات من الوقود – ال�سبكة الرئي�سية )ال�سكل رقم )8
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الفعلي  

20132014201520162017201820192020

معدل 

النمو%

الطلب املتوقع

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف اليوم(

6 %18.319.020.221.623.724.325.627.2املتو�سط ال�سنوي

7 %24.228.528.131.135.333.936.239.1اأعلى ا�ستهالك يومي

غ/م-------0.1ا�ستهالك وقود ال�سائل )مليون لرت(

 اإجمايل ا�ستهالك الوقود 

 )اأ(
)HHV GJ  6 %261271288308338346365388)مليون جيجا جول

6 %261271288308338346365388غاز

)ب(الوقود ال�سائل
0,0-------

الطلب يف “احلالة املنخف�سة”

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف اليوم(

4 %18.317.918.619.520.821.622.623.9املتو�سط ال�سنوي

5 %24.225.025.927.429.730.531.733.5اأعلى ا�ستهالك يومي

غ/م-------0.1ا�ستهالك وقود ال�سائل )مليون لرت(

اإجمايل ا�ستهالك الوقود )مليون جيجا جول 

 )اأ(
)HHV GJ261254266279296308322342% 4

4 %261254266279296308322342غاز

)ب(الوقود ال�سائل
0,0----                      - -                             -

الطلب يف “احلالة املرتفعة”

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف اليوم(

9 %18.320.022.224.728.029.131.233.4املتو�سط ال�سنوي

10 %24.228.430.735.641.041.045.047.2اأعلى ا�ستهالك يومي

غ/م0.80.0 0.92.30.0--0.1ا�ستهالك وقود ال�سائل )مليون لرت(

اإجمايل ا�ستهالك الوقود )مليون جيجا جول 

 )اأ(
)HHV GJ261285316352399415444477% 9

9 %261285316352399415444477غاز

)ب(الوقود ال�سائل
0,0-- 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

)اأ(    على اأ�سا�س اأن الغاز الطبيعي HHV لـ 1050  وحدة حرارية بريطانية لكل قدم مكعب قيا�سي

)ب(  جمموع ا�ستهالك وقود ال�سائل )مليون لرت( 0.0047 مليون جيجاجول يف 2013م 

توفر الغاز

تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بالت�ساور ب�سفة منتظمة مع وزارة النفط والغاز وذلك لتاأكيد توفر الغاز 

م�ستقباًل لإنتاج الطاقة الكهربائية )واإنتاج املياه املرتبطة بها( واأي�سًا لتن�سيق اخلطط امل�ستقبلية.

الكهرباء  قطاع  اأن  اأكدت  اأنها  اإل   ، م�ستقباًل  الغاز  اإمدادات  على  قيود  وجود  على  والغاز  النفط  وزارة  اأكدت  وقد 

�ستعطى له الأولوية عند تخ�سي�س كميات الغاز م�ستقباًل. ويف حني اأن وزارة النفط والغاز قد التزمت بتوفري الغاز 

ل�سعة التوليد اجلديدة ب�ساللة يف عام 2018م ، ومن املتوقع اأن تلتزم الوزارة قريبًا بتوفري الغاز املطلوب للمحطات 

اجلديدة املخطط ربطها بال�سبكة الرئي�سية يف عام 2017م وعام 2018م، فلم يتم تاأكيد توفر الغاز للمحطات التي 

قد يتم ت�سييدها بعد هذا التاريخ.
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الغاز م�ستقباًل ل�ستخدامات قطاع الطاقة واملياه املرتبطة به، عندئذ  فاإنه يف حالة عدم توفر ح�س�س  ومع هذا، 

)بالإ�سافة اإىل اإمكانية تفعيل بدائل كفاءة ا�ستخدام الغاز( فاإن ال�سركة قد حتتاج اإىل القيام مبا يلي:

التبكري يف خطط �سراء �سعة توليد جديدة على اأ�سا�س ا�ستخدام الوقود ال�سائل بدًل من الغاز.   •
الت�ساور مع احلكومة حول جدوى ا�سترياد الغاز الذي ي�ستخدم حتديدًا يف اإنتاج الطاقة )وحتلية املياه املرتبطة    •

بها( و

ا�ستخدام الرتتيبات الختيارية الواردة يف اتفاقيات �سراء الطاقة اخلا�سة مبحطة )بركاء 3( و )�سحار 2( يف    •
ا�ستخدام الوقود ال�سائل بدًل من الغاز.

�ست�ستمر ال�سركة يف الت�ساور ب�سكل ل�سيق مع وزارة النفط والغاز حول جميع هذه الأمور.

 محطة اأكوا بركاء للطاقة
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 الف�سل الثاين : نظام كهرباء �ساللة

يغطي نظام كهرباء �ساللة مدينة �ساللة واملناطق املحيطة بها يف حمافظة ظفار، ويخدم حوايل 77000 م�ستهلك 

للكهرباء.

يتكون نظام كهرباء �ساللة حاليًا من نظام متكامل لالإنتاج والنقل والتوزيع كان مملوكًا حتى وقت قريب ل�سركة 

كهرباء ظفار مبوجب اتفاقية امتياز قامت احلكومة بتوقيعها يف عام 2001م. واعتبارًا من الأول من يناير عام 

2014م مت اإنهاء اتفاقية المتياز ومتت اإعادة هيكلة �سركة كهرباء ظفار: وقد مت نقل ملكية اأن�سطة واأ�سول التوليد 

العمانية لنقل الكهرباء  ال�سركة  اإىل  النقل  واأ�سول �سبكة  اأن�سطة  لتوليد الكهرباء، ونقل ملكية  اإىل �سركة ظفار 

اأن�سطة وا�سول �سبكة التوزيع مع �سركة كهرباء ظفار. وتعمل �سركة كهرباء ظفار كمزود وحيد  ، وبقيت ملكية 

للكهرباء يف منطقة اخلدمة التي يغطيها نظام كهرباء �ساللة التي تقوم بتوفري الكهرباء للم�ستهلكني احلاليني 

واجلدد. وبالإ�سافة اإىل ا�سول التوليد التي متتلكها وتقوم بت�سغيلها �سركة ظفار لتوليد الكهرباء ، فهناك مرافق 

م�ستقلة لتوليد الكهرباء وحتلية املياه )حمطة �ساللة لتوليد الكهرباء وحتلية املياه( داخل نظام كهرباء �ساللة 

ويتم ت�سغيلها مبوجب اتفاقية ل�سراء الطاقة واملياه مربمة مع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه.

مت ربط �سبكة نظام كهرباء �ساللة مع �سبكة كهرباء �سركة تنمية نفط عمان بخط 132 ك.ف بني ثمريت وهرويل. 

احتياطي  تقا�سم  خالل  من  ال�سبكة  يف  اأكرب  موثوقية  يوفر  الربط  هذا  ميجاوات.   150 حوايل  تبلغ  نقل  ب�سعة 

التوليد.

يف  ال�سرب  مياه  وتوزيع  تزويد  عن  امل�سوؤولة  الوحيدة  اجلهة  هي  للمياه  العامة  املديرية  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

حمافظة ظفار، فيما عدا بع�س ال�سبكات اخلا�سة ال�سغرية. وتقوم �سركة �ساللة لتوليد الكهرباء وحتلية املياه 

لإمدادات  الرئي�سي  امل�سدر  حاليًا  وهي  للمياه،  العامة  باملديرية  اخلا�سة  النقل  ل�سبكة  املياه  اإمدادات  بتوفري 

املياه.

 )MIS( وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بدور مماثل للدور الذي تقوم به يف �سبكة الكهرباء الرئي�سية

واملتمثل يف ال�سراء القت�سادي للكهرباء واملياه باجلملة للوفاء مبتطلبات �سركة ظفار للطاقة، واملديرية العامة 

للمياه على التوايل من حمطات التوليد والإنتاج املربوطة بنظام كهرباء �ساللة.  ويجب على ال�سركة العمانية 

للكهرباء.  ظفار  ل�سركة  الكهرباء  مبتطلبات  للوفاء  كافية  توليد  م�سادر  توفر  من  التاأكد  واملياه  الطاقة  ل�سراء 

اأي�سًا هي امل�سوؤولة عن �سراء اإمدادات املياه باجلملة بناًء على طلب دوائر املياه مبا يف ذلك املديرية  وال�سركة 

العامة للمياه، وعندما يكون ذلك جمديًا فعليها اأي�سًا �سراء �سعة لتوليد الكهرباء وحتلية املياه يف مواقع م�سرتكة.

2-1  الطلب على الكهرباء 

الطلب التاريخي

كان منو الطلب على الكهرباء يف عام 2013م  قريبًا من التقديرات الواردة يف البيان ال�سابق لل�سنوات ال�سبع. وقد 

ارتفع متو�سط الطلب بحوايل 9% لي�سل اإىل 282 ميجاوات )ما يعادل 2,47 تريليون وات �ساعة(. وقد بلغت ذروة 

، اأي بزيادة مقدارها 8% عن ذروة الطلب يف عام 2012م.
10

الطلب 420 ميجاوات

اإىل  %9 بني  املا�سية  �سنوات   )7-5( مدى  على  الطلب  لذروة  ال�سنوي  للنمو  املتو�سط  املعدل  تراوح   وقد 

10%، يف حني و�سلت ن�سبة الزيادة ال�سنوية اإىل 15%. كما بلغ متو�سط معدل النمو على مدى ع�سر �سنوات حوايل %9 

اأي�سًا. و�سمل هذا املعدل املت�سارع للنمو جميع قطاعات امل�ستهلكني الرئي�سيني.

 10    ذروة الطلب في نظام كهرباء وفقًا لما ورد في تقرير �سركة ظفار للطاقة بلغ 420 ميجاوات وحدث في ال�ساعة 00:34 بعد منت�سف

   الليل بتاريخ 28 مايو 2013م.
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حمطة التحلية بالتنا�سح العك�سي - �سيمبكورب �ساللة

تقديرات الطلب

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

ال�سبع القادمة يف نظام كهرباء �ساللة بعد الت�ساور مع �سركة كهرباء ظفار ومندوبي قطاع ال�سناعة. وقد مت اإعداد 

التقديرات بنف�س الطريقة امل�ستخدمة يف ال�سبكة الرئي�سية : )1( متثل تقديرات الطلب “�سايف الطلب بال�سبكة”، اأي 

اأنها تت�سمن الفاقد املفرت�س يف �سبكة النقل و�سبكة التوزيع ولكنها ل تت�سمن ال�ستهالك الداخلي ملحطات الطاقة 

وحتلية املياه. )2( مت و�سع التقديرات على افرتا�س اأن الطق�س “طبيعي” يف حني اأن �سيناريو “احلالة املنخف�سة” 

و�سيناريو “احلالة املرتفعة” يت�سمنان تاأثري التغريات ال�سديدة يف الطق�س )3( مت بناء التقديرات من خالل حتليالت 

منف�سلة للطلب الفعلي ، واأحمال اجلملة املعينة والتي تت�سمن اأ�سا�سًا الأحمال ال�سناعية ، ويتم تقييمها على اأ�سا�س 

املنخف�سة”  “احلالة  �سيناريو  يت�سمن تقديرات  التقديرات يف �سكل نطاق  و )4( مت عر�س    
11

الأحمال  حمدد من 

و�سيناريو “احلالة املرتفعة” وبينهما الطلب املتوقع. 

