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بها  يلتزم  عامة  مسؤولية  وتطورها  ا4مم  بناء  إن 
في  كل  فيها،  بدوره  القيام  من  أحد  يستثنى  وال  الجميع، 
مجاله وبقدر استطاعته، فقد تأسست عمان وترسخ وجودها 
الحضاري بتضحيات أبنائها، وبذلهم الغالي والنفيس من أجل 
واجباتهم  4داء  وإخالصهم  ومنعتها،  عزتها  على  الحفاظ 
الوطنية، وإعالئهم لمصالح الوطن على المصالح الشخصية، 
وهذا ما عقدنا العزم على إرسائه وصونه حتى نصل للتطور 
الذي نسعى إليه واالزدهار الذي نسهر على تحقيقه، والنزاهة 
التي ال بد أن تسود كافة قطاعات العمل وأن تكون أساسا 

ثابتا راسخا لكل ما نقوم به.
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لقــد تابعــت وبــكل ســرور أداء هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة 
خــالل العــام ٢٠٢٠م، وهــو عــام شــهد العديــد مــن العالمــات 
الفارقــة ســواًء علــى المســتوى المحلــي أو العالمــي، وقــد 
ــلطاني  ــوم الس ــب المرس ــة بموج ــمية الهيئ ــل تس ــم تعدي ت
الســامي رقــم: ٧٨ / ٢٠٢٠ إلــى هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة 
الطبيعــي  الغــاز  نقــل  تنظيــم  اختصاصــات  إليهــا  لتضــاف 
إضافــة للكهربــاء، كمــا أضيفــت الحًقــا بموجــب المرســوم 
ــة  ــات المتعلق ــم: ١٣١ / ٢٠٢٠ االختصاص ــامي رق ــلطاني الس الس

ــي.  ــرف الصح ــاه والص ــاع المي ــطة قط ــم أنش بتنظي

كلمة رئيس مجلس ا^دارة

كمــا قامــت الحكومــة فــي عــام ٢٠٢٠م باالعــالن عــن مبادرتهــا بتغيير 
تعرفــة الكهربــاء و الميــاه بهــدف تحقيــق االســتقرار وا^ســتدامة 
الماليــة للســلطنة، ولتحقيــق النتائــج المرجــوة مــن المبــادرة، قامــت 
ــاع  ــة القط ــى جاهزي ــراف عل ــة باالش ــات العام ــم الخدم ــة تنظي هيئ

ــر. ــذا التغيي ــتهلكين به ــي المس ــبان وع ــذ بالحس ــع االخ م

وتحديــد�  ٢٠٤٠م،  ُعمــان  رؤيــة  تحقيــق  علــى  الحكومــة  ولتأكيــد 
العــام  خــالل  الهيئــة  دأبــت  االقتصــادي  التنــوع  أهــداف  تحقيــق 
ــث  ــتراتيجية، حي ــا ا^س ــة وخططه ــة الهيئ ــع رؤي ــى وض ــرم عل المنص
قامــت الهيئــة بمواءمتهــا مــع رؤيــة ُعمــان ٢٠٤٠ والخطــة الخمســية 
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العاشــرة المنطلقــة منهــا، وأهــداف الهيئــة لتنظيــم القطاعــات المرتبطــة 
بهــا، كمــا تــم تحديــد المحــركات ا4ساســية للتنظيــم المســتقل ومنافعــه 
علــى الســلطنة، وتســليط الضــوء علــى أبــرز التحديــات التــي مــن المتوقــع أن 
تواجههــا الهيئــة، وا^جــراءات ذات ا4ولويــة المرتبطــة بمعاييــر تقييــم ا4داء 
خــالل الســنوات الخمــس القادمــة. وتهــدف الهيئــة خــالل الســنوات الخمــس 

القادمــة ٢٠٢٠م - ٢٠٢٥ مــن:

تشكيل بيئة العمل.
وتتســم  للجميــع  ومتاحــة  الجــودة  عاليــة  عامــة  خدمــات  تقديــم 

واالســتدامة. بالكفــاءة 
جذب االستثمار.

الهيئــة مواصلــة مســيرتها فــي عــام ٢٠٢١م لتحقيــق أعلــى  وإذ تعتــزم 
مســتويات الكفــاءة التشــغيلية فــي القطاعــات المرتبطــة بهــا بمــا يحقــق 
الخدمــات  جــودة  بمســتوى  ويرتقــي  المســتدامة،  التنميــة  متطلبــات 
المقدمــة للمســتهلكين فــي إطــار تنظيمــي يحافــظ علــى مصالــح ا4طــراف 

المعنيــة بالســلطنة.

     وال يســعني فــي هــذا المقــام إال أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل لســعادة 
الدكتــور الشــيخ رئيــس الهيئــة وموظفيهــا علــى مابذلــوه مــن جهــود حثيثة 
خــالل الفتــرة المنصرمــة، ومــا تحقــق مــن إنجــازات نتيجــة لذلــك، ســائًلا 
ــق  ــو لتحقي ــدم والنم ــازات والتق ــن ا^نج ــد م ــق المزي ــر تحقي ــى القدي المول

ــة. ــة القادم ــالل المرحل ــيدة خ ــة الرش ــلطنة والحكوم ــات الس تطلع

معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي

رئيس مجلس ا^دارة
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كلمة رئيس الهيئة

يطيــب لــي - بالنيابــة عــن هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة - أن أتقــدم بتقريــر 
الهيئــة الســنوي لعــام ٢٠٢٠م وهــو عــام قــد شــهد الكثيــر مــن التحديــات التــي 
ــي  ــات الت ــر القطاع ــى تطوي ــل عل ــتراتيجية تعم ــع اس ــة وض ــن الهيئ ــت م تطلب
تنظمهــا وتعــزز مــن كفائتهــا كمــا تحافــظ علــى أعلــى معاييــر الخدمــة التــي 
تقدمهــا. ومــن أهــم أولوياتنــا، رفــع نســب التعميــن مــن خــالل اســتقطاب 
كــوادر عمانيــة لتعمــل فــي القطــاع، وكذلــك إتاحــة المزيــد مــن الفــرص 

