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يتضمــن هــذا البيــان نظــرة عامــة علــى توقعــات الطلــب فــي إمــدادات الطاقــة وميــاه التحليــة علــى مــدى ســبع ســنوات، 
وذلــك فــي الشــبكتين الرئيســيتين بالســلطنة وهمــا الشــبكة الرئيســية ) MIS( بشــمال الســلطنة، ونظــام كهربــاء 
ظفــار ) DPS( . كمــا يتنــاول التقريــر أنشــطة الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه المتوقعــة فيمــا يتعلــق بالدقــم 
ومحافظــة مســندم خــال هــذه الفتــرة. وتقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بإعــداد هــذا البيــان ونشــره 
بصــورة ســنوية وفقــًا للبنــد رقــم )5( مــن الرخصــة الممنوحــة لهــا. وهــذا هــو اإلصــدار الحــادي عشــر عــن الفتــرة مــن عــام 
201٧ م حتــى عــام   2023 م؛ تتوافــر التقاريــر الســابقة ومعلومــات إضافيــة علــى موقــع الشــركة بشــبكة المعلومــات فــي 

.www.omanpwp.com

 الطلب على الكهرباء
فيمــا يتعلــق بالشــبكة الرئيســية، فمــن المتوقــع نمــو الطلــب فــي أوقــات الــذروة بنســبة )6٪( ســنويًا، حيــث يرتفــع مــن 
5920 ميجــاوات فــي عــام 2016 م ليصــل إلــى 8960 ميجــاوات فــي عــام 2023 م. ويعكــس معــدل النمــو هــذا وهــو أقــل مــن 
ــار.  ــتهلكين الكب ــى المس ــة عل ــن التكلف ــة ع ــة المنعكس ــال  التعرف ــة وإدخ ــات االقتصادي ــابقة- االتجاه ــات الس التوقع

ومــن المتوقــع أن ينمــو اســتهاك الطاقــة بنســبة ٧٪ ســنويًا.  
وقــد تــم الوضــع فــي االعتبــار ســيناريوهين إضافييــن للطلــب همــا: ســيناريو »الحالــة المنخفضــة« بتوقــع نمــو ســنوي 
بنســبة 5٪ وهــو مــا يترتــب عليــه وصــول ذروة الطلــب فــي عــام 2023 م إلــى 8310 ميجــاوات، وهــو أقــل بمقــدار 650  
ميجــاوات  مــن تقديــرات »الحالــة المتوقعــة«.  وســيناريو »الحالــة المرتفعــة«  بنمــو ســنوي بنســبة 8٪، وهــو مــا يترتــب 
عليــه وصــول ذروة الطلــب فــي عــام 2023 م إلــى 10020 ميجــاوات وهــو مــا يتجــاوز تقديــرات »الحالــة المتوقعــة« بمقــدار  1050 

ميجــاوات.
 فيمــا يتعلــق بنظــام كهربــاء ظفــار، فمــن المتوقــع نمــو ذروة الطلــب بنســبة تبلــغ )6٪( ســنويا، حيــث يرتفــع مــن 49٧ 
ميجــاوات فــي عــام 2016 م ليصــل إلــى ٧65 ميجــاوات فــي عــام 2023 م.  علمــا بأنــه وفقــا لســيناريو »الحالــة المنخفضــة« 
ــي 80  ــل بحوال ــا يق ــو م ــام 2023، وه ــول ع ــاوات بحل ــغ 688 ميج ــى 5٪  ليبل ــل إل ــبة تص ــو بنس ــدوث نم ــع ح ــن المتوق فم
ــا  ــو م ــبة 9٪، وه ــنوي بنس ــو س ــب نم ــة للطل ــة المرتفع ــيناريو الحال ــع س ــع . ويتوق ــب المتوق ــن الطل ــل ع ــاوات اق ميج
يترتــب عليــه وصــول ذروة الطلــب فــي عــام 2023 م إلــى 924 ميجــاوات متجــاوزاً تقديــرات الطلــب فــي »الحالــة المتوقعة« 

ب 160 ميجــاوات.

IPP الكامل
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IPP 2 محطة صالة

متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية 
بالشــبكة  المتوقعــة  الهامــة  التطــورات  تتضمــن 
ــة  ــود الحالي ــد العق ــام 2023م : )1( تمدي ــى ع ــية حت الرئيس
 2021 عــام  حتــى   IWPP وبــركاء   IPP الكامــل  لمحطتــي  
الغبــرة  محطتــي  توقــف   )2( ؛  للموافقــة(  )تخضــع  م 
ــام 2018 ؛ )3(  ــي ع ــة ف ــن الخدم ــزي IPP ع IWPP ووادي الج
إضافــة محطــة عبــريIPP بســعة إنتــاج أوليــة  تبلــغ )940( 
ميجــاوات فــي عــام 2018 م وســعة إنتــاج  كاملــة تبلــغ 
؛ )4( إضافــة محطــة  )1508( ميجــاوات فــي عــام 2019 م 
صحــار IPP  3 بســعة تبلــغ )1٧08( ميجــاوات  فــي عــام 
2019 م؛ )5(  إضافــة محطــة إلنتــاج الطاقــة الشمســية 
)200 ميجــاوات بحــد أدنــى( بحلــول عــام 2020 م ؛ )6( إنشــاء 
ــام 2020 م؛ )٧(  ــي ع ــدأ ف ــة ليب ــارة الطاق ــوري لتج ــوق ف س
ــى الحكومــة فــي أبريــل  تحويــل محطــة  منــح IPP مــن إل
2020 م؛ )8( إضافــة محطــة المســفاة IPP )800 ميجــاوات( 
فــي عــام 2021 م ؛ )9( شــراء مــا ال يقــل عــن 1600 ميجــاوات 
مــن خــال عمليــة شــراء جديــدة تســمح للمحطــات 
القائمــة بعقــود قــد قاربــت علــى االنتهــاء بالتنافــس مــع 
التعاقــد معهــا  الجديــدة المحتمــل  محطــات الطاقــة 

ــام 2022. ــي ع ــتبدأ ف ــي س ــود الت للعق
 فــي نظــام كهربــاء ظفــار،  محطــة صالــة IPP  2 ســتبدأ 
فــي الموعــد المحــدد لتوفيــر 445 ميجــاوات فــي ينايــر 

.2018
 ومــن المتوقــع أن يبــدأ تشــغيل محطــة مســندم IPP في 
شــهر مايــو مــن عــام 201٧، حيــث تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة 

المؤكــدة حوالــي 123 ميجــاوات.

المتطلبات من مياه التحلية
ــة  ــي منطق ــاه ف ــى المي ــب عل ــاع الطل ــع ارتف ــن المتوق  م
ــع  ــث ترتف ــبة 5 ٪، حي ــة بنس ــية المربوط ــبكة الرئيس الش
ــام 2016 م  ــي ع ــوم ف ــي الي ــب ف ــر مكع ــف مت ــن ٧46 أل م
لتصــل إلــى مليــون و65 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم بعــام 
المتوقــع  فمــن  الشــرقية  المنطقــة  فــي  أمــا  2023م. 
ارتفــاع الطلــب علــى الميــاه  بنســبة ٧٪، حيــث ترتفــع مــن 
93 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم فــي عــام 2016 م لتصــل 

ــام 2023م. ــوم بع ــي الي ــب ف ــر مكع ــف مت ــى 115 أل إل
 تتضمــن التطــورات الخاصة بمنطقة الشــبكة الرئيســية 
 200000( IWP ــات المربوطــة مــا يلــي: )1( إضافــة محطــة قري
متــر مربــع فــي اليــوم، 44 مليــون جالــون يوميــًا( فــي عــام 
ــرة ــة الغب ــاه بمحط ــة المي ــدات تحلي ــف وح 201٧؛ )2( توق

IWPP فــي مــارس 2018؛ )3( تمديــد العقــود المحتملــة إلــى 
2021  لمحطــة بــركاءIWPP )102000 متــر مكعــب فــي اليــوم، 
التناضــح  تقنيــة  باســتخدام  يوميــا  جالــون  مليــون   22
العكســي( ؛ )4(  إضافــة محطــة بــركاء IWP 4 )281000 متــر 
مكعــب فــي اليــوم، 62 مليــون جالــون يوميــا( و صحــار 3 
IWP )250000 متــر مكعــب فــي اليــوم، 55 مليــون جالــون 
 IWP 3 ــرة ــة الغب ــة محط ــام 2018؛ )6( إضاف ــي ع ــا( ف يومي
)300000 متــر مكعــب فــي اليــوم، 66 مليــون جالــون يوميــا( 

فــي عــام 2022؛ )٧( ســعة جديــدة  لتحليــة الميــاه بمقــدار 
ــا(  ــون يومي ــون جال ــوم )44 ملي ــي الي ــب ف ــر مكع 200000 مت
 )8( و  2022؛  عــام  فــي  الباطنــة،  شــمال  محافظــة  فــي 

انتهــاء عقــد محطــة صحــار IWPP فــي عــام 2022.
 فــي المنطقــة الشــرقية، تــم تشــغيل ســعة إضافيــة 
تبلــغ 48000 متــر مكعــب يوميــا  )10.6 مليــون جالــون يوميــا 
( فــي محطــة صــور IWP  2. وتشــمل التطــورات األخــرى مــا 
يلــي: )1( إضافــة 10000 متــر مكعــب يوميــا )2.2 مليــون جالــون 
يوميــا(  لتحليــة الميــاه بشــكل مؤقــت بأصيلــة فــي 201٧؛ 
مكعــب  متــر   80000(  IWP أصيلــة  محطــة  إضافــة   )2( و 

يوميــا، 18 مليــون جالــون يوميــا ( فــي 2020.
ــب  ــاه )مكت ــة للمي ــة العام ــإن المديري ــار ، ف ــي ظف ــا ف أم
معالــي وزيــر الدولــة ومحافــظ ظفــار( تتوقــع تزايــد الطلــب 
علــى الميــاه بنســبة 9٪، وارتفــاع ذروة الطلــب علــى الميــاه 
مــن 125000 متــر مكعــب يوميــا فــي عــام 2016 إلــى 231000 
تتوقــع   ،201٧ فــي   .2023 عــام  فــي  يوميــا  مكعــب  متــر 
ــاه )ش.م.ع.م(  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني الش
أن تمنــح مشــروع  بنــاء محطــة صالــة IWP 3 )100000 متــر 
مكعــب يوميــا ، 22 مليــون جالــون يوميــا ( ليبدأ التشــغيل 
التجــاري لهــا فــي 2020. و تــدرس كل مــن المديريــة العامــة 
للميــاه )مكتــب معالــي وزيــر الدولــة ومحافــظ ظفــار( 
والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إمكانيــة 
ــا ،  ــب يومي ــر مكع ــاه )100000 مت ــث للمي ــروع ثال ــة مش إقام
22 مليــون جالــون يوميــا (،  ليبــدأ التشــغيل في عــام 2022.

أمــا بالنســبة للدقــم،  فــإن  الهيئــة العامــة للكهربــاء 
ــة الخاصــة بالدقــم  والميــاه وهيئــة المنطقــة االقتصادي
تقومــان  بالنظــر فــي عــرض لتحليــة الميــاه مقــدم مــن 
حاليــًا   IWP الدقــم  مشــروع  أن  كمــا  مرافــق؛  شــركة 

معلــق.
وفــي مســندم، فقــد بــدأت الشــركة العمانيــة لشــراء 
محطــة  إلنشــاء   تدابيرالشــراء  فــي  والميــاه  الطاقــة 
مســتقلة لتحليــة الميــاه فــي خصــب )16000 متــر مكعــب 
التشــغيل  لتبــدأ  يوميــا(،   جالــون  مليــون   3.5 يوميــا، 
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أنشطة الشراء
 تشــمل أنشــطة الشــراء الرئيســية للطاقــة الكهربائيــة 
)ســيطرح   IPP المســفاة  مشــروع    )1(  :201٧ عــام  فــي 
طلــب تقديــم العــروض فــي الربــع الثانــي مــن العــام(، )2( 
بيــع  أصــول محطــة منــح IPP )طلــب عــرض األســعار  فــي 
ــع الرابــع مــن العــام(، )3( مشــروع الطاقــة الشمســة  الرب
عــرض  طلــب  )ســيطرح  الكهربــاء  إلنتــاج  المســتقل 
ــا  ــة لم ــام(، )4( مناقص ــن الع ــع م ــع الراب ــي الرب ــعار  ف األس
الســعة  و  العقــود  لتمديــد  ميجــاوات   1600 عــن  يقــل  ال 
األســعار   عــرض  )طلــب   2022 فــي  للتشــغيل  الجديــدة 
فــي الربــع الثالــث مــن العــام(، و )5( مناقصــة ألنظمــة 
الفوريــة )طلــب عــرض  المعلومــات للســوق  تشــغيل 
األســعار  فــي الربــع الرابــع مــن العــام(. ومــن بعــد عــام 
201٧، قــد تشــمل مبــادرات الشــراء المســتقبلية المزيــد 
الريــاح،  وطاقــة   الشمســية  الطاقــة  محطــات  مــن 
ومحطــات إنتــاج الطاقــة التــي تعمــل بالغــاز  لتكــون فــي 
الخدمــة فــي عــام 2024، ومحطــات إنتــاج الطاقــة التــي 
تعمــل بالفحــم للتشــغيل فيمــا بعــد عــام 2024 )تخضــع 

الحكومــة(. لموافقــة 
 وتشــمل أنشــطة المشــتريات الرئيســية للميــاه فــي 
)فــي   IWP أصيلــه  لمشــروع  عقــد  منــح    )1(  :201٧ عــام 
الربــع الثانــي مــن العــام(؛ )2( منــح عقــد مشــروع محطــة 
صالــة IWP 3 )فــي الربــع الثانــي مــن العــام(؛ )3( مشــروع 
خصــب IWP ) طلــب تقديــم العــروض فــي الربــع الثانــي 
مــن العــام(؛ )4( مشــروع  الغبــرة IWP 3 )ســيطرح طلــب 
عــرض األســعار فــي الربــع الرابــع مــن العــام(؛ )5( مشــروع 
)ســيطرح  الميــاه  إلنتــاج  المســتقل  الباطنــة  شــمال 
طلــب عــرض األســعار فــي الربــع الرابــع مــن العــام(؛ و )6( 
ــروع  ــعار لمش ــرض األس ــب لع ــرح طل ــل ط ــن المحتم م
علــى  بالحصــول  رهنــًا  مؤقتــة  بســعة  متنقــل  ميــاه 
الموافقــات الازمــة وقــد بــدأت الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة و الميــاه بدراســة الموقــع لمحطــة ثانيــة إلنتــاج 
الميــاه فــي ظفــار و التــي اذا تــم الموافقــة عليهــا ســتبدأ 

ــام 2018م ــي ع ــراء ف ــر الش تدابي

متطلبات الوقود
تــؤدي  أن  المتوقــع  الرئيســية، مــن  بالنســبة للشــبكة 
تحســينات الكفــاءة فــي محطــات التوليــد إلــى خفــض 
الحاجــة مــن الوقــود بنســبة 3٪ ســنويًا حتــى عــام 2023م، 
بالرغــم مــن الزيــادة فــي إنتــاج الكهربــاء بنســبة ٧٪. ومن 
ــاز  ــتهاك الغ ــط اس ــي متوس ــن ف ــدوث تحس ــع ح المتوق
ــي  ــب قياس ــر مكع ــتهاك مت ــد )اس ــات التولي ــي محط ف
ــغ ٪28  ــبة تبل ــاعة( بنس ــو وات س ــاج كيل ــل إنت ــد مقاب واح
خــال الفتــرة مــن عــام 2016م حتــى عــام 2023م، علــى 
علــى  الحصــول  يفتــرض  التقــدم  هــذا  أن  مــن  الرغــم 
ــات  ــب لمحط ــت المناس ــي الوق ــال ف ــات واإلكم الموافق

ــود. ــد العق ــة وتمدي ــاج الطاق ــدة إلنت جدي
وفيمــا يتعلــق بمحافظــة ظفــار، فمــن المتوقــع حــدوث 
ــث إن  ــنويا، حي ــبة ٧٪ س ــاز بنس ــات الغ ــي متطلب ــادة ف زي

الطلــب علــى الكهربــاء ينمــو بنســبة تبلــغ حوالــي ٪9 
ــنويا. س

 وتمتلــك الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
العديــد مــن المبــادرات لتحقيــق وفــورات الوقــود مــن 
ــع  ــم م ــرة تفاه ــا مذك ــة منه ــات االقتصادي ــال الصفق خ
شــركة تنميــة نفــط عمــان والشــركة العمانيــة لنقــل 
الكهربــاء لخــط نقــل كهربــاء بســعة 400 كيلــو فولــت 
وربطــه مــع نظــام تنميــة نفــط عمــان، ممــا يتيــح تنســيق 
الشــركة  أنجــزت  كمــا  االقتصاديــة.  والتجــارة  اإلرســال 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه عمليــة تبــادل للطاقــة 
أبوظبــي فــي عــام 2016، لتوفيــر  ترانســكو  مــع شــركة 
وفــورات فــي الوقــود بــدون أي تكلفــة. ومــن المتوقــع 
الحصــول علــى المزيــد مــن الفــرص التجاريــة مــع دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الســنوات المقبلــة.
ــي  ــاء ف ــد الكهرب ــات تولي ــي لمحط ــاز المحل ــر الغ إن تواف
المســتقبل غيــر مؤكــد فــي ســياق تنافــس احتياجــات 
الغــاز مــن أجــل التنميــة االقتصاديــة. وتقــوم الشــركة 
فــي  خطــط  بوضــع  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
عــام 201٧ مــن أجــل إيجــاد حلــول أكثــر ســرعة إلمــدادات 
الطاقــة مــن محطــات الطاقــة الشمســية ومحطــات 
طاقــة الريــاح، ومحطــات التوليــد التــي تعمــل بالفحــم 
لدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار الحكومــي لتنميــة ســعات 
الطاقــة الجديــدة. وســتواصل الشــركة العمانيــة لشــراء 
جميــع  مــع  وثيــق  بشــكل  التنســيق  والميــاه  الطاقــة 
ــة  ــر الطاق ــان توفي ــل ضم ــن أج ــة م ــات ذات العاق الجه

بشــكل مســتدام وآمــن.
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١.١ الشبكة الرئيسية
أنحــاء  جميــع  فــي  الرئيســية  الشــبكة  نظــام  يمتــد 
محافظــات  ومعظــم  والبريمــي،  مســقط  محافظتــي 
الداخليــة،  ومحافظــة  الباطنــة،  وجنــوب  شــمال 
ومحافظــة  الشــرقية  وجنــوب  شــمال  ومحافظتــي 
ــاء. ــتهلك للكهرب ــي 864500 مس ــدم حوال ــرة، وتخ الظاه

وتتكــون الشــبكة مــن عــدد مــن مرافــق إنتــاج الكهربــاء 
تمتلكهــا وتقــوم بتشــغيلها عــدة شــركات، هــي شــبكة 
وتقــوم  تمتلكهــا  فولــت(  )كيلــو   132/220/400 نقــل 
بتشــغيلها الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء، وثــاث 
شــبكات توزيــع تمتلكهــا وتقــوم بتشــغيلها كل مــن 
مــزون  وشــركة  الكهربــاء  لتوزيــع  مســقط  شــركة 
ــاء. ويعمــل مشــغلو  ــاء وشــركة مجــان للكهرب للكهرب
للكهربــاء  ”كمزوديــن  أيضــا  الكهربــاء  توزيــع  شــبكة 
مرخــص لهــم“ لتزويــد المســتهلكين الحالييــن والجــدد 
بالكهربــاء فــي مناطــق الخدمــة الخاصــة بهــم. وترتبــط 
شــبكة الكهربــاء الرئيســية )MIS( فــي الســلطنة مــع 
شــبكة كهربــاء شــركة تنميــة نفــط عمــان، ومــع شــبكة 
التعــاون  مجلــس  ودول  ظبــي  أبــو  بإمــارة  الكهربــاء 

الخليجــي المشــاركة فــي هيئــة الربــط الخليجــي.
ــة  ــة المربوط ــاج الطاق ــات إنت ــن محط ــد م ــوم العدي  وتق
ــا  ــاه أيض ــاج المي ــية )MIS( بإنت ــاء الرئيس ــبكة الكهرب بش
باإلضافــة إلــى توليــد الكهربــاء، للوفــاء بمتطلبــات ”دوائــر 
الميــاه“ المناطــق المســؤولة عــن تزويــد المســتهلكين 
بالميــاه )بمــا فــي ذلــك الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه 
ــد  ــوم العدي ــة( وتق ــات الصناعي ــس للخدم ــركة مجي وش

مــن محطــات تحليــة الميــاه أيضــا بإمــداد هــذه الدوائــر.
ويتمثــل الــدور الــذي تقــوم بــه الشــركة العمانيــة لشــراء 
ــاه  ــة ومي ــات الطاق ــع متطلب ــي تجمي ــاه ف ــة والمي الطاق
لهــم  المرخــص  الكهربــاء  بمــزودي  الخاصــة  التحليــة 
ودوائــر الميــاه، والشــراء االقتصــادي بالجملــة لمتطلبــات 
الطاقــة وميــاه التحليــة مــن محطــات اإلنتــاج المربوطــة 
بشــبكة الكهربــاء الرئيســية )MIS( وشــبكات الميــاه. 
ــة  ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــن الش ــر م ــب األم ويتطل
والميــاه التأكــد مــن توفيــر مصــادر كافيــة إلنتــاج الطاقــة 
ــاء  ــد الكهرب ــركات تزوي ــات ش ــاء بطلب ــة والوف الكهربائي
المرخــص لهــا وحيثمــا كان ذلــك مفيــدا، كمــا تقــوم 
احتياجــات  لتلبيــة  المحــاة  الميــاه  بشــراء  الشــركة 

المشــتركة، وتقــوم  الميــاه  الميــاه فــي مرافــق  دوائــر 
بنــاء  بذاتهــا  المحــاة  الميــاه  كذلــك بشــراء منشــآت 
علــى توجيهــات الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه وفقــا 

ــاع. ــون القط ــن قان ــادة )٧8( م للم

الطلب على الكهرباء
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تقــوم 
ــك  ــي ذل ــا ف ــبكة، بم ــتوى الش ــى مس ــب عل ــم الطل بتقيي
أحمــال  مســتوى  مــع  والتوزيــع  النقــل  شــبكتي  فاقــد 
ــركة  ــوم الش ــج تق ــذا النه ــايرة ه ــتهلكين. ولمس المس
بتقييــم ناتــج محطــات إنتــاج الكهربــاء فــي نقــاط توصيــل 
األحمــال بالشــبكة، مــع اســتبعاد االســتهاك الداخلــي 
 .  1 بالمحطــة  المســاعدة  األنظمــة  لتشــغيل  للطاقــة 
وتتبــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مقاربــة 
مماثلــة عنــد تقديــر الطلــب علــى الميــاه، وناتــج محطــات 
فــي  المســاعدة  األنظمــة  واســتهاك  الميــاه،  تحليــة 
ــاه  ــة المي ــاء وتحلي ــاج الكهرب ــوم بإنت ــي تق ــات الت المحط

ــًا. مع

الطلب التاريخي
الشــبكة  فــي  الكهربــاء  علــى  الطلــب  معــدل  ارتفــع 
الرئيســية بشــكل معتــدل فــي عــام 2016 م إذا مــا قــورن 
بالســنوات الســابقة. وقــد ارتفعــت ذروة الطلــب بنســبة 
تبلــغ حوالــي 6.4 ٪ لتصــل إلــى )5920( ميجــا وات، فــي حيــن 
أي   ٪  3.9 حوالــي  تبلــغ  بنســبة  الطلــب  متوســط  ارتفــع 
ــاعة  ــراوات س ــادل 29.5 تي ــا يع ــو م ــاوات )وه )3364( ميج

ــة(. ــن الطاق م
أن  يتبيــن  الماضيــة،  الســبع  الســنوات  إلــى  وبالرجــوع   
ــبكة  ــي الش ــت ف ــد ارتفع ــاء ق ــى الكهرب ــب عل ذروة الطل
حوالــي  تبلــغ  متوســطة  ســنوية  بنســبة  الرئيســية 
٧.5٪ مــن )3613( ميجــاوات فــي عــام 2010 م إلــى )5920( 
ميجــاوات فــي عــام 2016 م. كمــا أن اســتهاك الطاقــة 
)و متوســط الطلــب( قــد ارتفــع بنســبة تبلــغ حوالــي ٪8.9 
ســنويًا خــال الفتــرة نفســها. ويوضــح معــدل النمــو فــي 
الســنة المفــردة وجــود تبايــن كبيــر ، وذلــك بتأثيــر كبيــر 
مــن الطقــس والنمــو االقتصــادي: وقــد تراوحــت ذروة 
إلــى نســبة  بلغــت ٪0.9  بيــن نســبة منخفضــة  الطلــب 

مرتفعــة وصلــت إلــى ٪15.6.
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Figure ١   Historical Electricity Demand  - MIS  

1.1  الشبكة الرئيسية

ــم  ــة، تت ــام الطاق ــات نظ ــور عملي ــن منظ ــك، م ــع ذل ــتهلكين. وم ــب المس ــاء بطل ــة للوف ــاج المطلوب ــدادات اإلنت ــط إم ــة تخطي ــن معادل ــة تضم ــذه المقارب 1 ه

ــي  ــأن »إجمال ــا ب ــاء. علم ــد الكهرب ــات تولي ــوالت ومحط ــات المح ــي محط ــودة ف ــدادات الموج ــع الع ــة وض ــن نقط ــج ع ــاء والنات ــى الكهرب ــب عل ــة  الطل مراقب
الطلــب« بالشــبكة فــي أي وقــت هــو الناتــج الــذي يتــم قياســه بالعــدادات فــي جميــع محطــات اإلنتــاج، بالرغــم مــن أنــه يجــب اســتهاك جــزء مــن ناتــج المحطــة 
فــي تشــغيل األنظمــة المســاعدة بالمحطــة علمــا بــأن ذروة الطلــب بالشــبكة هــي عبــارة عــن صافــي اســتهاك المعــدات المســاعدة والتصديــر إلــى شــبكات 
ــر كميــة  ــة يجــب تقدي أخــرى. وال يتــم قيــاس اســتهاك األنظمــة المســاعدة بالمحطــة فــي الســاعة بشــكل مباشــر فــي بعــض المحطــات وفــي هــذه الحال

االســتهاك ووفقــا لذلــك فقــد
تكون هناك اختافات بين تقارير ذروة الطلب حيث أن ذلك يعتمد على كيفية وضع تقديرات استهاك المعدات المساعدة في كل محطة على حدة.
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ويوضح الشكل 1 النمو في ذروة  الطلب ومتوسطه في الشبكة الرئيسية من 2005 إلى 2016.

 )MIS( الشكل ١  الطلب التاريخي على الكهرباء - الشبكة الرئيسية

تقديرات الطلب
قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بإعــداد تقديراتهــا بشــأن الطلــب علــى الكهربــاء علــى مــدى الســنوات 
الســبع علــى أســاس اآلتــي: )1( التحليــات الكميــة للتأثيــرات المناخيــة واالقتصــاد الكلــي. )2( التشــاور مــع شــركات توزيــع 
ــو  ــات النم ــار اتجاه ــي االعتب ــع ف ــرى، )3( الوض ــة الكب ــركات الصناعي ــل الش ــة مث ــات المعني ــن الجه ــا م ــاء وغيره الكهرب

التاريخــي و )4( تقييــم التقديــرات الســابقة بالمقارنــة مــع إجمالــي اإلنتــاج الفعلــي
ــي  ــب ه ــد ذروة الطل ــه. وتع ــب وذروت ــط الطل ــة ومتوس ــة اإلجمالي ــات الطاق ــن متطلب ــرات كل م ــذه التقدي ــي ه  وتغط
األكثــر ماءمــة لغــرض تقييــم متطلبــات الســعة. وتعــد تقديــرات الطاقــة ضروريــة لتأميــن متطلبــات الوقــود الــازم 

ــاء. ــاج الكهرب إلنت
 وتســتمد التوقعــات أساســا مــن ســيناريوهات النمــو االقتصــادي في الســلطنة.  وبُنيــت التقديــرات من نتائــج التحليات 
ــع،  ــركات التوزي ــق ش ــًا لمناط ــة “ وفق ــس” كلي ــى أس ــا عل ــم تقييمه ــي يت ــع، والت ــبكة التوزي ــي ش ــب ف ــة للطل المنفصل
ــتهلكين  ــاس مس ــى أس ــا عل ــم تقييمه ــي يت ــل والت ــبكة النق ــرة بش ــة مباش ــة والموصول ــة بالجمل ــال المعين واألحم
محدديــن.  ويتكــون الطلــب علــى شــبكة التوزيــع بشــكل أساســي مــن القطــاع الســكني والخدمــي )بمــا فــي ذلــك 
المبانــي الحكوميــة والتجاريــة والمرافــق الســياحية( والطلــب مــن الصناعــات الصغيــرة والكبيــرة فــي جميــع المناطــق 

التــي تغطيهــا الشــبكة الرئيســية.
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Figure ١   Historical Electricity Demand  - MIS  

معدل ٢٠٠5٢٠٠6٢٠٠٧٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١4٢٠١5٢٠١6
النمو )٪(

الطلب التاريخي
متوسط الطلب 

1،2401،3291،4301،6461،8592،0282،2852،5992،6842،8453،23٧3،364)ميجا وات(

9.6٪3.9٪13.8٪6.0٪3.3٪13.8٪12.7٪9.1٪12.9٪15.1٪7.6٪7.2٪النمو )٪(
ذروة الطلب )ميجا 

2،4352،5442،6823،1003،5813،6134،0004،4554،6345،04٧5،5655،920وات(

8.5٪6.4٪10.3٪8.9٪4.0٪11.4٪10.7٪0.9٪15.5٪15.6٪5.4٪4.5٪ النمو )٪(
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 إن النمــو فــي طلــب األحمــال الكبيــرة جــداً )مشــاريع 
تضــم  عمومــًا(  الكبيــرة  والصناعــات  التحتيــة  البنيــة 
المنشــآت  فــي  والتوســع  الجديــدة  المشــاريع  كا مــن 
الصناعيــة القائمــة. وتتركــز المشــاريع الصناعيــة بشــكل 
ــار  ــة صح ــي ومنطق ــار الصناع ــاء صح ــول مين ــي ح أساس
الحــرة. وتشــمل مشــاريع البنيــة األساســية علــى ســبيل 
بذاتهــا  المســتقلة   الميــاه  تحليــة  محطــات  المثــال، 

والمطــارات.
ويوضــح الشــكل )2( ملخصــًا للتقديــرات فــي شــكل مدى 
الحالــة  لســيناريوهات”  وفــق  الطلــب  توقعــات  يمثــل 
الطلــب  وبينهمــا  المرتفعــة“  و“الحالــة  المنخفضــة“، 

المتوقــع.
الكهربــاء  علــى  الطلــب  لنمــو  الثــاث  الحــاالت  ترتبــط 
بتوقعــات النمــو االقتصــادي للســلطنة، وتحديــداً باتجــاه 
النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي. منــذ هبــوط أســعار 
النفــط فــي عامــي 2014 و2015، تباطــأ النمــو االقتصــادي. 
ومــن المتوقــع أن يكــون لذلــك أثــر مســتمر نســبيًا علــى 
نمــو الطلــب علــى الكهربــاء. وبمجــرد أن ينتعــش النمــو 
االقتصــادي مــرًة أخــرى، فــإن معــدل نمــو الطلــب علــى 
الكهربــاء ســوف يتبعــه، علــى الرغــم مــن احتمــال حــدوث 
تأخيــر. وقــد كان هــذا هــو االتجــاه الــذي لوحظ خــال دورات 

ــابقة. ــال الس األعم
نمــوا  المتوقــع  األساســي  الطلــب  ســيناريو  ويشــهد 
بنســبة ٧٪ ســنويا فــي الطلــب علــى الطاقــة )أي متوســط 
ــدل  ــب بمع ــزداد ذروة الطل ــع أن ت ــن المتوق ــب(. وم الطل
ســنوي قــدره 6٪ ســنويا، مــن 5920 ميجــاوات فــي عــام 
2016 إلــى 8960 ميجــاوات بحلــول عام 2023. ومــن المتوقع 
أن تنمــو ذروة الطلــب بمعــدل أقــل مــن إجمالــي  الطلــب 
علــى الطاقــة بســبب إدخــال تعريفــات التكلفــة العاكســة 
والصناعييــن  والحكومييــن  التجارييــن  للمســتهلكين 
الكبــار فــي عــام 201٧. إن التعريفــات للتكاليــف العاكســة 
تمثيــًا  أكثــر  التعريفــة  تكــون  حيــث  زمنيــا،  متفاوتــة 
المختلفــة  الفتــرات  فــي  لإلمــدادات  الفعليــة  للتكلفــة 
خــال  التكاليــف  ارتفــاع  ماحظــة  مــع  الســنة،  خــال 
خــال  التكاليــف  وانخفــاض  والصيــف،  الــذروة  فتــرات 
فتــرات مــا بعــد الــذروة والشــتاء. ومــن المتوقــع أن يقــوم 
ــتجابة  ــتهاكهم اس ــل اس ــار بتحوي ــاء الكب ــض العم بع