ويت�سمن ال�سكل رقم )9( اأدناه ملخ�س هذه التقديرات.

ومبوجب التقديرات املتوقعة ، فمن املتوقع منو متو�سط الطلب على الطاقة يف نظام كهرباء �ساللة من 282 ميجاوات 

)ما يعادل 2,47 ترياوات �ساعة( يف عام 2013م لي�سل اإىل 553 ميجاوات )4.86 ترياوات �ساعة( يف عام 2020م 

اأي مبتو�سط زيادة يبلغ حوايل 10% �سنويًا. وباملثل فمن املتوقع منو ذروة الطلب مبعدل متو�سط يبلغ 10% �سنويًا، من 

420 ميجاوات يف عام 2013م لي�سل اإىل 800 ميجاوات يف عام 2020م.

واملحرك الأ�سا�سي للطلب يف نظام كهرباء �ساللة يت�سمن الطلب من القطاع ال�سكني املرتتب على الزيادة ال�سكانية، 

وت�سييد املباين التجارية واحلكومية، وتطوير البنية التحتية، وم�ساريع ال�سياحة اجلديدة، والنمو ال�سناعي يف املناطق 

بتنفيذها  اللتزام  مت  التي  ال�سناعية  للم�ساريع  يكون  اأن  املتوقع  فمن  القريب،  املدى  وعلى  املحددة.  القت�سادية 

تاأثريات قوية على الطلب، بالرغم من اأن جميع القطاعات تنمو ب�سكل مت�سارع. اإما معدل النمو يف القطاعات غري 

ال�سناعية “مبا يف ذلك الطلب الفعلي” هي التي تقف وراء معظم معدلت النمو يف ذروة الطلب وبنف�س الن�سبة تقريبًا 

يف منو الطاقة مثل الأحمال ال�سناعية الكبرية. 

وعلى مدى اأفق ال�سنوات ال�سبع، فقد فاأن ن�سبة النمو يف �سيناريو “الطلب املتوقع” بقيت بنف�س املعدل الذي مت توقعه 

مل�ساريع  املفرد  ال�ستهالك  تقييم  لإعادة  نظرًا  العامة  التوقعات  انخف�ست  وقد  ال�سابق.  ال�سبع  ال�سنوات  بيان  يف 

املتوقعة”  “احلالة  �سيناريو  من  كل  يف  الكهرباء  على  الطلب  من  كبرية  ح�سة  لها  و�سعت  التي  الكبرية  التطوير 

و�سيناريو “احلالة املرتفعة”. وخالفًا لذلك، فاإن تقييم الطلبات الأخرى مل يتغري كثريًا.  وقد بنيت تقديرات احلالية 

بالن�سبة لنظام كهرباء �ساللة، فاإن الأحمال الفردية المربوطة )اأو المتوقع ربطها( ب�سبكة النقل والتوزيع )33ك.ف( اأو اأعلى،   11

ينظر اإليها على اأنها اأحمال بالجملة بغر�س اإعداد التقديرات.
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بيان ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سبع �سنوات

           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

للطلب املتوقع على الجتاهات التاريخية وامل�ساريع التي اعتربت اأنه قد مت اللتزام بتنفيذها يف املدى القريب. وقد 

 اأخذت تقديرات الطلب املتوقع متو�سط النمو للطلب الفعلي على مدى ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ، والتي تعترب حوايل

منت�سف املعدل املتو�سط للنمو للطلب الفعلي على مدى ال�سنوات من )5 - 10( �سنوت. اأما النمو يف اأحمال اجلملة 

- امل�ساريع ال�سناعية اأ�سا�سًا - فقد اقت�سرت على امل�ساريع امللتزم بها يف املدى القريب، وعلى املدى املتو�سط فقد مت 

اإجراء تقييم متحفظ لإمكانية تنفيذ امل�ساريع التي مت حتديدها على اأنها م�ساريع حمتملة. 

ويفرت�س �سيناريو احلالة املرتفعة وجود زيادة مرتفعة نوعًا ما يف الطلب الفعلي ، مبا يتنا�سب مع النمو املرتفع للطلب 

يف املا�سي القريب ولكن مع افرتا�س ا�ستمرارها لفرتات طويلة نوعًا ما. كما مت افرتا�س حتقيق اأحمال اجلملة ن�سبة 

اأعلى من �سيناريو “احلالة املتوقعة”. وهذا ال�سيناريو يتوقع وجود ن�سبة منو تبلغ 13% يف متو�سط الطلب ومنو بن�سبة 

12% يف ذروة الطلب.

�سنويًا يف   %8 تبلغ  بن�سبة منو  الفعلي،  الطلب  اأقل يف  املتوقع حدوث منو  فمن  املنخف�سة”  “احلالة  ل�سيناريو  ووفقًا 

اإمكانية عدم  اأي�سًا نظرة متحفظة لأحمال اجلملة ، مع الو�سع يف العتبار  متو�سط الطلب. وهذا ال�سيناريو ياأخذ 

تنفيذ بع�س امل�ساريع التي اعتربت ملتزم بها نتيجة حلدوث م�ساعب غري متوقعة. ويرتتب على هذه الفرتا�سات 

حدوث معدل منو اإجمايل يبلغ 8% يف متو�سط الطلب وبن�سبة 7% يف ذروة الطلب.

وكما هو احلال يف ال�سبكة الرئي�سية، فاإن الهدف من �سيناريو احلالة املنخف�سة و�سيناريو احلالة املرتفعة هو تقدمي 

متطلبات  تقييم  يتم  ذلك  على  وبناًء  املتوقع،  الطلب  تقديرات  حول  امل�ستقبلي  الطلب  ملنحنى  بها  موثوق  تقديرات 

م�سادر الإنتاج امل�ستقبلية، وتطوير ا�سرتاتيجية منا�سبة ل�سراء �سعة الإنتاج. 

ال�سكل )9( تقديرات الطلب على الطاقة الكهربائية – نظام كهرباء �ساللة
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الفعلي  

20132014201520162017201820192020

معدل 

النمو %

الطلب  “املتوقع” 

10 %282315343378425464507553متو�سط الطلب )ميجاوات(

9 %211232253275300327357388حمولت التوزيع

13 %708390103125137150166حمولت بالتو�سيل املبا�سر

10 %2.472.763.013.323.734.064.444.86ال�سعة ال�سنوية )ترياوات/�ساعة(

10 %420468510562628685748800ذروة الطلب )ميجاوات(

غ/م-100-105-108-125-6131-3التغري من البيان ال�سابق 2013 - 2019 )ميجاوات(

الطلب “احلالة املنخف�سة”

8 %282299321345392424458491متو�سط الطلب )ميجاوات(

7 %211221239257279301325350حمولت التوزيع

10 %70788288113123133140حمولت بالتو�سيل املبا�سر

8 %2.472.622.823.033.433.714.014.31ال�سعة ال�سنوية )ترياوات/�ساعة(

7 %420441471503563605649676ذروة الطلب )ميجاوات(

غ/م16986272624التغري من البيان ال�سابق 2013 - 2019 )ميجاوات(

الطلب  “احلالة املرتفعة”

13 %282341383440492546610677متو�سط الطلب )ميجاوات(

13 %211248278310348390437488حمولت التوزيع

15 %7093106130144156173189حمولت بالتو�سيل املبا�سر

13 %2.472.993.363.864.314.795.355.95ال�سعة ال�سنوية )ترياوات/�ساعة(

12 %420502560638708781867940ذروة الطلب )ميجاوات(

غ/م-69-83-91-100-10122-23التغري من البيان ال�سابق 2013 - 2019 )ميجاوات(

2-2 م�سادر اإنتاج الطاقة الكهربائية 

م�سادر الطاقة الكهربائية

لل�سعة  بالن�سبة  اأما  الطوارئ،  لحتياطي  واحد  وم�سدر  املوؤكدة  لل�سعة  م�سدرين  من  يتكون  �ساللة  كهرباء  نظام 

املحتملة فال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه تخطط لإ�سدار مناق�سة يف عام 2014م لإن�ساء حمطة ثالثة اأخرى  

تكون جاهزة يف اخلدمة بحلول عام 2018م مبا يتنا�سب مع ال�سعة املحتملة.
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           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

ال�سعة املتعاقد عليها

يتكون نظام كهرباء �ساللة من م�سادر الإنتاج املتعاقد عليها واملو�سحة اأدناه:

حمطة الكهرباء اجلديدة التي تقوم بت�سغيلها �سركة ظفار لتوليد الكهرباء مبوجب اتفاقية امتياز واتفاقية ل�سراء    •
 هذه املحطة اجلديدة تقع يف ري�سوت وتتكون من ثمانية وحدات توربينات غازية تعمل بالدائرة 

12
الطاقة واملياه.

13
املفتوحة )OCGT( ب�سعة اإجمالية �سافية تبلغ 273 ميجاوات.

حمطة �ساللة امل�ستقلة لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه ، ويقوم بت�سغيلها املالك مبوجب اتفاقية ل�سراء الطاقة واملياه    •
مع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه. وت�ستمل هذه املحطة على عدد )5( توربينات غازية تعمل بالدائرة 

املغلقة )OCGT( وعدد )2( توربني بخاري ب�سعة اإجمالية �سافية تبلغ 445 ميجاوات. وتقع هذه املحطة يف طاقة 

وبداأت العمل بكامل طاقتها يف عام 2012م.

العقود املحتملة:

تخطط ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه لإ�سدار مناق�سة لإن�ساء حمطة اأخرى )حمطة كهرباء �ساللة 2( ب�سعة 

مقدارها 300 ميجاوات كحد اأدنى يكون موقعها يف ري�سوت بالقرب من حمطة كهرباء ري�سوت اجلديدة. ومن املتوقع 

طرح املناق�سة يف الربع الأول من عام 2014م على اأن يكون تاريخ الت�سغيل التجاري يف يناير 2018م.