ــي. ــتثمار االجنب ــذب االس ــرة وج ــطة والصغي ــركات المتوس للش

شــهد عــدد حســابات مشــتركي الكهربــاء فــي الســلطنة ارتفاعــا بلــغ . ١
(٣٨٫٥١٠) وبمــا نســبته (٣٫٠٪) وذلــك مــن (١٫٢٧٤٫٨٢٢) فــي عــام ٢٠١٩م إلــى 
ــل المشــتركون مــن الفئــة الســكنية  (١٫٣١٣٫٣٣٢) فــي عــام ٢٠٢٠م حيــث مّث
مــا نســبته (٧٤٪) مــن إجمالــي زيــادة عــدد الحســابات، وتجــدر ا^شــارة إلــى 

أنــه قــد ارتفــع عــدد حســابات الكهربــاء بمقــدار (٧٨٣٫٠٨١) أي مــا نســبته 
ــام ٢٠٠٥م.  ــي ع ــوق ف ــة الس ــادة هيكل ــت إع ــذ أن تم ــك من (١٤٧٪) وذل

بانخفــاض قــدره (٢٫٣٪) مقارنــة عــن عــام ٢٠١٩م بلــغ التزويــد بالكهربــاء فــي . ٢
عــام ٢٠٢٠م (٣٣٫٠) تيراواط/ســاعة، وأكثــر بنســبة (٢٤٧٪) مقارنــة بعــام ٢٠٠٥م.

ــاعة . ٣ ــام ٢٠٢٠م  (٢٥٫١) ميغاواط/س ــي ع ــة ف ــتهالك الطاق ــة اس ــت كثاف بلغ
ــبة  ــر بنس ــام ٢٠١٩م وأكث ــة بع ــبته(٥٫١٪) مقارن ــاض نس ــاب، بانخف ــكل حس ل
(٤٠٫٣٪) مقارنــة بعــام ٢٠٠٥م وتجــدر ا^شــارة إلــى أن عامل الكثافــة المتزايدة 
ُيعــد مــن أبــرز المؤثــرات علــى الطلــب علــى الكهربــاء؛ ا4مــر الــذي يؤثــر تاليــا 
ــط  ــه إذا كان متوس ــث إن ــي، بحي ــم المال ــف والدع ــق بالتكالي ــا يتعل ــى م عل
الكثافــة للحســابات المســجلة فــي عــام ٢٠٢٠م والبالغة (١٫٣١٣٫٣٣٢) حســابا، 
هــو نفســه كمــا فــي عــام ٢٠٠٥م فهــذا يعنــي أنــه أقــل بمــا نســبته (٢٩٪) 
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ــا  ــاض فيم ــث انخف ــن حي ــه م ــيلقي بظالل ــا س ــاعة؛ مم ــراواط/ س أو (٩٫٤) تي
يتعلــق التكاليــف والدعــم المالــي.  

وبالنســبة الســتهالك القطــاع فــي عــام ٢٠٢٠م للغــاز، فقــد شــهد انخفــاض . ٤
بمــا نســبته (٤٫٢٪) وكذلــك انخفــض ا^نتــاج ا^جمالــي للكهربــاء بمــا نســبته 

(١٫٧٪) وارتفــع ا^نتــاج ا^جمالــي للميــاه بنســبة (٧٫٠٪)،.

فــي . ٥ الداخلــة  والوحــدات  المــزودة  للوحــدات  الفعليــة  البيانــات  أشــارت 
شــبكات الكهربــاء فــي الســلطنة فــي عــام ٢٠٢٠م - التــي تمّثــل مــا نســبته 
ــد  ــي فاق ــاض ف ــى  انخف ــلطنة - إل ــد بالس ــي التزوي ــن إجمال ــة (٩٠٪) م قراب
الشــبكة الرئيســة المرتبطــة، وصــل إلــى مــا نســبته (٩٫٨٪) فــي حيــن شــهد 
نظــام كهربــاء ظفــار انخفاضــا بلــغ (١٥٫٩٪) فــي عــام ٢٠٢٠م مقارنــة بـــ(١٠٫٦٪) 
ــد  ــة، فق ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب ــبة لش ــا بالنس ــام ٢٠١٩م . أم ــي ع ف
شــهدت انخفــاض الفاقــد مــن (١٥٫١٪)  فــي عــام ٢٠١٩م إلــى  (٤٫٧٪) فــي عــام 

٢٠٢٠م. 

وبالنســبة ^جمالــي التوظيــف بنوعيــه - المباشــر وغيــر المباشــر - فــي . ٦
ــبته (٢٪)  ــا نس ــادة بم ــهد زي ــد ش ــام ٢٠٢٠م فق ــاه ع ــاء والمي ــاع الكهرب قط
ــر  ــف غي ــي الوظائ ــبته و(٢٠٪) ف ــا نس ــ� م ــرة وانخفاض ــف المباش ــي الوظائ ف
المباشــرة، (٧٫٩٣٥) كان مــن نصيــب التوظيــف غيــر المباشــرة، وفيمــا يتصــل 
بالتعميــن، فقــد مّثــل المواطنــون (٩٤٪) مــن التوظيــف المباشــر، و(٦٣٪) مــن 
ــر البالــغ فــي رفــع معــدل  ــه ا4ث ــر المباشــر؛ ا4مــر الــذي كان ل التوظيــف غي

ــبته (٧١٪).  ــا نس ــاع بم ــي القط ــن ف التعمي

ــل . ٧ ــت بالفص ــتركين، وقام ــن المش ــدة م ــكوى جدي ــة (٧٣) ش ــت الهيئ تلق
فــي (٧٥) قــرار� متعلــق بالمشــتركين.

تلقــى قطــاع الكهربــاء فــي عــام ٢٠١٩م دعمــا مــن ِقبــل وزارة الماليــة . ٨
بواقــع (٥٨٢٫٩) مليــون ريــال ُعمانــي، حيــث تــم توزيعــه كمــا يلــي: (٤٤٣٫٨) 
مليــون ريــال ُعمانــي للشــبكة الرئيســة المرتبطــة، و(٤٧٫٤) مليــون ريــال 
ُعمانــي لنظــام كهربــاء ظفــار، و(٩١٫٦) مليــون ريــال ُعمانــي لشــركة كهربــاء 

ــة.  ــق الريفي المناط

ــم . ٩ ــص له ــل المرخ ــن ِقب ــاء م ــا بالكهرب ــروعا مرتبط ــاد (٣١٧) مش ــم اعتم ت
ريــال  مليــون   (٤٣٧) بلغــت  بتكلفــة  ٢٠٢٠م  عــام  فــي  الكهربــاء  بقطــاع 
ــن  ــاريع م ــذه المش ــه ه ــوم ب ــوف تق ــذي س ــم ال ــى الدع ــي، وال يخف ُعمان

حيــث التزويــد بخدمــات الكهربــاء فــي محافظــات الســلطنة كافــة. 