للتعريفــة الجديــدة.
ــات  ــك التوقع ــن تل ــل م ــع أق ــب المتوق ــات الطل إن توقع
فــي بيــان الســنوات الســبع الســابق )اإلصــدار 10(، وذلــك 
بســبب التوقعــات الحاليــة للنمــو االقتصــادي. ويفتــرض 
هــذا الســيناريو نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن حوالــي 
2.6٪ فــي عــام 201٧، ليرتفــع إلــى حوالــي 3٪ عــن الفتــرة 
المتبقيــة مــن الفتــرة المتوقعــة عــام 2023. ويتســق هــذا 
ــة  ــية للتنمي ــة الخمس ــة الحكوم ــع خط ــام م ــكل ع بش
حتــى عــام 2020. هــذا التوقــع لمــدة ســبع ســنوات هــو 
الناتــج  نمــو  معــدل  متوســط  مــن  قليــا  أقــل  فقــط 
المحلــي اإلجمالــي مــن 2009 إلــى 2016، والــذي كان حوالــي 

.٪3.2

 ويتوقــع ســيناريو الطلــب فــي »الحالــة المنخفضــة« نمــو 
الطلــب  ذروة  ونمــو   ،٪6 بنســبة  الطاقــة  علــى  الطلــب 
ــاوات  ــن 5920 ميج ــط( م ــي المتوس ــنويا )ف ــبة 5٪ س بنس
ــد  ــك بع ــي ذل ــام 2023. ويأت ــي ع ــى 8310 ف ــام 2016 إل ــي ع ف
ســيناريو  مــن  إعتــدااًل  أكثــر  اقتصــادي  نمــو  افتــراض 
الطلــب المتوقــع، بنحــو 2.1٪ مــن نمــو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي. ويتســق ذلــك مــع التوقعــات األخيــرة لنمــو 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســلطنة التــي أعدهــا صنــدوق 

النقــد الدولــي والبنــك الدولــي.
ــو  ــة« نم ــة المرتفع ــي »الحال ــب ف ــيناريو الطل ــع س  ويتوق
ــي  ــا وات ف ــى 10020 ميج ــنويا إل ــبة 8٪ س ــب بنس ذروة الطل
ســنويًا.   ٪9 الطاقــة   نمــو  معــدل  ليكــون   .2023 عــام 
المرتفعــة للنمــو مــع نمــو  المعــدالت  وتتوافــق هــذه 
اقــوى للناتــج المحلــي اإلجمالــي بنحــو 4٪ ســنويا بحلــول 
ــادة  عــام 2020 ومــا بعدهــا. وســيكون ذلــك مشــابهًا للزي
الســابقة فــي دورة األعمــال، مثــل فتــرة الســنوات الســبع 

ــام 2011. ــبقت ع ــي س الت
مرجعيــة  ســيناريوهات  هــي  الثاثــة  الطلــب  توقعــات 
بافتــراض الظــروف الجويــة الطبيعيــة. وقــد يحــدث ســوء 
ــد  ــل أن تزي ــن  المحتم ــنة، وم ــي أي س ــة ف ــوال الجوي باألح
ــل ذروة  ــا وات مقاب ــى 400 ميج ــب إل ــض ذروة الطل أو تنخف
الطلــب المتوقعــة. وال تظهــر هــذه التقلبــات المحتملــة 
فــي تقديــرات إجمالــي الطلــب، ألنهــا ال تؤثــر علــى منحنــى 
الســنوات القادمــة. لكنهــا تؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تقييــم 

ــعة. ــات الس متطلب

IPP الكامل

1.1  الشبكة الرئيسية
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Figure ٢  Electricity Demand المتوقعs –  MIS  
ميجاوات 

الفعلي  
معدل النمو ٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣

)٪(
الطلب المتوقع

٧٪٣،٣64٣،58٠٣،9٠٠4،٣6٠4،6٧٠4،94٠5،٢٢٠5،48٠متوسط الطلب )ميجاوات(
5٪2،9803،0903،2303،4303،6203،8304،0٧04،320حموالت التوزيع

1٧٪3834906٧09301،0501،1101،1501،160حموالت التوصيل المباشر
٧٪٣٠٣١٣4٣84١4٣4648الطاقة السنوية )تيراوات/ساعة(

6٪5،9٢٠6،٠6٠6،55٠٧،١6٠٧،58٠8،٠٧٠8،5٢٠8،96٠ذروة الطلب )ميجاوات(
التغير من البيان السابق 2016- 2022 

---1،009-748-504-310-214-35169)ميجاوات(

الطلب - الحالة المنخفضة
6٪٣،٣64٣،49٠٣،6٧٠٣،85٠4،٢١٠4،4٧٠4،٧٢٠4،9١٠متوسط الطلب )ميجاوات(

4٪2،9803،0٧03،1503،2403،3903،5٧03،٧503،930حموالت التوزيع
14٪3834205206108209009٧0980حموالت التوصيل المباشر

6٪٣٠٣١٣٢٣4٣٧٣94١4٣الطاقة السنوية )تيراوات/ساعة(
5٪5،9٢٠5،86٠6،٢٢٠6،69٠٧،١5٠٧،58٠٧،95٠8،٣١٠ذروة الطلب )ميجاوات(

التغير من البيان السابق 2016- 2022 
---316-3516523314312775)ميجاوات(

الطلب - الحالة المرتفعة
9٪٣،٣64٣،8١٠4،٣٢٠4،8٠٠5،١5٠5،4٧٠5،8١٠6،١6٠متوسط الطلب )ميجاوات(

٧٪2،9803،1903،3603،5803،8604،1204،4204،٧50حموالت التوزيع
20٪3836209601،2201،2901،3501،3901،410حموالت التوصيل المباشر

9٪٣٠٣٣٣84٢45485١54الطاقة السنوية )تيراوات/ساعة(
8٪5،9٢٠6،٣8٠٧،١٠٠٧،٧١٠8،٢٧٠8،8٢٠9،4٢٠١٠،٠٢٠ذروة الطلب )ميجاوات(

التغير من البيان السابق 2016- 2022 
---1،616-1،360-1،031-820-516-35519)ميجاوات(
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IPP 3 بركاء

 التبادل التجاري وتقاسم االحتياطي في
الشبكات المربوطة

شــبكة  مــع  مربوطــة  الرئيســية  الكهربــاء  شــبكة 
فــي  عمــان  نفــط  تنميــة  بشــركة  الخاصــة  الكهربــاء 
نــزوى عــن طريــق خــط )132 كيلــو فولــت( ومــع نظــام 
ــط  ــال خ ــن خ ــة م ــي محض ــي ف ــو ظب ــارة أب ــاء بإم الكهرب
)220 كيلــو فولــت( ويتيــح الربــط بيــن اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة وســلطنة عمــان إمكانيــة الوصــول إلــى أنظمــة 
الطاقــة فــي جميــع الــدول األعضــاء فــي هيئــة الربــط لدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي. وتوفــر هــذه الترابطــات فوائد 
تشــغيلية موثــوق بهــا مــن خــال تقاســم احتياطيــات 
توليــد الكهربــاء، وإمكانيــات التــداول االقتصــادي. وتعمــل 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه عــن كثــب 
ــس  ــركة دول مجل ــان وش ــط عم ــة نف ــركة تنمي ــع ش م
التجــاري  التــداول  ترتيبــات  لتمكيــن  الخليجــي  التعــاون 
فــي  الحاليــة  الطلــب  تقديــرات  بــأن  علمــًا  المجدولــة. 
الشــبكة الرئيســية ال تتضمــن تصديــر أو اســتيراد الطاقــة، 
بالشــبكة  المحليــة للطلــب  التقديــرات  وتمثــل فقــط 

الرئيســية.

 مصادر إنتاج الطاقة 
الكهربائية

مصادر الطاقة الكهربائية
حتــى يتســنى تلبيــة الطلــب علــى الكهربــاء بالشــبكة 
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تقــوم  الرئيســية، 
والميــاه بشــراء الطاقــة مــن عــدة مصــادر مــن خــال 
الطاقــة  لشــراء  واتفاقيــات  الطاقــة،  لشــراء  اتفاقيــات 
والميــاه وغيــر ذلــك مــن االتفاقيــات المماثلــة.  علمــا بــأن 
التــي تحصــل بموجبهــا الشــركة  التعاقديــة  الترتيبــات 
مؤكــدة،  ســعة  إلــى  تصنيفهــا  تــم  قــد  الطاقــة  علــى 
وطاقــة  مؤكــدة،  غيــر  وســعة  االحتياطــي،  وتقاســم 
فقــط. وتســتخدم هــذه المصطلحــات ألغــراض تخطيــط 

التوليــد. 
الطاقــة  إنتــاج  محطــات  جميــع  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
بالشــبكة  المرتبطــة  الميــاه(  )وتحليــة  الكهربائيــة 
الرئيســية ملتزمــة تعاقديــًا بتوفيــر ســعة إنتــاج محــددة 
الطلــب، ويتــم نقلهــا عــن طريــق  )بالميجــاوات( عنــد 
علــى  وللحفــاظ  الكهربــاء،  لنقــل  العمانيــة  الشــركة 
مســتوى محــدد مــن الســعة اإلنتاجيــة. وهــذه العقــود 
هــي عقــود لتوفيــر ســعة مؤكــدة، ويمكــن تعريفهــا أيضــا 
المؤقــت  اإلنتــاج  أن  كمــا  عليهــا“  المتعاقــد  ”بالســعة 

ينتمــي أيضــا إلــى هــذه المجموعــة مــن العقــود.
 تقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــراء 
الطاقــة مــن عــدد مــن المصــادر المختلفــة فــي حالــة 
عــدم توفيــر الســعات المتعاقــد عليهــا مســتوى كاف 
مــن الســعات المؤكــة لتغطيــة الطلــب. ويمكــن تعريــف 
ــدة“.  ــر مؤك ــادر غي ــي” بمص ــكل إجمال ــادر بش ــذه المص ه
ــع  ــي م ــم االحتياط ــات تقاس ــًا )1( ترتيب ــمل حالي ــي تش وه
ــط و )2(  ــات الرب ــال اتفاق ــن خ ــرى م ــة األخ ــة الطاق أنظم
تبــادل الطاقــة / مشــتريات الطاقــة المشــاريع الصناعيــة 
هــذه  تســتخدم  حيــث  ذاتيــة،  الطاقــة  توليــد  مرافــق 
ــل  ــي مث ــي. ف ــداد الذات ــة  لإلم ــا الخاص ــاريع مولداته المش
بتوفيــر ســعة محــددة  االلتــزام  يتــم  الحــاالت ال  هــذه 
للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، والســعة 
لشــراء  العمانيــة  للشــركة  يمكــن  التــي  المتوفــرة 
الطاقــة والميــاه اســتخدامها فــي أي وقــت معيــن تخضــع 
أواًل.   اآلخــر  الطــرف  الســتخدام  الازمــة  الســعة  لتوفــر 
وهــذه المصــادر يمكــن التعويــل عليهــا فــي الشــبكة 
الرئيســية، حيــث إن هــذه الســعة تكــون متاحــة وفقــا 
أثنــاء  أو  مســبقًا  عليهــا  االتفــاق  يتــم  زمنيــة  لجــداول 

األحــداث الطارئــة.
كمــا تتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
)الســيما  للطاقــة  متجــددة  مصــادر  لديهــا  يكــون  أن 
الطاقــة الكهروضوئيــة والريــاح( التــي تســهم فــي نظــام 
لطبيعتهــا  ونظــرا  القريــب.  المســتقبل  فــي  الطاقــة 
بالطاقــة،  الشــبكة  لتزويــد  القابلــة  وغيــر  المتقطعــة 

1.1  الشبكة الرئيسية
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بيان 7 سنوات

إصدار 2017 - 2023

اسم ال )أ(
اسم ال كما ورد في البيان 
السابق لمدة ٧ سنوات )أ(

السعة المتعاقد 

عليها )ب(
نوع 

التعاقد
مالك 

المحطة
حالة 

تاريخ نهاية نوع المحطةالمحطة
الخدمة

 الكامل 
 IPP

2٧1 الكامل
ميجاوات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة الكامل 
للطاقة 

)ش.م.ع.ع(
تعمل

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المفتوحة

201٧ تعمل بالغاز الطبيعي
)زيت الوقود السائل كاحتياطي(

  بركاء 
    IWPP

بركاء 1 / محطة 
بركاء إلنتاج 

الطاقة الكهربائية 
وتحلية المياه 

 42٧
ميجا وات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية 

والمياه

اكوا باور بركاء 
تعمل)ش.م.ع.ع(

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المركبة

2018 تعمل بالغاز الطبيعي
)زيت الوقود السائل كاحتياطي(

 بركاء 2   
IWPP

بركاء 2 / محطة 
إلنتاج الطاقة 

الكهربائية 
وتحلية المياه

 6٧٧
ميجاوات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية 

والمياه

شركة أس 
أم إن بركاء 

للطاقة 
)ش.م.ع.ع(

تعمل

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المركبة

2024 تعمل بالغاز الطبيعي
)زيت الوقود السائل كاحتياطي(

 بركاء 3  
 IPP

٧41   بركاء 3
ميجا وات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة 
السوادي 
للطاقة 

)ش.م.ع.ع(
تعمل

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المركبة

2028 تعمل بالغاز الطبيعي
زيت الوقود السائل كوقود 

ثانوي واحتياطي

فإنهــا تنــدرج حاليــًا تحــت فئــة المــوارد غيــر المؤكــدة. ومــع ذلــك، فبمجــرد تشــغيلها، قــد يســاهم اداؤهــا فــي متطلبــات 
ذروة الطلــب التــي مــن شــأنها أن تبــرر مســاهمة الســعة الــذي قــد يتــم اســتخدامه كجــزء مــن خطــط توســعة الســعة 

للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن أجــل الوفــاء بااللتزامــات القياســية الواقعيــة للتشــغيل.
باإلضافــة إلــى المصــادر المتعاقــد عليهــا حاليــًا ، فــإن هنــاك ”مصــادر محتمــل التعاقــد عليهــا“ تضعهــا الشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه فــي االعتبــار. علــى ســبيل المثــال، محطــات الطاقــة المتعاقــد معهــا حاليــًا، والتــي تنتهــي 
اتفاقيــات شــراء الطاقــة معهــا خــال فتــرة الســنوات الســبع الحاليــة، هــي مصــادر محتملــة بعــد انتهــاء عقودهــا بحيــث 
يعــرض عليهــا إعــادة التعاقــد مــع مراعــاة موافقــة الجهــات الرقابيــة. وتتضمــن هــذه الفئــة أيضــا المصــادر التــي تخضــع 

حاليــًا للتقييــم أو التــي تــم البــدء فــي إجــراءات طــرح مناقصــات بشــأنها إال أنهــا لــم تســتكمل بعــد.

السعة المتعاقد عليها
تضــم محفظــة الســعة التــي تعاقــدت عليهــا الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي الشــبكة الرئيســية ثــاث 

عشــرةاتفاقية لشــراء الطاقــة )والميــاه(. يمكــن االطــاع علــى موجــز لهــذه الســعات المتعاقــد عليهــا فــي الجــدول 1.

الجدول ١  تفاصيل اتفاقيات شراء الطاقة و)المياه( بالشبكة الرئيسية

 الغبرة   
IWPP

الغبرة  / محطة 
الغبرة للطاقة 

الكهربائية 
وتحلية المياه/ 
محطة الغبرة 
لتحلية المياه

 430
ميجاواتج

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية 

والمياه

شركة الغبرة 
للطاقة 

وتحلية المياه 
)ش.م.ع.م(

تعمل

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المفتوحة / بخار

2018
زيت الوقود كوقود ثانوي 

واحتياطي

IPP  1،509 عبري عبري
ميجاوات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة 
الظاهرة لتوليد 

الكهرباء
قيد التشييد

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المركبة

2034 تعمل بالغاز الطبيعي
)زيت الوقود السائل كاحتياطي(

IPP  254 منح منح
ميجاوات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة 
المتحدة 
للطاقة 

)ش.م.ع.ع(
تعمل

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المفتوحة

2020 تعمل بالغاز الطبيعي
)زيت الوقود السائل كاحتياطي(

 الرسيل 
 IPP

665 الرسيل
ميجاوات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة الرسيل 
للطاقة 

)ش.م.ع.ع(
تعمل

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المفتوحة

2022 تعمل بالغاز الطبيعي
)زيت الوقود السائل كاحتياطي(
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IPP  صحار 
صحار 1 / محطة 

صحار 1 إلنتاج 
الطاقة الكهربائية 

وتحلية المياه

 585
ميجاوات 

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية 

والمياه

شركة صحار 
للطاقة 

)ش.م.ع.ع(
تعمل

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المركبة

2022 تعمل بالغاز الطبيعي
)زيت الوقود السائل كاحتياطي(

 صحار 2  
IPP

٧41 صحار 2
ميجاوات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة الباطنة 
للطاقة 

)ش.م.ع.ع(
تعمل

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المركبة

2028 تعمل بالغاز الطبيعي
زيت الوقود السائل كوقود 

ثانوي واحتياطي

 صحار 4  
IPP

1٧10 صحار 4
ميجاوات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة كهرباء 
قيد التشييدشناص

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المركبة

2034 تعمل بالغاز الطبيعي
)زيت الوقود السائل كاحتياطي(

IPP   2000 صور صور
ميجاوات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة العنقاء 
للطاقة 

)ش.م.ع.ع(
تعمل

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المركبة

2029 تعمل بالغاز الطبيعي
)زيت الوقود السائل كاحتياطي(

 وادي الجزي 
 IPP

325 وادي الجزي
ميجاوات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة وادي 
الجزي للطاقة 

)ش.م.ع.ع(
تعمل

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المفتوحة

2018 تعمل بالغاز الطبيعي
)زيت الوقود السائل كاحتياطي(

ملخــص ســعات التوليــد المتوقــع توفيرهــا مــن العقــود فــي الفتــرة 201٧- 2023 موضحــة فــي الشــكل 3 الــذي يوضــح 
إجمالــي الســعات المتعاقــد عليهــا 689٧ ميجــاوات فــي عــام 201٧م لترتفــع إلــى 8944 ميجــاوات فــي عــام  2019 م قبــل 

اإلنخفــاض إلــى ٧394 ميجــاوات فــي عــام 2022م 
. ويعــزى االنخفــاض المتوقــع فــي الســعة التعاقديــة إلــى عــدد مــن العقــود المنتهيــة الصاحيــة خــال هــذه الفتــرة كمــا 

هــو مفصــل فــي التطــورات الرئيســية التاليــة:

أ مــن أجــل تجنــب الخلــط فــي تســمية المشــاريع، قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتعديــل أســماء المشــاريع كمــا هــو مبيــن فــي منشــورات 

ــد الموقــع بعــد  بيــان الســنوات الســبع الســابقة باســتخدام منهجيــة موحــدة للتســمية وتعييــن أســماء المشــاريع وفقــا لمــا يلــي: 1( حيــث لــم يتــم تحدي
]اســم الشــبكة، الطاقــة الكهربائيــة / الميــاه / الطاقــة الكهربائيــة والميــاه، ســنة التشــغيل [، 2( حيــث تــم تحديــد الموقــع ]اســم المنطقــة، رقــم المشــروع، 
مشــروع مســتقل إلنتــاج الكهربــاء / مشــروع مســتقل إلنتــاج الميــاه/ مشــروع مســتقل إلنتــاج الكهربــاء والميــاه[. ويوضــح هــذان العمــودان أســماء المشــاريع 

كمــا ســيتم اإلشــارة إليهــا فــي هــذه ااإلصــدارات )والمســتقبلية(، وتســمية المشــاريع كمــا وردت فــي ااإلصــدارات الســابقة.
ب يتــم عــرض الســعات المتعاقــد عليهــا اعتبــارا مــن صيــف 2014، فــي درجــة حــرارة 50 درجــة مئويــة. الســعات المتعاقــد عليهــا يتــم تســجيلها علــى أنهــا صافــي 

مــن اســتهاك المحطــات المســاعدة باســتثناء محطــة الغبــرة IWPP، والرســيل IPP، ووادي الجــزي IPP والتــي تــم التعاقــد عليهــا بســعة إجماليــة. وتظهــر 
ســعات المحطــات فــي محتــوى آخــر مــن هــذا التقريــر، بســعات تــم تقييمهــا عنــد عنــد 45 درجــة مئويــة، وهــو مــا يتماشــى مــع ظــروف ذروة الطلــب، وصافــي 

الناتــج بــدال مــن الناتــج اإلجمالــي.
ج قد أخرجت الوحدات )التوربينة الغازية 11 والتوربينة البخارية 4( في محطة الغبرة IWPP من الخدمة قبل صيف 2014.

د ســيتم نقــل مشــروع منــح IPP مــن الشــركة المتحــدة للطاقــة إلــى الحكومــة فــي أبريــل 2020، وذلــك بســبب المشــروع الجــاري تطويــره بموجــب نمــوذج 

“البنــاء و التملــك والتشــغيل - النقــل”.

ــًا  ــا حالي ــد عليه ــعة المتعاق ــغ الس ــرة IWPP: تبل الغب  ·
ميجــاوات   340 إلــى  تنخفــض  وســوف  ميجــاوات.   405
أبريــل  فــي  البخاريــة  التوربينــات  إيقــاف  يتــم  عندمــا 
2018، وســيتم إيقــاف جميــع الوحــدات المتبقيــة فــي 30 

.2018 ســبتمبر 

حاليــا  عليهــا  المتعاقــد  الســعة   :IPP الجــزي  وادي    ·
ــة  ــا المحط ــم إيقاف ــرر أن يت ــن المق ــاوات. وم 326 ميج

فــي 30 ســبتمبر 2018.

الكامــل IPP: وقــد انتهــت الشــركة العمانيــة لشــراء   ·
ــل  ــروع الكام ــع مش ــاوض م ــن التف ــاه م ــة والمي الطاق
الحكومــة  موافقــة  علــى  للحصــول  وتســعى   IPP

 280 بســعة   2021 ديســمبر   31 حتــى  العقــد  لتمديــد 
ــة   ــة متاح ــون المحط ــع أن تك ــن المتوق ــاوات. وم ميج

لتمديــد آخــر للعقــد بعــد عــام 2021.

بــركاء IWPP: وقــد انتهــت الشــركة العمانيــة لشــراء   ·
الطاقــة والميــاه مــن التفــاوض مــع مشــروع بــركاء 
الحكومــة  موافقــة  علــى  للحصــول  وتســعى   ،IWPP
علــى تمديــد العقــد مــن أبريــل 2018 إلــى 31 ديســمبر 
ســعة  الجديــد  االتفــاق  يوفــر  أن  المتوقــع  ومــن   2021
تعاقديــة تبلــغ 388 ميجــاوات خــال التشــغيل العــادي 
للتوربينــات الغازيــة ذات الــدورة المركبــة بــدون وحــدات 
التحليــة بالتبخيــر الومضــي متعــدد المراحــل )تقنيــة 
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Figure ٣  Contracted Capacity –  MIS  
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لتحليــة الميــاه( إلنتــاج الميــاه.  ومــن المتوقــع أن تكــون 
ــام 2021. ــد ع ــد بع ــر للعق ــد آخ ــة  لتمدي ــة متاح المحط

منــح IPP: تنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة فــي أبريــل   ·
2020، حيــث يتــم نقــل ملكيــة المحطــة إلــى الحكومــة. 
ــة  ــاج الطاق ــح IPP إلنت ــروع من ــى أن مش ــك إل ــع ذل ويرج
الكهربائيــة يجــري تطويــره بموجــب نمــوذج »البنــاء 
الشــركة  وتخطــط  النقــل«.   - والتشــغيل  التملــك  و 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمناقصــة تنافســية 
ــب  ــل بموج ــة العم ــل مواصل ــن أج ــل م ــذا األص ــع ه لبي
المتعاقــد  .الســعة  الطاقــة  لشــراء  جديــدة  اتفاقيــة 

عليهــا هــي 264 ميجــاوات.

عبــري IPP: يتــم إنشــاء المحطــة حاليــًا ومــن المقــرر   ·
أولــي  بشــكل  الكهربائيــة  الطاقــة  تشــغيل  يتــم  أن 
ــر 2018  ــى أكتوب بســعة تبلــغ 940 ميجــاوات مــن أبريــل إل

والســعة الكاملــة  ميجــاوات مــن 1 أبريــل 2019.

ومــن  حاليــًا،  المحطــة  إنشــاء  يتــم   :IPP  4 صحــار   ·
الكاملــة   اإلنتاجيــة  الســعة  يتــم تشــغيل  أن  المقــرر 

.2019 ينايــر   1 مــن  ميجــاوات   1٧08

الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة  ســتنتهي   :IWPP صحــار    ·

تكــون  أن  المتوقــع  مــن   .2022 مــارس  فــي  والميــاه 
المحطــة متاحــة للتعاقــد تحــت اتفاقيــة جديدة لشــراء 
الطاقــة والميــاه، علــى الرغــم مــن أنــه يحتمــل أن يكون 
تحــت آليــة  تشــغيل الطاقــة فقــط علــى غــرار  مشــروع 

.IWPP بــركاء

الرســيل IPP: ســتنتهي اتفاقيــة شــراء الطاقــة فــي   ·
مــارس 2022. ومــن المتوقــع أن تكــون المحطــة متاحة 

للتعاقــد بموجــب اتفاقيــة جديــدة لشــراء الطاقــة.

وكمــا هــو مبيــن أعــاه، ســيصل عــدد مــن المحطــات إلــى 
نهايــة مــدة العقــد الحالــي فــي عامــي 2021 و2022. وســيتاح 
ســعاتهم  لتقديــم  الفرصــة  المشــاريع  هــذه  لمالكــي 
لشــراء  األجــل  طويلــة  جديــدة  باتفاقيــات  للتعاقــد 
الطاقــة فــي مناقصــة تنافســية، ومــن المتوقــع أن تطــرح 

ــام 201٧. ــي ع ف
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صافي ميجا وات أالسعات المتعاقد عليها
------- الكامل IPP ب

------435 بركاء IWPP ب

 IWPP 405340 الغبرة-----

IPP 326326 وادي الجزي-----
----264264264منح IPP ج

IPP 689689689689689 الرسيل--
IWPP 59٧59٧59٧59٧59٧ صحار--

IWPP 2 688688688688688688688 بركاء
IPP 2 ٧54٧54٧54٧54٧54٧54٧54 صحار

IPP 3 ٧54٧54٧54٧54٧54٧54٧54  بركاء
IPP 1،9851،9831،9821،9821،9821،9821،982 صور

IPP 9401،5081،5081،5081،5081،508- عبري
IPP  4 1،٧081،٧081،٧081،٧081،٧08-- صحار

6،89٧٧،٣٣58،9448،68٠8،68٠٧،٣94٧،٣94اإلجمالي
أ يتم تصنيف جميع السعات على أساس الصافي )أي بعد السماح باالستهاك اإلضافي داخل المحطات( عند درجة حرارة 45 درجة مئوية.

ب ال تزال تمديدات العقود حتى عام 2021 بانتظار الموافقة الحكومية.

ج ينتهي العقد المبرم مع المالك الحالي في نهاية عام 2020، وعندئذ يتم نقل ملكية المصنع إلى الحكومة.

السعة الغير المؤكدة المتعاقد عليها
باإلضافــة إلــى الســعة المتعاقــد عليهــا وفقــا لمــا تــم 
توضيحــه أعــاه، فقــد تعاقــدت الشــركة العمانيــة لشــراء 

الطاقــة والميــاه مــع مصــادر 
أخــرى للطاقــة بالشــبكة الرئيســية، بالرغــم مــن أن تلــك 
العقــود ال تمثــل التزامــًا بتوفيــر ســعة إنتــاج مؤكــدة وهــي 

: تشمل
خــط الربــط )220 كيلــو فولــت( مــع شــبكة كهربــاء أبــو   ·

ظبــي فــي محضــة.

خــط الربــط )132 كيلــو فولــت( مــع شــبكة كهربــاء   ·
نــزوى. شــركة تنميــة نفــط عمــان فــي 

فائــض إنتــاج الشــركات الصناعيــة )وأطــراف أخــرى( التــي   ·
لديهــا وحــدات توليــد خاصــة بهــا.

 بــدأ التشــغيل التجــاري لخــط الربــط )220 كيلــو فولــت( 
بيــن الشــبكة الرئيســية بعمــان وشــبكة كهربــاء أبــو 
ظبــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ عــام 2012 فــي 
ديســمبر 2014، أصبحــت ســلطنة عمــان عضــواً هيئــة 
أنظمــة  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  ولهــا  الخليجــي،  الربــط 
الطاقــة لــدى ااألعضــاء الخمســة األخريــن عبــر خــط الربــط 
. وتشــمل مزايــا الربــط دعمــًا ثابتــًا أثنــاء حــاالت الطــوارئ، 
ــن  ــيق كل م ــاء وتنس ــارة الكهرب ــة لتج ــرص المتاح والف

احتياطيــات التخطيــط واالحتياطيــات التشــغيلية.
نقــل  يمكنــه  الدائــرة  ثنائــي  الحالــي  الخــط  بــأن  علمــا   
حوالــي )400( ميجــاوات مــن الطاقــة الكهربائيــة. الخــط 
قــادر مــن الناحيــة الفنيــة علــى توصيــل أحمــال تصــل 

ــط  ــر خ ــد وف ــوارئ. وق ــاالت الط ــي ح ــاوات ف ــى )800( ميج إل
الربــط احتياطيــات الطــوارئ فــي عــدد مــن المناســبات، 
ممــا أدى إلــى منــع انقطــاع التيــار الكهربائــي علــى الشــبكة 
ــم  ــة تنظي ــدت هيئ ــد اعتم ــام 2016، وق ــي ع ــية. ف الرئيس
الطاقــة  العمانيــة لشــراء  الشــركة  اعتمــاد  الكهربــاء، 
والميــاه مســاهمة خــط الربــط فــي حســاب االحتياطــي 
والتزاماتهــا  أدائهــا  ســجل  إلــى  اســتنادا  التخطيطــي، 
الدعــم  الخليجــي لتوفيــر  الربــط  التعاقديــة مــع هيئــة 

االحتياطــي.
فــي عــام 2016، أنجــزت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه صفقــة لتبــادل الطاقــة مــع شــركة أبــو ظبــي 
لنقــل الطاقــة. وقــد اســتوردت الشــركة العمانيــة لشــراء 
الــذروة  أشــهر  خــال  ميجــاوات   200 والميــاه  الطاقــة 
الصيفيــة فــي شــهري مايــو ويونيــو، وصــدرت 200 ميجــاوات 
خــال شــهري يوليــو وأغســطس. وقــد كان هــذا التبــادل 
ــاج  ــة اإلنت ــر تكلف ــة، توفي ــداول الطاق ــى ت ــًا عل ــًا ناجح دلي
و متطلبــات الغــاز للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

ــاه. والمي
الشــبكة الرئيســية مرتبطــة بنظــام الطاقــة بشــركة 
تنميــة نفــط عمــان فــي نــزوى عبــر خــط 132 كيلــو فولــت 
بســعة نقــل اســمية تبلــغ حوالــي 60 ميجــاوات. والغــرض 
ــي  ــم االحتياط ــم تقاس ــو دع ــط ه ــذا الرب ــن ه ــي م الرئيس
بيــن الشــبكة الرئيســية وشــركة تنميــة نفــط عمــان. 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  وتقــوم 
وشــركة توزيــع الكهربــاء وشــركة تنميــة نفــط عمــان 
البينــي  الربــط  ســعة  لتوســيع  مشــروع  بتقييــم  حاليــًا 

بشــكل كبيــر.
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لديهــا  التــي  الصناعيــة  المشــاريع  مــن  العديــد  ترتبــط 
وحــدات طاقــة مســتقلة موصولــة بالشــبكة الرئيســية، 
قبــل  مــن  شــرائها  ويمكــن  فائضــة  طاقــة  ولديهــا 
الشــركة   والميــاه.  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 
حيــث  لأللمنيــوم،  صحــار  شــركة  مــع  اتفاقيــة  لديهــا 
ــى  ــل إل ــا يص ــر م ــوم بتصدي ــار لأللمني ــركة صح ــوم ش تق
نفــس  وتســتورد  الصيــف،  اشــهر  خــال  ميجــاوات   180
ــة  ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــن الش ــة م ــة الطاق كمي
يتــم  لبرنامــج  وفقــا  الشــتاء  أشــهر  خــال  والميــاه 
وعمليــات  البرنامــج  هــذا  إدارة  وتتــم  ســنويا  تحديــده 
التشــغيل بمــا يضمــن موازنــة الطاقــة المصــدرة مــع 
الطاقــة المســتوردة 2.  وهــذه الترتيبــات تخــدم مصلحــة 
الطرفيــن حيــث أن شــركة صحــار لالمونيــوم يصبــح 
بإمكانهــا جدولــة أعمــال الصيانــة فــي وحــدات التوليــد 
الخاصــة بهــا دون أن تتأثــر إمــدادات الكهربــاء لمصانــع 
الشــركة فــي حيــن أن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه تحصــل علــى مصــدر فعــال للتوليــد خــال أشــهر 
بالشــبكة.  األحمــال  معامــل  تحســين  وأيضــا  الصيــف 
وقــد تــم تمديــد التعاقــد مــع شــركة صحــار لأللمنيــوم 
)180( ميجــاوات فــي عــام 2015 لمــدة ثــاث ســنوات ومــن 
ــن  ــادل بي ــاق المتب ــرى باالتف ــرة أخ ــا لفت ــع تمديده المتوق

الطرفيــن.