كهرباء  �سركة  وتخطط  �ساللة.  يف  الإنتاج  �سعة  من  جزءًا  لتكون  العتبار  يف  املتجددة  الطاقة  و�سع  اأي�سًا  مت  كما 

املناطق الريفية لتطوير حمطة �سعة 50 ميجاوات تعمل بطاقة الرياح والتي من املتوقع اأن يتم ت�سغيلها مبوجب اتفاقية 

ل�سراء الطاقة تربم مع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه. ومن املرجح اأن يكون موقع املحطة يف ثمريت، ومن 

املمكن البدء يف ت�سغيلها يف حدود عام 2018م. ومع الو�سع يف العتبار الطبيعة الغري م�ستقرة لهذا امل�سدر، فمن 

املمكن فقط اعتبار جزء من ال�سعة املركبة ك�سعة موؤكدة ما مل يتم تطوير هذا امل�سروع باإمكانية تخزين الطاقة. ولهذا 

ال�سبب، فلم يتم اعتبارها حاليًا ك�سعة موؤكدة حمتملة، بالرغم من اأن قد يتم تغيري هذا الو�سع بعد اللتزام بتنفيذ 

امل�سروع ومت حتديده ب�سكل وا�سح.

احتياطي الطوارئ:

خط طريق  )عن  عمان  نفط  تنمية  �سركة  �سبكة  مع  �ساللة  كهرباء  نظام  لربط  خط  اإن�ساء  ا�ستكمال   مت 

132 ك.ف بني ثمريت وهرويل( يف عام 2012م. ويعترب الغر�س الأ�سا�سي من وراء هذا الربط هو دعم ترتيبات 

تقا�سم الحتياطي بني نظام كهرباء �ساللة و�سبكة كهرباء �سركة تنمية نفط عمان مبا يتيح ا�ستخدام الحتياطي  

احلر بني �سبكة واأخرى يف احلالت الطارئة. 

وتبلغ �سعة التحويل الأ�سمية لهذا الربط حوايل 150 ميجاوات، ولكن توفر الطاقة لال�سترياد من جانب نظام كهرباء 

�ساللة �سوف يحدده مدى توافر �سعة اإنتاج اإ�سافية وقيود النقل يف �سبكة كهرباء �سركة تنمية نفط عمان. و�سيتم 

مراجعة هذه العوامل بالت�ساور مع �سركة تنمية نفط عمان على اأ�سا�س �سنوي. ومن املتوقع توفر قدرة ا�سترياد تبلغ 

حوايل 100 ميجاوات لنظام كهرباء �ساللة. ويف حني اأن هذا الربط �سيوفر دعمًا قيمًا يف احلالت الطارئة، وكم�سدر 

حمتمل للطاقة القت�سادية على املدى املتو�سط، فال يتم النظر اإىل اإمكانية ال�سترياد من خالل هذا الربط على اأنها 

“�سعة متعاقد عليها” بغر�س كفاية امل�سادر )مثل ح�ساب �ساعات فقد الأحمال(، ولكن ينظر اإليه كاحتياطي طوارئ.

ملخ�س:

قبل الأول من يناير 2014م، كان يتم ت�سغيل حمطة كهرباء ري�سوت اجلديدة من قبل �سركة ظفار للكهرباء بناًء على اتفاقية امتياز   12

�ساللة. واعتبارًا من الأول من يناير 2014م فقد مت حتويل اأ�سول املحطة اإىل �سركة ظفار لتوليد الكهرباء.

�سايف ال�سعة مبحطة الكهرباء اجلديدة بري�سوت كانت مبقدار 256 ميجاوات يف تقرير ال�سنوات ال�سبع ال�سابق. وقد قامت ال�سركة    13

العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بتحديث �سايف ال�سعة اإىل 273 ميجاوات على اأ�سا�س اختبارات الأداء التي اأجريت موؤخرًا.



40

يعطي ال�سكل )10( اأدناه ملخ�سًا �ساماًل مل�سادر الإنتاج احلالية والتي هي قيد الإن�ساء وتلك املخطط لتنفيذها التي 

تتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه احل�سول عليها يف نظام كهرباء �ساللة.

ال�سكل )10( اإجمايل م�سادر اإنتاج الطاقة الكهربائية  - نظام كهرباء �ساللة
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ال�سعة املحتملة التعاقد عليها

)ب(

300300300----م�سروع �ساللة امل�ستقل - 2 

 جمموع ال�سعة املتعاقد 

عليها واملحتملة التعاقد
718718718718101810181018

اإحتياطي الطوارئ

505050----م�سروع طاقة الرياح

)ج(

100100100100100100100الربط مع نظام كهرباء �سركة تنمية نفط عمان

100100100100150150150اإجمايل اإحتياطي الطوارئ

818818818818116811681168اإجمايل ال�سعة

 )اأ(     مت حتديد ال�سعات على اأ�سا�س ال�سعة ال�سافية )اأي بعد ا�ستبعاد ال�ستهالك الداخلي باملحطات( ودرجة احلرارة املحيطة هي

35 درجة مئوية

)ب(  اجلدول يو�سح اقل �سعة مل�سروع �ساللة )2(  وهو 300 ميجاوات ولكن امل�سروع قد ي�سل اىل �سعة 400 ميجاوات

)ج(   قدرة الواردات املبدئية
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2-3  متطلبات اإنتاج طاقة كهربائية اإ�سافية

املتطلبات القانونية والتنظيمية

كما هو احلال بال�سبكة الرئي�سية )MIS(، مطلوب من ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه مبوجب قانون القطاع 

والرخ�سة املمنوحة لها التاأكد من كفاية م�سادر الإنتاج بنظام كهرباء �ساللة للوفاء بالطلب امل�ستقبلي على الطاقة. 

الرخ�سة  اأن  بالطلب. ويف حني  للوفاء  كافية  اإنتاج  لتاأمني م�سادر  لل�سركة  العامة  امل�سوؤولية  القطاع  قانون  ويحدد 

املمنوحة لل�سركة ل تن�س على معاير اأمان حمدد لالإنتاج بالن�سبة لنظام كهرباء �ساللة ، كما هو احلال يف ال�سبكة 

الرئي�سية )MIS(، اإل اأنها تتطلب من ال�سركة التاأكد من اأن م�سرتكي الكهرباء يف نظام كهرباء �ساللة يح�سلون على 

.)MIS( خدمة متاثل بوجه عام اخلدمة التي يح�سل عليها امل�سرتكون بال�سبكة الرئي�سية

املطلب الأخري يعني باأنه يجب اللتزام كحد اأدنى باملعيار اخلا�س ب�ساعات فقد الأحمال البالغة 24 �ساعة املعمول 

به يف ال�سبكة الرئي�سية )MIS(. ومع الو�سع يف العتبار حمدودية م�ستوى دعم الطوارئ املتاح لنظام كهرباء �ساللة 

باملقارنة مع ال�سبكة الرئي�سية، فقد قامت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بتطبيق معيار اأكرث �سرامة ل�سمان 

جودة اخلدمة املطلوبة.

متطلبات ال�سعة امل�ستقبلية

�ساعات  للوفاء مبعيار  واملطلوبة  املتعاقد عليها  ال�سعة  واملياه بتحديد كميات  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  قامت 

فاقد الأحمال خالل الفرتة من عام  2014م وحتى عام 2020م، وذلك يف نطاق تقديرات الطلب الثالثة )اأي الطلب 

“املتوقع” و�سيناريـو “الـحـالـة املـنـخــفـ�سـة” و “احلالة املرتفعـة”(. ويو�سح ال�سكل )11( اأدناه املتطلبات التقديرية.  

ويف �سوء �سيناريو “الطلب املتوقع” و�سيناريو “احلالة املرتفعة” فاإن الأمر يتطلب توفري �سعة اإ�سافية يف عام 2018م. 

�سيناريو  يبلغ 157 ميجاوات مبوجب  املتوقعة” يف حني  “احلالة  �سيناريو  العجز حوايل 49 ميجاوات مبوجب  ويبلغ 

“احلالة املرتفعة”. وتخطط ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه لإ�سافة �سعة جديدة تتمثل يف حمطة )�ساللة 2( 
ب�سعة ترتاوح بني 300 ميجاوات اإىل 400 ميجاوات للتعامل مع العجز يف الإمدادات خالل الفرتة من عام 2018م اإىل 

عام 2020م. واإن�ساء حمطة بهذه ال�سعة مت تقييمه على اأنه الأف�سل اقت�ساديًا بالنظر اإىل منحنى الزيادة ال�سنوي يف 

نظام كهرباء �ساللة وعدم اليقني فيما يتعلق مبعدل الطلب. كما ان كمية ال�سعة املطلوبة يعزز املناف�سة عند ال�سراء 

الرئي�سية  املعدات  ملوردي  يتيح  املحطة مبا  ملوا�سفات  النظر يف عدة خيارات  العطاءات  ملقدمي  تتيح  لأنها  نظرًا   ،

العديدة بامل�ساركة بفعالية.

مدة  من  املتبقية  الفرتة  خالل  الطاقة  على  بالطلب  للوفاء  كافية  �سعة   )2( �ساللة  حمطة  توفر  اأن  املتوقع  ومن 

اأو عام  اأخرى قد تكون مطلوبة يف عام 2021م  التالية ملحطة  اأن تكون الإ�سافة  باأنه من املرجح  التقديرات. علمًا 

2022م ويتوقف ذلك على مدى منو الطلب.

ويو�سح �سيناريو “احلالة املرتفعة” بروز حاجة ل�سعة جديدة تبلغ حوايل 75 ميجاوات يف عام 2017م، ولكن بالإمكان 

التعامل مع ذلك من خالل احتياطي ال�سبكة، اأو ا�ستكمال ال�سعة املطلوبة من خالل التوليد املوؤقت مبعدلت معتدلة. 