ــام . ١٠ ــي ع ــه ف ــة ب ــاه المرتبط ــاء والمي ــاع الكهرب ــم قط ــة تنظي ــت تكلف بلغ
٢٠١٩م قرابــة (٤٫١) ريــال عمانــي لــكل حســاب مشــترك، ممــا يعنــي مــا يزيــد 
عــن ُعشــر بيســة واحــدة لــكل كيلواط/ســاعة تــم تزويــده، وأقــل ممــا 
ــة  ــاه المرتبط ــاء والمي ــاع الكهرب ــات قط ــي مبيع ــن إجمال ــبته (٠٫٢٥٪) م نس
بــه، ويمكــن القــول إنهــا معاييــر تقــارب - إلــى حــد كبيــرـ  المعاييــر العالميــة 

ــم. ــف التنظي لتكالي
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.م .ع م

.م .ع م

Rural Areas Electricity Company SAOC

Mazoon Electricity Company SAOC

Majan Electricity Company SAOC

Muscat Electricity Distribution Company SAOC

Dhofar Power Company SAOC

. ش الريفية المناطق كهرباء شركة

.م .ع .م ش كهرباءمزون شركة

.م .ع .م ش كهرباءمجان شركة

. ش الكهرباء لتوزيع مسقط شركة

.م .ع .م ش للطاقة شركةظفار

مسندم
( عمان (سلطنة
Musandam

(Sultanate of Oman)

مدحاء
( عمان (سلطنة

Madha
(Sultanate of Oman)

Al Wusta
الوسطى

Dhofar
ظفــار

Adh Dhahirah
الظاهرة

Al Batinah
North

الباطنة شمال

Al Buraymi
البريمي

Muscat
Al Batinahمسقـط

South

الباطنة جنوب

Adh Dakhliyyah
الداخليــة Ash Sharqiyyah

South

الشرقيــة جنوب

مصيرة

الحالنيات جزر

Ash Sharqiyyah
North

الشرقيــة شمال

Masirah

Juzur Al Hallaniyyat

هيكل سوق قطاع الكهرباء والمياه
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ل الكهرباء
شراء الطاقةنق

والمياه

الشركة العمانية
لنقل الكهرباء

الشركة العمانية لشراء
الطاقة والمياه

الشركة العمانية
لنقل الكهرباء

الشركة العمانية لشراء
الطاقة والمياه

د الكهرباء
ولي

ت

-

الظاهرة

١٥٠٩
-

السوادي

٧٤١
٢٦

اس ام ان
بركاء

٦٧٧
٤٣

اكواباور

٤٢٧

-

الرسيل

٦٦٥

-

الباطنة

٧٤١

٣٣

صحار

٥٨٥

-

الكامل

٢٧١
-

المتحدة

٢٥٤

٥٥

مياه الخليج

-
٤٤

قريات

-
٤٢

مسقط

-
٦٢

بركاء

-
-

العنقاء

٢٠٠٠
١٨

الشرقية

-

-

شناص

١٧١٠

وزيع وتزويد
ت

الكهرباء

التزويد:  ١٠٫٩١ ج.و.س

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

الحسابات: ٤١٧,٠٧٩  

التزويد:  ٩٫٣٣ ج.و.س

شركة كهرباء مجان

الحسابات: ٢٥٨,٤٣٥  

التزويد:  ٨٫٩٩ ج.و.س

شركة كهرباء مزون

الحسابات: ٤٧٣,٤٣٦  

الشبكة
الرئيسة

المرتبطة

مليون جالون يوميا
م.و صافي

ل الكهرباء
نق

شركة كهرباء المناطق الريفية

د الكهرباء
ولي

ت

-

بهوان استون
فيلد للطاقة

٣٠٣
٦٩٫٤

شركة كهرباء
المناطق الريفية

٢٧٣

-

ظفار لتوليد الكهرباء

٧١٧
١٥

سيمبكورب صاللة

٤٤٥

-

رياح ظفار

٥٠

وزيع وتزويد
ت

الكهرباء

التزويد:  ١٫٠ ج.و.س

شركة كهرباء المناطق الريفية

الحسابات: ٤٠,١٢٥  

الشبكات
الريفية

ل الكهرباء
شراء الطاقةنق

والمياه د الكهرباء
ولي

ت

وزيع وتزويد
ت

الكهرباء

التزويد:  ٢٫٧  ج.و.س

شركة ظفار للطاقة

الحسابات: ١٢٤,٢٥٧  

شبكة كهرباء
ظفار





الفصل ا*ول:
الهيئة في سطور
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مقدمة عن الهيئة  

مــن   (١٩) رقــم:  المــادة  بموجــب   ٢٠٠٤ عــام  فــي  الهيئــة  ُأنشــئت       
بــه  المرتبطــة  والميــاه  الكهربــاء  قطــاع  وتخصيــص  تنظيــم  قانــون 
ا4ول  بتاريــخ   ،٢٠٠٤/٧٨ رقــم:  الســامي  الســلطاني  بالمرســوم  الصــادر 
ــوم  ــب المرس ــة بموج ــمية الهيئ ــل تس ــم تعدي ــطس ٢٠٠٤م. ت ــن أغس م
الســلطاني الســامي رقــم: ٧٨ / ٢٠٢٠ إلــى هيئــة تنظيــم الخدمــات العامة، 
اختصاصــات  إلــى  إضافــة   - االختصاصــات  بعــض  لهــا  ُأســندت  حيــث 
قطــاع الكهربــاء - المتعلقــة بتنظيــم نشــاط نقــل الغــاز الطبيعــي، 
ــم: ١٣١  ــامي رق ــلطاني الس ــوم الس ــب المرس ــا بموج ــت الحًق ــا أضيف كم
/ ٢٠٢٠ االختصاصــات المتعلقــة بتنظيــم أنشــطة قطــاع الميــاه والصــرف 
المالــي  واالســتقالل  االعتباريــة  بالشــخصية  الهيئــة  وتتمتــع  الصحــي. 