المصادر المحتملة 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  وتقــوم 
عليهــا  التعاقــد  المحتمــل  المــوارد  مختلــف  بتقييــم 
ــب  ــي الطل ــتمر ف ــو المس ــات النم ــة اجتياج ــل تلي ــن أج م
علــى الكهربــاء ومــن أجــل توفيــر الســعة المســتهدفة. 

وتشــمل هــذه المــوارد مــا يلــي:
تمديد العقود؛  ·

التخطيــط لتوفيــر ســعات إضافيــة  جديــدة لــم يتــم   ·
التعاقــد عليــه بعــد؛

المتنقلــة   التوليــد  وحــدات  مــن  المؤقــت  اإلنتــاج    ·
؛ ة جر لمســتأ ا

شــراء ســعات مــن الشــبكات المربوطــة بالشــبكة   ·
ــة  ــركات الصناعي ــن الش ــعات م ــراء س ــية، أو ش الرئيس

ــا؛ ــة به ــاج خاص ــدات إنت ــا وح ــي لديه الت

االستجابة للطلب؛  ·

ــاه  ــة والمي ــراء الطاق ــة ش ــة التفاقي ــر التابع ــعة غي الس  ·
وملتزمــة بالســوق الفوريــة؛

مشاريع الطاقة المتجددة.  ·

العقــود المحتمــل تمديدهــا تعــادل  تمديــد العقــود. 
ــد  ــة ق ــك المحط ــا، إال أن مال ــي عقده ــي ينته ــعات الت الس
يعــرض تمديــد مــدة التعاقــد بشــروط عقــد جديــدة )مــع 
الشــروط  علــى  واالتفــاق  الرقابيــة  المتطلبــات  مراعــاة 
التجاريــة(. وتضــع  الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة فــي 
ــب  ــى جن ــًا إل ــار جنب ــن االعتب ــي عي ــود ف ــد للعق ــذا التمدي ه

ــدة. ــعات جدي ــى س ــد عل ــارات التعاق ــع خي م
 فــي عــام 2016، أتمــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
بــركاء  و   IPP الكامــل  مالكــي  مــع  التفــاوض  والميــاه 
IWPP لتمديــد عقودهمــا إلــى عــام 2021 )حاليــًا فــي انتظــار 
ــة  ــركة العماني ــوم الش ــا تق ــة(: كم ــات الحكومي الموافق
لشــراء الطاقــة والميــاه حاليــا بتطويــر منهجيــة جديــدة 
الذيــن   وأولئــك  القائميــن  الكهربــاء  لمنتجــي  تســمح 

ــكت أوش
ــدة  ــود جدي ــى عق ــس عل ــاء بالتناف ــى االنته ــم عل عقوده
مبــادرة  أول  تكــون  أن  المتوقــع  ومــن  األجــل.  طويلــة 
لفتــرة  الجديــدة  المنهجيــة  هــذه  باســتخدام  للشــراء 

تعاقديــة تبــدأ فــي عــام 2022.
ويحــدد الجــدول 2 المحطــات والســعات التــي مــن المقــرر 
التخطيــط  تنتهــي عقودهــا علــى مــدى فتــرة  أن  حاليــا 
التــي  تمتــد علــى مــدى ٧ ســنوات، وتبيــن أنهــا تمديــدات 
تتنافــس  أن  حاليــا  المتوقــع  ومــن  للعقــود.  محتملــة 
لشــراء  جديــدة  عقــود  علــى  المحطــات  هــذه  جميــع 
الطاقــة والميــاه. وألغــراض التخطيــط، يفتــرض اســميا أن 
ســعتها الحاليــة هــي مــا يمكــن تقديمــه للتمديــد. وقــد 
ال يكــون مــن الممكــن اقتصاديــا تمديــد هــذه الســعة، أو 
يمكــن للمالكيــن إجــراء تحســينات لتمديــد الســعات. 
ومــن المرجــح أن يتــم توســيع نطــاق عــروض الســعة 
التنافســية مــع مناقصــات الســعات الجديــدة مــن خــال 

ــراء. ــة الش عملي
ــول  ــا، ألن األص ــن نوعه ــدة م ــة فري ــح IPP حال ــر من  ويعتب
اتفاقيــة  انتهــاء  عنــد  الحكومــة  إلــى  نقلهــا  ســيتم 
شــراء الطاقــة الحاليــة فــي أبريــل 2020. وتعتــزم الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه طــرح المحطــة للبيــع 
بموجــب مناقصــة تنافســية، ممــا يســمح للمحطــة 
شــراء  اتفاقيــة  بموجــب  التشــغيل  فــي  باالســتمرار 

جديــدة.

2 يمتلــك مصنــع صحــار لأللمنيــوم القــدرة علــى تصديــر مــا يصــل إلــى حوالــي 300 ميجــاوات بإســتخدام إعــدادات خاصــة. ومــن المخطــط أن يتــم إســتخدام الســعة 

كأحتياطــي طــارئ  فــي حالــة الحاجــة المؤقتــة.
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أ يتم تصنيف جميع السعات على أساس الصافي )أي بعد السماح باالستهاك اإلضافي داخل المحطات( عند درجة حرارة 45 درجة مئوية.

 ب تقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه حاليــا بالتفــاوض مــع الكامــل IPP وبــركاء IWPP مــن أجــل تمديــد فتــرات العقــد إلــى 2021. وســوف يكونــوا 
مؤهليــن لتقديــم العطــاءات فــي عمليــة تنافســية التفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه الجديــدة التــي تبــدأ فــي عــام 2022.

الجدول ٢  العقود المحتمل تمديدها )٢٠١٧ إلى ٢٠٢٣(

التخطيــط لزيــادة الســعة. تقــوم الشــركة العمانيــة 
الجديــدة  الســعات  بشــراء  والميــاه  الطاقــة  لشــراء 
مــن الطاقــة والميــاه لتلبيــة االحتياجــات علــى المــدى 
العمانيــة  المنافســة. وتعتــزم الشــركة  الطويــل عبــر 
لشــراء الطاقــة والميــاه طــرح مناقصــة فــي الربــع الثانــي 
ــي  ــاء ف ــاج الكهرب ــتقل إلنت ــروع مس ــام 201٧ لمش ــن ع م
منطقــة مســفاة بمحافظــة مســقط بســعة إنتاجيــة 
تبلــغ حوالــي 800 ميجــاوات لتبــدأ التشــغيل التجــاري فــي 

عــام 2021.
منهجيــة  علــى  التنظيميــة  الجهــات  موافقــة  بعــد   
ــركة  ــط الش ــي 201٧، تخط ــة ف ــدة، المتوقع ــراء الجدي الش
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لشــراء مــا ال يقــل عــن 
ــام  ــن ع ــارا م ــغيلية اعتب ــعة التش ــن الس ــاوات م 1600 ميج
2022 ومــن الممكــن للمحطــات التــي انتهــت عقودهــم 
 )IPP منــح  ماعــدا  أعــاه    2 الجــدول  فــي  )المذكوريــن 
والمحطــات الجديــدة تقديــم عروضهــا لهــذه الســعة.  
وســتكون حصــة المشــاريع المســتقلة الجديــدة للطاقــة 
ــاوات أو  ــدود )800( ميج ــي ح ــدة ف ــعة الجدي ــذه الس ــن ه م
ونتائــج  العقــود  تمديــد  مســتوى  علــى  اعتمــادا  أكثــر 

التنافســية.   العمليــة 

التوليــد المؤقــت. ليــس للشــركة العمانيــة لشــراء 
للتوليــد  عقــود  إلبــرام  خطــط  حاليــا  والميــاه  الطاقــة 
لفتــرات  مولــدات  بتأجيــر  الشــركة  قامــت  المؤقــت. 
قصيــرة فــي مناســبات لتفــادي مخاطــر نقــص اإلمــداد 

الــذي يعــزى للتأخيــر فــي المشــاريع.

تــداول  يعتبــر  أخــرى.  شــبكات  مــن  الســعة  شــراء 
الطاقــة  شــبكات  مــن  المســتمر  الشــراء  أو  الســعة 
تعمــل  الطــوارئ.  حــاالت  فــي  هــام  مصــدر  المجــاورة 
الشــركة  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 
الكهربــاء  تنظيــم  وهيئــة  الكهربــاء  لنقــل  العمانيــة 
ــى  ــول عل ــروط الحص ــال ش ــي إلكم ــط الخليج ــة الرب وهيئ
الطاقــة التــي تســمح بعقــد اتفاقيــات التبــادل التجــاري 
مــع اعضــاء هيئــة الربــط الخليجــي. وســتحدد شــروط 
الحصــول علــى الطاقــة القواعــد واإلجــراءات التــي تســمح 
ــدول  ــع ال ــة م ــادل الطاق ــر وتب ــتيراد والتصدي ــان االس لعم
 ،2016 عــام  وفــي  الخليجــي.  الربــط  هيئــة  فــي  األعضــاء 
ــي  ــاه ف ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــت الش نجح
إجــراء عمليــة تبــادل تجريبــي مــع دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة حــول خــط الربــط بســعة 220 كيلــو فولــت فــي 
الشــبكة  التجريبــي  التبــادل  هــذا  مكــن  وقــد  محضــة. 
الرئيســية باســتيراد ثابــت لـــ 200 ميجــاوات خــال شــهري 
مايــو ويونيــو مقابــل تصديــر 200 ميجــاوات إلــى اإلمــارات 

خــال شــهري يوليــو وأغســطس.
كمــا تبحــث الشــركة ربــط محتمــل بســعة 400 كيلــو 
ــزوى والدقــم وشــركة تنميــة نفــط عمــان  فولــت مــن ن
لشــراء  العمانيــة  الشــركة  وتعمــل  ظفــار.  وشــبكة 
الكهربــاء  العمانيــة لنقــل  الطاقــة والميــاه والشــركة 
وشــركة تنميــة نفــط عمــان بموجــب مذكــرة تفاهــم 
إجــراءات  وتحديــد  الربــط  ومنافــع  تكلفــة  لتقييــم 
المنافــع.  تحقيــق  مــن  للتأكــد  المطلوبــة  التشــغيل 
بســبب  الوقــود  توفيــر  المتوقعــة  المنافــع  وتشــمل 
تحســين تنســيق التوزيــع بيــن شــبكات الطاقــة والوصول 
لمناطــق الطاقــة المتجــددة وتقاســم االحتياطــي الــدوار 

1.1  الشبكة الرئيسية



27
بيان 7 سنوات

إصدار 2017 - 2023

الشــبكة.  أمــن  التشــغيل( وتحســين  )لتقليــل تكلفــة 
 ســيتم االنتهــاء مــن دراســة فنيــة / اقتصاديــة فــي الربــع 
ــى الحكومــة  ــي مــن عــام 201٧، مــع تقديــم توصيــة إل الثان
بشــأن التوقيــت وأفضــل مســار للمشــروع، وتوقعــات 

ــا. ــن تحقيقه ــي يمك ــة الت ــورات االقتصادي الوف

االســتجابة للطلــب.  قــد نجحــت الشــركة العمانيــة 
إثبــات  تجــارب  إكمــال  فــي  والميــاه  الطاقــة  لشــراء 
المفهــوم فــي أغســطس 2016 بالتنســيق مــع الهيئــة 
العامــة للكهربــاء والميــاه ومحطــة الغبــرة IWP 2. وأثناء 
ــى 16:00  ــة، أغلقــت المحطــة لمــدة ســاعتين )14:00 إل التجرب
ــب   ــي الطل ــاوات ف ــي 25 ميج ــض حوال ــى خف ــا أدى إل (، مم
ــاعة(.  ــي الس ــاوات ف ــدار ) 50 ميج ــرة بمق ــذه الفت ــال ه خ
وتتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه أن 
ــث  ــن حي ــال م ــام وفع ــدر ه ــب مص ــتجابة الطل ــر اس توف
التكلفــة مــن أجــل خفــض متطلبــات الســعات. فــي عــام 
201٧، تخطــط الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
لتقييــم التعرفــة وآثــار الطلــب علــى التعرفــات العاكســة 
للتكاليــف التــي أدخلــت مؤخــرا. ومــن ثــم ســيبدأ توســيع 

ــام 2018. ــي ع ــب ف ــتجابة للطل ــج االس ــاق برنام نط

ــة  ــركة العماني ــت الش ــوري. قدم ــاء الف ــوق الكهرب س
ــى  ــوق  إل ــة للس ــد تفصيلي ــاه قواع ــة والمي ــراء الطاق لش
ــى  ــول عل ــر 201٧ للحص ــي يناي ــاء ف ــم الكهرب ــة تنظي هيئ
ــق  ــت الح ــي وق ــيبدأ ف ــة. وس ــات التنظيمي ــة الجه موافق
المعلومــات  تكنولوجيــا  نظــم  شــراء   201٧ عــام  فــي 
لعمليــات الســوق الفوريــة. ومــن المقــرر أن يبــدأ الســوق 
التجــارب التشــغيلية فــي 2019 والتشــغيل التجــاري فــي 
الفوريــة  الكهربــاء  ســوق  تعمــل  وســوف   .2020 عــام 
جنبــا إلــى جنــب مــع النظــام القائــم علــى اتفاقيــات شــراء 
الطاقــة واتفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه طويلــة األجــل.

ــادة فــي التنافســية   ومــن المتوقــع أن  يحقــق الســوق زي
فــي ســوق توليــد الطاقــة فــي ســلطنة عمــان، وإتاحــة 
ســعة إضافيــة قــد ال يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة 
ــاه. ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــة الحالي ــال المهنجي ــن خ م

 الطاقــة المتجــددة.  تخطــط الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه لشــراء أول محطــة طاقــة شمســية 
تــم  وقــد   .201٧ عــام  فــي  عمــان  فــي  النطــاق  واســعة 
مســتندات  لوضــع  فنييــن  بمستشــارين  االســتعانة 
المناقصــة ومنهجيــة تقييــم مناســبة تضمــن مشــروعا 
فعــاال مــن حيــث التكلفــة بــدون دعــم. وتتوقــع الشــركة 
ــم  ــب تقدي ــدار طل ــاه إص ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
العــروض فــي الربــع الرابــع مــن عــام 201٧، بطاقــة إنتاجيــة 
ــول  ــغيلها بحل ــم تش ــل، ليت ــى األق ــاوات عل ــغ 200 ميج تبل

عــام 2020.
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  قامــت 

والهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه بإنشــاء فريــق عمــل 
ــد  ــاح. وق ــة الري ــل  بطاق ــات تعم ــاء محط ــترك إلنش مش
حــدد تقريــر أطلــس الريــاح لعــام 2016 العديــد مــن المواقــع 
لمحطــات الريــاح المحتملــة، وتعتــزم الشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه إنشــاء محطــات قيــاس طاقــة 
الريــاح لدعــم إنشــاء محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة 

ــاح فــي المســتقبل   بالري

مـلخص
الحاليــة للشــركة  الشــكل 4 ملخصــا للخطــط  يمثــل 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمــوارد التوليــد فــي 
ــي  ــا ف ــى 2023، بم ــن 201٧ إل ــرة م ــية للفت ــبكة الرئيس الش
المحتمــل  والســعات  عليهــا  المتعاقــد  الســعة  ذلــك 
التعاقــد عليهــا  واحتياطيــات الطــوارئ. وكمــا هــو موضح 
أعــاه، فــإن الســعة المتعاقــد عليهــا فــي كل ســنة تأخــذ 
القائمــة المتعاقــد عليهــا  فــي االعتبــار فقــط المــوارد 
ــعات  ــن أن الس ــي حي ــة. ف ــد الحالي ــرة العق ــة فت ــى نهاي حت
المحتملــة  تتضمــن كا مــن الســعة الجديــدة المخطــط 
لهــا والعقــود المنتهيــة التــي مــن المتوقــع تمديدهــا. 
وفــي المســتقبل فــإن المصــادر المحتملــة قــد تشــمل 
شــراء الســعة مــن الربــط واالســتجابة للطلــب أو التوليــد 
المؤقــت. وتعمــل الشــركة حاليــًا علــى تطويــر عمليــات 
شــراء  يكــون  لكــي  للطلــب  االســتجابة  تتيــح  شــراء 
وتتوافــق  المؤقــت.  للتوليــد  مؤكــد  كبديــل  الســعة 
الســعة المحــددة لــكل ســنة مــع الكميــة المتاحــة فــي 

ــو.  . ــي ماي ــي ف ــذروة الصيف ــم ال ــة موس بداي
غيــر  المصــادر  مــن   الطــوارئ  احتياطيــات  وتتألــف 
المؤكــدة ، بمــا فــي ذلــك تقاســم االحتياطــي مــن خــال 

الصناعيــة. المشــاريع  وفائــض  الربــط 
 ويشــير هــذا الرســم البيانــي إلــى انخفــاض طفيــف فــي 
ــك،  ــة لذل ــام 2021. ونتيج ــي ع ــا ف ــد عليه ــعة المتعاق الس
ــاوات  ــغ 800 ميج ــدة تبل ــة جدي ــة محط ــرر إضاف ــن المق م
لتغطيــة   )IPP المســفاة  )مشــروع   2021 عــام  بحلــول 
كفــاءة  تحســين  علــى  ستســاعد  كمــا  االنخفــاض، 
تشــغيل  يتــم  أن  يفتــرض  حيــث  الوقــود  اســتهاك 
المشــروع بكفائتــه العاليــة اكثــر مــن تشــغيل بعــض 
القائمــة  كفــاءة  االقــل  المفتوحــة  الــدورة  محطــات 
اآلن فــي الشــبكة. المتوفــرة حاليــا فــي النظــام. وفــي 
عــام 2022، تعتــزم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
ــن  ــة م ــراء الطاق ــدة لش ــة جدي ــاد منهجي ــاه اعتم والمي
ــتنتهي  ــن س ــن الذي ــن الحاليي ــمح للمولدي ــأنها أن تس ش
العــروض  بالتنافــس مباشــرة مــع مقدمــي  عقودهــم 
ــع  ــوازي م ــل. وبالت ــة األج ــود طويل ــاريع بعق ــدد للمش الج
ذلــك، تقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
بتطويــر ســوق فوريــة للكهربــاء للســماح للمولــدات 
الشــبكة  إلــى  الطاقــة  ببيــع  األجــل  دون عقــود طويلــة 

بســعر الســوق المقاصــة فــي كل نصــف ســاعة.
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Figure ٤ Total Power Generation Resources - MIS 
ميجاوات 
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صافي ميجاوات أالسعات المتعاقد عليها
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2806686689329322،2182،218تمديد العقود

IPP 800800800----مشروع المسفاه

800800-----مشروع كهرباء الشبكة الرئيسية 2022
تحدد الحقاتحدد الحقاتحدد الحقاتحدد الحقاتحدد الحقاتحدد الحقا-موارد قصيرة األجل ج

اإلجمالي - المتعاقد عليه + 
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احتياطيات الطوارئ )غير مؤكده(

-------اتفاقات التقاسم االحتياطي
200200200200---محطة إنتاج الطاقة الشمسية

60606060606060الربط مع شركة تنمية نفط عمان
400400400400400400400الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي

-------اتفاق فائض توليد الكهرباء
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8،٠١٧8،84٣١٠،45٢١٠،65٢١١،45٢١٢،٢5٢١٢،٢5٢جميع الموارد

أ جميع الميجاوات في درجة حرارة محيطة تبلغ 45 درجة مئوية.

ب وتشــمل المســاهمات مــن المــوارد غيــر المؤكــدة الفوائــد المتســعة للســعة لترتيبــات تقاســم االحتياطــي مــع هيئــة الربــط البينــي لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجــي مــن خــال خــط ربــط اإلمــارات العربيــة المتحــدة )200 ميجــاوات(، وتبــادل الطاقــة مــع شــركة صحــار ألمنيــوم )180 ميجــاوات(. تمــت الموافقــة علــى 
مســاهمات الســعة هــذه مــن قبــل هيئــة تنظيــم الكهربــاء فــي عــام 2016.

ج  تحــدد الحقــا ويمثــل ذلــك مــوارد محتملــة مــن ســعات مؤكــده يمكــن التعاقــد عليهــا إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، أو خاضعــة لفوائــد اقتصاديــة. وهــي تشــمل 

االســتجابة للطلــب، ومشــتريات الســعات )مثــل االســتيراد مــن الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي(، واإلنتــاج المؤقــت.

1.1  الشبكة الرئيسية
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Figure ٥    Future Power Generation Capacity Requirements – MIS
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ميجاوات 

متطلبات إنتاج طاقة كهربائية إضافية

المتطلبات القانونية والتنظيمية 
 وفقــا لقانــون القطــاع والرخصــة الممنوحــة للشــركة 
ــركة  ــى الش ــب عل ــاه يج ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
الطاقــة  إلنتــاج  كافيــة  مصــادر  وجــود  مــن  التأكــد 
الكهربائيــة لتلبيــة الطلــب المســتقبلي علــى الطاقــة. 
ويحــدد قانــون القطــاع المســؤولية العامــة للشــركة فــي 

تأميــن مصــادر 

مــن  الطلــب  بإجمالــي  للوفــاء  كافيــة  طاقــة  إنتــاج 
مــزودي الطاقــة المرخــص لهــم.  باإلضافــة إلــى ذلــك، 
هيئــة  قبــل  مــن  للشــركة  الممنوحــة  الرخصــة  فــإن 
تنظيــم الكهربــاء تنــص علــى معاييــر محــددة ألمــان 
إنتــاج الطاقــة بالشــبكة الرئيســية )MIS( والتــي يجــب 

االلتــزام بهــا. الشــركة  علــى 
وقــد تــم وضــع معاييــر أمــان اإلنتــاج المحــددة مــن قبــل 
هيئــة تنظيــم الكهربــاء علــى أســاس عــدد ســاعات فقــد 
ــدا  ــر تحدي ــب األم ــروف بـــ LOLH( ويتطل ــال )والمع األحم
مــن الشــركة إبــرام اتفاقيــات لتوفيــر ســعات متعاقــد 
عليهــا تكفــي للتأكــد مــن أن توقعــات عــدم كفايــة هــذه 
الســعة لتلبيــة بالطلب ال تتجاوز )24( ســاعة في أي ســنة، 
مــع اخــذ فــي االعتبــار معيــار عــدد ســاعات فقــد األحمــال 

فــي  الوحــدات  كفــاءة  االعتبــار  عيــن  فــي  يأخــذ  الــذي 
الشــبكة ومســتوى االعتمــاد عليهــا. وعليــه فإنــه يجــب 
علــى الشــركة أن تبيــن لهيئــة تنظيــم الكهربــاء بأنــه 
تــم إبــرام مثــل هــذه االتفاقيــات علــى المــدى القصيــر. أمــا 
علــى المــدى الطويــل، فإنــه يجــب علــى الشــركة توضيــح 
أن لديهــا خطــط موثــوق بهــا إلبــرام مثــل هــذه االتفاقيــات 
)عــن طريــق شــراء ســعات إنتــاج جديــدة أو خــاف ذلــك(.

متطلبات السعة
الســبع، فــإن معيــار  التخطيــط للســنوات  خــال فتــرة 
فاقــد األحمــال »24 ســاعة« يعــادل ضرورة وجــود هامش 
احتياطــي مــن الســعة يبلــغ حوالــي )6.5٪( فــي الشــبكة 
أنــه يجــب علــى الشــركة أن يكــون  الرئيســية. بمعنــى 
لديهــا ســعة توليــد متعاقــد عليهــا تتجــاوز ذروة الطلــب 
بنســبة تبلــغ )6.5٪(. ويعطــي الشــكل رقــم 5 مقارنــة بيــن 
مصــادر الســعات و الســعات المســتهدفة )ذروة الطلــب 
زائــد 6.5٪( المتعلقــة بــكل ســيناريو مــن ســيناريوهات 
بالشــكل  الملحــق  الجــدول  ويوضــح  الثاثــة.  الطلــب 
رقــم 5 مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لســعة إضافيــة للوفــاء 
المؤشــر  الســطور  فــي  المســتهدفة، وذلــك  بالســعة 

ــة( “.  ــة مطلوب ــعة إضافي ــز )س ــا ”عج عليه

 الشكل 5  متطلبات سعة إنتاج الطاقة الكهربائية المستقبلية  
)MIS( الشبكة الرئيسية
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 ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣
ميجاواتمصادر إنتاج الطاقة الكهربائية

6،89٧٧،3358،9448،6808،680٧،394٧،394السعة المتعاقد عليها
380380380380380380380مساهمات السعة

--280668668932932تمديد العقود المحتمل

IPP 800800800----مشروع المسفاه
1،6001،600-----السعة المطلوبة للشراء أ

اإلجمالي - السعة المتعاقد عليها + 
١٠،١٧4 ١٠،١٧4 ١٠،٧9٢ 9،99٢ 9،99٢ 8،٣8٣ ٧،55٧ تمديد العقود المحتمل

460460460660660660660 احتياطيات الطوارئ )غير مؤكده(
اإلجمالي )كل مصادر الطاقة 

١٠،8٣4 ١٠،8٣4 ١١،45٢ ١٠،65٢ ١٠،45٢ 8،84٣ 8،٠١٧ الكهربائية(

 أ “الســعة المطلوبــة للشــراء” تمثــل الحــد األدنــى مــن الســعة التــي يمكــن شــراؤها فــي بــدء عمليــة الشــراء فــي عــام 2022. وقــد يشــمل ذلــك توليفــة مــن 
محطــة كهربــاء جديــدة 800 ميجــاوات و تمديــد العقــود.

       الطلب - الحالة المنخفضة
6،0606،550٧،160٧،5808،0٧08،5208،960ذروة الطلب

السعة المطلوبة )الطلب + هامش 
9،540 9،0٧0 8،590 8،0٧0 ٧،630 6،980 6،450 الزيادة(

      العجز)السعة اإلضافية المطلوبة(
  المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + السعة 

1،2961،766-----الموجودة بالفعل

  المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + تمديد 
1،2961،766              -                 -                 -                 -   -                         العقود المحتمل

  المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + كل 
                  -                 -                 -                 -                 -                 -   -                         المحتمل

  المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + كل 
المحتمل+ االحتياطيات

                      
   -   -                 -                 -                 -                 -                 -                  

        

   الطلب - الحالة المنخفضة
5،8606،2206،690٧،150٧،580٧،9508،310ذروة الطلب

السعة المطلوبة )الطلب + هامش 
6،2406،620٧،120٧،6108،0٧08،4٧08،850الزيادة(

      العجز)السعة اإلضافية المطلوبة(
  المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + السعة 

الموجودة بالفعل
                      

   -----6961،076

  المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + تمديد 
6961،076-   -   -   -   -                         العقود المحتمل

  المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + كل 
المحتمل

                         -   -   -   -   -   -   -

       الطلب - الحالة المرتفعة
6،380٧،100٧،٧108،2٧08،8209،42010،020ذروة الطلب

السعة المطلوبة )الطلب + هامش 
6،٧90٧،5608،2108،8109،39010،03010،6٧0الزيادة(

1.1  الشبكة الرئيسية
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      العجز )السعة اإلضافية المطلوبة(
المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + السعة 

3302،2562،896----الموجودة بالفعل

  المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + تمديد 
2،2562،896-----العقود المحتمل

  المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + كل 
496------المحتمل

  المتعاقد عليه بالفعل بأعلى + كل 
-------المحتمل+ االحتياطيات

متطلبات السعة في عام ٢٠١٧
لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تعاقــدت   ،201٧ عــام  وفــي 
الطاقــة والميــاه علــى ســعة قدرهــا 689٧ ميجــاوات، 
وهــو مــا يتجــاوز الســعة المســتهدفة فــي ســيناريوهات 

الطلــب. وال توجــد حاجــة لشــراء احتياطيــات إضافيــة.