اأما مبوجب �سيناريو “احلالة املنخف�سة” فيتبني اإن العقود احلالية قد تكون كافية حتى عام 2019م اأو عام 2020م، 

ويف هذه احلالة يكون ا�ستخدام حمطة �ساللة )2( مبعدل اأقل قبل هذا التاريخ. وترى ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة 

واملياه اإن اإرجاء ت�سييد حمطة �ساللة )2( قد ميثل خماطرة بعدم كفاية ال�سعة يف حالة حدوث منو كبري يف الطلب، 

وهو ما ميكن حدوثه حتى لفرتات حمدودة يف حالة النتهاء من امل�ساريع ال�سناعية الكبرية. 
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ال�سكل )11(: متطلبات �سعة اإنتاج الطاقة الكهربائية امل�ستقبلية - نظام كهرباء �ساللة
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 2014201520162017201820192020

ال�سعات املتوفرة

718718718718718718718ال�سعة املتعاقد عليها حاليا

300300300----حمطة اإنتاج جديدة )يف احلد الأدنى(

100100100100150150150احتياطي الطوارئ  )�سعة غري موؤكدة(

الطلب “املتوقع”

468510562628685748800ذروة الطلب

524571629703767838896جمموعة ال�سعات املنعاقد عليها املطلوبة

العجز ) ال�سعة الإ�سافية املطلوبة(:

49120178----اأعلى من املتعاقد عليها حاليا

-------اأعلى من املتعاقد عليها حاليا + العقود املحتمل متديدها

 
الطلب “احلالة املرتفعة”

502560638708781867940ذروة الطلب

5626277147938759711053جمموعة ال�سعات املنعاقد عليها املطلوبة

العجز ) ال�سعة الإ�سافية املطلوبة(:

75157253335---اأعلى من املتعاقد عليها حاليا

35--75---اأعلى من املتعاقد عليها حاليا + العقود املحتمل متديدها

اأعلى من املتعاقد عليها حاليا + العقود املحتمل متديدها + 

الحتياطي
-------

الطلب “احلالة املنخف�سة”

441471503563605649676ذروة الطلب

493527564631678727758جمموعة ال�سعات املنعاقد عليها املطلوبة

العجز ) ال�سعة الإ�سافية املطلوبة(:

940-----اأعلى من املتعاقد عليها حاليا

-------اأعلى من املتعاقد عليها حاليا + العقود املحتمل متديدها
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2-4  متطلبات مياه التحلية

الطلب على املياه 

ال�سركة  بتزويد   - الدولة وحمافظ ظفار  وزير  للمياه مبكتب معايل  العامة  باملديرية   - املعنية  املياه”  “دائرة  تقوم 

العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بتقديرات الطلب على املياه يف حمافظة ظفار.

وقد اأو�سحت املديرية باأن الطلب على املياه املطلوب من ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه توفريه )اأي الطلب 

الذي قد يتم توفريه من �سعة التحلية املرتبطة مب�سادر اإنتاج الطاقة يف نظام كهرباء �ساللة( هو اإجمايل الطلب 

 وقد قامت املديرية العامة للمياه بتقدمي تقديراتها ب�ساأن 
14

على املياه يف مدينة �ساللة وولية طاقة وولية مرباط.

الطلب على املياه خالل الفرتة من عام 2014م اإىل عام 2020م فيما يتعلق بذروة الطلب ومتو�سط الطلب اليومي كما 

هو  مو�سح بال�سكل )12( اأدناه.

وعلى مدى اأفق ال�سنوات ال�سبع ، فمن املتوقع اأن ترتفع ذروة الطلب على املياه مبعدل �سنوي متو�سط يبلغ 8,4%  واأن 

يرتفع متو�سط الطلب اإىل 9,2% �سنويًا كما هو مو�سح بال�سكل رقم )12( اأدناه.

ال�سكل )12(:  تقديرات الطلب على املياه مبحافظة ظفار )�ساللة/طاقة/ مرباط(

20142013 2015 2016 2017 2018 2019 20200
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Ö©µe Îe ∞dCG

kÉ«eƒj

املقدرة 

األف مرت مكعب يوميا20132014201520162017201820192020

األف مرت مكعب يومياذروة الطلب على املياه

8%75828996104112122132اإجمايل �ساللة / طاقة / مرباط

غ/م11141721252933التغري من البيان ال�سابق )2013 - 2019(

مليون مرت مكعب اإجمايل الطلب ال�سنوي

9%2528303336394347اإجمايل �ساللة / طاقة / مرباط

غ/م23467911التغري من البيان ال�سابق )2013 - 2019(

وفقًا لإفادة املديرية العامة للمياه، فاإن بع�س املناطق بوليات �ساللة، وطاقة، ومرباط وبع�س الوليات الأخرى يف حمافظة ظفار،   14

تقع  خارج نطاق ال�سبكة الرئي�سية لأمدادات املياه مثل املناطق الواقعة يف املرتفعات اجلبلية، ومن املتوقع توفري املياه لهذه املناطق عن 

طريق املياه اجلوفية املحلية ومل يتم ت�سمينها يف تقديرات الطلب على املياه.
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وتو�سح التقديرات احلالية وجود معدل زيادة كبري يف ال�ستهالك باملقارنة مع تقديرات املديرية العامة للمياه الواردة 

يف بيان ال�سنوات ال�سبع ال�سابق. ويف ذلك الوقت ، فقد كانت التقديرات ت�سري اإىل اأن كاًل من الطلب يف اأوقات الذروة 

ومتو�سط الطلب �سوف يرتفع بن�سبة 5,5% �سنويًا. ومع هذا، فقد لوحظ اأي�سًا يف ذلك الوقت اأن منو الطلب يعد غري 

موؤكد ب�سكل كبري، واأن املديرية العامة للمياه �ستقوم مبراجعة الطلب الفعلي بدقة بغر�س اإعداد تقديرات جديدة. 

وتعك�س التقديرات احلالية هذه املراجعة، واأن معدلت النمو حاليًا مت و�سعها على اأ�سا�س متو�سط منو الطلب الفعلي 

الذي حدث خالل فرتة ال�سنوات الثالث من 2010م اإىل 2013م ب�ساأن ذروة الطلب ومتو�سط الطلب على املياه على 

التوايل. وقد قامت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باإعداد منوذج للطلب على املياه على اأ�سا�س منو ال�سكان 

اأنه ينخف�س نوعًا ما عن  يف ظفار وهو يتنا�سب مع تقديرات املديرية العامة للمياه حتى عام 2016م، بالرغم من 

تقديرات املديرية بعد هذه ال�سنة. ومع هذا، فنظرًا لأن معدل منو ال�سكان يعترب غري موؤكد نوعًا ما ، فقد مت تبني 

تقديرات املديرية العامة للمياه حلني امتام املراجعة التي تتم حاليًا للطلب الفعلي.

متطلبات �سعة حتلية املياه

وحتلية  للطاقة  �ساللة  )�سيمبكورب(  �سركة  بت�سغيليها  وتقوم  متتلكها  التي  ب�ساللة  املياه  وحتلية  الكهرباء  حمطة 

املياه مبوجب اتفاقية ل�سراء الطاقة واملياه مربمة مع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه تعترب هي امل�سدر الوحيد 

ملياه التحلية ملدن �ساللة، وطاقة، ومرباط. وتبلغ �سعة حمطة �ساللة للكهرباء وحتلية املياه 68190 مرت مكعب يوميًا 

)15 مليون جالون يوميًا( با�ستخدام تقنية التنا�سح العك�سي، ومت البدء يف ت�سغيلها يف مار�س 2012م. وقد بداأت 

املحطة بتوفري اإمدادات املياه يف يناير 2013م بعد النتهاء من �سبكة الربط اخلا�سة باملديرية العامة للمياه ، ومنذ 

ذلك التاريخ وما يليه تقوم املحطة باإنتاج املياه بكامل �سعتها تقريبًا متجاوزة للتوقعات. وقبل ذلك ،  كان يتم الوفاء 

بالطلب على مياه ال�سرب يف حمافظة ظفار. ومن الوا�سح اأن �سكان حمافظة ظفار يتمتعون الآن مبزايا كبرية من 

هذا امل�سدر اجلديدة ملياه التحلية.

ويو�سح ال�سكل )13( اأدناه ملخ�س توازن العر�س/الطلب يف منطقة �ساللة/طاقة / مرباط خالل الفرتة من عام 

�ساللة  حمطة  �سعة  تكون  اأن  املتوقع  من  كان  فقد  ال�سابق،  ال�سبع  ال�سنوات  تقدير  ويف  2020م.  عام  حتى  2014م 

للكهرباء وحتلية املياه كافية للوفاء بالطلب على املياه بالكامل حتى عام 2016م، حيث كان من املتوقع حدوث عجز 

طفيف.  ومبوجب التقديرات املعدلة للطلب الذي مت تبنيه هذا العام ، فاإن توزان العر�س/ والطلب يتوقع اأن يتجاوز 

الطلب �سعة حمطة �ساللة للكهرباء وحتلية املياه يف عام 2014م ، مع وجود تزايد الفجوة بني العر�س والطلب يف 

ال�سنوات القادمة. ويو�سح ال�سكل )13( اأدناه اأي�سًا ال�سعة امل�ستهدفة با�ستخدام نف�س معيار هام�س الحتياطي الذي 

ت�ستخدمه الهيئة العامة للكهرباء واملياه يف تخطيط متطلبات الإمدادات بال�سبكة املربوطة ومنطقة �سور يف �سمال 

ال�سلطنة. وهذا يو�سح احلاجة لزيادة كبرية يف احلد امل�ستهدف لتوفري �سعة اإ�سافية قد ت�سل اإىل 83000 مرت مكعب 

يوميًا للوفاء بهام�س الحتياطي امل�ستهدف يف عام 2020م. 
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 ال�سكل )13( التوازن بني العر�س والطلب يف �سعة حتلية املياه - حمافظة ظفار 

)�ساللة/طاقة/مرباط(
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2014201520162017201820192020

األف مرت مكعب يوميا

ذروة الطلب على املياه

828996104112122132متطلبات ال�سعة الإنتاجية من املياه + هام�س الزيادة

93100111118128139151�سعة التحلية املتعاقد عليها:

68686868686868م�سروع كهرباء �ساللة امل�ستقل

-83-71-60-51-42-34- 26الحتياطي على القدرات امل�ستهدفة

- 64- 54- 44- 36- 28- 21- 14الحتياطي على الطلب

لدى املديرية العامة للمياه احتياطي كبري من املياه اجلوفية للوفاء بالفجوة يف اإمدادات املياه حلني النتهاء من ت�سييد 

�سعة حتلية جديدة. وقد قامت املديرية العامة للمياه باإبالغ ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باأن هدفها على 

املدى املتو�سط هو تقليل ا�ستخدام املياه اجلوفية يف الظروف الطبيعية واملحافظة على م�سادر املياه اجلوفية بغر�س 

ال�ستخدام يف احلالت الطارئة. وقد كانت اآبار املياه كافية للوفاء بذروة الطلب على املياه يف عام 2012م بكمية بلغت 

61000 مرت مكعب يوميًا، بالرغم من اأن امل�ستهلكني يحبذون مياه التحلية من حيث اجلودة. وبناًء على ذلك، فاإن 

م�سادر املياه اجلوفية قد تكون كافية للوفاء بالطلب يف احلالت الطارئة حتى عام 2018م اإذا تطلب الأمر ذلك، اأو 

لفرتة اأطول من ذلك. وتخطط ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بالعمل ب�سكل ل�سيق مع املديرية العامة للمياه 

لتخطيط املقاربة الأف�سل لإ�سافة �سعة حتية جديدة. علمًا باأن اإن�ساء حمطة ب�سعة تبلغ 80000 مرت مكعب يوميًا )18 

مليون جالون يوميًا(  يتطلب اأربع �سنوات لالنتهاء من ت�سييد املحطة ومن املمكن اأن تكون متاحة يف عام 2018م اإذا 

مت البدء يف اإجراءات ال�سراء خالل عام 2014م.
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2-5 اجلمع بني اإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه 

كما هو احلال بالن�سبة لل�سبكة الرئي�سية )MIS(، فاإن على ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه النظر يف اإمكانية 

اجلمع بني اإنتاج الكهرباء وحتلية املياه لال�ستفادة من املزايا القت�سادية للموقع امل�سرتك وال�سراء امل�سرتك. وبعد 

اإجراء تقييم لهذه املزايا قررت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه امل�سي قدما يف م�سروع �ساللة لإنتاج الطاقة 

وحتلية املياه - وهو امل�سروع الأول الذي يجمع بني اإنتاج الكهرباء وحتلية املياه يف نظام كهرباء �ساللة.