وا^داري.

الرسالة 

تتمثــل الرســالة المركزيــة للهيئــة فــي حمايــة مصالــح أصحــاب المصلحــة 
الثالثــة، وهــم:

حمايــة مصالــح مشــتركي الكهربــاء: عــن طريــق تأميــن تزويــد الخدمــات  
لهــم فــي جميــع أنحــاء الســلطنة  ومراعــاة المرضــى وكبــار الســن 
وذوي الدخــل المحــدود والمشــتركين فــي المناطــق الريفيــة عبــر إعــداد 

وتطبيــق مجموعــة مــن القواعــد والممارســات المختلفــة. 

حمايــة مصالــح شــركات قطــاع الكهربــاء: مــن خــالل تســهيل تخصيص  
وتحريــر قطــاع الكهربــاء، والتطويــر والتشــغيل اzمــن واالقتصــادي، 
وتأميــن إجــراء منافســات عادلــة وشــفافة مــن قبــل الشــركة الُعمانيــة 

لشــراء الطاقــة والميــاه.

حمايــة مصالــح الحكومــة: عــن طريــق تقديــم االستشــارات والدراســات  
إلــى الــوزارات والمؤسســات المحليــة، وااللتــزام بسياســات الحكومــة 

ــة. ــة البيئ ــن حماي ــار تأمي ــي االعتب ــذ ف ــا، وا4خ ــان تطبيقه وضم

الرؤية  

     تهــدف الهيئــة إلــى ضمــان تمكيــن الوصول إلــى الخدمــات العامةاzمنة 
ــح  وعاليــة الكفــاءة فــي الســلطنة، مــن خــالل تحقيــق التــوازن بيــن مصال
الهيئــة  تضمــن  وأن  والمســتثمرين،  الحكومــة  وبيــن  المشــتركين، 
ــى: ــة إل ــا، إضاف ــة به ــم الخاص ــات التنظي ــي عملي ــة ف ــفافية والمهني الش

 حماية سالمة الجمهور والموظفين. 

تعزيز المنافسة العادلة حيثما أمكن وضمان عدم التمييز. 

ضمان قدرة المشغلين على تمويل أعمالهم بكفاءة. 

ضمان كفاءة التشغيل واالستثمارات على المدى الطويل. 
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مجلس ا^دارة 

ــم: (١٩)  ــادة رق ــب الم ــي وا^داري  بموج ــتقالل المال ــة باالس ــع الهيئ    تتمت
مــن القانــون  القطــاع. وتختــص الهيئــة بتنظيــم قطــاع الكهربــاء والميــاه 
المرتبطــه بــه بموجــب المــادة رقــم (٢) مــن قانــون القطــاع. وخــالل عــام 
٢٠٢٠م تغيــرت مهــام ومســؤليات الهيئــة حيــث ُأســندت إليهــا مســؤليات 
وزيــر  الدكتــور  معالــي  الهيئــة  إدارة  مجلــس  يــرأس  حيــث  جديــدة. 
ــؤولين  ــار المس ــن كب ــة م ــه أربع ــي عضويت ــم ف ــادن، ويض ــة والمع الطاق
الحكومييــن يمثلــون وزارة الطاقــة والمعــادن، ووزارة الماليــة، وزارة التجــارة 

ــي. ــط العمران ــكان والتخطي ــتثمار ووزارة ا^س ــج االس ــة وتروي والصناع

ويتــم تعييــن مجلــس إدارة الهيئــة مــن قبــل مجلــس الــوزارء فــي عضويــة 
لــكل ثــالث ســنوات.

ويتألف مجلس إدارة الهيئة الحالي من أعضاء وهم:

معالي الدكتور 
محمد بن حمد الرمحي

وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس ا^دارة

سعادة
 أصيلة بنت سالم الصمصامية 

 وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج 
االستثمار لترويج االستثمار

 عضو مجلس ا^دارة

سعادة الدكتور 
محمد بن علي المطوع

وكيل وزارة ا^سكان والتخطيط 
العمراني للتخطيط العمراني 

عضو مجلس ا^دارة

 سعادة ا4ستاذ 
عبداq بن سالم الحارثي

وكيل وزارة المالية

عضو مجلس ا^دارة
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ا4عضاء من يناير إلى أبريل ٢٠٢٠م 

ا4عضاء من مايو إلى سبتمبر٢٠٢٠م 

المهندس
صالح بن حمود الراشدي 

رئيس الهية وعضو غير تنفيذي 
(غير متفرغ)

الفاضلة
عائشة بنت زاهر المعولية 

عضو غير تنفيذي 
(غير متفرغ)

المهندس
علي بن سعيد الهدابي

عضو غير تنفيذي 
(غير متفرغ)

الفاضل
قيس بن سعود الزكواني 

مدير تنفيذي وعضو 
(متفرغ)

الفاضلة 
عائشة بنت زاهر المعولية 

رئيس الهيئة وعضو غير تنفيذي 
(غير متفرغ)

المهندس
حمد بن مطر الجابري

عضو غير تنفيذي 
(غير متفرغ)

المحامي
محمد بن أحمد الشحري 

عضو غير تنفيذي  
(غير متفرغ)

الفاضل
قيس بن سعود الزكواني 

مدير تنفيذي وعضو 
(متفرغ)
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اجتماعات مجلس ا^دارة ٢٠٢٠م 