متطلبات السعة في عام ٢٠١8
 IPP التعاقــد مــع مشــروع عبــري  تــم  وفــي عــام 2018، 
لتزويــد حوالــي 940 ميجــاوات مــن الطاقــة المبكــرة خــال 
أشــهر الصيــف، ليصــل إجمالــي الطاقــة المتعاقــد عليهــا 
إلــى حوالــي ٧400 ميجــاوات. تشــمل مســاهمة الســعة فــي 
الترتيبــات التعاقديــة للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
الربــط  وهيئــة  لأللومنيــوم  صحــار  شــركة  والميــاه 
المــوارد  هــذه  أخــرى.  ميجــاوات   380 بمقــدار  الخليجــي 
لســيناريوهات  المســتهدفة  الســعات  لتلبيــة  تكفــي 

الطلــب الثاثــة جميعهــا.
 ومــع ذلــك، هنــاك حــاالت طــوارئ قــد تعيــق تشــغيل 
IPP فــي وقــت مبكــر، وذلــك بســبب  مشــروع  عبــري 
ــوف  ــد. وس ــاه التبري ــاز ومي ــد الغ ــبكة توري ــي ش ــر ف التأخي
يوفــر تمديــد العقــد المزمــع عقــده فــي كل مــن محطــة 
IWPP الســعة اإلضافيــة الازمــة  IPP وبــركاء  الكامــل 
ــة  ــي محط ــر ف ــن التأخي ــج ع ــد ينت ــذي ق ــز ال ــب العج لتجن

.IPP عبــري 

متطلبات  السعة في عام ٢٠١9 - ٢٠٢١
فــي  كافيــة  الســعة  تكــون  أن  يتوقــع   ،2019 عــام  وفــي 
ــة. ومــن المقــرر توقــف  إطــار ســيناريوهات الطلــب الثاث
بعــد صيــف   IPP الجــزى  IWPP ووادي  الغبــرة  محطتــي  
عــام 2018، بينمــا مــن المقــرر أن يبــدأ مشــروع محطــة 
الجديــدة تشــغيله تجاريــا فــي ينايــر 2019،   IPP صحــار 4 
يليــه عبــري IPP بكامــل طاقتــه اإلنتاجيــة فــي أبريــل 2019. 
والمشــاريع الجديــدة تســير حســب المخطــط لتشــغيل 
المشــروع بكامــل الســعة فــي الموعــد المحــدد. وترفــع 
هــذه اإلضافــة الصافيــة إجمالــي الســعة المتعاقــد عليهــا 
إلــى 8944 ميجــاوات فــي عــام 2019، وهــو مــا يكفــي لتأميــن 
االحتياجــات مــن الســعات فــي إطــار جميــع حــاالت الطلــب 

ــام 2020. ــة ع ــى نهاي حت
عليهــا  المتعاقــد  الســعات  ســتكون   ،2021 عــام  فــي 

الربــط  والســعات المســاهمة مــن مصــادر مثــل خــط 
لتلبيــة  كافيــة  الخليجــي  والربــط  االمــارات  دولــة  مــع 
ــة،  ــة المنخفض ــع والحال ــب المتوق ــي الطل ــات ف المتطلب
ولكنهــا تتــرك فجــوة تبلــغ 330 ميجــاوات فــي الحالــة 
 IWPP ــركاء ــل IPP وب ــروع الكام ــد  مش ــة. تمدي المرتفع

كامــل. بشــكل  العجزالمتوقــع   هــذا  ســيغطي 
ــاه  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــدأت الش ــد ب وق
فــي عمليــة شــراء مشــروع مســتقل جديــد بســعة تبلــغ 
800 ميجــاوات والتــي ســتغطي بدورهــا العجــز المتوقــع 
فــي الحالــة المرتفعــة. ومــن المرجــح أن تقــع فــي مســفاة 
لدعــم مركــز األحمــال فــي مســقط وإخــراج وحــدات توليــد 
الــدورة المفتوحــة الحاليــة، وتوفيــر الوقــود بشــكل كبيــر 

متطلبات السعة اإلضافية في عام ٢٠٢٢- 
٢٠٢٣

مــن ديســمبر 2021 إلــى مــارس 2022، ســتنتي اتفاقيــات 
 ،IPP )الكامــل  محطــات  ألربــع  والميــاه  الطاقــة  شــراء 
ينتــج  IWPP( ممــا  IPP، صحــار  الرســيل   ،IWPP بــركاء 
عنــه انخفــاض فــي إجمالــي الســعة يبلــغ  1954 ميجــاوات، 
ــرة  ــاء بوتي ــى الكهرب ــب عل ــو الطل ــتمر نم ــن يس ــي حي ف
ــاوات  ــا ٧394  ميج ــد عليه ــعة المتعاق ــغ الس ــة. وتبل ثابت
فــي عــام 2022، والحاجــة إلــى طاقــة إضافيــة فــي إطــار 
ســيناريو الطلــب المتوقــع حوالــي 1300  ميجــاوات فــي عــام 

2022، وحوالــي 1800  ميجــاوات فــي عــام 2023.
 وباإلضافــة إلــى محطــة توليــد الكهربــاء الجديــدة التــي 
ســيتم شــراؤها فــي عــام 2021، تعتــزم الشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه شــراء طاقــة إضافيــة لتغطيــة 
ــام  ــي ع ــتهدفة ف ــعة المس ــل الس ــي مقاب ــز المتبق العج
ــن  ــاوات م ــن 1600  ميج ــل ع ــا ال يق ــراء م ــيتم ش 2022. وس
الحالــة  ســيناريو  إطــار  فــي  االحتياجــات  تغطيــة  أجــل 
المرتفعــة. وســتتبع عمليــة الشــراء المنهجيــة الجديــدة 
المذكــورة ســابقا، ممــا يســمح للمصانــع التــي تنتهــي 
عقودهــا بتقديــم عــروض تنافســية مــع منافســي جــدد 
لعقــود جديــدة. إن الكميــة الفعليــة للســعة التــي ســيتم 
ــر،  ــن العناص ــدد م ــع لع ــرة تخض ــذه الفت ــال ه ــراؤها خ ش
ــاه  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــتواصل الش وس
ــب  ــة حس ــتريات المقترح ــة المش ــل خط ــة وتعدي مراقب

ــتهدفة. ــعة المس ــق الس ــل تحقي ــن أج ــة م الحاج
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 الجمع بين  إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية
المياه

الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  علــى  ينبغــي 
إنتــاج  مصــادر  لشــراء  خططهــا  إعــداد  عنــد  والميــاه 
الجمــع  إمكانيــة  فــي  تنظــر  أن  الكهربائيــة  الطاقــة 
حتــى  الميــاه  وتحليــة  الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج  بيــن 
للموقــع  االقتصاديــة  المزايــا  مــن  االســتفادة  يتســنى 
علــى  مثــال  وأحــدث  المشــترك.  والشــراء  المشــترك 
اإلنتــاج المشــترك للكهربــاء وميــاه التحليــة هــو محطــة 
 IWPP 2 بمحافظــة ظفــار ومحطــة بــركاء IWPP صالــة
ــت  ــد اقترح ــن فق ــي كا الحالتي ــية. وف ــبكة الرئيس بالش
تقنيــة  اســتخدام  العــروض  قدمــت  التــي  الشــركات 
الومضــي  التبخيــر  تقنيــة  بــدال مــن  العكســي  التناضــح 
لتحليــة الميــاه، بالرغــم مــن أن مســتندات المناقصــة 

وتتوقــع  اســتخدامها.  المطلــوب  التقنيــة  تحــدد  لــم 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بــأن الخطــط 
تقنيــة  اســتخدام  أيضــا  تقتــرح  ســوف  المســتقبلية 

االقتصاديــة. لمميزاتهــا  نظــرا  العكســي  التناضــح 
ــا  ــاه حالي ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــرى الش   ت
الكهربائيــة  الطاقــة  مــن  لــكل  للســعة  حاجــة  وجــود 
وميــاه التحليــة فــي 2022 وســتنظر فــي مزايــا الموقــع 
للمواقــع  تقييــم   201٧ العــام  فــي  ويجــري  المشــترك. 

األساســية. والمتطلبــات  والبنيــة 

2.1 نظام كهرباء ظفار

IWPP بركاء
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IPP 2 محطة صالة

٢.١ نظام كهرباء ظفار
ــق  ــة والمناط ــة صال ــار مدين ــاء ظف ــام كهرب ــي نظ يغط
حوالــي  ويخــدم  ظفــار،  محافظــة  فــي  بهــا  المحيطــة 

للكهربــاء. مســتهلك   )101449(
محطتيــن  مــن  حاليــا  ظفــار  كهربــاء  نظــام  يتكــون 
كيلــو   132/ فولــت  كيلــو   220 النقــل  وشــبكة  للتوليــد، 
الشــركة  بتشــغيلها  وتقــوم  تمتلكهــا  التــي  فولــت 
التــي  التوزيــع  وشــبكة  الكهربــاء،  لنقــل  العمانيــة 
للطاقــة. ظفــار  شــركة  بتشــغيلها  وتقــوم  تمتلكهــا 

شــبكة  مــع  ظفــار  كهربــاء  نظــام  شــبكة  ربــط  تــم   
كهربــاء شــركة تنميــة نفــط عمــان بخــط )132( كيلــو 
فولــت بيــن ثمريــت والهرويــل. بســعة نقــل تبلــغ حوالــي 
فــي  أكبــر  موثوقيــة  يوفــر  الربــط  هــذا  ميجــاوات.   )150(

الشــبكة مــن خــال تقاســم احتياطــي التوليــد.
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن المديريــة العامــة للميــاه هــي 
الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن تزويــد ميــاه الشــرب 
وتوزيعــه فــي محافظــة ظفــار، فيما عــدا بعض الشــبكات 
الخاصــة الصغيــرة. المصــدر الرئيســي إلمــدادات الميــاه 
ــدة  ــة وحي ــو محط ــاه ه ــة للمي ــة العام ــة بالمديري الخاص
كبيــرة  مصــادر  لديهــا  المديريــة  أن  إال  الميــاه،  لتحليــة 
للوفــاء  كافيــة  بســعة  الجوفيــة  الميــاه  مــن  متاحــة 

بمعظــم متطلبــات الميــاه عنــد الضــرورة. 

 وتقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بــدور 
الكهربــاء  بــه فــي شــبكة  تقــوم  الــذي  للــدور  مماثــل 
االقتصــادي  الشــراء  فــي  والمتمثــل   )MIS( الرئيســية 
للكهربــاء والميــاه بالجملــة للوفــاء بمتطلبــات شــركة 
ــي  ــى التوال ــاه عل ــة للمي ــة العام ــة، والمديري ــار للطاق ظف
بنظــام  المربوطــة  واإلنتــاج  التوليــد  محطــات  مــن 
كهربــاء صالــة.  ويجــب علــى الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه التأكــد مــن توفيــر مصــادر كافيــة إلنتــاج 
الطاقــة الكهربائيــة والوفــاء بطلبــات شــركة كهربــاء 
شــراء  عــن  المســؤولة  هــي  أيضــا  والشــركة  ظفــار. 
إمــدادات الميــاه بالجملــة بنــًاء علــى طلــب دوائــر الميــاه 
ــون  ــا يك ــاه، وعندم ــة للمي ــة العام ــك المديري ــي ذل ــا ف بم
ذلــك مجديــا فعليهــا أيضــا شــراء ســعة لتوليــد الكهربــاء 

وتحليــة الميــاه فــي مواقــع مشــتركة.  
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3وقد أفادت شركة ظفار للطاقة عن صافي الطلب على الذروة لنظام كهرباء ظفار ب 49٧ ميجاوات في الساعة 15:09 مساء يوم 26 مايو 2016.

  ٦Figure Historical Electricity Demand DPS 
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الطلب على الكهرباء
السجل التاريخي للطلب

أقــل   2016 عــام  فــي  الكهربــاء  علــى  الطلــب  نمــو  كان 
بقليــل مــن توقعــات الحالــة المنخفضــة التــي عرضــت 
10(. حيــث  فــي بيــان الســنوات الســبع الســابق )اإلصــدار 
 349 إلــى  ليصــل   ٪4 بنســبة  الطلــب  متوســط  ارتفــع 
ــاس  ــم قي ــاعة(. وت ــراوات س ــادل 3.01 تي ــا يع ــاوات )م ميج
ذروة الطلــب عنــد 49٧ ميجــاوات 3، بزيــادة قدرهــا ٪0.5 

الطلــب عــام 2015. عــن ذروة 

فــي  النمــو  معــدل  متوســط  أن   6 الشــكل  ويوضــح 
ــبع  ــنوات الس ــدى الس ــى م ــنوي عل ــب الس ــط الطل متوس
الماضيــة بلــغ 8.4٪، فــي حيــن بلــغ معــدل النمــو فــي العام 
الواحــد 13٪ وباإلضافــة إلــى ذلــك، النمــو فــي ذروة الطلــب 
فــي نظــام كهربــاء ظفــار يزيــد بمعــدل ســنوي قــدره 
6.5٪ خــال نفــس الفتــرة. ويعــد معــدل النمــو الســريع هذا 
ــية. ــتهلكين الرئيس ــات المس ــع قطاع ــن جمي ــائعًا بي ش

)DPS( الشكل 6 الطلب التاريخي على الكهرباء - نظام كهرباء ظفار

2.1 نظام كهرباء ظفار
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Figure ٧  Electricity Demand المتوقعs –  DPS  

 

٦٨٨
٧٦٥

٤٩٧

٩٢٤

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٩٠٠

١,٠٠٠

 الفعلي
٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٣

ميجاوات 

متوسط الطلب -
الحالة المنخفضة

متوسط الطلب المتوقع

متوسط الطلب-
الحالة المرتفعة

ذروة الطلب-
الحالة المنخفضة

ذروة الطلب المتوقع

ذروة الطلب -
الحالة المرتفعة

تقديرات الطلب
قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بإعداد 
نظــام  فــي  الكهربــاء  علــى  الطلــب  بشــأن  تقديراتهــا 
القادمــة   الســبع  الســنوات  مــدى  علــى  ظفــار  كهربــاء 
ــية.  ــبكة الرئيس ــي الش ــتخدمة ف ــة المس ــس الطريق بنف
بالشــبكة“،  الطلــب  ”صافــي  الطلــب  تقديــرات  تمثــل 
أي أنهــا تتضمــن الفاقــد المفتــرض فــي شــبكة النقــل 
وشــبكة التوزيــع ولكنهــا ال تتضمــن االســتهاك الداخلــي 
لمحطــات إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة وتحلية الميــاه.  وهي 
تتبــع منهجيــة مماثلــة لتوقعــات الطلــب علــى الشــبكة 
الرئيســية، بمــا فــي ذلــك تأثيــرات النمــو االقتصــادي الكلــي 
وحمــوالت  التوزيــع  لحمــوالت  المنفصلــة  والتحليــات 
ــاس  ــى أس ــا عل ــم تقييمه ــي يت ــر ، و الت ــل المباش التوصي

العمــاء.
التقديــرات معروضــة فــي شــكل نطــاق يتضمــن تقديــرات 
»الحالــة  وســيناريو  المنخفضــة«  »الحالــة  ســيناريو 
ــع.   ــب المتوق ــيناريو الطل ــطة أي س ــة« والمتوس المرتفع
وتســتند جميــع الســيناريوهات إلــى افتــراض الطقــس 
العــادي. بينمــا تفتــرض ســيناريوهات الحالــة المنخفضــة 
ــس  ــع نف ــة، م ــو متباين ــتويات نم ــة مس ــة المرتفع والحال
االفتراضــات األساســية للنمــو االقتصــادي المســتخدمة 
الرئيســية. ويوضــح الشــكل ٧  فــي توقعــات الشــبكة 

ــرات. ــك التقدي ــًا لتل ملخص
فيمــا يتعلــق بحالــة الطلــب المتوقعــة، فمــن المتوقــع 
يرتفــع  حيــث  ســنويًا،   ٪6 بنســبة  الطلــب  ذروة  نمــو 
مــن 49٧ ميجــاوات فــي عــام 2016 م ليصــل  إلــى ٧65 
ينمــو  أن  المتوقــع  ومــن  م.   2023 عــام  فــي  ميجــاوات 
إجمالــي اســتهاك الطاقــة مــن 3.1 تيــراوات ســاعة )أي 

مــا يعــادل 348 ميجــاوات مــن متوســط الطلــب( فــي 
عــام 2016 إلــى 4.9 تيــراوات ســاعة )559 ميجــاوات مــن 
ــدره  ــادة ق ــدل زي ــام 2023، بمع ــي ع ــب( ف ــط الطل متوس
٧٪ ســنويا. وهــذا التوقــع أقــل مــن التوقعــات الــواردة فــي 
بيــان الســنوات الســبع الســابق )اإلصــدار 10(، وذلــك بســبب 
توقعــات تباطــؤ النمــو االقتصــادي فــي منتصــف الفتــرة.

ــادي  ــو االقتص ــة بالنم ــات المتعلق ــع االفتراض ــاقا م  واتس
ــيناريو  ــرض س ــية، يفت ــبكة الرئيس ــي الش ــتخدم ف المس
ــة المرتفعــة أن الطلــب األساســي ســينمو بمعــدل  الحال
متواضــع علــى المــدى القريــب، ويبــدأ فــي النمــو بمعــدالت 
ــط،  ــي المتوس ــل. ف ــط والطوي ــن المتوس ــي األجلي ــر ف أكب
بمقــدار  الطلــب  نمــو  ذروة  يعكــس  الســيناريو  هــذا 
بنســبة  الطاقــة  اســتهاك  إجمالــي  ونمــو  ســنويًا   ٪9
المرتفعــة  الحالــة  ســيناريو  بيــن  والفــارق  ســنويا.   ٪10
الســيناريوهات  مــن  أكبــر  المتوقعــة  والســيناريوهات 
بيــن الحالــة المنخفضــة والحالــة المتوقعــة، ويرجــع ذلــك 
أساســًا إلــى أحمــال التوصيــل المباشــر. وفــي حيــن أن كًا 
مــن الحالــة المتوقعــة والحالــة المنخفضــة تظهــر نمــواً 
تدريجيــًا مطــرداً نســبيًا فــي حمــوالت التوصيــل المباشــر 
التــي تشــمل المشــاريع الصناعيــة، فــإن الحالــة المرتفعــة 
الكبيــرة  الصناعيــة  المشــاريع  العديــد  أيضــا  تشــمل 
الذيــن تقدمــوا بطلــب للحصــول علــى توصيــل للشــبكة 
االلتــزام  أو  بعــد علــى موافقــة  لــم يحصلــوا  ولكنهــم 

ــاء. بالبن
يتوقــع ســيناريو الحالــة المنخفضــة أن يكــون المتوســط 
الســنوي لــذروة الطلــب والنمــو الســنوي للطاقــة حوالــي 

5٪ ســنويا.

)DPS( الشكل ٧ تقديرات الطلب على الكهرباء - نظام كهرباء ظفار
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الفعلي  
معدل ٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣

النمو )٪(
الطلب المتوقع

٧٪٣48٣59٣8٢4٠٧45548٣5٣٠559متوسط الطلب )ميجاوات(
6٪26٧2٧529331233335٧382409الطلب األساسي

9٪81858995122126148150أحمال التوصيل المباشر
الطاقة السنوية )تيراوات/

٧٪٣.١٣.١٣.٣٣.64.٠4.٢4.64.9ساعة(

6٪49٧5٠55٣65686٢٧664٧٢4٧65ذروة الطلب )ميجا وات(
التغير من البيان السابق 2016- 

2022 )ميجاوات(
30-51-58-95-99-145-160---

الطلب - الحالة المنخفضة
5٪٣48٣5٢٣68٣844٢١44٢48٠5٠١متوسط الطلب )ميجاوات(

5٪26٧2٧3288302316333349366الطلب األساسي
8٪81808082105109131134أحمال التوصيل المباشر

الطاقة السنوية )تيراوات/
5٪٣.١٣.١٣.٢٣.4٣.٧٣.94.٢4.4ساعة(

5٪49٧4945١854٢5896١566١688ذروة الطلب )ميجا وات(
التغير من البيان السابق 2016- 

2022 )ميجاوات(
5-13-16-47-44-68-98---

الطلب - الحالة المرتفعة
١٠٪٣48٣8١4١44565٣١6١٠655696متوسط الطلب )ميجاوات(

8٪26٧2٧٧299322350383418458الطلب األساسي
1٧٪8110511513418122٧236238أحمال التوصيل المباشر

الطاقة السنوية )تيراوات/
١٠٪٣.١٣.٣٣.64.٠4.٧5.٣5.٧6.١ساعة(

9٪49٧5٢٧5٧46١9٧٢88٠586٣9٢4ذروة الطلب )ميجاوات(
التغير من البيان السابق 2016- 

2022 )ميجاوات(
70-96-139-193-165-196-226---

2.1 نظام كهرباء ظفار
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بيان 7 سنوات

إصدار 2017 - 2023

)DPS( نظام كهرباء ظفار - )الجدول ٣ تفاصيل اتفاقيات شراء الطاقة و)المياه

المحطة)أ(
اسم المشروع 

كما ورد في البيان 
السابق لمدة ٧ 

سنوات )أ(

السعة 
المتعاقد 

عليها )ب(
نوع

حالة مالك المحطةالتعاقد
نوع المحطةالمحطة

تاريخ 
نهاية 

الخدمة

IPP ريسوت

محطة ريسوت 
الجديدة إلنتاج 

الكهرباء/ محطة 
جديدة إلنتاج الكهرباء/

مشروع ريسوت 
المستقل إلنتاج  
الطاقة الكهربائية

2٧6 ميجاوات
اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة ظفار 
تعملللتوليد )ش.م.ع.ع(

التوربينات الغازية ذات 
الدورة المفتوحة

2033
تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاحتياطي(

IPP 2 محطة صالة 2 ال  صالة
445 ميجاواتإلنتاج الكهرباء

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية

شركة ظفار 
للتوليد )ش.م.ع.ع(

قيد 
التشييد

التوربينات الغازية ذات 
الدورة المركبة

2033 تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كوقود 
ثانوي واحتياطي(

IWPP صالة

محطة صالة إلنتاج 
الطاقة الكهربائية 

وتحلية المياه / 
مشروع صالة 

المستقل إلنتاج 
المياه والطاقة 

الكهربائية

445 ميجا 
وات

اتفاقية 
شراء 

الطاقة 
الكهربائية 

و الماء

شركة 
سيمبكورب صالة 

للمياه والكهرباء 
)ش.م.ع.ع(

تعمل

التوربينات الغازية ذات 
الدورة المركبة

202٧
تعمل بالغاز الطبيعي

)زيت الوقود كاحتياطي(
68،000 متر 

مكعب في 
اليوم

أ مــن أجــل تجنــب الخلــط فــي تســمية المشــاريع، قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتعديــل أســماء المشــاريع كمــا هــو مبيــن فــي اصــدارات 

بيــان الســنوات الســبع الســابقة باســتخدام منهجيــة موحــدة للتســمية وتعييــن أســماء المشــاريع وفقــا لمــا يلــي: 1) حيــث لــم يتــم تحديــد الموقــع بعــد [اســم 
النظــام، الطاقــة الكهربائيــة / الميــاه / الطاقــة الكهربائيــة والميــاه، ســنة التكليــف]، 2) حيــث تــم تحديــد الموقــع [اســم المنطقــة، رقــم المشــروع، مشــروع 
ــا  ــاريع كم ــماء المش ــودان أس ــذان العم ــح ه ــاء]. ويوض ــاء والم ــاج الكهرب ــتقل إلنت ــروع مس ــاء/ مش ــاج الم ــتقل إلنت ــروع مس ــاء / مش ــاج الكهرب ــتقل إلنت مس
ســيتم اإلشــارة إليهــا فــي هــذه االصــدارات (والمســتقبلية)، وتســمية المشــاريع كمــا وردت فــي المنشــورات الســابقة. ب يتــم تصنيــف جميــع الســعات علــى 

أســاس الصافــي (أي بعــد الســماح باالســتهاك اإلضافــي داخــل المحطــات) عنــد درجــة حــرارة 35 درجــة مئويــة.

 

مصادر إنتاج الطاقة 
الكهربائية

مصادر الطاقة الكهربائية
يشــمل نظــام ظفــار للكهربــاء علــى مصدريــن مــن 
الســعات المتعاقــد عليهــا قيــد التشــغيل، وثالــث تحــت 
ــوارئ. ــي الط ــد الحتياط ــدر واح ــن مص ــا ع ــاء، فض اإلنش

السعة المتعاقد عليها 
يتكــون نظــام كهربــاء ظفــار مــن مصــادر توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة التاليــة و التــي تمثــل الســعة المتعاقــد عليها 
ويمكــن االطــاع علــى موجــز لهــذه الســعات المتعاقــد 

عليهــا فــي الجــدول 3.

ريســوت IPP. تمتلكهــا وتقــوم بتشــغيلها شــركة   ·
الطاقــة  لشــراء  اتفاقيــة  بموجــب  للطاقــة  ظفــار 
مبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمياه. 
هــذه المحطــة تقــع فــي ريســوت وتتكــون مــن ثمانــي 
وحــدات توربينــات غازيــة بســعة إجماليــة صافيــة تبلــغ 

ميجــاوات     )2٧6(

صاللــة IWPP.  تمتلكهــا ويتقــوم بتشــغيلها شــركة   ·
بموجــب  والميــاه  للطاقــة  صالــة  ســيمبكورب 
اتفاقيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مبرمــة مــع الشــركة 
هــذه  وتشــمل  والميــاه.  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
توربيــن   )2( و  غازيــة  توربينــات   )5( علــى  المحطــة 

بخارييــن بســعة إجماليــة صافيــة تبلــغ )445( ميجاوات. 
وتقــع هــذه المحطــة فــي طاقــة وبــدأت فــي العمــل 

بكامــل طاقتهــا فــي عــام 2012 م.

صاللــة ٢ IPP. تملكهــا شــركة ظفــار للتوليــد وهــي   ·
المحطــة  تشــغيل  وســيتم  حاليــا.  اإلنشــاء  قيــد 
الشــركة  مــع  الطاقــة  لشــراء  اتفاقيــة  بموجــب 
تكتمــل  عندمــا  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 
فــي ينايــر 2018. وتقــع فــي ريســوت فــي موقــع مجــاور لـــ 

ميجــاوات.  )445( ســعة  لتوفيــر   ،IPP ريســوت 
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IPP ريسوت  IWPP صاللة  IPP صاللة٢

Figure ٨  Total Power Generation Resources – DPS
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المصادر الغير مؤكدة

ميجاوات 

 ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣
صافي ميجاوات أالسعات المتعاقد عليها

IPP 2٧62٧62٧62٧62٧62٧62٧6ريسوت

IWPP 445445445445445445445صالة

IPP 2 445445445445445445-صالة

٧٢١١،١66١،١66١،١66١،١66١،١66١،١66إجمالي السعة المتعاقد عليها

السعات المحتمل التعاقد عليها
50505050---مشروع طاقة الرياح )غير مؤكد( ب

احتياطيات الطوارئ
خط ربط شركة تنمية نفط عمان 

150150150150150150150)غير مؤكد( ج

١5٠١5٠١5٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠إجمالي المصادر الغير مؤكدة
8٧١١،٣١6١،٣١6١،٣66١،٣66١،٣66١،٣66إجمالي السعات

أ يتم تصنيف جميع السعات على أساس الصافي )أي بعد السماح باالستهاك اإلضافي داخل المحطات( عند درجة حرارة  35 درجة مئوية.

ب تاريخ التكليف والسعة المتعاقد عليها عرضه للتغيير.

ج سعة االستيراد المؤقتة.

العقود المحتملة
بإجــراءات  الريفيــة  المناطــق  كهربــاء  شــركة  تقــوم 
طــرح مناقصــة إلنشــاء تعمــل بطاقــة الريــاح بســعة )50( 
ميجــاوات  فــي شــراكة مــع شــركة مصــدر بأبوظبــي والتــي 

ــة  ــب اتفاقي ــغيلها بموج ــم تش ــع أن يت ــن المتوق م
لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع  تبــرم  الطاقــة  لشــراء 
الطاقــة والميــاه. وقــد تــم طــرح مناقصــة للمشــروع، 

لكنــه معلــق حاليــا ويخضــع لموافقــات.

أن  يتوقــع  التــي  الريــاح،  طاقــة  محطــة  إنشــاء  ســيتم 
الريــاح،  طاقــة  توربينــات  مــن   25 حوالــي  مــن  تتألــف 
بالقــرب مــن هرويــل. ومــع الوضــع فــي االعتبــار الطبيعــة  
ــا  غيــر المســتقرة لهــذا المصــدر، لــم يتــم اعتبارهــا حالي
ــذا  ــر ه ــل تغي ــن المحتم ــة.  وم ــدة محتمل ــعة مؤك كس
ــاج  ــة اإلنت ــة كمي ــة ومعرف ــغيل المحط ــد تش ــع بع الوض
ــى  ــول إل ــداد للوص ــط اإلم ــي خط ــا ف ــر حالي ــة. وينظ الفعلي

تاريــخ التشــغيل التجريبــي فــي عــام 2020.

احتياطيات الطوارئ
ــار  ــاء ظف ــام كهرب ــط نظ ــط لرب ــاء خ ــتكمال إنش ــم اس ت
مــع شــبكة شــركة تنميــة نفــط عمــان )عــن طريــق خــط 
132 كيلــو فولــت بيــن ثمريــت وهرويــل( فــي عــام 2012 م. 
ــم  ــو دع ــط ه ــذا الرب ــن وراء ه ــي م ــرض األساس ــد الغ ويع
ــار  ــاء ظف ــام كهرب ــن نظ ــي بي ــم االحتياط ــات تقاس ترتيب
ــاء شــركة تنميــة نفــط عمــان بمــا يتيــح  وشــبكة كهرب
شــبكة  بيــن  المســتخدم  غيــر  االحتياطــي  اســتخدام 

ــة.    ــاالت الطارئ ــي الح ــرى ف وأخ

وتبلــغ ســعة هــذا الربــط حوالــي )150( ميجــاوات، وال يتــم 
النظــر إلــى إمكانيــة االســتيراد مــن خــال هــذا الربــط علــى 
أنهــا ”ســعة متعاقــد عليهــا“ بغــرض كفايــة المصــادر 
)مثــل حســاب ســاعات فقــد األحمــال( ، ولكــن ينظــر إليــه 

ــوارئ. ــي ط كاحتياط

المـلخص
ــام  ــة لنظ ــد الطاق ــوارد تولي ــزاً لم ــدم موج ــكل 8 يق الش

ــار ــاء ظف كهرب

 الشكل 8  إجمالي مصادر إنتاج 
الطاقة الكهربائية - نظام 

)DPS( كهرباء ظفار
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السعة المتعاقد عليها

ذروة الطلب في الحالة
المرتفعة + هامش الزيادة

ذروة الطلب المتوقع
هامش الزيادة +

ذروة الطلب في الحالة
المنخفضة + هامش الزيادة

Figure ٩   Future Power Generation Capacity Requirements –  DPS  
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ميجاوات 

متطلبات إنتاج طاقة كهربائية إضافية
المتطلبات القانونية والتنظيمية 

وفقــا لقانــون القطــاع والرخصــة الممنوحــة للشــركة 
ــركة  ــى الش ــب عل ــاه يج ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
الطاقــة  إلنتــاج  كافيــة  مصــادر  وجــود  مــن  التأكــد 
الكهربائيــة فــي نظــام ظفــار للكهربــاء للوفــاء بالطلــب 
القطــاع  قانــون  ويحــدد  الطاقــة.  علــى  المســتقبلي 
إنتــاج  مصــادر  لتأميــن  للشــركة  العامــة  المســؤولية 
الممنوحــة  الرخصــة  وتحــدد  بالطلــب  للوفــاء  كافيــة 
معيــار  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  للشــركة 
أمــان التوليــد بـــ )24 ســاعة فاقــد أحمــال(. وقــد توصلــت 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إلــى أنــه، علــى 
أســاس محــاكاة وضــع نظــام كهربــاء ظفــار، فــإن األمــر 
يتطلــب توفيــر هامــش احتياطــي نســبته )12٪( يضــاف إلى 
ــد  ــاعات فق ــاص بس ــار الخ ــزام بالمعي ــب لالت ذروة الطل
األحمــال البالغــة )24( ســاعة. مــع الوضــع فــي االعتبــار 
حجــم الشــبكة، وخصائــص مصــادر التوليــد، ومحدوديــة 
الحصــول علــى احتياطــي طــوارئ. وهــذا يحــدد الســعة 
المســتهدفة لــكل ســيناريو مــن ســيناريوهات الطلــب 
الثاثــة علــى مــدى أفــق التخطيــط البالــغ )٧( ســنوات، كمــا 

ــم 9. ــكل رق ــي الش ــح ف ــو وض ه

متطلبات السعة في عام ٢٠١٧ 
 مــن المتوقــع أن تكــون الســعة المتعاقــد عليهــا كافيــة 
لتلبيــة الســعة المســتهدفة المتعلقــة بســيناريوهات 

الطلــب الثاثــة فــي عــام 201٧.

متطلبات السعة من عام ٢٠١8 إلى ٢٠٢٣ 
IPP  2 صالــة  كهربــاء  محطــة  تبــدأ  أن  المقــرر  مــن 

التشــغيل التجــاري فــي ينايــر 2018 ومــن عــام 2018 إلــى 
المتعاقــد  الســعة  تفــي  أن  المتوقــع  مــن   ،2023 عــام 
عليهــا بالســعة المســتهدفة فــي إطــار ســيناريوهات 

الثاثــة. الطلــب 

الشكل  9 متطلبات سعة إنتاج الطاقة الكهربائية المستقبلية - 
 )DPS( نظام كهرباء ظفار
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IPP 2 صالة

 2017201820192020202120222023
مصادر إنتاج الطاقة 

الكهربائية
صافي ميجاوات أ

7211،1661،1661،1661،1661،1661،166السعة المتعاقد عليها
احتياطي الطوارئ )سعة غير 

150150150200200200200مؤكدة(

8711،3161،3161،3661،3661،3661،366إجمالي مصادر السعة

الطلب المتوقع
505536568627664724765ذروة الطلب

566601637702744811857ذروة الطلب + هامش الزيادة
العجز )السعة اإلضافية 

المطلوبة(
-   -   -   -   -   -   -     أعلى من المتعاقد عليها حاليًا

الطلب - الحالة المرتفعة
527574619728805863924ذروة الطلب

5906436938169029661،035ذروة الطلب + هامش الزيادة
العجز)السعة اإلضافية 

المطلوبة(
-   -   -   -   -   -   -   أعلى من المتعاقد عليها حاليًا

الطلب - الحالة المنخفضة
494518542589615661688ذروة الطلب

554580607660688740770ذروة الطلب + هامش الزيادة
العجز)السعة اإلضافية 

المطلوبة(
-------أعلى من المتعاقد عليها حاليًا

أ يتم تصنيف جميع السعات على أساس الصافي أي بعد السماح باالستهالك اإلضافي داخل المحطات( عند درجة حرارة  35 درجة مئوية.

الجمع بين توليد الطاقة 
الكهربائية وتحلية المياه

الشــركة  علــى  يتعيــن  الرئيســية  الشــبكة  فــي  وكمــا 
ــة  ــي فرص ــر ف ــاه أن تنظ ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
الجمــع بيــن توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه مــن أجــل 
الموقــع  فــي  المشــاركة  اقتصــادات  مــن  االســتفادة 

المشــتركة. والمشــتريات 
 ومــع تأكيــد الحاجــة إلــى المزيــد من تحليــة الميــاه وتوليد 
الطاقــة، ســتواصل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
ــد  ــي ق ــة الت ــع االقتصادي ــات المناف ــم إمكان ــاه تقيي والمي
تنتــج عــن المشــاركة فــي الموقــع والشــراء المشــترك.