وتعترب ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باأن م�سروع �ساللة )2( لإنتاج الطاقة فر�سة ممكنة للجمع بني اإنتاج 

الكهرباء وحتلية املياه يف موقع واحد. ومع هذا، فقد اأفادت املديرية العامة للمياه املذكورة يف عام 2013م باأنه من 

ل�سراء الطاقة واملياه امل�سي  العمانية  ال�سركة  باإن�ساء �سعة حتلية جديدة، وعليه فقد قررت  ال�سابق لأوانه اللتزام 

قدمًا يف تنفيذ امل�سروع لإنتاج الطاقة فقط.

وعند التاأكد من احلاجة لتوفري �سعة اإ�سافية لتحلية املياه و اإنتاج الكهرباء، فاإن ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه 

�سوف ت�ستمر يف تقييم الفوائد املمكن حتقيقها من املوقع وال�سراء امل�سرتك. 

2-6  اأن�سطة ال�سراء

امل�ساريع احلالية

تخطط ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه لطرح مناق�سة يف الربع الأول من عام 2014م مل�سروع حمطة �ساللة 

)2( لإنتاج الكهرباء يف ري�سوت ب�سعة ترتاوح بني 300 ميجاوات كحد اأدين ميكن اأن ت�سل اإىل 400 ميجاوات كحد 

اأق�سى. و�ستت�سمن هذه املناق�سة اأي�سًا بيع حمطة التحلية احلالية )273 ميجاوات( بحيث يتم تقدمي عطاء موحد 

حمطة  ملكية  على  يح�سل  �سوف  الفائز  املقاول  فاإن   ، 2014م  عام  يف  املناق�سة  اإ�سناد  وعند  املحطتني.  لمتالك 

الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  مع  الطاقة  ل�سراء  اتفاقية  مبوجب  للمياه(  العامة  املديرية  )من  اجلديدة  �ساللة 

واملياه، وا�ستالم مهام ت�سغيل املحطة يف نف�س الوقت الذي يقوم فيه بالبدء يف ت�سييد املحطة اجلديدة. كما اأنه من 

املتوقع اأن يبداأ الت�سغيل التجاري ملحطة �ساللة )2( يف يناير 2018م ، وعليه �سوف  ترتاوح ال�سعة امل�سرتكة للمحطتني 

بني 573 ميجاوات اإىل 673 ميجاوات.

عمليات ال�سراء امل�ستقبلية:

اأن�سطة ال�سراء املتوقعة قد تتم خالل الفرتة الالحقة من عام 2015م حتى عام 2020م: 

حتلية  �سعة  اإىل  حتتاج  �ساللة  فاإن  اأعاله،   )4-2( البند  يف  اأو�سحنا  كما  الإ�سافية:  التحلية  �سعة   •
يوميًا  مكعب  مرت   80000 حلوايل  ت�سل  ب�سعة  املياه  لتحلية  جديدة  حمطة  اإن�ساء  يتم  وقد  قريبًا،   جديدة 

)18 مليون جالون يوميًا(.

التوليد حتى عام  اأمان  للوفاء مبعايري  �سعة كافية  توفر حمطة �ساللة )2(  اأن  املتوقع  الكهرباء: من  اإنتاج  �سعة   •
اأن�سطة �سراء املحطة التالية )�ساللة 3( لإنتاج  2021م ويتوقف ذلك على معدل منو الطلب. وقد يتم البدء يف 

الطاقة )اأو اإنتاج الطاقة واملياه( يف حدود عام 2017م.

التوليد املوؤقت: هناك اإمكانية لوجود حاجة للتوليد املوؤقت يف عام 2017م ، قبل البدء يف ت�سغيل حمطة �ساللة   •
)2(، وذلك يف حالة ما اإذا كان الطلب على الكهرباء ي�سري وفقًا ل�سيناريو “احلالة املرتفعة”، و�سوف يتم تقييم 

ذلك يف ال�سنوات القادمة.
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2-7 متطلبات الوقود

الوقود امل�ستخدم يف عام 2013م

اإنتاج الكهرباء يف نظام كهرباء �ساللة الغاز الطبيعي. وقد بلغ اإجمايل ا�ستهالك الغاز  ت�ستخدم كال من حمطتي 

يف عام 2013م حوايل 0,72 بليون مرت مكعب قيا�سي )ما يعادل 2 مليون مرت مكعب قيا�سي يوميًا( وهي نف�س ن�سبة 

ال�ستهالك عام 2012م بالرغم من وجود زيادة يف توليد الكهرباء بن�سبة بلغت 9%. وقد بلغت ذروة ا�ستهالك الغاز 

2,4 مليون مرت مكعب يوميًا يف عام 2013م وهو مياثل نف�س الكمية يف عام 2012م.

تقديرات متطلبات الوقود:

قامت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باإعداد موؤ�سرات لتقديرات متطلبات الوقود بنظام كهرباء �ساللة خالل 

الفرتة من عام 2014م اإىل عام 2020م مبوجب الطلب املتوقع، و�سيناريو الطلب يف “احلالة املنخف�سة” و�سيناريو 

تت�سمن  الرئي�سية،  الفرتا�سات  من  عدد  اأ�سا�س  على  التقديرات  هذه  و�سع  مت  وقد  املرتفعة”.  “احلالة  يف  الطلب 

التايل:

من املفرت�س اإ�سافة �سعة اإنتاج جديدة )�ساللة 2( تعمل بالغاز يف عام 2018م، بنف�س كفاءة ا�ستخدام الوقود يف   •
حمطة الكهرباء وحتلية املياه امل�ستقلة ب�ساللة.

�سيتم مقابلة اأي عجز يف �سعة الإنتاج قد يطراأ اإذا كان الطلب وفقًا ل�سيناريو “احلالة املرتفعة” عن طريق �سعة   •
اإنتاج موؤقتة تعمل بالديزل.

من املفرت�س عدم حدوث اأي عملية ل�سترياد اأو الت�سدير “التجاري” من خالل �سبكة الربط مع �سبكة �سركة تنمية   •
نفط عمان.

ويو�سح ال�سكل رقم )41( اأدناه هذه التقديرات

ال�سكل )14( الإحتياجات من الوقود - نظام كهرباء �ساللة
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الفعلي  

20132014201520162017201820192020

معدل 

النمو %

الطلب املتوقع

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف اليوم(

8 %2.02.22.32.52.72.93.13.3املتو�سط ال�سنوي

8 %2.42.72.93.23.53.73.94.1اأعلى ا�ستهالك يومي

غ/م--------   ا�ستهالك وقود ال�سائل )مليون لرت(

اإجمايل ا�ستهالك الوقود )مليون جيجا جول 

 )اأ(
)HHV GJ2831333639414448% 8

8 %2831333639414448غاز

--------   الوقود ال�سائل

الطلب يف “احلالة املنخف�سة”

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف اليوم(

6 %2.02.12.22.32.62.72.93.0املتو�سط ال�سنوي

6 %2.42.52.72.93.23.33.53.7اأعلى ا�ستهالك يومي

ا�ستهالك وقود ال�سائل )مليون لرت(
غ/م--------   

اإجمايل ا�ستهالك الوقود )مليون جيجا جول 

 )اأ(
)HHV GJ(

2830323336394143% 6

6 %2830323336394143غاز

--------   الوقود ال�سائل

الطلب يف “احلالة املرتفعة”

ا�ستهالك الغاز )مليون مرت مكعب يف اليوم(

10 %2.02.32.52.83.13.33.63.9املتو�سط ال�سنوي

11 %2.42.83.23.64.04.14.54.9اأعلى ا�ستهالك يومي

ا�ستهالك وقود ال�سائل )مليون لرت(

غ/م-   -   -   0.10.1---   

اإجمايل ا�ستهالك الوقود )مليون جيجا جول 

HHV GJ2833364044475256% 10 )اأ(

10 %2833364044475256غاز

-   -   -   0.0 0.0 ---   الوقود ال�سائل

)اأ( على اأ�سا�س اأن الغاز الطبيعي  HHV لـ 1050  وحدة حرارية بريطانية لكل قدم مكعب قيا�سي

ومبوجب التقديرات احلالية، فمن املتوقع اأن يرتفع ال�ستهالك العام للوقود مبعدل متو�سط يبلغ حوايل 8 % �سنويًا - 

وهو اأقل كثريًا من ن�سبة النمو املتوقع يف الطلب على الكهرباء والبالغ 10 % �سنويًا. ومبوجب �سيناريو طلب “ احلالة 

املنخف�سة” فاإن ا�ستهالك الوقود يرتفع مبعدل متو�سط يبلع 6 % �سنويًا، يف حني اأنه وفقًا ل�سيناريو “احلالة املرتفعة”، 

يزيد مبعدل متو�سط قدره 10 % �سنويًا - ويف كال احلالتني فاإنه اأقل من معدل منو الطلب على الكهرباء.



49

بيان ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سبع �سنوات

           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

اإ�سافة حمطة الكهرباء  اإىل  ويعزى انخفا�س ن�سبة الزيادة يف ا�ستهالك الوقود باملقارنة مع الطلب على الكهرباء 

وحتلية املياه امل�ستقلة ب�ساللة )وهي اأول حمطة تعمل بالتوربينات الغازية بالدائرة املقفلة CCGT يف نظام كهرباء 

�ساللة(. كما اأن اإ�سافة حمطة �ساللة )2( لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه يف عام 2018م �سوف يعزز من التح�سني يف 

كفاءة ا�ستخدام املوقـود، ويت�سح ذلك من خـالل �سينـاريو الطلب وفقًا “للحالة املرتفعة”.