المهندس صالح 
المهندس حمد محمد الشحري عائشة المعوليقيس الزكوانيالراشدي 

الجابري

تاريخ االجتماع
رئيس الهيئة وعضو

مايو ٢٠١٧

المدير التنفيذي 
وعضو

مايو ٢٠١٧

عضو 
مايو ٢٠١٧

عضو 
مايو ٢٠١٧م

عضو 
مارس ٢٠١٨م

٢٢-٠١-٢٠٢٠م

١٨-٠٣-٢٠٢٠م

٢٨-٠٤-٢٠٢٠م

المهندس علي قيس الزكوانيعائشة المعولي
الهدابي

تاريخ االجتماع
رئيس الهيئة وعضو

مايو ٢٠٢٠م

المدير التنفيذي 
وعضو

مايو ٢٠٢٠م

عضو 
مايو ٢٠٢٠م

١٩-٠٥-٢٠٢٠م

٦-٠٧-٢٠٢٠م

سعادة أصيلة الصمصامي معالي المهندس محمد الرمحي

تاريخ االجتماع
رئيس مجلس ا^دارة

سبتمبر ٢٠٢٠ م
عضو مجلس ا^دارة

سبتمبر ٢٠٢٠ م

٢٨ - ١٠ - ٢٠٢٠م

سعادة محمد المطوعسعادة عبداq الحارثي 

تاريخ االجتماع
عضو مجلس ا^دارة

سبتمبر ٢٠٢٠ م
عضو مجلس ا^دارة

سبتمبر ٢٠٢٠ م

٢٨ - ١٠ - ٢٠٢٠م

اجتماعات ا4عضاء ٢٠٢٠م 

اجتماعات مجلس ا^دارة ٢٠٢٠م 
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الهيكل التنظيمي للهيئة 

أعضاء مجلس ا^دارة

رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة

التطوير 
ا^ستراتيجي

شؤون 
المشتركين

الشؤون 
االقتصادية

الموارد البشرية 
وخدمات ا^سناد 

الشؤون القانونية 
والتنظيمية

التنظيم 
الفني
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الخطة ا^ستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٥ 

الوطنيــة  ا^ســتراتيجية  يحــدد  وبرنامــج  وثيقــة  وهــي   ٢٠٤٠ ُعمــان  رؤيــة  الســلطنة  أطلقــت 
لتحقيــق النمــو والتطــور. ومــن أجــل تحقيــق هــذه ا4هــداف، حــددت رؤيــة ُعمــان ٢٠٤٠ سلســلة 
ــات  ــع الجه ــى جمي ــن عل ــي يتعي ــرات ا4داء الت ــتراتيجية ومؤش ــداف ا^س ــات وا4ه ــن التوجه م
الحكوميــة والخاصــة االسترشــاد بهــا ومواءمــة أهدافهــا كافــة مــع أهــداف الرؤيــة، والعمــل 

ــرات ا4داء. ــية ومؤش ــر الخمس ــط التطوي ــداد خط ــي إع ــك ف ــل ذل ــا، ويتمث ــى تحقيقه عل

أن اختصاصهــا فــي  التأكــد مــن  الهيئــة  الهيئــة، يتحتــم علــى  ومــع توســع اختصاصــات 
المجــاالت ا4خــرى يتماشــى مــع واجباتهــا ودورهــا ا4ساســي فــي قطاعــات الكهربــاء والميــاه 
والغــاز، وكذلــك التأكــد مــن أنــه يتماشــى مــع رؤيــة جاللتــه فــي إعــادة توزيــع المجتمــع 

الُعمانــي وضمــان العدالــة المجتمعيــة والحمايــة البيئيــة.

وقد تم تحديد أهداف ا4ساسية وفق التالي :

تحديــد المحــركات ا4ساســية للتنظيــم المســتقل مــن حيــث المزايــا والمنافــع التــي يمكــن  
ــلطنة. أن تحققها للس

مواءمــة إســتراتيجية الهيئــة مــع رؤيــة ُعمــان ٢٠٤٠ وتمكيــن تنفيذهــا مــن خــالل وضــع أطــر  
تنظيميــة تعكــس أفضــل السياســات المتبعــة. 

وضع أهداف الهيئة باعتبارها جهة تنظيمية تنظم عدة قطاعات خدمية. 

التأكيد على أهمية االستفادة من العمليات التنظيمية القائمة على أفضل الممارسات. 

ــنوات   ــدار الس ــى م ــا عل ــة أن تواجهه ــع الهيئ ــي تتوق ــة الت ــات الرئيس ــض التحدي ــد بع تحدي
ــة. ــس المقبل الخم

وفيمــا يلــي بيــان ا4هــداف ا^ســتراتيجية للهيئــة للفتــرة ٢٠٢١-٢٠٢٥. كمــا تــم توضيــح ا^جــراءات 

التــي ســوف تقــوم الهيئــة باتخاذهــا لتحقيــق ا4هــداف المحــددة فــي عــام ٢٠٢١م وذلــك فــي 
برنامــج ا4عمــال المســتقبلية.

تشكيل بيئة العمل. 

تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للجميع وتتسم بالكفاءة واالستدامة. 

جذب االستثمار. 

وإننــا نؤمــن إن علينــا كهيئــة تبســيط هيكلــة الســوق القطــاع الحالــي للمرخصيــن والمســثمرين 
تــم وضــع  التنظيميــة. وقــد  الممارســات  الحفــاظ علــى ا4ساســيات وأفضــل  الجــدد مــع 
ا4هــداف االســتراتيجية الثالثــة للتأكــد مــن أن السياســات التــي تضعهــا الجهــات المعنيــة لــكل 
ــن  ــن م ــن المرخصي ــي تمك ــة الت ــر التنظيمي ــع ا4ط ــا وض ــهل علين ــث يس ــة بحي ــاع واضح قط

ــم.  ــام بأعماله القي

كمــا أن االســتدامة وكفــاءة وجــودة الخدمــات المقدمــة هــي أســاس تطويــر هــذه القطاعــات، 
حيــث أن الهــدف الســامي مــن وضــع هــذه االهــداف االســتراتيجية هــو تقديــم خدمــات ذات 
ــاص  ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــى الش ــل عل ــا نعم ــتهلكون. كم ــا المس ــح إليه ــة يطم ــودة عالي ج
لتطويــر القطــاع وجــذب االســتثمارات ا4جنبيــة التــي تســاهم فــي تطويــر القطاعــات التابعــة 

للهيئــة.