2.1 نظام كهرباء ظفار
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الطلب في الحالة المرتفعة

الطلب المتوقع

الطلب في الحالة المنخفضة

 

Figure ١٠  Electricity Demand المتوقعs –  Ad Duqm  
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ميجاوات 

 ٣.١  نظام كهرباء الدقم
الطلب على الكهرباء

الطلب التاريخي
تاريخيــًا، كانــت جميــع متطلبــات الطلــب  علــى الكهربــاء 
فــي نظــام كهربــاء الدقــم ضمــن مســؤولية شــركة 
إلــى  بالنظــر  ش.م.ع.م.  الريفيــة  المناطــق  كهربــاء 
عــن  والبعــد  المناطــق،  هــذه  فــي  القليلــة  االحتياجــات 
الشــبكة الرئيســية  و نظــام كهربــاء ظفــار، فقــد تــم 
الوفــاء بهــا بشــكل أكثــر اقتصــادا مــن خــال اســتخدام 
مــن  بالقــرب  وتقــع  بالديــزل،  تعمــل  التــي  المولــدات 

االســتهاك. مناطــق 
حــد  إلــى  المنطقــة  هــذه  فــي  الطلــب  علــى  ويهيمــن   
ــق  ــات المناط ــون  و احتياج ــتهلكون التجاري ــر المس كبي
أن  المتوقــع  مــن  ذلــك،  ومــع  والصغيــرة.  الســكنية 
األخيــرة  التطــورات  بســبب  بســرعة  األمــر  هــذا  يتغيــر 
والمســتمرة للمشــاريع التجاريــة والســياحية والصناعيــة 

المنطقــة. الكبيــرة فــي 

تقديرات الطلب
المنطقــة  هيئــة  بــه  تقــوم  الــذي  للتطويــر  نظــرا 
علــى  يترتــب  فســوف  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
فــي  زيــادة  إلــى  باإلضافــة  كبيــر  اقتصــادي  نمــو  ذلــك  
ــادة  ــط الزي ــى متوس ــاوة عل ــة ع ــكان بالمنطق ــدد الس ع
الحاليــة فــي عــدد الســكان. ونتيجــة لذلــك، فمــن المرجح 
فــي  الكهربــاء  علــى  الطلــب  فــي  كبيــر  نمــو  حــدوث 
نظــام كهربــاء الدقــم عندمــا تحقــق هيئــة المنطقــة 
الطموحــة   خططهــا  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
للخطــة  األولــى  المرحلــة  وتتوقــع  المنطقــة.  لتطويــر 
الشــاملة لهيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة  بالدقــم 

طلبــا علــى الكهربــاء بســعة )650( ميجــاوات بحلــول عــام 
2025.   لكــن خطــوات النمــو يكتنفهــا قــدر كبيــر مــن 
عــدم اليقيــن ويعتمــد بشــكل رئيســي علــى الكثيــر مــن 
ومســتويات  العالميــة  باألســواق  الصلــة  ذات  العوامــل 

الحكوميــة.  والحوافــز  االســتثمار 
وألغــراض توقعــات الطلــب علــى الكهربــاء، فــإن الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تشــير  إلــى توقعــات 
طلــب حصلــت عليهــا مــن شــركة كهربــاء المناطــق 
الريفيــة فيمــا يتعلــق بتطويــر  أنشــطة تجاريــة وصناعيــة 
محليــة. وتقــوم شــركة »مرافــق«، وهــي شــركة محاصــة 
لاســتثمار  تكامــل  شــركة  بيــن  أُنشــئت  مشــتركة 
ــة  ــر محط ــا بتطوي ــات، حالي ــيمكورب للخدم ــركة س وش
ــعة  ــة بس ــرة المغلق ــة الدائ ــل بتقني ــاء تعم ــد كهرب تولي
300 ميجــاوات مــن أجــل تلبيــة الطلــب علــى الكهربــاء 
النفــط العمانيــة ضمــن  مــن مشــاريع تابعــة لشــركة 
غيــر  وهــي  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة 

مدرجــة كجــزء مــن هــذه التوقعــات.
 ويتــم عــرض توقعــات الطلــب فــي الشــكل )10( ويعكــس 
ثاثــة ســيناريوهات مختلفــة تمثــل افتراضــات مختلفــة. 
المتوقــع،  الطلــب  حــاالت  هــي:  الســيناريوهات  وهــذه 
الحالــة المنخفضــة، والحالــة المرتفعــة. وال يتــم تضميــن 
لــم يحصلــو  الذيــن  الطلــب المتعلــق بالمســتهلكين 
الريفيــة   المناطــق  كهربــاء  شــركة  مــع  االتفــاق  علــى 
توقعــات  وتظهــر  التوقعــات.  مــن  كجــزء  للتوصيــل 
فــي  انخفاضــا  الريفيــة   المناطــق  كهربــاء  شــركة 
الطلــب بحوالــي 20٪ مقارنــة بالبيــان الســابق) اإلصــدار 10 
(، الــذي يعكــس انخفاضــا نســبيا فــي عــام 2016 مقارنــة 
بالتوقعــات وكذلــك التوقعــات المعدلــة لســرعة النمــو.

الشكل ١٠  تقديرات الطلب على الكهرباء - نظام كهرباء الدقم
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وبموجــب ســيناريو الطلــب المتوقــع، فمــن المتوقــع 
متوســط  بمعــدل  الــذروة  أوقــات  فــي  الطلــب  نمــو 
قــدره 22٪ ســنويا، مــن 26 ميجــاوات فــي عــام 2016 إلــى 
105 ميجــاوات فــي عــام 2023. وقــد تــم إعــداد ســيناريو 
الطلــب المتوقــع بواســطة شــركة كهربــاء المناطــق 
الريفيــة، آخــذه بعيــن االعتبــار النمــو التاريخــي للطلــب 
والنمــو الســكاني داخــل المنطقــة والمنطقــة المترابطة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتضمــن هــذا الســيناريو الطلــب 
المتعلــق بالمشــاريع القائمــة وقيــد اإلنشــاء فــي منطقــة 

الدقــم، مثــل مينــاء الدقــم ومصنــع األســمنت.
ويأخــذ ســيناريو الحالــة المرتفعــة فــي االعتبــار الطلــب 
المتوقــع فــي إطــار ســيناريو الحالــة المتوقعــة باإلضافــة 
إلــى مشــروعين يجــري حاليــا تنفيــذ طلباتهمــا مع شــركة 
ــيناريو أن  ــذا الس ــرض ه ــة. ويفت ــق الريفي ــاء المناط كهرب
الطلــب مــن هذيــن المشــروعين ســيتطور فــي عامــي 
المرتفعــة معــدل  الحالــة  2019 و2020. ويتوقــع ســيناريو 
نمــو متوســط قــدره 32٪ فــي ذروة الطلــب، ليرتفــع مــن 
ــام  ــي ع ــاوات ف ــى 1٧5 ميج ــام 2016 إل ــي ع ــاوات ف 26 ميج

.2023
النمــو  باســتقراء  المنخفضــة  الحالــة  توقــع  تــم  وقــد 
التاريخــي الطبيعــي فــي الدقــم والمناطــق المترابطــة. 
ويفتــرض هــذا الســيناريو انخفــاض معــدل تحقيــق إنشــاء 
الطلــب  يشــمل  وال  والصناعيــة  التجاريــة  المشــاريع 
المشــاريع الجاريــة. ويفتــرض هــذا الســيناريو معــدل نمــو 
متوســط فــي ذروة الطلــب بنســبة 10٪، مــن 26 ميجــاوات 
وقــد   .2023 عــام  فــي  ميجــاوات   51 إلــى   2016 عــام  فــي 
ــام  ــن األرق ــل م ــب أق ــي الطل ــذروة ف ــات ال ــن أن توقع تبي
الســابقة، فيمــا يتعلــق ببيــان الســنوات الســبعة الســابق 

)اإلصــدار 10(، عبــر معظــم الســنوات والســيناريوهات.
للطلــب  الكبيــر  التدفــق  التوقعــات  هــذه  تشــمل  وال 
المنطقــة  فــي  التنميــة  بخطــط  المرتبــط  الصناعــي 
االقتصاديــة الخاصــة. ومــن المتوقــع حاليــا أن يتضمــن 

الفعلي  
معدل ٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣

النمو )٪(

RAECO٢64١59٧٠889٢98١٠5٪٢٢ الطلب المتوقع 

التغير من البيان السابق 2016- 
2022

7-1-11-24-19-23-25--

RAECO الطلب الحالة 
المنخفضة

٢6٣4٣٧٣94٢45485١٠٪١

التغير من البيان السابق 2016- 
2022

4-1-15-23-26-28-30--

RAECO الطلب - الحالة 
المرتفعة

٢64١59١٠5١58١6٢١68١٧5٪٣٢

التغير من البيان السابق 2016- 
2022

10-8-32-27-34-10---

مجمــع التكريــر والبتروكيماويــات الــذي تقــوم بتطويــره 
شــركة النفــط العمانيــة وغيرهــا مــن شــركات توليــد 
ــط   ــة. وتخط ــا الخاص ــة احتياجاته ــدة لتلبي ــة المقي الطاق
هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم المشــاريع 
االقتصاديــة  والتنميــة  النطــاق،  واســعة  الصناعيــة 
ــة  ــة المرتبط ــكنية والتجاري ــات الس ــة والمتطلب المتنوع
بهــا علــى مــدى الســنوات الـــ 30 المقبلــة. ومــن المتوقــع 
أن يتســارع معــدل نمــو الطلــب داخــل المنطقــة بســرعة 
مــع إنشــاء الصناعــات الرئيســية. وســتراقب  الشــركة 
ــرة  ــق وتي ــكل وثي ــاه بش ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني

التنميــة وآثارهــا علــى الطلــب علــى الكهربــاء.

مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية
مصادر الطاقة الكهربائية

يتــم حاليــا تزويــد الكهربــاء لشــبكة شــركة كهربــاء 
والمناطــق  الدقــم  تخــدم  التــي  الريفيــة  المناطــق 
المحيطــة بهــا عــن طريــق محطــة كهربــاء الدقــم التــي 
تعمــل بوقــود الديــزل والبالــغ ســعتها )66( ميجــاوات، 
وهــذه المحطــة تمتلكهــا وتقــوم بتشــغيلها شــركة 

أيضــا. الريفيــة  المناطــق  كهربــاء 

العقود المحتملة، والمتطلبات اإلضافية
بالتشــاور  الريفيــة  المناطــق  كهربــاء  شــركة  قامــت 
بتحديــد  يتعلــق  فيمــا  الكهربــاء  تنظيــم  هيئــة  مــع 
الخيــارات الممكنــة لتأميــن إمــدادات الكهربــاء لتلبيــة 
توقعــات  ســيناريوهات  ظــل  فــي  المتزايــد  الطلــب 
الطلــب المختلفــة. وتشــمل هــذه الخيــارات التوســع فــي 
محطــة توليــد الكهربــاء القائمــة، وشــراء مولــدات الديزل 
ــة  ــدة أو محط ــود جدي ــة وق ــييد محط ــتأجرة، وتش المس
توليــد كهربــاء تعمــل بالغــاز، وشــراء الطاقــة من شــركة 
ــراء  ــة لش ــركة العماني ــن الش ــة م ــراء الطاق ــق، وش مراف
ــمال  ــن الش ــط بي ــال الرب ــريطة إكم ــاه )ش ــة والمي الطاق

 3.1  نظام كهرباء الدقم
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Figure ١١  Future Power Generation Capacity Requirements– Ad Duqm 

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٣
ميجاوات 

سعة جديدة (الحالة المرتفعة)

سعة جديدة (الحالة المتوقعة )

RAECO محطة

الطلب في الحالة المرتفعة

الطلب المتوقع

الطلب في الحالة المنخفضة

والجنوب،والــذي ســيوفر أيضــا ترابطــا مــع منطقــة الطلب 
ــاء(. ــال هيم ــن خ ــم، م ــي الدق ف

الحالــة  فــي  الطلــب  ســيناريو  ظــل  فــي  أنــه  وياحــظ   
المنخفظــة، فــإن الســعة المتاحــة مــن محطــة توليــد 
الكهربــاء الحاليــة فــي شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة 
الســبع  الســنوات  مــدى  علــى  الطلــب  لتلبيــة  كافيــة 
القادمــة. غيــر أنــه إذا كان الطلــب يتجــه علــى نحــو الحالــة 
ــة المرتفعــة، فســتكون هنــاك حاجــة  المتوقعــة أو الحال
إلــى ســعات إضافيــة فــي وقــت مبكــر مــن عــام 2019. 
أنهــا »ســعة جديــدة« فــي  الســعة علــى  وتعــرف هــذه 
الشــكل 11، وتمثــل الســعة المطلوبــة لتلبيــة الطلــب، 

المفتــرض ٪15. االحتياطــي  الهامــش  إلــى  باإلضافــة 
ومــن شــأن خــط النقــل المقتــرح الــذي يبلــغ 400 كيلــو 
فولــت إلــى الشــبكة الرئيســية  وشــركة تنميــة نفــط 
عمــان، والتــي يجــري تقييمــه مــن قبــل الشــركة العمانيــة 
لنقــل  العمانيــة  والشــركة  والميــاه،  الطاقــة  لشــراء 
ــد  ــر المزي ــان، أن يوف ــط عم ــة نف ــركة تنمي ــاء وش الكهرب
الدقــم  وســتتمكن  الطاقــة.  إلمــدادات  الخيــارات  مــن 

مــن الوصــول إلــى مصــادر توليــد الطاقــة فــي الشــبكة 
وقــت  أقــرب  يكــون  أن  المفتــرض  ومــن  الرئيســية 
2021، وكمــا هــو  الترابــط هــو  توفيــر هــذا  يمكــن فيــه 
ــة  ــا للحال ــاه وفق ــي االتج ــب ف ــدأ الطل ــابقا، إذا ب ــح س موض
المتوقعــة أو المرتفعــة، ســيتعين علــى شــركة كهربــاء 
المناطــق الريفيــة تســهيل وســائل بديلــة لتلبيــة الطلــب 
فــي وقــت مبكــر مــن عــام 2019، دون مســاهمة مشــروع 
الربــط بيــن الشــمال والجنــوب. ويمكــن تلبيــة الزيــادة 
فــي الطلــب، فــي هــذه الســيناريوهات، مــن خــال وحــدات 
توليــد مؤقــت، مثــل تأجيــر وحــدات الديــزل، أو ربمــا شــراء 
مؤقــت مــن محطــة توليــد الكهربــاء فــي المســفاة، رهنــا 

بتوافــر الســعة الفائضــة.
ــاج  ــرة إلنت ــة  كبي ــًا لمحط ــضا موقع ــم أي ــح الدق ــد تصب وق
الطاقــة الكهربائيــة قــادرة علــى الوصــول إلــى مراكــز حمــل 
رئيســية أخــرى إلــى أن يتطــور الطلــب علــى نطــاق واســع محليــا. 
واقتصــادي  صناعــي  كمركــز  الدقــم  تتطــور  أن  وبمجــرد 
ــبكة  ــتقرار الش ــر اس ــط توفي ــذا الراب ــن ه ــتطلب م ــي، س رئيس

وأمنهــا.

الشكل ١١ متطلبات سعة إنتاج الطاقة الكهربائية المستقبلية - 
نظام كهرباء الدقم

 ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣
ميجاواتذروة الطلب 

4159٧0889298105الحالة المتوقعة
343٧3942454851الحالة المنخفضة 

41591051581621681٧5الحالة المرتفعة
السعة المتعاقد عليها

RAECO 66666666666666محطة

السعة المحتملة
525303٧45--   السعة الجديدة )الحالة المتوقعة(
4510611011٧125--السعة الجديدة )الحالة المرتفعة(

إجمالي السعة المتعاقد عليها + 
6666٧١9١96١٠٣١١١السعة الجديدة )الحالة المتوقعة(

إجمالي السعة المتعاقد عليها + 
6666١١١١٧٢١٧6١8٣١9١السعة الجديدة )الحالة المرتفعة(
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Figure ١٢  Electricity Demand المتوقعs –  Musandam Governorate  
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 الفعلي
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ميجاوات 

(OPWP)ذروة الطلب - الحالة المرتفعة

(RAECO) ذروة الطلب المتوقع

(OPWP)ذروة الطلب - الحالة المنخفضة

IPP الكامل

4.١ نظام كهرباء مسندم
الطلب على الكهرباء

 توقعات الطلب
تهــدف التطــورات المســتقبلية فــي  محافظــة مســندم 
ــة.  ــة والتجاري ــياحية واالقتصادي ــطة الس ــز األنش ــى تعزي إل
وقــد تــم تطويــر ســيناريو الطلــب المتوقــع كمــا هــو 
المناطــق  كهربــاء  شــركة  قبــل  مــن  أدنــاه  موضــح 
الريفية.حيــث كان إجمالــي الطلــب فــي عــام 2016 أقــل 
بنحــو 1٧٪ مــن التوقعــات الســابقة، ممــا أدى إلــى انخفــاض 
إجمالــي فــي الطلــب المتوقــع مقارنــة بالطلــب المذكــور 

ــدار 10(. ــابق )اإلص ــبع الس ــنوات الس ــان الس ــي بي ف
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  وأعــدت 
المرتفعــة  والحالــة  المنخفضــة  الحالــة  ســيناريوهات 
علــى أســاس افتراضــات بديلــة لمعــدالت النمــو الســنوية 
المباشــر،  التوصيــل  وحمــوالت  التوزيــع  حمــوالت  فــي 
التوصيــل  الطلــب لحمــوالت  وتوقعــات مطابقــة ذروة 
المباشــر علــى ذروة الطلــب في نظــام الطاقة بمســندم. 
. وســيناريوهات الطلــب الثاثــة مبينــة فــي الشــكل 12.

الشكل ١٢  تقديرات الطلب على الكهرباء - 
نظام كهرباء مسندم

4.1 نظام كهرباء مسندم
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معدل النمو ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣الفعلي

٪
ميجاوات

RAECO٧48496١٠٣١٠9١١٧١٢4١٣٢٪9 الحالة المتوقعة

التغير من البيان السابق 2016- 
--30-27-25-23-21-17-202215 )ميجاوات(

الشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه )الطلب - 

الحالة المنخفضة(
٧48٢9٣9٧١٠٢١٠6١١١١١6٪٧

التغير من البيان السابق 2016- 
2022 )ميجاوات(

2-5-7-10-13-17-21--

الشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه )الطلب - 

الحالة المرتفعة(
٧48599١٠8١١8١٢8١٣8١5١١٪٠

التغير من البيان السابق 2016- 
2022 )ميجاوات(

27-30-34-34-35-36-37--

وفــي ظــل توقعــات الطلــب المتوقــع مــن شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة، يُتوقــع أن تنمــو ذروة الطلــب مــن 
ــة  ــيناريو الحال ــع س ــا 9٪. ويتوق ــنوية قدره ــادة س ــام 2022، أي بزي ــي ع ــاوات ف ــى 132 ميج ــام 2016 إل ــي ع ــاوات ف ٧4 ميج
المنخفضــة معــدل نمــو قــدره ٧٪ فــي ذروة الطلــب، حيــث مــن المتوقــع ات يرتفــع فقــط إلــى 116 ميجــاوات فــي عــام 2023

وفــي ظــل ســيناريو الحالــة المرتفعــة يفتــرض نمــو اســرع للمشــاريع التجاريــة والصناعيــة وازديــاد فــي انشــطة الســياحة 
والثــروة الســمكية. يتوقــع ان تنمــو الــذروة بمعــدل 11٪ ســنويًا مــن ٧4 ميجــاوات فــي عــام 2016 إلــى 150 ميجــاوات فــي عــام 

2023

مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية
مصادر الطاقة الكهربائية

وتشــغل  الريفيــة  المناطــق  كهربــاء  شــركة  تمتلــك 
مراكــز  مــن  بالقــرب  موزعــة  توليــد  محطــات  ســت 
ــدات  ــا مول ــندم. وجميعه ــة مس ــي محافظ ــل ف التحمي
تعمــل بالديــزل، مــع ســعة مركبــة مجتمعــة تبلــغ حوالــي 
ــزل  ــدات دي ــدات مول ــاث وح ــتثناء ث ــاوات. وباس 88 ميج
بســعة إجماليــة تبلــغ حوالــي 2٧ ميجــاوات، فــإن معظــم 
الوحــدات شــارف عمرهــا االفتراضــي علــى االنتهــاء. وعلــى 
هــذا النحــو، مــن المتوقــع إيقــاف تشــغيل هــذه الوحــدات 

ــعات. ــرى للس ــادر أخ ــاح مص ــا تت حالم
. وتقتــرب محطــة مســندم مــن إتمــام بنائهــا، وســيتم 
تشــغيلها مــن قبــل اتحــاد الشــركات بقيــادة شــركة 
النفــط العمانيــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الطاقــة مــع 
لتوريدهــا  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 
فــي  وســيتوفر  الريفيــة.  المناطــق  كهربــاء  لشــركة 
ــة  ــعة اإلنتاجي ــن الس ــى م ــد أدن ــاء ح ــاج الكهرب ــة إنت محط
التشــغيل  توقعــات  مــع  ميجــاوات،   123 يبلــغ  الصافيــة 
المشــروع  وسيســتخدم   .201٧ مايــو  فــي  التجــاري  
محــركات تردديــة يغذيهــا الغــاز الطبيعــي بالدرجــة األولــى.

العقود المحتملة ومتطلبات إضافية
يوضــح الشــكل رقــم 13 العــرض والطلــب فــي مســندم. 
ويســهم مشــروع محطــة كهربــاء مســندم بســعة 
الثاثةحتــى  الطلــب  تأميــن ســيناريوهات  كافيــة علــى 
ــاء  ــركة كهرب ــروع ش ــذا المش ــيمكن ه ــام 2023. وس ع
ــدات  ــى مول ــا عل ــل اعتماده ــن تقلي ــة م ــق الريفي المناط

ــود.  ــف الوق ــر تكالي ــي توفي ــهم ف ــا يس ــزل، مم الدي
ــاء  ــا إنش ــة أيض ــق الريفي ــاء المناط ــة كهرب ــزم هيئ وتعت
تبلــغ  بســعة  جديــدة  كهربائيــة  طاقــة  إنتــاج  محطــة 
حوالــي ٧8 ميجــاوات لتربــط فــي شــبكة 132 كيلــو فولــت. 
وتتمثــل الخطــة الحاليــة فــي تشــغيل هــذه الوحــدات بعــد 
ــاوات،  ــد 100 ميج ــا بع ــى م ــي إل ــي الكل ــب اإلجمال ــادة الطل زي
والتــي يتوقــع أن تكــون فــي عــام 2019 وفقــا لتوقعــات 
الطلــب الصــادرة عــن شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة.
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Figure ١٣  Future Power Generation Expansion Plans  
Musandam Governorate
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الطلب في الحالة المنخفضة
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ميجاواتذروة الطلب 

849610310911٧124132الحالة المتوقعة
8599108118128138150الحالة المرتفعة

82939٧102106111116الحالة المنخفضة

السعة المتعاقد عليها

88882٧2٧2٧2٧2٧محطات RAECO )الحالية(

IPP 123123123123123123123مسندم

إجمالي السعة المتعاقد 
٢١١٢١١١5٠١5٠١5٠١5٠١5٠عليها

المحتملة سعة

٧8٧8٧8٧8٧8--محطات RAECO الجديدة

إجمالي السعة المتعاقد 
٢١١٢١١٢٢8٢٢8٢٢8٢٢8٢٢8عليها + المحتملة

أرقام الميجاوات هي في 45 درجة مئوية

الشكل ١٣  خطط التوسع المستقبلية لتوليد الطاقة - 
نظام كهرباء مسندم

4.1 نظام كهرباء مسندم
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IPP الكامل
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متطلبات 
الوقود

٢
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متطلبات 
توافر الغاز الطبيعيالوقود

تتشــاور الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــع وزارة النفــط والغــاز بصــورة منتظمــة مــن أجــل التأكــد مــن توفــر 
الغــاز الطبيعــي فــي المســتقبل لتوليــد الطاقــة )ومــا يرتبــط بهــا مــن إنتــاج الميــاه( وتنســيق التخطيــط عبــر األنظمــة 

المختلفــة التــي تخضــع حاليــا لصاحيــات الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.
وقــد وافقــت وزارة النفــط والغــاز مؤخــرا علــى مخصصــات الغــاز لمحطتــي إنتــاج الكهربــاء التــي تخطــط الشــركة لشــرائها، 

مشــيرة إلــى  أن إمــدادات الغــاز الطبيعــي فــي المســتقبل مقيــدة.
وفــي حالــة عــدم توفــر مخصصــات الغــاز الطبيعــي المطلوبــة لقطــاع الكهربــاء والميــاه، فــإن الشــركة العمانيــة لشــراء 

الطاقــة والميــاه )باإلضافــة إلــى متابعــة خيــارات تحســين كفــاءة الوقــود( قــد تحتــاج إلــى:
·  تقديــم خطــط لشــراء طاقــة توليــد جديــدة علــى أســاس وقــود غيــر الغــاز الطبيعــي، مثــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة 

والفحم.

ــط  ــا يرتب ــة )وم ــد الطاق ــي تولي ــتخدم ف ــا المس ــي خصوص ــاز الطبيع ــتيراد الغ ــة اس ــول إمكاني ــة ح ــة الحكوم ·  مناقش
ــع  ــب م ــن كث ــاور ع ــي التش ــاه ف ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــتمر الش ــوف تس ــاه(. و / أو س ــاج المي ــن إنت ــه م ب

ــائل. ــذه المس ــع ه ــق بجمي ــا يتعل ــة فيم ــلطات المعني الس
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Figure ١٤  Projected Fuel Requirements  –  MIS  
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١.٢ الشبكة الرئيسية
استهالك الوقود ٢٠١6

مصــدر الوقــود الرئيســي لتوليــد الطاقــة وإنتــاج الميــاه 
الغــاز  هــو  الرئيســية  الشــبكة  فــي  لهــا  المصاحبــة 
الطبيعــي الــذي تــزوده وزارة النفــط والغــاز لمحطــات توليد 
ــتهاك  ــي اس ــغ إجمال ــد بل ــاه. وق ــة المي ــاء وتحلي الكهرب
الغــاز فــي محطــات الطاقــة الرئيســية وتحليــة الميــاه 
فــي عــام 2016 حوالــي ٧.01 مليــار متــر مكعــب، أي مــا يعــادل 
19.4 مليــون  متــر مكعــب يوميــا، وهــو  أقــل بنحــو 4٪ عــن 
عــام 2015. وكان ذروة االســتهاك اليومــي للغــاز الطبيعــي 
فــي عــام 2016 28.8 مليــون متــر مكعــب، وهــو أعلــى ممــا 
انخفــاض معــدل  كان عليــه فــي عــام 2015. ويتناقــض 
النمــو فــي متطلبــات الغــاز الطبيعــي بنســبة 4٪ مــع زيــادة 
إنتــاج الكهربــاء بنســبة 4٪ خــال الفتــرة نفســها. ويرجــع 
هــذا التحســن الملحــوظ أساســا إلــى تحســينات شــبكات 
النقــل التــي مكنــت مــن الوصــول إلــى محطــات توليــد 

ــاءة. ــر كف ــاء األكث الكهرب

    توقعات متطلبات الوقود
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  قامــت 
بالشــبكة  الوقــود   لمتطلبــات  تقديــرات  بإعــدادات 
الرئيســية خــال الفتــرة 201٧-2023 لــكل ســيناريوهات 
ــم )14(. ــكل رق ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه ــة، كم ــب الثاث الطل

للوقــود  الكلــي  االســتهاك  يــزداد  أن  المتوقــع  ومــن 
مــدى  علــى  ســنويا   ٪3 نحــو  يبلــغ  متوســط  بمعــدل 
حالــة  ســيناريو  إطــار  وفــي  القادمــة.  الســبع  الســنوات 
ــنويا،  ــدل 1 ٪ س ــود بمع ــتهاك الوق ــزداد اس ــاض، ي االنخف
ــدل  ــة بمع ــة المرتفع ــيناريو الحال ــي س ــينمو ف ــا س بينم
ــيناريوهات  ــن الس ــي كل م ــدره 4 ٪. وف ــط ق ــو متوس نم
الثاثــة، فــإن معــدل نمــو اســتهاك الوقــود ســيكون 

أقــل بكثيــر مــن الطلــب علــى الكهربــاء.

الشكل ١4  توقعات متطلبات الوقود )الغاز الطبيعي(-
 )MIS(الشبكة الرئيسية

1.2 الشبكة الرئيسية
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  ٢٠١6
معدل النمو ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣الفعلي

٪
الطلب المتوقع

استهالك الغاز )مليون متر مكعب يوميا(
3٪19.418.118.819.319.820.922.123.2المتوسط السنوي

1٪28.924.426.826.226.928.430.031.6أعلى استهاك يومي
---------استهاك الوقود السائل )مليون لتر(

إجمالي استهالك الوقود )مليون 
٣٪HHV٢٧٧٢58٢68٢٧5٢8٣٢98٣١5٣٣٠ جيجاجول(أ

3٪277258268275283298315330غاز
---------الوقود السائل

الطلب في الحالة المنخفضة
استهالك الغاز )مليون متر مكعب يوميا(

1٪19.41٧.٧1٧.٧1٧.11٧.918.919.920.٧المتوسط السنوي
0٪28.923.525.024.125.026.42٧.629.1أعلى استهلك يومي 

---------استهاك الوقود السائل )مليون لتر(
إجمالي استهالك الوقود )مليون 

HHV٢٧٧٢5٢٢5٢٢44٢56٢٧٠٢84٢96٪١ جيجاجول(أ

1٪277252252244256270284296غاز
---------الوقود السائل 

الطلب في الحالة المرتفعة
استهالك الغاز )مليون متر مكعب يوميا(

4٪19.419.221.021.221.923.124.526.0المتوسط السنوي
3٪28.926.230.028.329.831.433.335.8أعلى استهاك يومي 

---------استهاك الوقود السائل )مليون لتر(
إجمالي استهالك الوقود )مليون 

HHV GJ٢٧٧٢٧٣٢99٣٠٢٣١٣٣٣٠٣49٣٧١٪4(أ

4٪277273299302313330349371غاز
---------الوقود السائل 

أ  بناء على HHV الغاز الطبيعي من 1050 وحدة حرارية بريطانية / لكل قدم مكعب قياسي.
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Figure ١٥  Gas Required per Unit of Electricity Generation –  MIS  
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من الكهرباء

استخدام الغاز
إمــدادات  كفــاءة  فــي  المســتمرة  التحســينات  أدت 
الطاقــة إلــى تراجــع معــدل النمــو فــي متطلبــات الوقــود. 
ومنــذ عــام 2005، مــن خــال إدخــال محطــات توليــد أكثــر 
كفــاءة تدريجيــا، انخفــض متوســط   اســتهاك الوقــود 
لــكل وحــدة مــن إنتــاج الكهربــاء فــي الشــبكة الرئيســية 
ــام 2005  ــي ع ــاعة ف ــاوات س ــب/ ميج ــر مكع ــن 3٧4 مت م
إلــى 245 متــر مكعــب / ميجــاوات ســاعة فــي عــام 2016، أي 
بتحســن بنســبة 34.5٪  مــن اســتخدام الغــاز. وعلــى مــدى 
العمانيــة  الشــركة  تتوقــع  القادمــة،  الســبع  الســنوات 
لشــراء الطاقــة والميــاه أن يتــم توفيــر حصــة متزايــدة 
مــن توليــد الطاقــة مــن قبــل المصانــع األكثــر كفــاءة، 
ــتخدام  ــي اس ــبة 28٪ ف ــين بنس ــي تحس ــهم ف ــا يس مم
الشــبكة الرئيســية للغــاز الطبيعــي بحلــول عــام 2023 
بيــن  ومــن   .)15( رقــم  شــكل  فــي  موضــح  هــو  كمــا 
المســاهمين الرئيســيين اآلخريــن التحــول مــن التحليــة 
بالتبخيــر الومضــي  إلــى تقنيــة التناضــح العكســي لتحليــة 
الميــاه. ومــن المتوقــع أن يســمح هــذا بتشــغيل بعــض 

محطــات توليــد الكهربــاء والميــاه مجتمعــة بشــكل 
أقــل كثافــة لصالــح  المحطــات الجديــدة واالكثــر كفــاءة 

ــط. ــاء فق ــد الكهرب ــات تولي ــن محط م
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  وتواصــل 
ــل  ــن أج ــاون م ــاء التع ــل الكهرب ــة لنق ــركة العماني والش
التحســين المســتمر فــي عمليــات التوليــد، مــن أجــل 
األحــدث  التوليــد  محطــات  مــن  الكاملــة  االســتفادة 
العوائــق  االعتبــار  االخــذ فــي عيــن  واألكثــر كفــاءة مــع 
المتعلقــة بالشــبكة  التــي تضمــن إمــدادات موثوقــة مــن 
الطاقــة. وتقــوم الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء حاليًا 
بتطويــر خــط نقــل ل 400 كيلــو فولــت وتكنولوجيــا جديــدة 
للتحكــم فــي اإلرســال تدعــم معــا عمليــة إرســال أكثــر 
كفــاءة، فــي حيــن ستســهم الشــركة العمانيــة لشــراء 
ــم  ــام لدع ــة للنظ ــاكاة متقدم ــي مح ــاه ف ــة والمي الطاق

عمليــة اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة.