توفر الغاز:

تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بالت�ساور مع وزارة النفط والغاز ب�سفة منتظمة لتاأكيد توفر الغاز لإنتاج 

الطاقة م�ستقباًل )وما يرتبط بها من حتلية املياه( واأي�سًا لتن�سيق اخلطط امل�ستقبلية. وبالنظر ملعدل النمو ال�سريع 

يف �ساللة، واملتطلبات املتوقعة ملحطة �ساللة )2( لإنتاج الكهرباء، واملحطات املقرر ت�سييدها لحقًا، فمن الأهمية 

الوقود الأخرى. وقد ابدت وزارة النفط  اأو حتديد مدى احلاجة ل�ستخدام بدائل  الغاز امل�ستقبلية  اإمدادات  تاأمني 

والغاز موؤخرًا التزامها بتخ�سي�س كميات كافية من الغاز ملحطة كهرباء �ساللة )2( حتى يت�سنى امل�سي قدمًا يف 

�سراء املحطة.

�سيمبكورب �ساللة
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الف�سل الثالث : الدقم وم�سندم

الدقم : 

الكهرباء  �سبكة  بني  تقريبًا  الطريق  منت�سف  يف  وهي  الو�سطى،  ملحافظة  ال�سرقي  ال�ساحل  على  الدقم  تقع 

الرئي�سية )MIS(ونظام كهرباء �ساللة. وتبلغ التقديرات احلالية لل�سكان حوايل 8144 ن�سمة، ومن املتوقع 

حدوث زيادة �سكانية مت�سارعة نظراً لتطوير مدينة �سناعية واقت�سادية جديدة يف الدقم واملناطق املحيطة بها.

يوجد مبنطقة الدقم حالياً �سبكة �سغرية ن�سبياً للتوليد والتوزيع، متتكها وتقوم بت�سغيلها �سركة كهرباء املناطق 

الريفية. وقد قامت هذه ال�سركة موؤخراً باإن�ساء حمطة �سعتها 67 ميجاوات تعمل بوقود الديزل حتى يت�سنى الوفاء 

2017م.   80  ميجاوات يف عام  مبتطلبات الطاقة الكهربائية، وتخطط ال�سركة لإ�سافة �سعة اأخرى مقدارها 

و�سركة كهرباء املناطق الريفية هي املزود الوحيد للكهرباء املرخ�س له بالعمل يف منطقة اخلدمة التي تغطيها 

ال�سبكة، وتقوم بتوفري الكهرباء للم�ستهلكني احلاليني وامل�ستهلكني اجلدد.

الدور الذي تقوم به ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه حالياً ياأتي مبوجب توجيهات حكومية بالنظر يف البدائل 

املتاحة لتطوير م�سروع م�ستقل لإنتاج الكهرباء با�ستخدام الغاز الطبيعي، اأو �سركة م�ستقلة لإنتاج الكهرباء وحتلية 

املياه لتلبية احلاجة املتوقعة واملت�سارعة للطلب على الكهرباء واملياه يف هذه املنطقة.  وتقوم احلكومة اأي�ساً بدرا�سة 

اخليارات املتاحة لإن�ساء خط لتو�سيل الغاز الطبيعي اإىل منطقة الدقم، حتى يت�سنى تزويد حمطة اإنتاج الكهرباء 

اجلديدة بالوقود الالزم ب�سعة ترتاوح بني 500  اإىل 1000 ميجاوات.

حمافظة م�سندم:

تقع حمافظة م�سندم يف اأق�سى �سمال �سلطنة عمان ومتتد حتى م�سيق هرمز. وتعترب حمافظة م�سندم منعزلة 

عن ال�سلطنة، حيث تف�سلها دولة الإمارات العربية املتحدة عن باقي اأجزاء ال�سلطنة. وتبلغ التقديرات احلالية 

ال�سنوات  مدى  على  مت�سارع  ب�سكل  العدد  هذا  يرتفع  اأن  املتوقع  ومن  ن�سمة   34000 حوايل  باملحافظة  لل�سكان 

القادمة.

النظام ال�سغري احلايل ل�سبكة التوليد والتوزيع يف حمافظة م�سندم متتلكه وتقوم بت�سغيله �سركة كهرباء املناطق 

الريفية.  ويتم الوفاء مبتطلبات التوليد من خالل عدد من ماكينات التوليد التي تعمل بوقود الديزل وتقع بالقرب 

من مراكز الأحمال. وقد طلبت حكومة ال�سلطنة من ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه امل�ساعدة يف �سراء 

حمطة اإنتاج الطاقة الكهربائية جديدة تبلغ �سعتها حوايل 100 ميجاوات، كما طلبت منها الهيئة العامة للكهرباء 

واملياه �سراء حمطة حتلية جديدة ب�سعة تبلغ حوايل )3( مليون جالون يوميًا.

3-1  الطلب على الكهرباء 

الطلب التاريخي

للوفاء بالطلب على  الريفية هي امل�سوؤولة عن توفري جميع املتطلبات  منذ عام 2005م، فاإن �سركة كهرباء املناطق 

الكهرباء يف الدقم واملناطق املحيطة بها، ويف حمافظة م�سندم، وال�سركة هي مزود الكهرباء الوحيد املرخ�س له 

اأن�سطة التوليد والنقل والتوزيع يف هذه املناطق. ومع الو�سع يف العتبار املتطلبات القليلة ن�سبيًا  وهي امل�سوؤولة عن 

للطاقة يف هذه املناطق، فقد مت الوفاء بها ب�سكل اقت�سادي من خالل ماكينات التوليد التي تعمل بالديزل مت تركيبها 

يف مواقع قريبة من اأماكن ال�ستهالك.

وقد انتهت �سركة كهرباء املناطق الريفية موؤخرًا من اإن�ساء حمطة  �سعة 67 ميجاوات وتعمل بوقود الديزل للوفاء 

بالنمو املت�سارع للطلب على الكهرباء يف منطقة الدقم. وال�سركة اأي�سًا ت�ستكمل عملية تو�سعة حمطة كهرباء خ�سب 

لت�سمل �سعة توليد تبلغ 8 ميجاوات مبولدات تعمل بوقود الديزل يف حمافظة م�سندم.
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تقديرات الطلب

منطقة الدقم

زيادة يف عدد  اإىل  بالإ�سافة  اقت�ساديًا كبريًا  بالدقم ف�سوف يرتتب على ذلك منوًا  لتطوير منطقة �سناعية  نظرًا 

ال�سكان باملنطقة عالوة على متو�سط العدد احلايل لل�سكان. ونتيجة لذلك، فمن املرجح حدوث منو كبري يف الطلب 

على الكهرباء يف الدقم على مدى الأعوام القادمة. ومع هذا، فاإن ن�سبة النمو يف الطلب تعترب غري موؤكدة ب�سكل كبري 

وتتوقف على العديد من العوامل تتعلق بالأ�سواق العاملية، وم�ستويات ال�ستثمار واحلوافز احلكومية.

يتعلق  وفيما  كبري.  حد  اإىل  متفاوتة  التقديرات  تلك  وكانت  الدقم  عن  تقديراتها  باإعداد  عدة  جهات  قامت  وقد 

اأعدتها  بتقديرات الطلب على الكهرباء، فقد اعتمدت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه على التقديرات التي 

�سركة كهرباء املناطق الريفية، و�سركة ميناء الدقم، وهيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم. وكما هو احلال 

هذه  تعر�س  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  فاإن  �ساللة،  كهرباء  نظام  و�سبكة  الرئي�سية  لل�سبكة  بالن�سبة 

التقديرات وفقًا لثالثة �سيناريوهات كما هو مو�سح بال�سكل رقم )15( اأدناه.

ومبوجب �سيناريو الطلب ملتوقع ، فمن املتوقع منو الطلب يف اأوقات الذروة مبتو�سط يبلغ 39 % �سنويًا، حيث يرتفع من 

19 ميجاوات يف عام 2013م اإىل 195 ميجاوات يف عام 2020م. ومن املتوقع اأن يرتفع الطلب على الطاقة بن�سبة تبلغ 

47 % �سنويًا حيث يرتفع من 61 جيجاوات �ساعة يف عام 2013م لي�سبح 908 جيجاوات �ساعة 0,9 ترياوات �ساعة يف 

عام 2020م. وقد مت اإعداد �سيناريو الطلب املتوقع من خالل اجلمع بني عدة م�سادر كما هو مو�سح اأدناه:

تقديرات �سركة كهرباء املناطق الريفية، مع مراعاة الطلب من م�ساريع البنية التحتية الرئي�سية املتعلقة باملنطقة   •
القت�سادية اخلا�سة، والطلب العام للمباين ال�سكنية والتجارية الناجتة عن الزيادة ال�سكانية واأعمال التطوير يف 

املنطقة.

تقديرات الطلب من امل�ساريع ال�سناعية الكبرية، بناًء على التقديرات التي اعدتها �سركة ميناء الدقم.  •

هناك تفاوت كبري بني تقديرات �سيناريو “احلالة املنخف�سة” و�سيناريو “الطلب املتوقع” و�سيناريو “احلالة املرتفعة”، 

ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإىل اختالف الفرتا�سات ب�ساأن التنمية ال�سناعية. ويف �سوء خربة ال�سركة العمانية ل�سراء 

الطاقة واملياه، فاإن هناك معدل كبري من عدم اليقني ب�ساأن جت�سيد امل�ساريع ال�سناعية مقابل خطط التطوير، ونظرًا 

لذلك، فاإن عدم اليقني ينعك�س على ال�سيناريوهات الثالث للطلب.



52
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“احلالة املرتفعة” ما يلي: )1( معدل النمو اأعلى مما هو متوقع فيما يتعلق بالطلب العام والطلب  يعك�س �سيناريو 

التجاري )2( حتقيق ما ن�سبته 100 % من امل�ساريع املحددة يف خطة التنمية ال�سناعية، )3( امتام خط الربط مع 

هيما يف عام 2018م مما يرتتب عليه اإ�سافة تقديرات الطلب يف هيماء. علمًا باأن ال�سيناريوهات الأخرى ل تت�سمن 

“احلالة املرتفعة” ، فمن املتوقع اأن ترتفع ذروة  ربط ال�سبكة مع هيماء  خالل فرتة التقديرات. ومبوجب �سيناريو 

الطلب مبتو�سط يبلغ 52 % �سنويًا، من 19 ميجاوات يف عام 2013م اإىل 358 ميجاوات يف عام 2020م. كما يرتفع 

الطلب على الطاقة بن�سبة متو�سطة تبلغ 61 % �سنويًا، من 61 جيجاوات �ساعة يف عام 2013م اإىل 1681 جيجاوات 

�ساعة 1,7 ترياوات �ساعة يف عام 2020م.