ونهــدف مــن خــالل اســتراتيجيتنا إلــى جــذب المزيــد مــن االســتثمارات مــن خــالل خصخصــة 
ــذه  ــر ه ــع أن توث ــن المتوق ــات. وم ــذه القطاع ــزز ه ــي تع ــتثمارية الت ــرص االس ــة الف ــاع وإتاح القط
االســتراتيجية بشــكل إجابــي فــي إتاحــة الكثيــر مــن فــرص العمــل للُعمانيــن وذلــك مــن خــالل رفع 
جــودة التدريــب المقــدم ونقــل المعرفــة، كمــا ســيتيح الكثيــر مــن الفرص للشــركات الممتوســطة 

والصغيــرة فــي دعــم المزيــد مــن المســتثمارات التــي ســيتم إنشــاؤها فــي الســلطنة.
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مبادرات الهيئة ٢٠٢٠م 

المبادرة الوطنية للطاقة المتجددة (ساهم) 

     أطلقــت هيئــة تنظيــم الخدمــات العاّمــة (المعروفــة ســابًقا بهيئــة تنظيــم الكهربــاء) 
مبــادرة ســاهم فــي شــهر مــارس مــن عــام ٢٠١٧م حيــث أنشــأت الهيئــة إطــار عمــل تنظيمــي 
يســمح لُمــالك المنــازل وأصحــاب المشــاريع التجاريــة بتثبيــت شــبكة مرتبطــة بنظــام الطاقــة 

ــاص.  ــابهم الخ ــى حس ــية عل الشمس

هذا، وتهدف المبادرة إلى تحقيق اzتي:

تشــجيع مشــتركي الكهربــاء  علــى االســتفادة مــن تقنيــة ا4لــواح الشمســية؛ وذلــك لتوليــد  
الطاقــة ذاتًيــا وتقليــل اعتمادهــم علــى شــبكة الكهربــاء.

تقليــل االعتمــاد علــى الوقــود ا4حفــوري، ممــا يســمح باالســتفادة مــن هــذه المــوارد فــي  
صناعــاٍت أخــرى تعــود بالفائــدة علــى االقتصــاد الوطنــي.

ــك   ــا؛ وكذل ــة توزيعه ــاء وأنظم ــل الكهرب ــة لنق ــتقبلية المطلوب ــتثمارات المس ــض االس خف
ــة. ــاج المركزي ــق ا^نت لمراف

تقليل إجمالي الدعم الموجه للكهرباء للقطاع السكني. 

تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، ال سيما الطاقة الشمسية. 

تقليل االنبعاثات الضاّرة واالنبعاثات الكربونية. 

تضمنت المبادرة مرحلتين مختلفتين، وهما كالتالي:

المرحـــلـــــة ا4ولـــــــى:

ــر   ــمل معايي ــي تش ــة؛ والت ــب التنظيمي ــر الجوان ــادرة بتطوي ــن المب ــى م ــة ا4ول ــدأت المرحل ب
المتطلبــات الفنيــة وا^جــراءات الواجــب اتخاذهــا عنــد تثبيــت ا4لــواح الشمســية علــى أســطح 

المبانــي والمرافــق.

ســمحت هــذه المبــادرة لجميــع المشــتركين بإمكانيــة تثبيــت ا4لــواح الشمســية علــى  

مبانيهــم؛ وذلــك الســتهالك الطاقــة الُمنتجــة ذاتًيــا، إضافــة إلــى بيــع أي فائــض مــن 
الطاقــة إلــى الشــبكة وفًقــا لتعرفــة البيــع بالجملــة.

ــيق   ــى التنس ــابًقا) عل ــاء س ــم الكهرب ــة تنظي ــة (هيئ ــات العام ــم الخدم ــة تنظي ــت هيئ عمل
مــع جميــع الــوزارات والهيئــات ذات العالقــة؛ وذلــك لتســهيل إصــدار الموافقــات المطلوبــة 
لتثبيــت ا4لــواح الشمســية وفًقــا للمعاييــر والجوانــب التنظيميــة المعمــول بهــا. عــالوة علــى 
ذلــك، تابعــت الهيئــة تنســيقها مــع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ومــع لجنــة مراجعــة 
قانــون توزيــع الكهربــاء؛ وذلــك لتســجيل وترخيــص الشــركات المتخصصــة فــي تثبيــت 

وتشــغيل أنظمــة الطاقــة الشمســية فــي المبانــي والمرافــق.

ــع   ــركات توزي ــي ش ــن ف ــين العاملي ــن المهندس ــدد م ــا لع ــا تدريًبي ــة برنامًج ــت الهيئ دعم
ــواح الطاقــة  ــاء القــدرات والكفــاءات ومراجعــة طلبــات ربــط أنظمــة أل ــاء؛ وذلــك لبن الكهرب

الشمســية بالشــبكة ومراجعتهــا.

تمــت الموافقــة وإعطــاء الترخيــص 4كثــر مــن (٣٠) ثالثيــن شــركة متخصصــة فــي أعمــال  
ــالق  ــذ إط ــة من ــود المبذول ــة للجه ــك نتيج ــية؛ وذل ــة الشمس ــواح الطاق ــغيل أل ــت وتش تثبي

ــام ٢٠١٧م. ــف ع ــي منتص ــاهم ف ــادرة س مب

إضافــة إلــى ذلــك، تــم اســتالم أكثــر مــن (١٠٠) مائــة طلــب لتثبيــت أنظمــة ا4لــواح الشمســية،  
وبإجمالــي قــدرة إنتاجيــة قاربــت (٤٥) 

المشتركون/ نوع 
شركة مجان مزونمسقطالشركة

للكهرباء
شركة ظفار 

ا^جماليللطاقة

١١٣٠٧٢٣٠حكومي

٤١١٠٥١سكني

٤١٥صناعي

٢٨١٣٣١٤٥تجاري

١٣١         المجموع

إجمالي الطلبات حسب شركات توزيع الكهرباء 



٢٣ التقرير السنوي 2020م

المرحلــة   الكهربــاء ســابًقا)  تنظيــم  العامــة (هيئــة  الخدمــات  تنظيــم  أطلقــت هيئــة 
الثانيــة مــن مبــادرة ســاهم، مســتهدفة المســتهلكين الســكنيين؛ حيــث تســعى الهيئــة 
إلــى إنشــاء إطــار عمــل ُمحّفــز. الجديــر بالذكــر أن إجمالــي نســبة اســتهالك المســتهلكين 
الدعــم  مــن   ٪٨٠ يتلقــون  أنهــم  كمــا   ،٪٤٥ بلــغ  الســلطنة  فــي  للكهربــاء  الســكنيين 

الحكومــي الُمقــّدم للقطــاع الكهربائــي.