الشكل ١5  الغاز المطلوب لكل وحدة توليد الكهرباء -  
)MIS( الشبكة الرئيسية

1.2 الشبكة الرئيسية



53
بيان 7 سنوات

إصدار 2017 - 2023

٢.٢ نظام كهرباء ظفار
استهالك الوقود ٢٠١6

ــام  ــي نظ ــة ف ــد الطاق ــات تولي ــن محط ــتخدم كل م تس
ظفــار للطاقــة )نظــام كهربــاء ظفــار( الغــاز الطبيعــي 
الغــاز  اســتهاك  إجمالــي  بلــغ  وقــد  للوقــود.  كمصــدر 
ــي 821 مليــون متــر مكعــب  الطبيعــي فــي عــام 2016 حوال
)مــا يعــادل 2.24 مليــون متــر مكعــب يوميــا(، أي أقــل 
ــاء  ــاج الكهرب ــا إنت ــن نم ــي حي ــام 2015، ف ــن ع ــو 3٪ ع بنح
اســتخدام  فــي  تحســنا  ذلــك  ويعكــس   .٪0.5 بنســبة 
ــات  ــغيل محط ــي تش ــن ف ــة التحس ــي، نتيج ــاز الطبيع الغ
اليومــي للغــاز  الــذروة  كهربــاء ظفــار. وبلــغ اســتهاك 
الطبيعــي 3.6 مليــون متــر مكعــب فــي عــام 2016 مقارنــة 
ــاع  ــام 2015. وكان االرتف ــي ع ــب ف ــر مكع ــون مت بـــ 3.0 ملي
ــبب  ــام 2016 بس ــي ع ــذروة ف ــتهاك ال ــي اس ــبة 20٪ ف بنس
الصيانــة التــي تمــت فــي محطــة صالــة IWPP خــال 
ــوت IPP ذات  ــة ريس ــتخدام  محط ــم  اس ــو وت ــهر ماي ش

دورة الوقــود المفتوحــة لتغطيــة النقــص.

توقعات متطلبات الوقود
قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بإعداد 
توقعــات لمتطلبــات الوقــود لنظــام كهربــاء ظفــار علــى 
مــدى الفتــرة 201٧-2023 لســيناريوهات الطلــب الثاثــة، 
ويوضــح ذلــك فــي الشــكل رقــم 16. وتســتند التوقعــات 

إلــى االفتراضــات الرئيســية التاليــة:
مــن المفتــرض أن تبــدأ محطــة صالــة IPP 2 التشــغيل   •

التجــاري فــي الموعــد المحــدد فــي ينايــر 2018.

مــن المفتــرض أن تبــدأ محطــة الريــاح 50 ميجــاوات فــي   •
هرويــل التشــغيل التجــاري فــي ينايــر 2020، مــع متوســط 

عائــد يومــي يبلــغ حوالــي ٪30.

ال يفتــرض حــدوث أي واردات أو صــادرات »تجاريــة« علــى   •
خــط الربــط مــع شــركة نفــط عمــان.

للوقــود  الكلــي  االســتهاك  يــزداد  أن  المتوقــع  ومــن 
بمعــدل متوســط يبلــغ نحــو ٧٪ ســنويًا فــي ســيناريو 
ــاض،  ــة االنخف ــيناريو حال ــار س ــي إط ــع. وف ــب المتوق الطل
يــزداد اســتهاك الوقــود بمعــدل 5 فــي المائــة ســنويًا، 
ــدل  ــة بمع ــة المرتفع ــيناريو الحال ــي س ــينمو ف ــا س بينم

متوســط قــدره 10 فــي المائــة ســنويًا.
ــة IPP 2 فــي عــام 2018  ــر إضافــة محطــة صال ويتضــح أث
بشــكل خــاص فــي جميــع الســيناريوهات، ممــا يظهــر 
انخفاضــًا فــي متوســط واســتهاك الغــاز الطبيعــي فــي 

ــام 2018. ــي ع ــذروة ف ال
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الشكل ١6  توقعات متطلبات الوقود )الغاز الطبيعي( -   
)DPS( نظام كهرباء ظفارFigure ١٦  Projected Fuel Requirements –  DPS  
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أ وبناء على HHV الغاز الطبيعي من 1050 وحدة حرارية بريطانية / لكل قدم مكعب قياسي.

2.2 نظام كهرباء ظفار
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@ ال يعتمد على هذه الخارطة من ناحية الحدود السياسية وا�دارية.

@ المواقع المشار إليها للمشاريع تعتبر مواقع تقريبية وهي �غراض توضيحية فقط.
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٣



57
بيان 7 سنوات

إصدار 2017 - 2023

IWPP بركاء

IWPP صاللة

IWPP بركاء ٢

IWPP PH.II بركاء
IWPP PH.I بركاء

IWPP الغبرة
IWP الغبرة ٢

قريات المؤقتة
IWP
IWP قريات

IWP صور ٢

IWP خصب

IWP أصيلة

IWP  الغبرة ٣

IWP  صاللة ٣

أصيلة المؤقتة
IWP

IWP بركاء ٤
IWPP صحار

IWP صحار ٣

المياه

قيد التشييد

تعمل

قيد التطوير

@ ال يعتمد على هذه الخارطة من ناحية الحدود السياسية وا�دارية.

@ المواقع المشار إليها للمشاريع تعتبر مواقع تقريبية وهي �غراض توضيحية فقط.
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MSF - IWPP  بركاء

١.٣ منطقة الشبكة المربوطة
تقــوم  الســلطنة،  مــن  الشــمالية  المناطــق  فــي 
بتوفيــر  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 
الهيئــة  همــا:  للميــاه  قســمين  إلــى  المحــاة  الميــاه 
ــاء والميــاه وشــركة مجيــس للخدمــات  العامــة للكهرب
الصناعيــة. المناطــق التــي يتــم تغطيتهــا مــن الجهتيــن 

كالتالــي:   هــي 
تشــمل   - والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة   ·
الباطنــة  وشــمال  والبريمــي  مســقط  محافظــات 
وشــمال  والظاهــرة  والداخليــة  الباطنــة  وجنــوب 

الشــرقية.  وجنــوب  الشــرقية 

توفــر   - الصناعيــة  للخدمــات  مجيــس  شــركة   ·
للخدمــات  مجيــس  لشــركة  احتياطيــة  إمــدادات 
الميــاه  لمعالجــة  الميــاه،  لتحليــة  الصناعيــة 
المســتخدمة مــن قبــل الصناعــة فــي منطقــة مينــاء 

الصناعــي. صحــار 

وشــركة  والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  وتقــدم 
علــى  الطلــب  توقعــات  الصناعيــة  للخدمــات  مجيــس 

التاليــة: الجغرافيــة  بالمناطــق  يتعلــق  فيمــا  الميــاه 
الطلــب  المربوطــة«  الشــبكة  »منطقــة  تشــمل   ·
ــمال  ــقط وش ــات مس ــي محافظ ــرب ف ــاه الش ــى مي عل
والداخليــة  والبريمــي  الباطنــة  وجنــوب  الباطنــة 
والظاهــرة4 التــي تخدمهــا الهيئــة العامــة للكهربــاء 
مينــاء  منطقــة  فــي  الميــاه  علــى  والطلــب  والميــاه، 
صحــار الصناعــي التــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل شــركة 
مجيــس للخدمــات الصناعيــة5. والمصــادر الرئيســية 
ــة  ــي محط ــة ه ــذه المنطق ــة له ــاه التحلي ــة لمي الحالي
ومحطــة   ،  IWP  2 الغبــرة  ومحطــة   ،IWPP الغبــرة 
وشــركة   ،IWPP  2 بــركاء  ومحطــة   ،IWPPبــركاء

.IWPP صحــار 

تشــمل »منطقــة الشــرقية« الطلــب علــى الميــاه   ·
الصالحــة للشــرب فــي محافظتــي شــمال الشــرقية 
وجنوبهــا باســتثناء واليــة مصيــرة. والمصــدر الرئيســي 
الحالــي للميــاه لهــذه المنطقــة هــو محطــة صــور 2 

.IWP

1.3 منطقة الشبكة المربوطة

4 الســيناريو الحالــي يعتبــر اتصــاال بالظاهــرة فــي عــام 2020 ومــن المتوقــع أن يتــم توريــده مــن المنطقــة الشــبكة المربوطــة، مــع الحفــاظ علــى إنتــا محــدود مــن 

حقــل ابــار المســرات، عندمــا يبــدأ كل مــن خــط التحويــل (صحار-الظاهــرة) و مشــروع صحــار IWP 4 الجديــد.
5 قامــت شــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة بتزويــد الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه توقعــات الطلــب علــى الميــاه مــن خالــل عــام 2023. وتقــوم 

شــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة حاليــا بتزويــد زبائنهــم مــن محطــة RO الخــاص بهــا الــذي تــم تشــغيله فــي ديســمبر 2011. خــال فتــرة الســنوات الســبع 
مــن 201٧ إلــى 2023 ،يطلــب مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه توفيــر الميــاه المحالــة زبائــن شــركة مجيــس فــي حالــة انقطــاع هــذه المحطــة.
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Figure ١٧  Water Demand المتوقعs –  Interconnected Zone  
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الطلب على المياه
علــى  المتوقــع  الطلــب  ذروة   1٧ رقــم  الشــكل  يبيــن  
الميــاه، ويمثــل  الطلــب اليومــي )بمــا فــي ذلــك فاقــد 
ــي  ــب ف ــى طل ــهد أعل ــذي يش ــبوع ال ــال األس ــبكة( خ الش

الســنة.
وقــد قدمــت الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه حالتيــن 
للطلــب :  الحالــة المتوقعــة والحالــة المرتفعــة - اللــذان 
ويعــزى  الطلــب.  نمــو  فــي  اليقيــن  بعــدم  معــًا  يقــران 
كل مــن ســيناريوهات التوقعــات بشــكل أساســي إلــى 
النمــو الســكاني والتوســع فــي شــبكة التوزيــع والنمــو 
فــي نصيــب الفــرد مــن اســتهاك الميــاه. بنيــت توقعــات 
مــن  والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  مــن  الطلــب 
التوقعــات الســكانية لعــام 2014 6 التــي نشــرها المركــز 
بالتحديثــات  والمعلومــات مدعمــة  الوطنــي لإلحصــاء 

التــي حصلــت فــي منتصــف عــام 2015.
والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  توقعــات  وتتجــاوز 
لعامــي 201٧ و2023 الســنة الســابقة المتوقعــة بحوالــي 
ــة  ــي الحال ــا ف ــد م ــى ح ــل إل ــة وبأق ــة المتوقع ــي الحال 10٪ ف

المرتفعــة. ويعــزى هــذا االختــاف إلــى ارتفــاع الطلــب علــى 
الميــاه الــذي كان أعلــى ممــا كان متوقعــا فــي عــام 2016. 
ولــم يتغيــر النمــو الســنوي بعــد عــام 2016 نســبيًا مقارنــة 

ــابقة. ــات الس بالتوقع
تختلــف ســيناريوهات الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه 
والحالــة المرتفعــة بشــكل رئيســي فــي افتراضــات النمــو 
الســكاني علــى المــدى القريــب. ويفتــرض ســيناريو الحالــة 
المرتفعــة نمــوا علــى المــدى القريــب )حتــى عــام 2020( 
يعكــس اســتمرارا لاتجــاه القــوي للنمــو الســكاني الــذي 
وحســب  الماضيــة.  الســنوات  فــي  الســلطنة  شــهدته 
ــى  ــي ٧٪ حت ــنوي حوال ــو الس ــدل النم ــغ  مع ــات يبل التوقع
عــام 2023. ويعــد ســيناريو الحالــة المرتفعــة اكثــر واقعية 
بالنظــر إلــى االرتفاعــات المتكــررة لتقديــرات الطلــب علــى 
الميــاه فــي الســنوات األخيــرة، حيــث إن الطلــب الفعلــي 
ــى  ــد أعل ــع ح ــى وض ــدف إل ــابقة. ويه ــات الس ــاوز التوقع تج
معقــول للطلــب علــى الميــاه مــن أجــل التخطيــط لتوفيــر 

إمــدادات كافيــة.

الشكل ١٧  تقديرات الطلب على المياه - 
منطقة الشبكة المربوطة

6 المصدر مركز االحصاء والمعلومات )2014( التوقعات السكانية في سلطنة عمان، 2015 - 2040، اإلصدار الخامس.
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  ٢٠١6
معدل النمو ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣المتوقع أ

٪
ألف متر مكعب يومياذروة الطلب على المياه

5٪89٧985١،٠١٧١،٠6٧١،١4٢١،٢٠٢١،٢44١،٢95الحالة األساسية

6890565386110118التغير من البيان السابق  2022-2016 

٧٪89٧١،٠٢٧١،٠8٢١،١5٧١،٢56١،٣٣9١،4٠٠١،466الحالة المرتفعة

68622621537683التغير من البيان السابق  2022-2016 

مليـون متـر مكعـبمتوسط الطلب السنوي

5٪٧468١68٣88٧٧9٣9989١،٠٢4١،٠65الحالة األساسية

٧٪٧4684888894٧١،٠٢8١،٠95١،١45١،١9٧الحالة المرتفعة 

أ يستند الطلب على المياه لعام كامل لعام 2016 على االستهاك الفعلي لإلنفاق حتى أكتوبر 2016

1.3 منطقة الشبكة المربوطة
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مصادر المياه
تشــمل مصــادر التوريــد المتاحــة لتلبيــة الطلــب علــى الميــاه محطــات تحليــة الميــاه القائمــة، ومحطــات تحليــة الميــاه 
الجديــدة قيــد اإلنشــاء أو الشــراء، ومصــادر الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه. ويــرد فــي الجــدول 4 ملخــص للمــوارد التــي 
تعاقــدت مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن خــال اتفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه واتفاقيــات شــراء 

الطاقــة لتوفيــر إنتــاج الميــاه المحــاة فــي منطقــة الربــط.

اسم 
المشروع أ

اسم )مشاريع( المشروع 
كما هو مذكور في بيان 

السبع سنوات السابق أ
نوعسعة التعاقد 

التعاقد
مالك

المحطة
حالة

المحطة
نوع

المحطة

تاريخ 
نهاية 

الخدمة 

منطقة الشبكة المربوطة

IWPP  بركاء 
بركاء I / بركاء الطاقة 

 I ومحطة تحلية / بركاء
محطة كهرباء وتحلية مياه

91،200 متر 
مكعب يوميا

 اتفاقية 
شراء الطاقة 

الكهربائية 
والماء

أكوا باور بركاء 
)ش.م.ع.ع(

تعمل
تقنية 

التبخير 
الومضي

2018

45،000 متر 
مكعب يوميا

اتفاقية شراء 
تعملالمياه

 تقنية 
التناضح 
العكسي 

2018

5٧،000 متر 
مكعب يوميا 

اتفاقية شراء 
تعملالمياه

 تقنية 
التناضح 
العكسي 

2018

IWPP 2 الطاقة  بركاء II بركاء / II بركاء
ومحطة تحلية

120،000 متر مكعب 
يوميا

 اتفاقية 
شراء الطاقة 

الكهربائية 
والماء

شركة أس 
أم إن بركاء 

للطاقة 
)ش.م.ع.م(

تعمل
 تقنية 

التناضح 
العكسي 

2024

IWP 4 محطة تحلية / بركاء   بركاء III بركاء
IV محطة تحلية

281،000 متر 
مكعب يوميا

اتفاقية شراء 
المياه

بركاء لتحلية 
المياه 

)ش.م.ع.م(
قيد التشييد

 تقنية 
التناضح 
العكسي 

2038

IWPP الغبرة 
غبرة / غبرة الطاقة ومحطة 

تحلية / غبرة محطة تحلية
140،200 متر 

مكعب يوميا

 اتفاقية 
شراء الطاقة 

الكهربائية 
والماء

شركة الغبرة 
للطاقة 

وتحلية المياه 
)ش.م.ع.م(

تعمل
تقنية 

التبخير 
الومضي

2018

IWPP الطاقة  صحار I صحار / I صحار
ومحطة تحلية

150،000 متر مكعب 
يوميا

 اتفاقية 
شراء الطاقة 

الكهربائية 
والماء

شركة صحار 
للطاقة 

)ش.م.ع.ع(
تعمل

تقنية 
التبخير 
الومضي

2022

IWP  2 الغبرة 
مدينة مسقط  تحلية / مدينة 

مسقط  تحلية مياه
191،000 متر مكعب 

يوميا
اتفاقية شراء 

المياه

مدينة مسقط 
لتحلية المياه 

)ش.م.ع.م(
تعمل

 تقنية 
التناضح 
العكسي 

2038

IWP 200،000 متر مكعب قريات  تحلية قريات
يوميا

اتفاقية شراء 
المياه

قريات 
للتحلية 

)ش.م.ع.م(
قيد التشييد

 تقنية 
التناضح 
العكسي 

203٧

 قريات 
IWP المؤقتة

قريات  مؤقتة/ قريات مشروع 
مؤقت للماء

8،000 متر مكعب 
يوميا

اتفاقية شراء 
المياه

مياه مسقط 
تعملذ.م.م.

 تقنية 
التناضح 
العكسي 

 2018
)التمديد 

المحتمل 
إلى 2022(

IWP  3 صحار   II صحار 3  تحلية / صحار
تحلية

250،000 متر 
مكعب يوميا

اتفاقية شراء 
المياه

شركة مياه 
الخليج 

لتحلية المياه( 
ش.م.ع.م

قيد التشييد
 تقنية 

التناضح 
العكسي 

2038

الجدول 4 تفاصيل اتفاقيات شراء الطاقة والمياه - 
منطقة الشبكة المربوطة/منطقة الشرقية

أ مــن أجــل تجنــب الخلــط فــي تســمية المشــاريع، قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتعديــل أســماء المشــاريع كمــا هــو مبيــن فــي منشــورات بيــان الســنة الســبعة الســابقة باســتخدام 

منهجيــة تســمية موحــدة تقــوم بتخصيــص أســماء المشــاريع وفقــا لمــا يلــي: 1( حيــث لــم يتــم تحديــد الموقــع بعــد االســم، الطاقــة / الميــاه / الطاقــة والميــاه، ســنة التكليــف، 2( حيــث تــم تحديــد الموقــع 
]اســم المنطقــة، رقــم المشــروع، محطــة ميــاه تحليــة ميــاه / محطــة مــاء وكهربــاء[. ويوضــح هــذان العمــودان أســماء المشــاريع كمــا ســيتم اإلشــارة إليهــا فــي هــذه المنشــورات )والمســتقبلية(، 

وتســمية المشــاريع كمــا وردت فــي المنشــورات الســابقة.
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مــن  عليهــا  المتعاقــد  المحــاة  الميــاه  مصــادر  تتضمــن 
لمنطقــة  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 

يلــي: مــا  المربوطــة  الشــبكة 

الطاقـــــة  اتفاقيــــــة شــراء  IWPP: بموجــــب  الغبـــــرة   ·
الكهربائيــة والميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
خمــس  مــن   IWPP الغبــرة  مشــروع  ويتألــف  والميــاه. 
تبلــغ ســعتها  الومضــي  التبخيــر  بتقنيــة  وحــدات تعمــل 
جالــون  مليــون   31( يوميــا  مكعــب  متــر   140200 الحاليــة 
ــة  ــة الكهربائي ــراء الطاق ــة ش ــي اتفاقي ــوف تنته ــا(. س يومي
ــاف  ــم إيق ــع أن يت ــن المتوق ــبتمبر 2018. وم ــي س ــاه ف والمي
تشــغيل جميــع وحــدات تحليــة الميــاه فــي ذلــك الوقــت.

IWPP: مملوكــة لشــركة أكــوا بــاور بــركاء  بـــركـــــاء   ·
الكهربائيــة  الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة  بموجــب  وتعمــل 
ــاه.  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــع الش ــاه م والمي
وقــد تــم التعاقــد فــي البدايــة مــع إلنتــاج ســعة تحليــة 
تبلــغ 91200 متــر مكعــب يوميــا )20 مليــون جالــون يوميــا( 
تقنيــة  وأضافــت  الومضــي،  التبخيــر  تقنيــة  باســتخدام 
 10( يوميــا  مكعــب  متــر   45000 ســعة  العكســي  التناضــح 
مليــون جالــون يوميــا( فــي 2014 و5٧000 متــر مكعــب يوميــا 
)12.5 مليــون جالــون يوميــا( فــي عــام 2016. ومــن المقــرر أن 
تنتهــي عقــود التوريــد الخاصــة بشــركة بــركاء للطاقــة 
والميــاه فــي أبريــل 2018. وتقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه حاليــا بإنهــاء المفاوضــات مــع شــركة 
بــركاء لتوليــد الطاقــة والميــاه مــن أجــل تمديــد العقــد 
أن  المتوقــع  ومــن   .2021 ديســمبر   31 إلــى   2018 عــام  مــن 
يتــم االتفــاق الجديــد علــى توفيــر ســعة تحليــة متعاقــد 
عليهــا مــن محطــات تقنيــة التناضــح العكســي، فــي حيــن 
أن وحــدات التبخيــر الومضــي مــن المقــرر أن تبقــى فــي حالــة 
احتيــاط، وأن تســتخدم كاحتياطــي طــوارئ. ويعــد التمديــد 
لمحطــات توليــد الكهربــاء فــي بــركاء بعــد عــام 2021 مــن 
أنشــطة  خــال  إتاحتهــا  ويمكــن  المســتقبلية  الخطــط 

المســتقبلية. الشــراء 

بــركاء ٢  IWPP: مملوكــة لشــركة أس أم إن بــاور بركاء   ·
الكهربائيــة  الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة  بموجــب  وتعمــل 
ــاه.  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــع الش ــاه م والمي
وتوفــر ســعة تبلــغ 120000 متــر مكعــب يوميــا )26 مليــون 

جالــون يوميــا( باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي.

صحــار  شــركة  قبــل  مــن  مملوكــة   :IWPP صحــار    ·
الطاقــة  شــراء  اتفاقيــة  بموجــب  وتعمــل  للطاقــة 
الكهربائيــة والميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
150000 متــر مكعــب  تبلــغ  تحليــة  والميــاه. ولديهــا ســعة 
باســتخدام  وذلــك  يوميــا(،  جالــون  مليــون   33( يوميــا 
ــراء  ــة ش ــي اتفاقي ــوف تنته ــي. وس ــر الومض ــدات التبخي وح

.2022 مــارس  فــي  والميــاه  الكهربائيــة  الطاقــة 

IWP: مملوكــة مــن قبــل شــركة مســقط  ·  الغبــرة ٢ 
لتحليــة الميــاه وتعمــل بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه مــع 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. وقــد تعاقــدت 
المحطــة علــى ســعة تحليــة تبلــغ 191000 متــر مكعــب يوميــا 
التناضــح  تقنيــة  باســتخدام  يوميــا(  جالــون  مليــون   42(

ــي. العكس

إلــى شــركة  : منحــت فــي ديســمبر 2014   IWP قريــات   ·
الميــاه  اتفاقيــة شــراء  الميــاه بموجــب  لتحليــة  قريــات 
مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بســعة 
تعاقديــة تبلــغ 200000 متــر مكعــب يوميــا) 44 مليــون جالــون 
يوميــا (، وذلــك باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي. ومــن 
ــع  ــع الراب ــا أن يبــدأ التشــغيل التجــاري فــي الرب المتوقــع حالي

ــام 201٧. ــن ع م

شــركة  إلــى   2015 نوفمبــر  فــي  منحــت   :IWP  4 بــركاء   ·
الميــاه  شــراء  اتفاقيــة  بموجــب  الميــاه  لتحليــة  بــركاء 
مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بســعة 
تعاقديــة تبلــغ 281000 متــر مكعــب يوميــا)62 مليــون جالــون 
يوميــا (، وذلــك باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي. ومــن 
التجــاري فــي الموعــد  التشــغيل  المتوقــع حاليــا أن يبــدأ 

المحــدد فــي الربــع الثانــي مــن 2018.

صحــار ٣ IWP: منحــت فــي نوفمبــر 2015 م إلــى شــركة   ·
شــراء  اتفاقيــة  بموجــب  الميــاه  لتحليــة  الخليــج  ميــاه 
الطاقــة والميــاه  العمانيــة لشــراء  الشــركة  الميــاه مــع 
جالــون  مليــون   55( يوميــا  مكعــب  متــر   250000 بســعة 
يوميــًا(، وذلــك باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي. ومــن 
المتوقــع حاليــا أن يبــدأ التشــغيل التجــاري فــي الربــع الثالــث 

مــن 2018.

شــركة  قبــل  مــن  مملوكــة   :IWP المؤقتــة  قريــات   •
ــراء  ــة ش ــب اتفاقي ــل بموج ــاه ذ.م.م، وتعم ــقط للمي مس
الطاقــة والميــاه  العمانيــة لشــراء  الشــركة  الميــاه مــع 
 1.8( يوميــًا  مكعــب  متــر   8000 تبلــغ  تعاقديــة  بســعة 
ــح  ــة التناض ــتخدام تقني ــك باس ــًا(، وذل ــون يومي ــون جال ملي
العكســي. ويصــل العقــد إلــى ســنتين ويســمح بتمديــده 
لمــدة أربــع ســنوات أخــرى. ويوفــر هــذا المشــروع إمــدادات 
ــروع  ــن مش ــا م ــم توريده ــى أن يت ــات إل ــة القري ــاه لوالي المي

التابــع للهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه. وادي ضيقــة 

وباإلضافــة إلــى المصــادر المذكــورة أعــاه التــي تعاقــدت مــع 
الهيئــة  فــإن  والميــاه،  الطاقــة  العمانيــة لشــراء  الشــركة 
العامــة للكهربــاء والميــاه لديهــا مصادرهــا الخاصــة المتاحــة 
المتطلبــات  تغطــي  والتــي  الريســية  الميــاه  شــبكة  فــي 
اإلضافيــة مــن ميــاه التحليــة وتتضمــن هــذه المصــادر )1( اآلبار 
ــات.  ــي المحافظ ــار ف ــن اآلب ــا م ــقط وغيره ــي مس ــود ف الموج
العكســي  بالتناضــح  الميــاه  لتحليــة  منقولــة  محطــة   )2(
الموجــودة حاليــًا فــي الغبــرة، بســعة تبلــغ )23000( متــر مكعــب 
يوميــًا )5 مليــون جالــون يوميــًا(، و )3( عقــد لتوفيــر )2000( متــر 
مكعــب يوميــًا مــن الميــاه من حطــة تحليــة الميــاه بالتناضح 
العكســي المملوكــة مــن قبــل شــركة مجيــس للخدمــات 
ــي  ــودة ف ــار الموج ــام 201٧م، )4( اآلب ــى ع ــار إل ــة بصح الصناعي
حقــل المســرات والتــي مــن المتوقــع أن يوفــر ســعة تبلــغ 
ــاراً  ــًا( اعتب ــون يومي ــون جال ــًا )15 ملي ــب يومي ــر مكع )6٧000( مت
مــن العــام 2019. ويوضــح الشــكل رقــم)18( الســعة اإلنتاجيــة 

ــادر.  ــذه المص ــن ه ــنويًا م ــة س اإلمالي

1.3 منطقة الشبكة المربوطة
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السعات المستهدفة و المصادر المحتملة 
تهــدف خطــة التوســع لتحليــة الميــاه إلــى تلبيــة الطلــب علــى الــذروة، باإلضافة إلــى هامــش بنســبة 14.3٪ ألمن اإلمــدادات. 
إن هامــش االحتياطــي هــو مخصــص لإلخفــاق المؤقــت لشــبكة النقــل أو محطــة تحليــة الميــاه9. ويمثــل ذلــك تدبيــراً 

أمنيــا للنظــام يشــبه معيــار أمــن التوليــد المســتخدم لتقييــم متطلبــات ســعة توليــد الطاقــة. 
يوضــح الشــكل رقــم 18 ملخصــًا لمتطلبــات إمــدادات الميــاه الســنوية ومصــادر اإلمــدادات فــي منطقــة الشــبكة 

المربوطــة.

Figure ١٨  Desalinated Water Capacity Requirements –  Interconnected Zone  
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الشكل ١8  متطلبات سعة مياه التحلية المستقبلية - 
منطقة الشبكة المربوطة

9 نشــأت الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه المعيــار األمنــي، وفقــا للممارســة الدوليــة، علــى أن يكــون الطلــب علــى الــذروة علــى مــدار 24 ســاعة متوفــرا لإلمــداد 

ــب = x 1.143 ذروة  ــل )x )21 / 24 ذروة الطل ــاعة تقاب ــرة 21 س ــي فت ــة ف ــاعة المتاح ــدار 24 س ــى م ــذروة عل ــوى لل ــعة القص ــات الس ــاعة. إن متطلب ــرة 21 س ــال فت خ
الطلــب، وبالتالــي هامــش احتياطــي ٪14.3.
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أ يشمل عقد التوريد خيارا لمدة تصل إلى أربعة تمديدات لمدة سنة واحدة على نفس مستوى السعة.

ب قريــات IWP تعاقــدت لتكــون فــي الخدمــة فــي الوقــت المناســب لتلبيــة ذروة 201٧، ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن يتأخــر تاريــخ التشــغيل التجــاري حتــى الربــع 

ــع 201٧. الراب
ج تــم التعاقــد مــع محطــة صحــار IWP 3 أن لتكــون جاهــزة للعمــل بحلــول أبريــل 2018، ولكــن التقــدم الحالــي يعنــي تأخيــرا لمــدة 3 أشــهر علــى األقــل، مــع تاريــخ 

التشــغيل التجــاري يجــري تحقيقــه بعــد ذروة 2018.
 د تشــمل التعديــات فــي مــوارد الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، إزالــة المحطــة المؤقتــة فــي الغبــرة والتــي تعمــل بالتناضــح 

العكســي وإضافــة ســعة مــن مشــروع وادي ضيقــة
ــة  ــال حــدود الســتعداد) الســعة االحتياطيــة فــي حال ــا بمناقشــة تخصيــص ســعة منظمــة أطبــاء ب هـــ تقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه حالي

ــي. ــاء والميــاه. هــذه الســعة غيــر مدرجــة فــي الرســم البيان الطــوارئ (مــع الهيئــة العامــة للكهرب
و قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بانتهــاء المفاوضــات مــع محطــة بــركاء IWPP وتســعى للحصــول علــى موافقــة الحكومــة علــى تمديــد 

العقــد حتــى عــام 2021. ويعتبــر التوســع الاحــق األكثــر مــن ذلــك مســتقبا وقــد يتــم توفريــه خــال أنشــطة الشــراء المســتقبلية. 
ز تتطلب السعة على توريد الطلب في منطقة مسقط.

ح السعة مطلوبة لتوريد الطلب في منطقة صحار.

)MSF) IWPP  ط باستثناء محطة بركاء

ظ تشمل االحتياطيات هنا السعة من موارد الهيئة العامة للكهرباء والمياه.

 ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣
ألف متر مكعب يوميًامتطلبات السعة اإلنتاجية من المياه 

9851،01٧1،06٧1،1421،2021،2441،295ذروة الطلب - الحالة المتوقعة
1،02٧1،0821،15٧1،2561،3391،4001،466ذروة الطلب - الحالة المرتفعة

1،1261،1621،2191،3051،3٧41،4221،480السعة المستهدفة - الحالة المتوقعة
1،1٧41،23٧1،3221،4351،5301،6001،6٧6السعة المستهدفة - الحالة المرتفعة

السعة المتعاقد عليها

IWPP 193 بركاء------

IWPP 140 الغبرة------

IWP 88 قريات المؤقتة-----

IWPP 150150150150150 صحار--

IWPP 2 120120120120120120120 بركاء

IWP 2 191191191191191191191 الغبرة

IWP 4 281281281281281281- بركاء

IWP 200200200200200200-ب قريات

IWP 3 250250250250250-ج-صحار
مجموع السعة المتعاقد عليها من مياه 

8٠٢95٠١،١9٢١،١9٢١،١9٢١،٠4٢١،٠4٢التحلية

ذروة عائد موارد الهيئة العامة للكهرباء 
100100119d119119119119والمياه 

االحتياطي على ذروة الطلب في الحالة 
-٣١9-٢6١-9١66٣-١١٢-٢٢4األساسية +هامش الزيادة ) العجز(

االحتياطي على ذروة الطلب في الحالة 
-5١5-4٣9-٢١9-١٢5-١١-١8٧-٢٧٢المرتفعة +هامش الزيادة ) العجز(

السعة المحتمل التعاقد عليها
102و102و102102102102-تمديد  بركاء RO( IWPP( ه

300300-----الغبرة IWP 3 ز
200200-----مشروع شمال الباطنة لتحلية المياه ح

9٠٢١،١5٢١،4١٣١،4١٣١،4١٣١،٧6٣١،٧6٣إجمالي مصادر مياه التحلية ط
االحتياطيظ على ذروة الطلب في الحالة 

١9٣١٠8٣9٣4١٢8٣-١٠-٢٢4األساسية +هامش الزيادة ) العجز(

االحتياطيظ على ذروة الطلب في الحالة 
١6٣8٧-١١٧-9١٢٣-85-٢٧٢المرتفعة +هامش الزيادة ) العجز(

1.3 منطقة الشبكة المربوطة
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ويوضــح الشــكل رقــم 18 أن إمــدادات الميــاه ســتواجه 
إن   .201٧ لعــام  الطلــب  ذروة  فتــرات  خــال  تحديــات 
الطلــب،  متوســط  متطلبــات  لتلبيــة  كاف  العــرض 
ــام التــي تشــهد أعلــى مســتويات  ولكــن ليــس خــال األي
ذروة  فتــرات  وخــال  مســقط.  منطقــة  فــي  الطلــب 
الطلــب فــي منطقــة الطلــب فــي مســقط، تعتــزم الهيئــة 
اســتخدام احتياطيــات الطــوارئ مــن اآلبــار القائمــة لتلبيــة 
متوفــرة  الطارئــة  االحتياطيــات  وهــذه  المتطلبــات 
وكافيــة لتلبيــة الطلــب لفتــرات قصيــرة. ومــن المتوقــع 
ــب  ــق الطل ــي مناط ــة ف ــدادات كافي ــوارد اإلم ــون م أن تك

وبــركاء. بصحــار 
ــا  ــرض كافي ــون الع ــع أن يك ــن المتوق ــام 2018، م ــي ع وف
لتلبيــة ذروة الطلــب فــي كل مــن الحالتيــن، وذلك بســبب 
الزيــادة الصافيــة فــي الســعة: ومــن المقــرر أن  يكــون 
مشــروع بــركاءIWP 4 وصحــارIWP 3 مكتمــان و مــن 
المقــرر تمديــد محطــة بــركاء IWPP بتقنيــة التناضــح، 

.IWPP ــرة ــة الغب ــف محط ــرر أن تُوق ــن المق ــن م ــي حي ف
لتلبيــة  كافيــا  العــرض  يكــون  و2020،   2019 عامــي  وفــي 
ــب.  ــيناريوهات الطل ــار س ــي إط ــتهدفة ف ــعات المس الس
ومــن المتوقــع أن تكــون الســعات المتعاقــد عليهــا فــي 
المســتهدفة  الســعات  لتلبيــة  كاٍف  غيــر     ،2021 عــام 
ســوف  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  المرتفعــة  الحالــة  فــي 
ــة  ــة المتوقع ــي الحال ــذروة ف ــات ال ــي أوق ــب ف ــي الطل تلب
لخدمــة  جديــدة  ســعة  إلــى  حاجــة  وهنــاك  وســيكون 
الشــركة  وتعتــزم  مســقط،  فــي  الطلــب  منطقــة 
ــة  ــة تحلي ــراء طاق ــاه ش ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
جديــدة تبلــغ 300000 متــر مكعــب يوميــا فــي عــام 2022 فــي 
الغبــرة، فــي المنطقــة المجــاورة لمحطــة تحليــة الميــاه 
القائمــة. كمــا ســيتم النظــر فــي تمديــد إضافــي لمحطــة 
ــام 2022  ــن ع ــي، م ــح العكس ــة التناض ــركاء IWPP بتقني ب

فصاعــدا.
وفــي عــام 2022، هنــاك حاجــة أيضــا إلــى ســعة جديــدة 
لخدمــة الطلــب المتزايــد فــي محافظتــي شــمال الباطنــة 
ــة  ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــط الش ــرة. وتخط والظاه
والميــاه لشــراء محطــة تحليــة ميــاه بســعة 200000 متــر 
مكعــب يوميــا فــي موقــع علــى ســاحل شــمال الباطنــة، 

ــي 2022. ــاري ف ــغيل التج ــخ التش ــون تاري ليك
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تقــوم  وباختصــار، 
والميــاه بالنظــر فــي إضافــة الســعات التاليــة، التــي يشــار 

إليهــا بالعقــود المســتقبلية:
حيــث تنتهــي   .IWPP بــركاء  تمديــد عقــد محطــة   ·
اتفاقيــات شــراء الميــاه مــع أكــوا بــاور بــركاء فــي أبريــل 
2018. وقــد تــم االنتهــاء مــن اتفاقــات تمديــد العقــود 
حتــى ديســمبر 2021 ومــن المتوقــع أن توافــق عليهــا 
ســيكون  التمديــد،  فتــرة  وخــال  قريبــًا.  الحكومــة 
ــب  ــر مكع ــاه 102000 مت ــدادات المي ــي إلم ــدر الرئيس المص
يوميــًا )22.5 مليــون جالــون يوميــًا( مــن تقنيــة التناضــح 

وحــدات  ســعة  علــى  الحفــاظ  وســيتم  العكســي. 
التبخيــر الومضــي )91200 متــر مكعــب يوميــا، ) 20 مليــون 
ــي  ــط ف ــل فق ــة، وتعم ــعة احتياطي ــا( كس ــون يومي جال
ظــل ظــروف الطــوارئ مثــل انقطــاع المحطــة. ويعــد 
التمديــد لمحطــات توليــد الكهربــاء فــي بــركاء بعــد 
خــال  إتاحتهــا  ويمكــن  الخطــط  ضمــن    2021 عــام 

المســتقبلية. الشــراء  أنشــطة 

فــي  إضافيــة  ســعة  شــراء  ســيتم   .IWP  ٣ الغبــره   ·
ــركة  ــع الش ــام 2022 وتتوق ــول ع ــقط بحل ــة مس منطق
ــدء عمليــة شــراء  ــاه ب العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي
متــر   300000 حوالــي  بســعة   3 الغبــرة  تحليــة  محطــة 
مكعــب يوميــا )66 مليــون جالــون يوميــًا( فــي الربــع 

الرابــع، مــن 201٧، 

 .٢٠٢٢ الميــاه  لتحليــة  الباطنــة  شــمال  محطــة   ·
ســتكون هنــاك حاجــة إلــى ســعة إضافيــة تبلــغ 200000 
متــر مكعــب يوميــًا )44 مليــون جالــون يوميــًا(. ممــا 
الومضــي  التبخيــر  لوحــدات  العقــد  بإنهــاء  يســمح 

.IWPP صحــار  لمحطــة 

محطــة متنقلــة لتحليــة الميــاه. فــي عــام ٢٠١6،   ·
مــن  والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  طلبــت 
شــراء  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 
محطــات  متنقلــة لتحليــة الميــاه بســعة تصــل إلــى 
ــن  ــا (. ويمك ــون يومي ــون جال ــا) 22 ملي ــرت يومي 100000 م
النقــل  إمــا علــى مركبــات  تركيــب هــذه المحطــات  
إلــى  التنقــل  يتيــح  ممــا  البحريــة،  البــوارج  أو  البــري 
الهيئــة  وتنتظــر  الحاجــة.  حســب  مختلفــة  مواقــع 
ــاء والميــاه موافقــة الحكومــة إلعــان  العامــة للكهرب
ــام 201٧. ــي ع ــون ف ــع أن تك ــن المتوق ــي م ــة، الت المناقص
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Figure ١٩  Water Demand المتوقعs –  Sharqiyah Zone  
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توقعــات  والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  تظهــر 
الطلــب علــى الميــاه للمنطقــة الشــرقية فــي الشــكل 
رقــم )19(. وقــد وجــدت الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه 
أن الطلــب فــي عــام 2016 كان أقــل مــن التوقعــات بحوالــي 
عــام  خــال  نســبيًا  ثابــت  نمــو  نمــط  اآلن  ويشــهد   ،٪10
2023. ويتوقــع أن يكــون متوســط النمــو تقريبــا ٧٪أمــا 
ذروة الطلــب فيتوقــع نموهــا بنســبة 8٪ ســنويًا خــال 

الســنوات الســبع القادمــة. 

الشكل ١9 تقديرات الطلب على المياه  - منطقة الشرقية

2.3 المنطقة الشرقية
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  ٢٠١6
معدل ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣المتوقع أ

النمو ٪
ألف متر مكعب يوميا

٧٪١١٢١٢٢١٣٠١4٠١54١65١٧٣١8١ذروة الطلب على المياه 

056-7-10-10-11التغير من البيان السابق  2022-2016 

8٪9٣١٠6١١٢١٢١١٣٣١4٢١49١55متوسط الطلب السنوي

  257-6-9-9-16التغير من البيان السابق  2022-2016 
أ يستند الطلب على المياه للعام بأكمله لعام 2016 إلى  االستهاك الفعلي حتى شهر أكتوبر 2016

اسم المشروع كما ورد في اسم المشروع أ
البيان السابق لمدة ٧ سنوات أ

السعة 
المتعاقد 

عليها 

نوع 
حالة مالك المحطةالتعاقد

المحطة
نوع 

المحطة

تاريخ 
نهاية 

الخدمة

أصيلة المؤقتة 
IWP

محطة أصيلة المؤقتة
10،000  متر 
مكعب 

يوميا

اتفاقية 
شراء 
المياه

شركة مسقط 
المحدودة 

للمياه
قيد التشييد

تقنية 
التناضح 

العكسي  
2021

IWP 2 صور
صور محطة تحلية مياه / صور 

محطة تحلية
131،000  متر 

مكعب يوميا

اتفاقية 
شراء 
المياه

شركة الشرقية 
للتحلية

)ش.م.ع.ع(
تعمل

 تقنية 
التناضح 
العكسي 

2029

مصادر المياه 
تشــمل مصــادر التوريــد المتاحــة لتلبيــة محطــات تحليــة الميــاه القائمــة، ومحطــات تحليــة الميــاه الجديــدة قيــد 
اإلنشــاء أو الشــراء، ومصــادر الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه. ويــرد فــي الجــدول 5 ملخــص للمــوارد التــي تــم التعاقــد 
عليهــا مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن خــال شــبكات الميــاه الصالحــة للشــرب لتوفيــر إنتــاج الميــاه 

المحــاة فــي المنطقــة الشــرقية.

الجدول 5  تفاصيل اتفاقات شراء المياه - منطقة الشرقية

تتضمــن مصــادر ميــاه التحليــة المتعاقــد عليهــا مــن قبــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه للمنطقــة 
ــي: ــا يل ــرقية م الش

· صــور ٢ IWP. ومشــغلة مــن قبــل شــركة الشــرقية لتحليــة الميــاه بســعة 131000 متــر مكعــب يوميــًا )18 مليــون جالــون 
يوميــًا(، وذلــك باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي ، بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء 

الطاقــة والميــاه. ويشــمل ذلــك التوســع  الــذي بلــغ 48000 متــر مكعــب يوميــًا، ابتــداءاً مــن الربــع األول مــن عــام201٧.

ــركة  ــى ش ــر 2016 إل ــي يناي ــا ف ــم منحه ــي ت ــة IWP، الت ــة المؤقت ــة أصيل ــغيل محط ــيتم تش ــة IWP. س ــة المؤقت · أصيل
مســقط للميــاه ذ.م.م، بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بســعة 
تعاقديــة تبلــغ 10000 متــر مكعــب يوميــا) 2.2 مليــون جالــون يوميــا (، وذلــك باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي. ومــن 
المتوقــع أن يبــدأ تشــغيل هــذه المحطــة فــي يونيــو 201٧. ومــن المقــرر أن ينتهــي العقــد فــي عــام 2021، لكــن هنــاك  خيــار 

لتجديــد العقــد لمــدة تصــل إلــى ســنتين.

باإلضافــة إلــى االســعات المتعــاق عليهــا مــع الشــركة العمانية لشــراء الطاقــة والميــاه، تمتلــك الهيئة العامــة للكهرباء 
والميــاه آبــاراً فــي عــدة مواقــع. ويمكــن اســتخدام هــذه اآلبــار، بدرجــة محــدودة، إلمــدادات الميــاه عندمــا تكــون طاقــة 

الميــاه المحــاة كافيــة لتلبيــة الطلــب.

أ مــن أجــل تجنــب الخلــط فــي تســمية المشــاريع، قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتعديــل أســماء المشــاريع كمــا هــو مبيــن فــي منشــورات بيــان الســنة الســبعة الســابقة باســتخدام 

منهجيــة تســمية موحــدة تقــوم بتخصيــص أســماء المشــاريع وفقــا لمــا يلــي: 1( حيــث لــم يتــم تحديــد الموقــع بعــد االســم، الطاقــة / الميــاه / الطاقــة والميــاه، ســنة التكليــف، 2( حيــث تــم تحديــد الموقــع 
]اســم المنطقــة، رقــم المشــروع، محطــة ميــاه تحليــة ميــاه / محطــة مــاء وكهربــاء[. ويوضــح هــذان العمــودان أســماء المشــاريع كمــا ســيتم اإلشــارة إليهــا فــي هــذه المنشــورات )والمســتقبلية(، 

وتســمية المشــاريع كمــا وردت فــي المنشــورات الســابقة.
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Figure ٢٠  Future Desalinated Water Capacity Requirements –  Sharqiyah Zone  
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ألف متر
مكعب يوميًا

السعات المستهدفة والمصادر المحتملة 
تمثــل الســعة المســتهدفة للمنطقــة الشــرقية هامشــا بنســبة 14.3٪ لــذروة الطلــب، علــى غــرار الطريقة المســتخدمة 
ــوع  ــتهدفة بمجم ــعة المس ــم 20 الس ــكل رق ــارن الش ــة. ويق ــة المربوط ــي المنطق ــتهدفة ف ــعة المس ــاب الس لحس

مصــادر اإلمــداد.
ــدة  ــعة جدي ــى س ــة إل ــاك حاج ــن هن ــام 2019، ولك ــى ع ــب حت ــة ذروة الطل ــة لتلبي ــا كافي ــد عليه ــعة المتعاق ــر  الس ويظه
بحلــول عــام 2020. وقــد حــدد بيــان الســنوات الســبع الســابق هــذه الحاجــة، وبــدأت عمليــة الشــراء فــي عــام 2016 لمحطــة 
تحليــة ميــاه بســعة 80000 متــر فــي منطقــة أصيلــة. وتتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه منــح المشــروع 
فــي الربــع األول مــن  201٧. وســيتم تطويــر المشــروع لتحقيــق تاريــخ التشــغيل التجــاري فــي الربــع الثانــي مــن عــام، 2020.

واعتبارا من عام 2020 فصاعدا، من المتوقع أن تفي السعات اإلجمالية المتعاقد عليها بمتطلبات الطلب.

الشكل ٢٠ متطلبات سعة مياه التحلية المستقبلية - 
منطقة الشرقية

2.3 المنطقة الشرقية
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IWP 2 مشروع الغبرة

 ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣

متطلبات السعة اإلنتاجية من 
ألف متر مكعب يومياالميـاه

١٢٢١٣٠١4٠١54١65١٧٣١8١ذروة الطلب على المياه
١4٠١48١6٠١٧6١89١98٢٠٧ذروة الطلب + الهامش

السعات المتعاقد عليها

131131131131131131131صور IWP 2 أ
---10101010أصيلة المؤقتة IWP ب

١4١١4١١4١١4١١٣١١٣١١٣١السعة المتعاقد عليها 

االحتياطي على ذروة الطلب في 
-50-42-34-1911113الحالة األساسية  ) العجز(

االحتياطي على ذروة الطلب في 
الحالة األساسية +هامش الزيادة 

) العجز(
1٧-19-35-58-6٧-٧6-

السعات المحتمل التعاقد عليها 

IWP 00080808080أصلية

مجموع السعات المحتملة 
١4١١4١١4١٢٢١٢١١٢١١٢١١والمتعافد عليها 

1918206٧463830احتياطي فوق الطلب 
االحتياطي على ذروة الطلب 

4522134-19-1٧+الهامش

متطلبات ابار الهيئة العامة 
للكهرباء والمياة ج

----٧١9-احتياطي فوق الطلب 
أ تشمل إضافة سعة 48000 متر مكعب يوميا. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في فبراير 201٧

ب تاريخ بدء التشغيل التجاري لمحطة أصيلة المؤقتة IWP في يونيو 201٧.

ج تعد الهيئة العامة للكهرباء إمدادات اآلبار والمياه فقط كإمدادات طارئة على المدى القريب
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IWPP بركاء

شبكة مياه ظفار  ٣.٣
الطلب على المياه

ــة  ــر الدول ــب وزي ــاه  بمكت ــة للمي ــة العام ــت المديري قدم
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  للشــركة  ظفــار  ومحافــظ 
والميــاه توقعــات الطلــب علــى الميــاه لمحافظــة ظفــار 
كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم 21. ويشــمل الطلــب 
ــة،  ــة، وطاق ــات صال ــن  والي ــرب م ــاه الش ــى مي ــي عل الكل

ومربــات.
توقعــات  بخفــض  للميــاه  العامــة  المديريــة  وقامــت 
ارتفــاع الطلــب علــى الميــاه مقارنــة بالبيــان الســابق الــذي 
أصدرتــه الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمدة 
٧ ســنوات) ااإلصــدار 10 (، مــع األخــذ فــي االعتبــار اســتهاك 
الفعلــي فــي  الطلــب  الميــاه فــي عــام 2016. وكان ذروة 
عــام 2016 أقــل مــن التوقعــات بنحــو 15٪. ومــع ذلــك، كان 

ــي ٪5 . ــات بحوال ــن التوقع ــر م ــب أكب ــط   الطل متوس
وقــد فصلــت المديريــة العامــة للميــاه التوقعــات إلــى 
مجموعتيــن همــا: )1( مــدن صالــة، وطاقــة، ومربــاط، 
التــي تشــمل الطلــب الــذي تخدمــه شــبكة توزيــع الميــاه 
القائمــة؛ و )2( الجبــل / الســاحل، التــي تشــمل الطلــب فــي 
منطقتــي جبــل وســاحل غيــر المتصليــن حاليــا بالشــبكة. 
وتخــدم اآلبــار المحليــة والناقــات حاليــا الطلــب علــى 
لتوســيع  خطــط  المديريــة  ولــدى  الســاحل.   / الجبــل 
ــاحل  ــل / الس ــات الجب ــاه لمجتمع ــر المي ــبكتها لتوفي ش
قيــد  هــذه  التوســعة  وخطــط  التوقعــات.  فتــرة  خــال 

الدراســة وتخضــع لموافقــات حكوميــة.
متوســط   معــدل النمــو المتوقــع أعلــى مــن التوقعــات 
الســابقة التــي تمثــل نمــوا بنســبة 9٪ ســنويا بالنســبة 
للــذروة والطلــب الســنوي علــى مــدى فتــرة التوقعــات. 
وقــد  شــكلت  واليــة  صالــة  حوالــي 81٪  مــن  إجمالــي 
اســتهاك  الميــاه  فــي  عــام  2016.  ومــن  المتوقــع  أن 
تنخفــض هــذه الحصــة بشــكل طفيــف علــى مــدى الســبع 
النمــو فــي  ارتفــاع معــدالت  القادمــة بســبب  ســنوات 
واليــات مربــاط وطاقــة. وتبلــغ معــدالت النمــو فــي واليــات 
صالــة ومربــاط وطاقــة 8٪ و 13٪ و 14٪ ســنويا خــال هــذه 

ــرة. الفت

3.3 شبكة مياه ظفار
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الشكل ٢١  تقديرات الطلب على المياه - شبكة مياه ظفار

معدل النمو ٪٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣ 
ألف متر مكعب يومياذروة الطلب على المياه 

9٪96.1104.2113.8123.9134.6146.2158.81٧2.6المدن ) موصول بالشبكة(
الجبل والسهل ) خارج عن 

10٪29.532.535.839.543.648.353.459.1الشبكة(

9٪١٢5.6١٣6.٧١49.6١6٣.4١٧8.٢١94.4٢١٢.٢٢٣١.٧إجمالي   الطلب
--17-18-19-20-22-23-23التغير من البيان السابق 2022-2016 

مليون متر مكعبالطلب السنوي
9٪32.635.238.542.045.٧49.553.858.5المدن ) موصول بالشبكة(
الجبل والسهل ) خارج عن 

10٪10.011.012.113.414.816.318.019.9الشبكة(

9٪4٢.646.٣5٠.655.٣6٠.565.8٧١.8٧8.4إجمالي الطلب
-2345679التغير من البيان السابق 2022-2016 

  Figure ٢١ Water Demand المتوقــعs Dhofar Water Network  
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202٧

أ مــن أجــل تجنــب الخلــط فــي تســمية المشــاريع، قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتعديــل أســماء المشــاريع كمــا هــو مبيــن في منشــورات 

بيــان الســنة الســبعة الســابقة باســتخدام منهجيــة تســمية موحــدة تقــوم بتخصيــص أســماء المشــاريع وفقــا لمــا يلــي: 1) حيــث لــم يتــم تحديــد الموقــع 
ــاء  ــاج الكهرب ــة إلنت ــروع، محط ــم المش ــة، رق ــم المنطق ــع ]اس ــد الموق ــم تحدي ــث ت ــف، 2) حي ــنة التكلي ــاه، س ــة والمي ــاه / الطاق ــة / المي ــم، الطاق ــد االس بع
ــورات ( ــذه المنش ــي ه ــا ف ــارة إليه ــيتم اإلش ــا س ــاريع كم ــماء المش ــودان أس ــذان العم ــح ه ــاه[. ويوض ــة مي ــاء وتحلي ــة كهرب ــاه / محط ــة مي ــة تحلي / محط

والمســتقبلية)، وتســمية المشــاريع كمــا وردت فــي المنشــورات الســابقة.

مصادر المياه 

الجدول 6 تفاصيل اتفاقيات شراء الطاقة و المياه - شبكة 
مياه ظفار
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Figure ٢٢  Future Desalinated Water Capacity Requirement 
Dhofar Cities Only
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محطــة صاللــة IWPP . مملوكــة مــن قبــل شــركة ســيمبكورب صالــة للطاقــة والميــاه وتعمــل بموجــب اتفاقيــة 
شــراء الطاقــة الكهربائيــة والمــاء مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، وهــي المصــدر الوحيــد للميــاه المحاة 
لشــبكة ميــاه ظفار)انظــر الجــدول 6( وتبلــغ ســعتها حوالــي 68000 متــر مكعــب يوميــا )15 مليــون جالــون يوميــًا(، وذلــك 

باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي للتكنولوجيــا، وتــم تشــغيلها فــي عــام 2012. 
وباإلضافــة إلــى هــذه الســعة ، تســتخدم المديريــة العامــة للميــاه شــبكة مــن مصــادر الميــاه الجوفيــة لتلبيــة الطلــب 
ــا  ــب يومي ــر مكع ــف مت ــي 100 أل ــة حوال ــعتها اإلجمالي ــغ س ــة تبل ــاه الجوفي ــدادات المي ــة أن إم ــدر المديري ــاه. وتق ــى المي عل
ــن  ــتفادة م ــة لاس ــط المديري ــدن(. وتخط ــي الم ــًا ف ــب يومي ــر مكع ــك ٧0000 مت ــي ذل ــا ف ــًا )بم ــب يومي ــر مكع ــى 110000 مت إل
إنتــاج محطــات تحليــة الميــاه لتلبيــة طلــب الــذروة مــع اســتخدام ســعة اآلبــار لتلبيــة متطلبــات االحتياطــي فقــط. وهــذا 

يتســق أيضــا مــع السياســة الوطنيــة للحــد مــن إنتــاج اآلبــار مــن أجــل تجديــد طبقــات الميــاه الجوفيــة. 

السعات المستهدفة و المصادر المحتملة

يوفــر الشــكل رقــم 22 ملخصــًا لتــوازن الطلــب / العــرض 
مــن  كا  الشــكل  ويظهــر  القادمــة.  الســبع  للســنوات 
ــابه  ــم حس ــذي ت ــتهدفة ال ــعة المس ــب و الس ذروة الطل
باســتخدام الهامــش االحتياطــي نفســه والمقــدر بـــ ٪14.3 
كمنطقــة الشــبكة المربوطــة والمنطقــة الشــرقية فــي 

ــلطنة. ــمالية للس ــق الش المناط
التحليــة  ســعة  الميــاه  علــى  الحالــي  الطلــب  ويتجــاوز 
المتعاقــد عليهــا، علــى الرغــم مــن أن الســعة اآلبــار كافية 
لتلبيــة الطلــب واإلحتياطــي المســتهدف. ومــن المتوقــع 
أن يتــم منــح مشــروع صالــة IWP 3 فــي الربــع الثانــي 201٧ 

وأن تبــدأ العمــل فــي عــام 2020.
الشــركة  مــن  للميــاه  العامــة  المديريــة  طلبــت  وقــد 

ــة  ــة تحلي ــراء طاق ــاه ش ــة والمي ــراء الطاق ــة لش العماني
إضافيــة لتحــل محــل امــدادات الميــاه الجوفيــة، حيــث 
الجوفيــة  الميــاه  ســعة  الســتخدام  التخطيــط  يتــم 
الحــال فــي  الطــوارئ فقــط، كمــا هــو  احتياطيــات  فــي 
ــش  ــًا الهام ــاه، وأيض ــة المي ــات تحلي ــاع محط ــة انقط حال
يتــم  أن  وإلــى  الطلــب.  ذروة  علــى  التخطيــط  احتياطــي 
ــتقوم  ــاه، س ــة المي ــة لتحلي ــعة إضافي ــى س ــول عل الحص
الميــاه  ســعة  باســتخدام  للميــاه  العامــة  المديريــة 
علــى  الحفــاظ  هــو  الهــدف  إن  الطلــب.  لســد  الجوفيــة 
قــدر كاف مــن الميــاه التحليــة لتلبيــة الطلــب فــي أوقــات 
الــذروة واســتخدام مــوارد الميــاه الجوفيــة فقــط ألغــراض 

الطــوارئ. واحتياطــي  التخطيــط 

الشكل ٢٢  متطلبات سعة مياه التحلية المستقبلية - 
مدن ظفار فقط

3.3 شبكة مياه ظفار
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 ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣
متطلبات السعة اإلنتاجية من 

ألف متر مكعب يومياالمياه

ذروة الطلب على المياه في 
١٠4١١4١٢4١٣5١46١59١٧٣المدن

ذروة الطلب على المياه في 
١١9١٣٠١4٢١54١6٧١8١١9٧المدن + هامش الزيادة

السعة المتعاقد عليها

IWPP 68686868686868صالة

اإلحتياطي على ذروة الطلب  
)عجز/ االحتياج إلى المياه 

الجوفية(
68686868686868

اإلحتياطي على ذروة الطلب + 
هامش الزيادة )عجز/ االحتياج إلى 

المياه الجوفية(
36-46-56-6٧-٧8-91-105-

االحتياطي على ذروة الطلب 
-129-113-99-86-٧4-62-51+الهامش )عجز(

السعات المحتمل التعاقد 
عليها

IWP 3 100100100100---صالة

100100-----محطة ظفار 2022 لتحلية المياه
686868١68١68٢68٢68إجمالي مصادر المياه 

االحتياطي على ذروة الطلب 
332210995-56-46-36)عجز(

االحتياطي على ذروة الطلب 
1418٧٧1-٧4-62-51+الهامش )عجز(

ww
موارد المديرية العامة للمياه  

٧0٧0٧0٧0٧0٧0٧0سعة آبار DGW أ
المياة الجوفية للمديرية 

5١6٢٧٠٠٠٠٠العامة للمياة 

أ تمثل سعة اآلبار داخل المدن فقط. إجمالي سعة المديرية العامة للمياه بئر يبلغ حوالي 100 ألف متر مكعب يوميا إلى 110000 متر مكعب يوميا.

 يبيــن الشــكل رقــم )23( التــوازن بيــن العــرض والطلــب بالنظــر إلــى الطلــب علــى الميــاه مــن غيــر الشــبكة أيضــا: مــن 
ــى  ــب عل ــة الطل ــة لتلبي ــت كافي ــة ليس ــاه الجوفي ــاة والمي ــاه المح ــدادات المي ــح أن إم ــاحل. ويوض ــل / الس ــق جب مناط

ــة IWP 3 التشــغيل التجــاري فــي عــام 2020. الميــاه فــي عــام 2018، حتــى تبــدأ محطــة صال
وتعتــزم المديريــة العامــة للميــاه الحــد مــن اســتخدام الميــاه الجوفيــة لتوريــد احتياطيــات الطــوارئ فــي جميــع مناطــق 
الطلــب. وقــد بــدأت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه والمديريــة العامــة للميــاه فــي البحــث عــن موقــع مــن 
أجــل مشــروع محطــة تحليــة ظفــار 2022 المرتقــب لتوفيــر ســعة كافيــة مــن الميــاه المحــاة لخدمــة كل مــن المدينــة 
ــا، وذلــك رهنــا بموافقــة  ــد المشــروع اســميا بســعة 100 ألــف متــر مكعــب يومي والجبــال ومنطقــة الســاحل. وتــم تحدي
وزارة الماليــة. ومــن شــأن هــذه الســعة أن تلبــي متطلبــات الطلــب اإلجمالــي للمديريــة العامــة للميــاه حتــى نهايــة 
فتــرة التوقعــات، وعلــى الرغــم مــن أن المتطلبــات ســتدرس كذلــك لضمــان توافــق التوقيــت مــع االلتزامــات المتعلقــة 
بتوســيع الشــبكة. وســتواصل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه المشــروع إذا وجــدت ضــرورة لذلــك مــن قبــل 

المديريــة العامــة للميــاه.
ويحــدد تاريــخ التشــغيل التجــاري اســميا فــي عــام 2022؛ ويمكــن اســتيعاب تاريــخ ســابق أو الحــق وفقــا الختيــار الموقــع 

ومتطلبــات البنيــة التحتيــة المتصلــة بالمديريــة العامــة للميــاه.
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الشكل ٢٣ متطلبات سعة مياه التحلية المستقبلية - 
مدن ظفار و السهل و الجبل

 ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣
ألف متر مكعب يوميامتطلبات السعة اإلنتاجية من المياه

1041141241351461591٧3ذروة الطلب المدن ) الشبكة(
32363944485359ذروة الطلب الجبل والسهل )خارج الشبكة(

١٣٧١5٠١6٣١٧8١94٢١٢٢٣٢إجمالي ذروة الطلب 
١56١٧١١8٧٢٠4٢٢٢٢4٣٢65إجمالي ذروة الطلب + الهامش

السعات المتعاقد عليها

IWPP  68686868686868صالة
68686868686868إجمالي السعة المتعاقدة 

-164-144-126-110-95-82-69اإلحتياطي على ذروة الطلب )العجز(
-19٧-1٧5-154-136-119-103-88اإلحتياطي على ذروة الطلب + الهامش 

السعات المحتمل التعاقد عليها 
IWP 3 100100100100---صالة

100100-----محطة ظفار 2022 للتحلية
686868١68١68٢68٢68إجمالي مصادر تحلية المياة 

5636-26-10-95-82-69إجمالي ذروة الطلب )العجز(
253-54-36-119-103-88اإلحتياطي على ذروة الطلب + الهامش )العجز(

DGW مصادر
105105105105105105105سعة ابار DGW أ

DGW 88١٠٣١٠5٣654٠٠متطلبات المياة من مصادر

أ ويبلغ إجمالي آبار اآلبار 105،000 متر مكعب يوميا، مع األخذ في االعتبار مدى سعة تقريبي يبلغ 100 ألف متر مكعب يوميا إلى 110،000 متر مكعب يوميا. ويشمل هذا 

النطاق سعة اآلبار داخل المدن )٧0،000 متر مكعب يوميا( والتوريد خارج المدن.