ووفقًا ل�سيناريو “احلالة املنخف�سة” فقد مت افرتا�س حدوث ن�سبة منو منخف�سة فيما يتعلق بالطلب ال�سكني والتجاري 

العام ، ويفرت�س هذا ال�سيناريو حتقيق ما ن�سبته 25% فقط من الأحمال ال�سناعية املخطط لها خالل فرتة التقديرات 

)اأي اأن م�ساريع التنمية �سوف ت�ستغرق وقتًا اأطول لتنفيذها(. ومبوجب �سيناريو “احلالة املنخف�سة” فمن املتوقع اأن 

اإىل 111 ميجاوات يف عام  �سنويًا، من 19 ميجاوات يف عام 2013م   % 29 تبلغ  متو�سطة  بن�سبة  الطلب  تنمو ذروة 

2020م، ويرتفع الطلب على الطاقة بن�سبة تبلغ 35 % �سنويًا ، من 60,8 جيجاوات �ساعة يف عام 2013م اإىل 500,4 

يف عام 2020م.

املتوقع  من  الذي  الألومنيوم  مل�سنع  املطلوبة  ميجاوات   1000 البالغة  ال�سعة  ال�سيناريوهات  هذه  من  اأي  تت�سمن  ل 

تطويره يف منطقة الدقم. واإذا تاأكد تنفيذ امل�سروع، فاإن هذا امل�سروع قد يتم ت�سمينه لتقديرات الطلب على الكهرباء 

وخطة ال�سعة املطلوبة م�ستقباًل.

حمافظة م�سندم:

والقت�سادية  ال�سياحية  الأن�سطة  تعزيز  اإىل  تهدف  م�ستقباًل  م�سندم  مبحافظة  تنموية  م�ساريع  تنفيذ  املتوقع  من 

من  كثري  يف  كامل  ب�سكل  التنموية  امل�ساريع  هذه  وتفا�سيل  طبيعة  حتديد  يتم  مل  باأنه  علمًا  باملحافظة.  والتجارية 

احلالت. وبناًء على ذلك فقد مت اإعداد تقديرات الطلب وفقًا لل�سيناريوهات الثالثة )احلالة املتوقعة( و )احلالة 

املنخف�سة( و )احلالة املرتفعة( على اأ�سا�س افرتا�سات متباينة ملتو�سط معدل النمو ال�سنوي للطلب العام. ومبالحظة 

التقديرات الفعلية مقابل هذه التقديرات، وتوفري املزيد من التفا�سيل ب�ساأن هذه امل�ساريع، فمن املتوقع اأن يتيح ذلك 

ت�سحيح منهجية التقديرات م�ستقباًل. ويو�سح ال�سكل رقم )16( اأدناه تفا�سيل �سيناريوهات الطلب الثالثة.

يعادل )ما  �ساعة  ميجاوات   35 من  الطلب  متو�سط  يرتفع  اأن  املتوقع  من  املتوقعة،  احلالة  �سيناريو   ومبوجب 

0.31 ترياوات �ساعة( يف عام 2014م لي�سل اإىل 53 ميجاوات �ساعة )0,46 ترياوات �ساعة( يف عام 2020م، اأي 

بزيادة متو�سطة تبلغ  7% �سـنويـًا. ومن املتوقع اأي�سًا اأن ترتفع ذروة الطلب بن�سبة منو تبلغ 7% �سنويًا، من 65 ميجاوات 

يف عام 2014م اإىل 98 ميجاوات يف عام 2020م. 

ويفرت�س �سيناريو “احلالة املرتفعة” حدوث ن�سبة منو تبلغ 8 % �سنويًا يف ذروة الطلب، وهو ما مياثل حدوث منو يف 

ذروة الطلب من 66 ميجاوات يف عام 2014م لي�سل اإىل 107 ميجاوات يف عام 2020م. ويفرت�س �سيناريو “احلالة 

املنخف�سة” حدوث ن�سبة منو تبلغ 5 % لكل من ذروة الطلب، والطلب على الطاقة.
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ال�سكل )16( تقديرات الطلب على الطاقة الكهربائية – حمافظة م�سندم
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3-2 م�سادر اإنتاج الطاقة الكهربائية 

م�سادر الطاقة 

منطقة الدقم

يتم حاليًا تزويد الكهرباء ل�سبكة �سركة كهرباء املناطق الريفية التي تخدم الدقم واملناطق املحيطة بها عن طريق 

بت�سغيلها  الديزل والبالغ �سعتها 67 ميجاوات، وهذه املحطة متتلكها وتقوم  التي تعمل بوقود  الدقم  حمطة كهرباء 

�سركة كهرباء املناطق الريفية اأي�سًا.

حمافظة م�سندم:

حمافظة  يف  الأحمال  مراكز  من  بالقرب  تقع  حمطات  �ست  بت�سغيل  وتقوم  الريفية  املناطق  كهرباء  �سركة  متتلك 

ويقع  ميجاوات،   88 تبلغ  مركبة  اإجمالية  ب�سعة  الديزل  بوقود  تعمل  كهربائية  مولدات  بها  املحطات  وهذه  م�سندم. 

اأكرب هذه املحطات يف مدينة خ�سب، وتبلغ �سعتها املركبة حوايل 58 ميجاوات، وتقوم �سركة كهرباء املناطق الريفية 

با�ستكمال تو�سعة حمطة كهرباء خ�سب لإ�سافة �سعة تبلغ 8 ميجاوات من خالل مولدات تعمل بوقود الديزل.

العقود املحتملة واملتطلبات الإ�سافية:

منطقة الدقم

بالإ�سافة اإىل حمطة املولدات التي تعمل بالديزل ب�سعة 67 ميجاوات والتي متتلكها وتقوم بت�سغيلها �سركة كهرباء 

املناطق الريفية، فاإن ال�سركة تخطط اأي�سًا لإ�سافة �سعة تبلغ حوايل 80 ميجاوات بحلول عام 2017م. وال�سعة املجمعة 

ملحطتني معًا والبالغة 147 ميجاوات �ستكون كافية لتلبية الطلب يف الدقم حتى عام 2019م مبوجب �سيناريو “احلالة 

املتوقعة”. اأما مبوجب �سيناريو “احلالة املنخف�سة” فاإن هذه ال�سعة �ستكون كافية لتلبية الطلب حتى عام 2020م، 

يف حينه اأنه مبوجب �سيناريو “احلالة املرتفعة” فاإن حجم الطلب �سوف يتجاوز الإمدادات املتاحة يف عام 2018م.

وتقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه حاليًا باإجراء درا�سة لتقييم مزايا طرح مناق�سة لإن�ساء حمطة م�ستقلة 

تعمل بالغاز للوفاء بالطلب املتزايد على املدى املتو�سط. وت�ستمل الدرا�سة على تقييم اخليارات ال�سرتاتيجية التي 

قد تت�سمن اإن�ساء خط ربط مع �سبكة �سركة تنمية نفط عمان اأو مع ال�سبكة الرئي�سية، بالإ�سافة اإىل م�ستوى �سعة 

التوليد التي قد جتعل من هذا الربط جمديًا من الناحية القت�سادية. وتبحث الدرا�سة اأي�سًا يف مدى جدوى �سم 

املناطق املجاورة كاملدن الواقعة على ال�ساحل ال�سرقي من ال�سوميية حتى حموت وهيماء مع ال�سبكة التي يتم تزويدها 

بالكهرباء من حمطة الكهرباء بالدقم.

اإمداد  املحتملة ملحطات  املواقع  ب�ساأن  م�ستفي�سة  درا�سة  باإجراء  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  قامت  وقد 

املوقع )اأي  بنف�س  املياه معًا  الكهرباء وحتلية  لإنتاج  اإن�ساء حمطة  �سيتم  اإذا كان  الدقم، وعما  اإىل  واملياه  الكهرباء 

كمحطة م�ستقلة لإنتاج الكهرباء واملياه(. وقد خل�ست هذه الدرا�سة اإىل الف�سل بني توليد الكهرباء وحتلية املياه يف 

هذه احلالة. وهذه ال�سرتاتيجية تتيح احل�سول على عدة مزايا مثل: )1( حتقيق مرونة اأكرب ب�ساأن توقيت ومراحل 

اإ�سافة �سعة توليد الكهرباء وحتلية املياه ، يف �سياق عدم التقني الكبري يف معدل النمو على الطلب )2( جذب عرو�س 

اأكرث تناف�سية لكل من اإنتاج الكهرباء وحتلية املياه على حده من جمموعة كبرية من ال�سركات املوؤهلة ، )3( اإتاحة 

ترتيبات جتارية اأكرث ب�ساطة. وقد وافقت الهيئة العامة للكهرباء واملياه على املقاربة املقرتحة بف�سل اإنتاج الكهرباء 

عن حتلية املياه يف منطقة الدقم.

وتتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه النتهاء من درا�سة الدقم يف عام 2014م ، حتى يت�سنى دعم اإجراءات 

ال�سراء املتوقعة التي �سوف توؤدي اإىل البدء يف ت�سغيل حمطة م�ستقلة لإنتاج الكهرباء بالدقم يف عام 2018م تقريبًا. 

ويف هذه املرحلة ، تتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه اأن ترتاوح �سعة هذه املحطة بني 300 ميجاوات اإىل 400 

ميجاوات، وبدون ربط �سبكة النقل مع ال�سبكة الرئي�سية، اإل اإن ذلك قد يتم م�ستقباًل اعتمادًا على تطور منو الطلب 

على الكهرباء. وحمطة بهذا احلجم من ال�سعة، بالإ�سافة اإىل املحطات التي تخطط �سركة كهرباء املناطق الريفية 



56

لت�سييدها، �سوف تتيح الوفاء بالطلب يف جميع ال�سيناريوهات الثالث للطلب حتى عام 2020م، وتتيح الوقت الالزم 

ملراقبة معدل منو الطلب من اأجل التخطيط لإ�سافة �سعة جديدة م�ستقباًل. 