تهــدف المرحلــة الثانيــة مــن مبــادرة ســاهم إلــى تثبيــت أنظمــة الطاقــة الشمســية؛ ســعًيا  
لتغطيــة المبانــي الســكنية فــي الســلطنة بنســبة (١٠٪ إلــى ٣٠٪) وبطاقــة تبلــغ  ٣ - ١٠ كيلــو 

وات لــكل نظــام.

ا4لــواح   لتثبيــت  الــالزم  الدعــم  تقديــم  تكفــل  التــي  الالزمــة  اzليــات  الهيئــة  وضعــت 
الخــاص. القطــاع  مــع  بالتنســيق  وذلــك  الشمســية؛ 

ســُتحقق آليــة تغطيــة التكلفــة بالنســبة للمطوريــن مــن القطــاع الخــاص مــن خــالل  
ــتركين  ــاركة المش ــاء، وبمش ــزودة بالكهرب ــركات الم ــع الش ــل م ــة ا4ج ــود طويل ــرام عق إب
ــر  ــن فواتي ــع م ــار المتوق ــى االدخ ــاًء عل ــيطة بن ــة بس ــاهمة مالي ــم مس ــالل دفعه ــن خ م

الكهربــاء.

أعــدت الهيئــة - بالتعــاون مــع استشــاريين متخصصيــن - مســودة إطــار عمــل ُتحــدد  
والماليــة  الفنيــة  النمــاذج  وتطويــر  التخطيــط  لتنفيــذ  الضروريــة  والمبــادئ  ا4ساســيات 
لمبــادرة ســاهم  للمبانــي الســكنية؛ إضافــة إلــى تحديــد دور ومســؤوليات جميــع ا4طــراف 

المعنيــة.

عــالوة علــى ذلــك، تعاقــدت الهيئــة مــع شــركة متخصصــة لرصــد وتثبيــت وتشــغيل  
ا4نظمــة؛ ومراقبــة الناتــج مــن الطاقــة.

تــم حصــر المرحلــة ا4ولــى مــن المبــادرة علــى محافظــة مســقط؛ حيــث ســمحت الهيئــة  
الهواتــف  علــى  المتوفــر  «ســاهم»  تطبيــق:  فــي  بالتســجيل  المهتميــن  للمشــتركين 

المحمولــة.

ــل (٥٠٠)   ــار وتأهي ــم اختي ــث ت ــب؛ حي ــمائة طل ــا وخمس ــارب (١٥٠٠) ألف ــا يق ــة م ــتلمت الهيئ اس
خمســمائة طلــب، منهــا للمبانــي الســكنية؛ مــن أجــل تضمينهــا فــي المرحلــة ا4ولــى مــن 

المبــادرة.

إلــى إطــالق المناقصــة ا4ولــى تحــت مظلــة مشــروع: «ســاهم» للمبانــي  تســعى الهيثــة 
عــام٢٠٢١م بنهايــة  الســكنية 

مبادرة ”ساهم“  للمباني الحكومية: 

بنــاء علــى الُمقتــرح الُمقــّدم مــن برنامــج التــوازن المالــي الوطنــي، ُكّلفــت الهيئــة بتضميــن 
مشــاركة الحســابات الحكوميــة - المطبــق عليهــا التعرفــة المنعكســة عــن التكلفــة - فــي 
مبــادرة الطاقــة المتجــددة: ”ســاهم“ وبهــدف توليــد (١٥٪) مــن الكهربــاء التــي تحتاجهــا المباني 
الحكوميــة مــن خــالل الطاقــة الشمســية. وعليــه؛ اقترحــت الهيئــة تضميــن عــدٍد مــن المبانــي 
ــس  ــاص بالتناف ــاع الخ ــن القط ــن م ــماح للمطوري ــردة، والس ــة المنف ــي المناقص ــة ف الحكومي
فــي تمويــل وتثبيــت وتشــغيل أنظمــة الطاقــة الشمســية عوًضــا عــن االعتمــاد علــى الحكومــة 

فــي تحمــل الجــزء ا4كبــر مــن التكلفــة ا4وليــة.

     قــررت الهيئــة، بعــد االتفــاق مــع المجلــس ا4علــى للتخطيــط (ســابًقا)، علــى دمــج هــذا 
المشــروع مــع مبــادرة تدقيــق وإعــادة تأهيــل المبانــي الحكومية؛ حيــث يهدف كال المشــروعين 

إلــى خدمــة المبانــي الحكوميــة واســتخدام إطــار العمــل نفســه.

التوصيالت الكهربائية لثالجات شرب الماء  

ــع ا4ول  ــالل الرب ــاء خ ــاع الكهرب ــي  قط ــع ف ــركات التوزي ــع ش ــاون م ــة وبالتع ــت الهيئ      قام
ــن  ــم ع ــي الناج ــق الكهربائ ــر الصع ــادي مخاط ــة لتف ــة توعوي ــل حمل ــام ٢٠٢٠م بعم ــن ع م
التوصيــالت الخاطئــة للثالجــات، حيــث إن الثالجــات الموجــودة فــي المنشــآت قــد تمثــل 
مصــدرا لخطــر الصعــق الكهربائــي لمرتاديهــا فــي حــال عــدم مراعاة أقصــى درجــات الحرص 
بالتوصيــالت  المتعلقــة  الســالمة  وبمعاييــر  الُعمانيــة  الكهربائيــة  بالمواصفــات  وااللتــزام 
الكهربائيــة،  وأكــدت الحملــة علــى أن االلتــزام بمعاييــر الســالمة المتعلقــة بالتوصيــالت 
الكهربائيــة يســاهم فــي الحفــاظ علــى ســالمة ا4طفــال والمجتمــع فــي ا4ماكــن العامــة 
ــن  ــد م ــات، والتأك ــالت الثالج ــص توصي ــرورة  فح ــى ض ــا عل ــة أيض ــت الحمل ــة، ووجه والخاص
مالءمتهــا لالشــتراطات الالزمــة، والتــي مــن أهمهــا التأكــد مــن وجــود وفاعليــة جهــاز 
ــاء  ــن الكهرب ــا ع ــي (RCD) أو  فصله ــار المتبق ــل بالتي ــة العام ــريبات ا4رضي ــن التس ــة م الحماي