Figure ٢٣  Future Desalinated Water Capacity Requirement  
Dhofar Cities, Jabal, and Sahal  
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المنطقــة  فــي  والميــاة  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  مســؤلية  حــدود   10

االقتصاديــة الخاصــة غيــر محــددة علــى المــدى الطويــل وبصفــة خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالطلــب الصناعــي وألغــراض بيــان الشــركة يعتبــر الطلــب 
ــزء  ــى 2022 كج ــم حت ــة بالدق ــة الخاص ــة االقتصادي ــي المنطق ــاة ف ــى المي عل
مــن الطلــب الكلــي علــى الميــاة الــذي يتعيــن علــى الهيئــة توفيــرة. الطلــب 
علــى الميــاة مــن مصفــاة النفــط ومشــاريع البتروكيماويــات ذات الصلــة غيــر 

مضمنــة حيــث يتوقــع ان يقومــوا بتوفيــر ســعة الميــاة الخاصــة بهــم . MSF-IWPP بركاء

شبكة مياه الدقم  4.٣
الطلب على المياه

بتزويــد  والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  قامــت 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتوقعــات 
علــى  بنــاًء  الدقــم  لمنطقــة  الميــاه  علــى  الطلــب 
ــة الخاصــة بالدقــم.  ــرات هيئــة المنطقــة االقتصادي تقدي
فــي  والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  مســؤوليات 
ــة الخاصــة والتــي توفــر فيهــا  حــدود المنطقــة االقتصادي

الحاجــة.10 حســب  الخدمــات  الهيئــة 
المنطقــة  داخــل  والتطــورات  المشــاريع  جميــع  وتنفــذ 
الهيئــة  قامــت  فقــد  لذلــك،  الخاصــة.  االقتصاديــة 
العامــة للكهربــاء والميــاه والشــركة العمانيــة لشــراء 
الصــادرة عــن  التوقعــات  بالنظــر فــي  الطاقــة والميــاه 
بنــاء  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  هيئــة 
الشــكل  ويوضــح   .2023-201٧ للفتــرة  خطتهــا  علــى 
رقــم 24 توقعــات الطلــب علــى الميــاه لمنطقــة الدقــم 
مصنفــة إلــى ثاثــة قطاعــات للطلــب: الطلــب المحلــي 
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة، والطلــب الصناعــي 
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، والطلــب 
المحلــي خــارج المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة. وتســهم 
المشــاريع الصناعيــة بأكبرإســهام فــي نمــو الطلــب علــى 
ــم  ــى الرغ ــة، عل ــة الخاص ــة االقتصادي ــي المنطق ــاه ف المي
مــن أن الطلــب المحلــي مــن المتوقــع أن ينمــو بســرعة 

أكبــر علــى المــدى القريــب.
ــكل  ــب بش ــزداد الطل ــع أن ي ــن المتوق ــام 2018، م ــي ع وف
ملحــوظ عنــد االنتهــاء مــن خــط نقــل جديــد يربــط هيمــاء 
الطلــب  توقعــات  وتشــمل  الدقــم.  ميــاه  بإمــدادات 
ــاء  ــن هيم ــاه م ــى المي ــب عل ــم الطل ــارج الدق ــي خ المحل
ــا  ــب، بم ــط األنابي ــداد خ ــى امت ــة عل ــات المحلي والمجتمع
ــذا  ــة ه ــب معالج ــز. ويج ــي والعجاي ــو المضيب ــك أب ــي ذل ف
الطلــب علــى الميــاه مــن قبــل مصــادر الميــاه فــي الدقــم 

ــام 2018.  ــي ع ــل ف ــط النق ــغيل خ ــم تش ــا يت عندم



76

الشكل ٢4 ذروة الطلب على المياه ومتطلبات السعة - 
شبكة مياه الدقم

 ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣
ألف متر مكعب يوميامتطلبات التوريد

١١٢4٣٢٣9465٣6٢ذروة الطلب على المياه

SEZAD  -8131٧16192021محلي

SEZAD - 3.561118222836صناعي

SEZAD 4.64.٧4.٧4.84.84.8-محلي - خارج

١٣٢8٣6455٢6٠٧١ذروة الطلب + هامش الزيادة 

SEZAD  -9151919222324محلي

SEZAD - 4٧1221253141صناعي

SEZAD 55.35.45.45.55.5-محلي - خارج

التغيير من بيان السبع سنوات 
السابق )2022-2016(

4-11445-

 
 

Figure ٢٤  Peak Water Demand and Capacity Requirement Ad Duqm Water Network

 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٣

ألف متر
مكعب يوميًا

SEZAD محلي خارج

SEZAD -الصناعي

SEZAD -محلي

ذروة الطلب+ هامش الزيادة

المصادر المحتملة والسعة المستهدفة
ــة  ــل محط ــن قب ــا م ــم حالي ــة الدق ــغيل منطق ــم تش يت
ــق  ــاء المناط ــركة كهرب ــل ش ــن قب ــة م ــة مملوك تحلي
مكعــب  متــر   8000 بســعة  الدقــم  مدينــة  فــي  الريفيــة 
مصــادر  مــن  وعــدد  يوميــا(  جالــون  مليــون   1.٧( يوميــا 
المناطــق  كهربــاء  شــركة  وتتوقــع  المحليــة.  الميــاه 
الريفيــة توســعة المحطــة إلنتــاج 4 آالف متــر مكعــب 

يوميــا )1 مليــون جالــون يوميــا( فــي 2018.

البحــر  تحليــة ميــاه  رقــم 25 ســعة  الشــكل  ويوضــح 
ــع  ــى أن التوس ــدل عل ــا ي ــة، مم ــاه المتاح ــادر المي ــع مص م
المخطــط لــه فــي محطــة المناطــق الريفيــة فــي عــام 
ــك،  ــع ذل ــد، وم ــب المتزاي ــة الطل ــي تلبي ــهم ف 2018 سيس
 .2023 عــام  فــي  يظهــر  بســرعة  المتزايــد  العجــز  فــإن 
ومصــدر النمــو فــي هــذه الفتــرة هــو فــي الطلــب المحلــي. 
وقــد يلــزم توفيــر إمــدادات إضافيــة لتلبيــة نمــو الطلــب 

المتوقــع.

4.3 شبكة الدقم
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Figure ٢٥ Water Supply and Demand Balance Ad Duqm Water Network     
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 ٢٠١٧٢٠١8٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣

ألف متر مكعب يوميامتطلبات السعة اإلنتجاية من المياه

١١٢4٣٢٣9465٣6٢ذروة الطلب 
١٣٢8٣6455٢6٠٧١ذروة الطلب + الهامش

11445-4التغير من البيان السابق  )2022-2016(

السعات المتعاقد عليها

)RAECO( 8888888محطة الدقم لتحلية المياه
السعات المحتمل التعاقد عليها

)RAECO(  444444التوسع في محطة

8١٢١٢١٢١٢١٢١٢إجمالي السعة المتعاقد عليها

-59-48-40-33-24-16-5االحتياطي على ذروة الطلب + الهامش )عجز(

ــاه  ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــدأت الش ــد ب وق
عمليــة شــراء فــي عــام 2016، اســتجابة لطلــب الهيئــة 
الجديــدة  الدقــم  العامــة للكهربــاء والميــاه، لمحطــة 
 13.2( يوميــًا  مكعــب  متــر   60000 بســعة  الميــاه  لتحليــة 
مليــون جالــون يوميــًا(. وســوف يكــون ذلــك كافيــا لتلبيــة 
الســعة المســتهدفة 11 مــن تاريــخ التشــغيل المتوقــع 
لعــام 2020 حتــى عــام 2023. ومــع ذلــك، فــإن المشــروع 
قيــد التنفيــذ حاليــا، حيــث تنظــر الهيئــة العامــة للكهربــاء 

والميــاه اآلن فــي خيــار توريــد آخــر. وتــدرس اقتراحــًا لتحلية 
ــركة  ــع ش ــة م ــة والمنزلي ــاه الصناعي ــع المي ــل وتوزي ونق
مرافــق التــي يتــم التعاقــد معهــا حاليــا لتقديــم خدمــات 

ــي. ــع الصناع ــم والمجم ــاة الدق ــق لمصف المراف
ويوضــح الشــكل أن هنــاك حاجــة ملحــة لتطويــر مصــادر 
كبيــر  عجــز  وجــود  لتجنــب  الميــاه،  إلمــدادات  جديــدة 

يمكــن أن يحــدث إذا تحقــق الطلــب المتوقــع.

الشكل ٢5  التوازن بين العرض والطلب على المياه – 
شبكة مياه الدقم 

11 ويمثــل الســعة المســتهدفة فــي المناطــق االخــرى، حيــث أن الســعة المســتهدفة فــي منطقــة الدقــم هــي ذروة الطلــب المتوقــع علــى الميــاه الــذي توفــره 

هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، باإلضافــة إلــى هامــش بنســبة ٪14.3.
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 Figure  ٢٦ Water Demand المتوقــعs Musandam (Khasab City)   
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ألف متر مكعب يوميًا
5٪9.٠9.5١٠.٠١٠.5١١.٠١١.6١٢.٢١٢.8ذروة الطلب  

مليون متر مكعب
إجمالي الطلب 

4٪٢.9٢.8٢.9٣.٠٣.٢٣.٣٣.5٣.٧السنوي

شبكة مياه مسندم  5.٣
الطلب على المياه

ــاه بتوقعــات الطلــب علــى  ــد الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي ــاه بتزوي ــاء والمي قامــت الهيئــة العامــة للكهرب
الميــاه لمدينــة خصــب  فــي محافظــة مســندم. وتظهــر هــذه التوقعــات فــي الشــكل رقــم )26(. وتتوقــع الهيئــة العامــة 

للكهربــاء والميــاه أن يــزداد الطلــب علــى الــذروة بنســبة 5٪ ســنويا للســنوات الســبع القادمــة.12

5.3 شبكة مياه مسندم

الشكل ٢6  توقعات ذروة الطلب على المياه - 
مسندم )مدينة خصب(

12 مــن المتوقــع أن ينخفــض إجمالــي   الطلــب الســنوي فــي عــام 201٧ مقارنــة بإجمالــي الطلــب الســنوي علــى الميــاه فــي مدينــة خصــب لعام 2016 بســبب اســتبدال 

البنيــة التحتيــة لشــبكة الميــاه ممــا يــؤدي إلــى تقليــل خســائر الميــاه وبالتالــي تقليــل الطلــب الكلــي علــى المياه.ومــن ثــم ســيزداد الطلــب بنســبة 5٪ ســنويا 
حتــى عــام 2023.
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السعات المستهدفة و المصادر المحتملة 

Figure ٢٧ Water Supply and Demand Balance  
Musandam (Khasab City)
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ألف متر مكعب يومياالمياه

9.510.010.511.011.612.212.8ذروة الطلب 
١٠.8١١.4١١.9١٢.5١٣.٢١٣.9١4.6ذروة الطلب + الهامش

السعات الحالية
موارد الهيئة العامة للكهرباء 

10101010101010والمياه أ

السعات المحتمل التعاقد عليها

IWP 161616----خصب الجديدة

---0.51.0-- مصادر مياه PAEW المؤقتة
١٠١٠١١١١٢6٢6٢6إجمالي  المصادر 

0.500014.413.813.2االحتياطي على ذروة الطلب )العجز(
االحتياطي على ذروة الطلب + 

0.81.41.41.512.812.111.4الهامش )العجز(

أ آبار الهيئة العامة للكهرباء والمياه ومحطات التحلية الصغيرة تكفي حاليا لتلبية احتياجات القدرات دون هامش.

تتــم خدمــة محافظــة مســندم حاليــا بواســطة محطات 
تحليــة صغيــرة، واحــدة فــي كمــزار )450 متــر مكعــب 
كهربــاء  شــركة  بتشــغيلها  وتقــوم  تملكهــا  يوميــًا( 
للهيئــة  تابعــة   محطــات   وثــاث  الريفيــة،  المناطــق 
العامــة للكهربــاء والميــاه بســعة إجماليــة  تبلــغ حوالــي 

3500 متــر مكعــب يوميــا، وباإلضافــة إلــى اآلبــار.
وبنــاءاً علــى طلــب الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه، 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  قامــت 
ــدة  ــاه جدي ــة مي ــة تحلي ــراء محط ــة ش ــي عملي ــدء ف بالب
فــي عــام 2016 م لخدمــة مدينــة خصــب، بطاقــة تبلــغ نحــو 

16000 متــر مكعــب يوميــا) 3.5 مليــون جالــون يوميــًا(. ومــن 
المتوقــع أن يتــم طــرح  طلــب تقديــم العــروض فــي الربــع 

ــام 2021. ــي ع ــاج  ف ــدأ اإلنت األول 201٧ ويب
يقــارن الشــكل رقــم 2٧ ســعة التحليــة المســتهدفة 
بمصــادر الميــاه المحتملــة. وســيكون لــدى المحطــة 
لتلبيــة  الكافيــة  الســعة  ميــاه  لتحليــة  المســتقبلية 
2021 فصاعــداً، ممــا  االحتياطــي مــن  الطلــب وهامــش 
ــاج  ــة إنت ــاه بإزال ــاء والمي ــة للكهرب ــة العام ــمح للهيئ يس

اآلبــار إلعــادة تعبئــة  الميــاه الجوفيــة.

الشكل ٢٧  التوازن بين العرض الطلب على المياه - 
مسندم )مدينة خصب(
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أنشطة الشراء

IPP  2 صالة

١.4 مشاريع الطاقة الكهربائية
أنشطة الشراء الحالية / على المدى القريب

األجــل  والقصيــرة  الحاليــة  الشــراء  أنشــطة  تتضمــن 
للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمشــاريع 

الطاقــة مــا يلــي، الملخــص فــي الجــدول ٧:
الخيــارات  بتقييــم  حاليــا  الشــركة  تقــوم   .IPP منــح   ·
المتاحــة للعمليــات المســتمرة علــى تأســيس محطة 
منــح IPP بعــد نقــل ملكيــة األصــول إلــى الحكومــة فــي 
أبريــل 2020. وتتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه إصــدار مناقصــة فــي عــام 201٧ لبيــع األصــل 

ــركة. ــع الش ــة م ــراء الطاق ــة ش ــن اتفاقي ــم م بدع

 800 حوالــي  لشــراء  الشــركة  تخطــط   .IPP المســفاة   ·
التشــغيل  تاريــخ  وهــو   2021 ينايــر  لشــهر  ميجــاوات 
فــي  الكهربــاء  إلنتــاج  جديــدة  كمحطــة  التجــاري 
المســفاة، مــن خــال منهجيــة الشــراء الحاليــة. ومــن 
المتوقــع أن يتــم طــرح طلــب تقديــم العــروض فــي 

.201٧ مــن  األول،  الربــع 

ــركة  ــزم الش ــام ٢٠٢٢. تعت ــة لع ــة إضافي ــعة طاق س  ·
طاقــة  مــن  ميجــاوات   1600 عــن  يقــل  ال  مــا  شــراء 
التوليــد للتشــغيل فــي عــام 2022، فــي عمليــة الشــراء 
ــة  ــذه المناقص ــتبدأ ه ــام 201٧. وس ــي ع ــتبدأ ف ــي س الت
تســمح  للمشــتريات  جديــدة  منهجيــة  إطــار  فــي 
للمنشــآت القائمــة خــارج نطــاق العقــد بالتنافــس مــع 
ــاج  ــدة إلنت ــة جدي ــاء محط ــدد وإلنش ــتثمرين الج المس

الكهربــاء.

الكهربــاء.  إلنتــاج  الشمســية  الطاقــة  مشــروع   ·
للمســاعدة  مستشــارين  الشــركة  اســتقطبت 
الشمســية  الطاقــة  مشــاريع  وتوريــد  تحديــد  فــي 
الكهروضوئيــة بســعة مركبــة ال تقل عــن 200 ميجاوات. 
ومــن المتوقــع إصــدار طلــب عــرض األســعار فــي الربــع 
الرابــع 201٧، ومنــح المشــروع بحلــول الربــع الثالــث لعــام 

2018، لتبــدأ التشــغيل التجــاري فــي عــام 2020.  

ــاء.  ــاج الكهرب ــاح إلنت ــة الري ــل لطاق ــروع هروي مش  ·
الريــاح 50 ميجــاوات كمشــروع  يتــم تطويــر محطــة 
الريفيــة و  المناطــق  مشــترك بيــن شــركة كهربــاء 
ــراء  ــة لش ــركة العماني ــاركة الش ــت مش ــدر. وكان مص
ــة  ــراء الطاق ــة ش ــر اتفاقي ــي لتطوي ــاه ه ــة والمي الطاق
ــركة  ــة للش ــروع الطاق ــع المش ــى  أن يبي ــص عل ــي تن الت
العمانيــة لشــرااء الطاقــة والميــاه. وتــم طــرح مناقصة 
للمشــروع.  والبنــاء(  والشــراء  )الهندســة  لمقــاول 
وإعــان الفائــز متوقــف علــى قــرار مطــوري المشــروع.
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طلب عرض سعةالمنطقة مشروع  
األسعار

طلب تقديم 
العروض

آخر موعد 
الستالم 

العطاء
إسناد العقود

تاريخ 
التشغيل 

التجاري
منح إلنتاج 

الكهرباءأ
الشبكة 
الربع الثالث، الربع األول، 201٧الربع األول، 264201٧ ميجاواتالرئيسية

الربع الثاني، الربع الرابع، 201٧201٧
2020أ

مسفاة إلنتاج 
الكهرباء

الشبكة 
الربع الثاني، مكتمل800 ميجاواتالرئيسية

201٧
الربع الرابع، 

الربع األول، الربع الرابع، 201٧201٧
2021

سعة كهرباء 
٢٠٢٢

الشبكة 
الرئيسية

 1،600 >
ميجاواتب

الربع الثالث، 
الربع الثاني، الربع األول، 201٧2018

الربع األول، الربع الثالث، 20182018
2022ب

محطة إنتاج 
الطاقة 

الشمسية 
الشبكة 
الربع الرابع، <200 ميجاواتالرئيسية

الربع الثاني، الربع األول، 201٧2018
الربع الثاني، الربع الثالث، 20182018

2020

محطة طاقة 
الرياح هرويل ج

نظام كهرباء 
تحدد الحقاتحدد الحقامكتملمكتملمكتمل50 ميجاواتظفار

ــد  ــخ التوري ــع تواري ــو 2020. تخض ــي ماي ــدأ ف ــدة تب ــراء جدي ــة ش ــب اتفاقي ــغيل بموج ــة التش ــة لمواصل ــة، ومناقص ــح IPP القائم ــى من ــراء إل ــاط الش ــير نش أ يش

ــة. ــا للموافق ــة هن المدرج
ب تشــير الســعة إلــى القيمــة اإلجماليــة للعديــد مــن العقــود المســندة. ومــن المتوقــع أن تتضمــن هــذه االتفاقيــات اتفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه الجديــدة 

للمحطــات القائمــة التــي تنعــدم فــي العقديــن 2021 و2022، باإلضافــة إلــى ســعة جديــدة مــن موظفــي برنامــج التفتيــش. وســيكون لجميــع عقــود المشــاريع 
تاريــخ التشــغيل التجــاري بحلــول مايــو 2022، علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه الجديــدة مــع المصانــع القائمــة قــد تبــدأ فــي وقــت ســابق مــن 

الســنة بعــد انتهــاء العقــود الحاليــة.
ــر  ــري تطوي ــة. ويج ــراء الطاق ــة ش ــر اتفاقي ــي تطوي ــي ف ــكل رئيس ــو بش ــاح ه ــل للري ــة هاروي ــع محط ــاه م ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــراط الش ج انخ

ــدر.  ــركة مص ــة وش ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب ــن ش ــترك بي ــروع مش ــه كمش ــروع نفس المش

الجدول ٧   أنشطة شراء مشاريع الطاقة في ٢٠١٧-٢٠١8

أنشطة المشتريات المستقبلية
مــن عــام 2019 حتــى عــام 2023، تتوقــع الشــركة العمانيــة 

لشــراء الطاقــة والميــاه أنشــطة الشــراء التاليــة:
إلنتــاج  الرئيســية  الشــبكة  فــي  جديــدة  محطــات   ·
حاجــة  هنــاك  تكــون  أن  المرجــح  مــن  الكهربــاء: 
إلــى مزيــد مــن الســعات فــي عــام 2024 فــي الشــبكة 
ــام 2019.  ــي ع ــراء حوال ــة الش ــتبدأ عملي ــية؛ فس الرئيس
وبالمثــل، تتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه البــدء بعمليــة شــراء الحقــة فــي عــام 2022 
لتلبيــة االحتياجــات الجديــدة مــن الســعات فــي عــام 
تنتهــي  التــي  العقــود  ذات  للمحطــات  202٧. ويمكــن 
ــات. ــك المناقص ــي تل ــاركة ف ــرات المش ــذه الفت ــال ه خ

تصبــح  أن  الشــركة  تتوقــع  الطلــب:  اســتجابة   ·
لتلبيــة  وفعــاال  اقتصاديــا  مــوردا  الطلــب  اســتجابة 
متطلبــات الطلــب، وفــي إطــار ذلــك، نجحــت فــي تنفيــذ 
حــدث تجريبــي للطلــب فــي عــام 2016. ومــن المتوقــع أن 
يتــم تطويــر عمليــة الشــراء اســتجابتًا للطلــب فــي فــي 

هــذه الفتــرة.
ســعات و تجــارة الطاقــة مــع أنظمــة الطاقــة فــي   ·
العمانيــة  الشــركة  لــدى  ليــس  المجــاورة.  الــدول 
لشــراء الطاقــة والميــاه توجــه لشــراء الســعات مــن 
التعــاون  مجلــس  أعضــاء  )مثــل  المجــاورة  الــدول 
ــا  ــركة حالي ــوم الش ــرة. وتق ــذه الفت ــال ه ــي( خ الخليج
القــدرة علــى ترتيــب هــذه المعامــات عنــد  بتطويــر 
الحاجــة، مثــل تحديد شــروط واحــكام الشــراء وترتيبات 
أن  التحضيــرات  هــذه  شــأن  ومــن  مقدمــا.  التعاقــد 
ــة  ــيناريوهات محتمل ــي س ــعة ف ــتيراد الس ــهل اس تس
فــي  طويلــة  لفتــرة  المخطــط  غيــر  االنقطــاع  مثــل 

ــاء، وتأخيــر بنــاء محطــة جديــدة  محطــة توليــد الكهرب
ــع. ــر متوق ــكل غي ــب بش ــاع الطل ــاء، أو ارتف ــاج الكهرب إلنت

·  شــراء ســعة مــن خــالل الســوق الفوريــة: تعتــزم 
 ،2020 عــام  حوالــي  الفوريــة  الســوق  إطــاق  الشــركة 
ــى  ــدف إل ــة ته ــات تجاري ــر آلي ــى تطوي ــا عل ــل حالي وتعم
تحفيــز المولــدات علــى توفيــر الطاقــة خــارج نمــوذج 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه. وفــي حيــن تســتمر 
فــي تنميــة القــدرات مــن خــال اتفاقيــات شــراء الطاقــة 
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  فــإن  والميــاه، 
والميــاه تتوقــع أن توفــر الســوق الفوريــة طريقــا موازيــا 

لشــراء الطاقــة.
مشــروع  ســيقوم  المتجــددة:  الطاقــة  مشــاريع   ·
االستشــاري الحالــي للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه بتطويــر منهجيــة تقييــم اقتصاديــة لدعــم 
نطــاق  علــى  المتجــددة  الطاقــة  تطويــر  اســتمرار 

األوليــة. الشمســية  الطاقــة  يتجــاوز  بمــا  المرافــق 

لــدى  ليــس  ظفــار،  كهربــاء  بنظــام  يتعلــق  وفيمــا 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه توجــه لشــراء 
المقــرر   ،IPP  2 صالــة  كهربــاء  محطــة  خــارج  الطاقــة 
تشــغيلها فــي 2018 ، حيــث مــن المتوقــع أن توفــر الســعة 
الكافيــة لتلبيــة معاييــر أمــن التوليــد لعــدة ســنوات بعــد 
ــوارد  ــا م ــار لديه ــة ظف ــإن منطق ــك، ف ــع ذل ــام 2023 وم ع
واعــدة مــن طاقــة الريــاح، ومــع اتجــاه الســلطنة لسياســة 
ــون  ــد يك ــب، ق ــتقبل القري ــي المس ــددة ف ــة المتج الطاق
هنــاك المزيــد مــن تطويــر مشــاريع الريــاح بــدءا مــن عــام 
2020 ومــا بعــده. إضافــة إلــى ذلــك، ليــس لــدى الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه توجــه حاليــا نحو  شــراء 
ــندم. ــم ومس ــي الدق ــي محافظت ــة ف ــن الطاق ــد م المزي

1.4 مشاريع الطاقة الكهربائية
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ــب  ــدى القري ــى الم ــة و عل ــراء الحالي ــطة الش ــمل أنش تش
للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمشــاريع 

ــدول 8: ــص بالج ــي، الملخ ــا يل ــاه م المي
جديــدة  محطــة  إنشــاء  المقــرر  مــن   :IWP أصيلــة   ·
بمحافظــة  األشــخرة  منطقــة  فــي  الميــاه  لتحليــة 
جنــوب الشــرقية، بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 80 ألــف متــر 
ــان  ــي بي ــا( وف ــون يومي ــون جال ــا )1٧.6 ملي ــب يومي مكع
الســنوات الســبع الســابق )اإلصــدار 10(، كان مــن المتوقع 
أن يتــم تطويــر هــذا المشــروع علــى مرحلتيــن لتوفيــر 
ومــع  مبكــر.  بشــكل  الميــاه  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
ــاه  ــاء والمي ــة للكهرب ــة العام ــدت الهيئ ــد أك ــك، فق ذل
أن الميــاه المبكــرة لــم تعــد مطلوبــة، وبالتالــي ســيتم 
ــع  ــع توق ــدة م ــة واح ــي مرحل ــروع ف ــذا المش ــر ه تطوي
التشــغيل التجــاري فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020. وقــد 
حصلــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
علــى عــروض للمشــروع فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2016، 
وتخطــط إلعــان الترســية بحلــول الربــع األول مــن عــام 

.201٧

لشــراء  العمانيــة  الشــركة  تتوقــع   :IWP  ٣ الغبــرة   ·
الطاقــة والميــاه البــدء فــي عمليــة ترتيبــات الشــراء 
افــي الربــع الرابــع مــن عــام 201٧ مــن أجــل الحصــول علــى 
محطــات إنتــاج ميــاه جديــدة بســعة تبلــغ 300000 متــر 
ــرة،  ــي الغب ــًا( ف ــون يومي ــون جال ــًا )66 ملي ــب يومي مكع

وذلــك للتشــغيل التجــاري فــي عــام 2022.

العمانيــة  الشــركة  تتوقــع   :IWP الباطنــة  شــمال   ·
لشــراء الطاقــة والميــاه البــدء فــي المشــتريات فــي 
إنتــاج  محطــات  علــى  الحصــول  أجــل  مــن   201٧ عــام 
ميــاه جديــدة بســعة تبلــغ 200000 متــر مكعــب يوميــًا )44 
مليــون جالــون يوميــًا( فــي محافظــة شــمال الباطنــة، 
وذلــك للشــركة في عــام 2022. ومــن المتوقــع أن يصدر 
ــام 201٧. ــن ع ــع م ــع الراب ــي الرب ــروض ف ــم الع ــب تقدي طل

العمانيــة  الشــركة  قامــت   :IWP متنقلــة  محطــة   ·
ــم  ــراء تقيي ــام 2016 بإج ــي ع ــاه ف ــة والمي ــراء الطاق لش
للكهربــاء  العامــة  الهيئــة  دعــوة  لدعــم  للســوق 
والميــاه لمناقصــة حــول مــا يصــل إلــى 100000 متــر مكعــب 
يوميــًا )22 مليــون جالــون يوميــًا( مــن الســعة المتنقلــة 
ذات  المحطــات  هــذه  تكــون  وقــد  الميــاه.  لتحليــة 
طبيعــة معياريــة، إمــا مركبــة علــى مركبــات نقــل بــري 
أو ســفن بحريــة. وســتعالج حــاالت الطــوارئ المتعلقــة 
بإمــدادات الميــاه، مثــل النقــص المؤقــت. إذا حصلــت 
الهيئــة علــى موافقــة وزارة الماليــة، قــد تبــدأ الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه الشــراء فــي عــام 

.201٧



84

ــام 2016،  ــي ع ــراء ف ــة الش ــدأت عملي ــة ٣ IWP: ب صالل  ·
وتتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
وســتوفر   .201٧ الثانــي  الربــع  فــي  المشــروع  منــح 
 22 يوميــا)  مكعــب  متــر  ألــف   100 ســعة  المحطــة 
مليــون جالــون يوميــا (ومــن المقــرر أن تبــدأ التشــغيل 

2020 ينايــر  التجاريفــي 

ظفــار IWP ٢٠٢٢ : قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء   ·
ظفــار  محطــة  مشــروع  بدراســة  والميــاه  الطاقــة 
ألــف   100 ســعتها  تبلــغ  قــد  التــي   2022 لعــام  للتحليــة 
متــر مكعــب يوميــا ) 22 مليــون جالــون يوميــا ( تخضــع 
لموافقــة وزارة الماليــة والموافقــات التنظيميــة. وقــد 
ــا  ــام 2022، مم ــي ع ــاري ف ــغيل التج ــخ التش ــون تاري يك
يعنــي أن مراحــل الشــراء األوليــة ســتبدأ فــي عــام 201٧.

خصــب IWP:  بســعة 16000 متــر مكعــب يوميــًا )3.5   ·
التناضــح  تقنيــة  باســتخدام  يوميــًا(  جالــون  مليــون 
تاريــخ  أن  المتوقــع  ومــن  التطويــر  قيــد  العكســي 
التشــغيل التجــاري فــي الربــع األول 2021. وبــدأ التأهيــل 
ــن  ــع 2016 وم ــع الراب ــي الرب ــرض ف ــدم الع ــبق لمق المس
المتوقــع أن يكــون طلــب تقديــم العــروض صــدر خــال 

الربــع الثانــي 201٧

لشــراء  العمانيــة  الشــركة  قامــت   :IWP الدقــم   ·
الطاقــة والميــاه بإصــدار عــرض أســعار لطلــب محطــة 
تحليــة الدقــم بســعة 60000 متــر مكعــب يوميــًا )13.2 
العــروض  مقدمــو  وكان  يوميــًا(،  جالــون  مليــون 
مؤهليــن مســبقا لتقديــم طلــب تقديــم العــروض. 
المراجعــة  انتظــار  فــي  حاليــا  معلــق  والمشــروع 

. ميــة لحكو ا

الجدول 8  شراء مشاريع  المياه 
في الفترة ٢٠١٧-٢٠١8

سعةالشبكة المنطقة مشروع
طلب 
عرض 
األسعار

طلب 
تقديم 

العروض

آخر موعد 
الستالم 

العطاء
إسناد العقود

تاريخ 
التشغيل 

التجاري

IWP محافظة جنوب الشرقيةأصيلة
1٧.6 مليون 

جالون 
يوميا

الربع الثاني، مكتملمكتملمكتمل
201٧

الربع الثاني، 
2020

IWP الغبرة ٣
منطقة الشبكة الرئيسية 

المربوطة

66 مليون 
جالون 
يوميا

الربع الرابع، 
201٧

الربع الثاني، 
2018

الربع الرابع، 
2018

الربع األول، 
2019

الربع األول، 
2022

محطة تحلية 
شمال الباطنة 

منطقة الشبكة الرئيسية 
المربوطة

44 مليون 
جالون 
يوميا

الربع الرابع، 
201٧

الربع الثاني، 
2018

الربع األول، 
2019

الربع الثاني، 
2019

الربع األول، 
2022

محطة تحلية 
متنقلة

الشرقية / منطقة الشبكة 
المربوطة

ما يصل إلى 
22 مليون 

جالون 
يوميا

تحدد تحدد الحقاتحدد الحقاتحدد الحقاتحدد الحقا
الحقا أ

IWP شبكة مياه ظفارصاللة ٣
22 مليون 

جالون 
يوميا

الربع الثاني، مكتملمكتملمكتمل
201٧

الربع األول، 
2020

محطة ظفار 
شبكة مياه ظفار٢٠٢٢ 

22 مليون 
جالون 
يوميا

2022تحدد الحقاتحدد الحقاتحدد الحقاتحدد الحقا

IWP شبكة مياه مسندمخصب
3.5 مليون 

جالون 
يوميا

الربع الثاني، مكتمل
201٧

الربع 
الرابع،201٧

الربع الرابع، 
201٧

الربع األول، 
2021

IWP شبكة مياه الدقمالدقم
13.2 مليون 

جالون 
يوميا

حاليا قيد االنتظار مكتمل

أ تاريخ التشغيل التجاري قد يختلف حسب الموقع

2.4 مشاريع المياه
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أنشطة الشراء المستقبلية
مــن عــام 2019 إلــى عــام 2023، تتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقة والميــاه القيــام بإجراءات الشــراء التاليــة لمنطقة 

الشــبكة المربوطة والمنطقة الشــرقية:
محطــات تحليــة ميــاه مســتقلة جديــدة بمنطقــة الشــبكة المربوطــة  والمنطقــة الشــرقية: قــد تكــون هنــاك   ·
حاجــة أيضــا إلــى إضافــة ســعة تحليــة للتشــغيل فــي عــام 2024 لمنطقــة الشــبكة المربوطــة. وبالمثــل، وقــد تكــون 
ــذه  ــاج له ــإن االحتي ــك ف ــها. وبذل ــرة نفس ــي الفت ــرقية ف ــة الش ــة للمنطق ــعة تحلي ــة س ــى إضاف ــا إل ــة أيض ــاك حاج هن

المشــاريع يعنــي أن أنشــطة الشــراء ينبغــي أن تبــدأ فــي عــام 2019 تقريبــًا.