حمافظة م�سندم:

م�سندم  يف  الكهرباء  لإنتاج  م�ستقلة  حمطة  �سراء  با�ستكمال  حاليًا  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تقوم 

با�ستخدام مولدات ترددية تعمل بنوعني من الوقود، اأو توربينات غازية با�ستخدام مزدوج للوقود. ويتم تزويد امل�سروع 

بالغاز الطبيعي من املحطة التي تقوم �سركة النفط العمانية بت�سييدها، على اأن تكون ملكية املحطة لحتاد �سركات 

املقاول  مع  التعاقد  يف  بامل�ساعدة  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تقوم  كما  العمانية.  النفط  �سركة  بقيادة 

الرئي�سي للم�سروع على اأن يتم ت�سغيل امل�سروع مبوجب اتفاقية ل�سراء الطاقة يتم اإبرامها مع ال�سركة العمانية ل�سراء 

الطاقة واملياه، لتزويد الكهرباء ل�سركة كهرباء املناطق الريفية. و�ستوفر املحطة امل�ستقلة لإنتاج الكهرباء �سعة �سافية 

تبلغ 100 ميجاوات ، على اأن يبداأ الت�سغيل التجاري للمحطة خالل الربع الأخري من عام 2016م.

3-3 متطلبات مياه التحلية

الطلب على املياه - منطقة الدقم

قدمت الهيئة العامة للكهرباء واملياه تقديرات الطلب على املياه يف منطقة الدقم، ويت�سمن ذلك تقديرات الطلب على 

مياه ال�سرب يف حمافظة الو�سطى. ويتم خدمة هذه املنطقة حاليًا من خالل حمطة حتلية �سغرية يف الدقم وعدد من 

م�سادر املياه املحلية الأخرى.

 ويف بيان ال�سبع �سنوات ال�سابق لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة   واملياه، فاإن تقديرات الهيئة العامة للكهرباء واملياه 

للقطاعات  املياه  متطلبات  ذلك  يف  مبا  التقديرات  جمموع  عن  عبارة  كان  الدقم  منطقة  يف   الطلب   عن 

ل�سراء  العمانية  ال�سركة  اأو�سحت  العام،  هذا  ويف  الأ�سماك.  وقطاع  وال�سناعية    ، �سناعية  الغري 

التي  �سناعية  الغري  القطاعات  قبل  من  ال�سرب  ملياه  الطلب  على  تركز  تقديراتها  باأن  واملياه  الطاقة 

املياه  واإمدادات  ال�سياحية،  وامل�ساريع  اجلديد،  وامليناء   ، واجلديدة  احلالية  الدقم  مدينة  ت�سمل 

رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  ل�سدور  نتيجة  كان  التقديرات  تغطيها  التي  املنطقة  يف  التغيري  وهذا   لهيماء. 

)79 /2013م( والذي يحدد م�سوؤوليات هيئة الدقم، والتي قد ت�سمل توفري اإمدادات املياه امل�ستخدمة يف ال�سناعة. 

واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  بها  تلتزم  التي  املياه  الطلب على  تقديرات  تخفي�سات جوهرية يف  وترتب على ذلك 

باملقارنة مع التقرير ال�سابق عن ال�سنوات ال�سبع، وذلك وفقًا ملا هو مو�سح يف ال�سكل رقم )17( اأدناه:

ال�سكل )17( تقديرات الطلب على املياه منطقة الدقم
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بيان ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سبع �سنوات

           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

2014201520162017201820192020
معدل 

النمو %

األف مرت مكعب يومياذروة الطلب على املياه 

الطلب غري ال�سناعي )يوفر من قبل الهيئة العامة 

32 %3579121416للكهرباء واملياه(

غ/م-18-18-16-16-13-10التغري من البيان ال�سابق 2013 - 2019 )ميجاوات(

76 %1158111415الطلب الغري موفر من قبل الهيئة العامة للكهرباء واملياه

4691111--ال�سمكي

1112234ال�سناعي

من املتوقع اأن تبلغ ن�سبة النمو العام للطلب على املياه )غري ال�سناعية( يف منطقة الدقم حوايل 32% يف املتو�سط 

حيث من املتوقع زيادة الطلب على مياه التحلية من 3000 مرت مكعب يوميًا اإىل 16000 مرت مكعب يوميًا

متطلبات ال�سعة من مياه التحلية - منطقة الدقم:

يتم خدمة منطقة الدقم حاليًا عن طريق حمطة حتلية �سعة 6000 مرت مكعب يوميا )مليون جالون يوميًا( متتلكها 

�سركة كهرباء املناطق الريفية وتقع يف مدينة الدقم ، بالإ�سافة اإىل عدد اآخر من م�سادر املياه املحلية. ومن املتوقع 

اأن يرتفع الطلب يف هذه املنطقة ب�سرعة كبرية يف ال�سنوات القادمة نتيجة خلطط التنمية احلكومية. وحتى يت�سنى 

تخفي�س العتماد على م�سادر املياه اجلوفية، تخطط الهيئة العامة للكهرباء واملياه لتخاذ الإجراءات املو�سحة اأدناه 

لتوفري �سعة حتلية اإ�سافية حتى يت�سنى الوفاء بالطلب على مياه ال�سرب كما هو مو�سح يف التقديرات:

زيادة �سعة حمطة التحلية اململوكة ل�سركة كهرباء املناطق الريفية بحوايل 6000 مرت مكعب يوميًا )1,3مليون   •
جالون يوميًا(، و

اإ�سافة حمطة موؤقتة ب�سعة تبلغ 10000 مرت مكعب يوميًا )2 مليون جالون يوميًا( يتم نقلها من موقع الغربة.  •

كما طلبت الهيئة العامة للكهرباء واملياه من ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه البدء يف اإجراءات �سراء حمطة 

يف  ت�سييدها  من  النتهاء  ليتم  يوميًا(  جالون  مليون   7( يوميًا  مكعب  مرت   30000 تبلغ  ب�سعة  املياه  لتحلية  م�ستقلة 

املياه لال�ستخدامات ال�سناعية  للوفاء مبتطلبات  الربع الأخري من عام 2017م. وقد مت تقدمي هذا الطلب حت�سبًا 

مبنطقة الدقم بالإ�سافة اإىل املتطلبات من املياه الغري �سناعية ، وقد كان ذلك قبل �سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم 

)2013/79م(. ومن املتوقع اأن يت�سح الو�سع خالل عام 2014م عما اإذا كانت الهيئة العامة للكهرباء واملياه �ستكون 

م�سوؤولة عن توفري الطلب على املياه لال�ستخدامات ال�سناعية، وعما اإذا كانت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه 

�ستم�سي قدمًا يف �سراء حمطة التحلية املطلوبة، واإذا كان الأمر كذلك، يتم حتديد ال�سعة املطلوبة بهذه املحطة.
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ال�سكل )18( التوازن بني العر�س والطلب يف �سعة التحلية - “منطقة الدقم”
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 2014201520162017201820192020

األف مرت مكعب يوميا»منطقة الدقم« 

461217232831ذروة الطلب على املياه

3579121416الطلب غري ال�سناعي

1158111415الطلب ال�سمكي وال�سناعي

�سعة التحلية املتعاقد عليها

6666666حمطة الدقم لتحلية املياه

�سعة التحلية املحتملة التعاقد عليها

6666666متديد ملحطة الدقم لتحلية املياه

10101010---حمطة موؤقتة

303030----حمطة حتلية املياه اجلديدة

12121222525252جمموع �سعة التحلية املتعاقد عليها + املحتملة التعاقد

احتياطي

 فوق الطلب غري ال�سناعي من غري حمطة حتلية 

975131086املياه اجلديدة 

292419-8604 فوق جمموع الطلب مع حمطة حتلية املياه اجلديدة

متطلبات ال�سعة من مياه التحلية - حمافظة م�سندم:

مل تقم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باإعداد تقديرات الطلب على املياه يف حمافظة م�سندم،  اإل اأن الهيئة 

العامة للكهرباء واملياه طلبت من ال�سركة �سراء حمطة حتلية ب�سعة تبلغ حوايل 13000 مرت مكعب يوميًا )3 مليون 

جالون يوميًا( لتوفري املياه ملدينة خ�سب.
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بيان ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سبع �سنوات

           الإ�سدار الثامن  |  2014م - 2020م

3-4  اأن�سطة ال�سراء

تتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه اأن تقوم يف امل�ستقبل القريب ب�سراء حمطات لإنتاج الكهرباء واأي�سًا حتلية 

املياه لت�سغيلهما يف منطقة الدقم وحمافظة م�سندم، وت�ستمل هذه امل�ساريع على الآتي:

ماكينات  با�ستخدام  ميجاوات   100 تبلغ  �سافية  ب�سعة  بم�سندم،  الم�ستقلة  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  محطة   •
العمانية.  النفط  �سركة  بقيادة  �سركات  لتحاد  المحطة  ملكية  تكون  اأن  على  الوقود.  من  بنوعين  تعمل 

الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  مع  اإبرامها  يتم  الطاقة  ل�سراء  اتفاقية  بموجب  ت�سغيلها  يتم  اأن  على 

المقاول  تعيين  مناق�سة  طرح  المتوقع  ومن  الريفية.  المناطق  كهرباء  ل�سركة  الكهرباء  لتزويد  والمياه، 

من  الأول  الربع  هو  التجاري  للت�سغيل  المتوقع  والتاريخ  2014م،  عام  من  الأول  الربع  في  للم�سروع   الرئي�سي 

عام 2016م.

محطة خ�سب لتحلية المياه، ب�سعة في حدود 13000 متر مكعب يوميًا )3 مليون جالون يوميًا( با�ستخدام تقنية   •
التنا�سح العك�سي لتوفير المياه للهيئة العامة للكهرباء والمياه. ومن المتوقع طرح مناق�سة الم�سروع في الربع 

الثالث من عام 2014م، والتاريخ المتوقع لبدء الت�سغيل التجاري للمحطة هو الربع الأخير من عام 2015م.

محطة الدقم لتحلية المياه، ب�سعة في حدود 30000 متر مكعب يوميًا )6 مليون جالون يوميًا( با�ستخدام تقنية   •
التنا�سح العك�سي لتوفير المياه للهيئة العامة للكهرباء والمياه. ومن المتوقع طرح المناق�سة في الربع الأخير من 

عام 2014م، والتاريخ المتوقع لبدء الت�سغيل التجاري للمحطة هو الربع الأخير من عام 2017م.

وبالإ�سافة اإىل اإجراءات ال�سراء املو�سحة اأعاله، تتوقع ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ا�ستكمال خطط اإن�ساء 

حمطة الدقم امل�ستقلة لإنتاج الكهرباء خالل عام 2014م، لبدء الت�سغيل التجاري يف حدود عام 2018م. ومن املتوقع 

اأن ترتاوح ال�سعة املركبة للمحطة بني 300 ميجاوات اإىل 400 ميجاوات، اإل اأن اإن�ساء املحطة بهذه املوا�سفات يتوقف 

على ما تخل�س اإليه الدرا�سة التي تقوم بها ال�سركة حاليًا عن منطقة الدقم.