ــة. ــالمة الكهربائي ــات الس ــا لمتطلب ــا وفق ــن تأمينه لحي

     الجديــر بالذكــر أن هــذه الثالجــات متوفــرة فــي العديــد مــن ا4ماكــن العامــة، منهــا 
ومــن  فإنــه  لذلــك  والمستشــفيات،  والمســاجد  والجوامــع  الرياضيــة  وا4نديــة  المــدارس 
ــاص  ــات وذوي االختص ــة الجه ــة بمخاطب ــت الهيئ ــع؛ قام ــالمة الجمي ــى س ــرص عل ــاب الح ب
ــات  ــا لمواصف ــاه لديه ــرب المي ــات ش ــة ثالج ــن مطابق ــد م ــا؛ للتأك ــة له ــات التابع للمؤسس

الســالمة والمعاييــر الخاصــة بهــا .
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يقدم الجدول التالي تقييم الهيئة للتنفيذ المحتمل ^جراءات التحرير ا4ربعة المحددة في قانون القطاع

تقييم الهيئة للتنفيذ المحتمل �جراءات التحرير

تقييم الهيئة الستعداد السوقتدابير التحرير 

١- بيع حصة الحكومة في 
شركة الكهرباء القابضة 

ش.م.ع.م أو الشركة العمانية 
لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م

تدعم الهيئة قرار الحكومة ببيع نسبة من حصتها في الشركات التابعة  لشركة الكهرباء القابضة.

ــع  ــل والتوزي ــة بالنق ــركات المرخص ــن الش ــي كل م ــة) ف ــاء القابض ــركة الكهرب ــالل ش ــن خ ــة (م ــة للحكوم ــول المملوك ــرف با4ص ــم التص ــي دع ــة ف ــتمر الهيئ تس
ــاء الصينيــة كجــزء مــن  ــاء إلــى شــركة الشــبكة الوطنيــة للكهرب والتزويــد؛ كمــا صادقــت الهيئــة علــى بيــع نســبة ٤٩٪ مــن أســهم الشــركة العمانيــة لنقــل الكهرب
ــاء.  ــاء القابضــة علــى خصخصــة شــركة مســقط لتوزيــع الكهرب البيــع النســبي 4صــول الحكومــة. هــذا، وتواصــل الهيئــة العمــل بشــكل وثيــق مــع شــركة الكهرب
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن إجــراء الحكومــة للمزيــد مــن عمليــة بيــع حصصــا فــي شــركة الكهربــاء القابضــة ش.م.ع.م وفــي الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

ش.م.ع.م غيــر جاهــزة فــي هــذه المرحلــة، و ســيتم إعــادة تقييــم ذلــك خــالل الســنوات القادمــة.

٢- السماح لمرافق ا^نتاج 
المرخصة بالبيع إلى أشخاص 

بخالف الشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه ش.م.ع.م

ترى  الهيئة جاهزية السوق لتنفيذ تدابير التحرير، كما ستقوم الهيئة بمراجعة إطار العمل القانوني والتشريعي، مما سُيمّكن بدوره إجراءات التحرير.

واصلــت الهيئــة فــي عــام ٢٠٢٠م العمــل علــى مراجعتهــا ^مكانيــة تطبيــق آليــة البيــع  المباشــر للطاقــة بيــن المنتجيــن المرخصيــن أو حاملــي ا^عفــاءات وزبائنهــم، 
ويعتبــر هــذا التدبيــر جاهــًزا للتنفيــذ حــال ارتــأت الحكومــة ذلــك جديــر بالذكــر بأنــه تــم التواصــل مــع عــدد مــن ا4طــراف ذات العالقــة، حيــث كانــت الــردود إيجابيــة 
فــي مجملهــا حــول تطبيــق تدابيــر التحريــر المذكــورة، كمــا أبــدى عــدد مــن حاملــي الرخــص وا^عفــاءات اســتعدادهم لبحــث الفــرص المتوقعــة مــن خــالل  تطبيــق 

البيــع المباشــر.

ــرة  ــاء مباش ــع الكهرب ــة لبي ــز المنافس ــي تعزي ــهم ف ــع أن تس ــن المتوق ــذي م ــر وال ــع المباش ــة البي ــق آلي ــة تطبي ــي إمكاني ــر ف ــة النظ ــررت الهيئ ــد ق ــك فق ــى ذل إل
للمســتهلكين (وعلــى وجــه الخصــوص كبــار المســتهلكين). ويمثــل زبائــن التعرفــة المنعكســة علــى التكلفــة أهــم المســتهلكين المتوقــع اســتفادتهم مــن آليــة 

البيــع المباشــر.

ــة البيــع المباشــر ومنهــا (بشــكل أساســي) ضمــان  ــة التــي يجــب الوقــوف عليهــا قبــل تطبيــق آلي ــه مــن المهــم ا^شــارة إلــى وجــود عــدد مــن الجوانــب الفني إال أن
التوصيــل الفعلــي للكهربــاء، وإنعاكاســات ارســال التيــار عبــر الشــبكة، وبيانــات العــدادات وتطبيقــات التســوية لتلبيــة جميــع ا^حتياجــات. كمــا أن هنــاك تأثيــرات تجاريــة 

واقتصاديــة متربطــة بمؤشــرات ا4ســعار التــي قــد يواجههــا المســتهلكون المؤهلــون zليــة البيــع الفــوري ومــن المهــم دراســتها بشــكل دقيــق.

عليــه ســيتم تنفيــذ المشــروع عبــر مراحــل حيــث ســيتم التقييــم بشــكل متواصــل للتحقــق مــن الجــدول االقتصاديــة واســتيفاء كافــة المتطلبــات التنظيميــة والفنية. 
وســتقوم الهيئــة بنشــر توجيهاتهــا حــال اقتضــى ا4مــر، بمــا فــي ذلــك ا^جــراءات ا^ضافيــة المطلوبــة لتحريــر الســوق بكفــاءة.

المادة (٢٩) التقارير - التحرير ا^ضافي للسوق  



٢٥ التقرير السنوي 2020م

تقييم الهيئة الستعداد السوقتدابير التحرير 

ــل  ــبكة نق ــى ش ــول إل ــات الوص ــل ترتيب ــرى (مث ــائل أخ ــالل  وس ــن خ ــوري) أو م ــوق الف ــة الس ــة (آلي ــع بالجمل ــوق البي ــر س ــا عب ــر إم ــع المباش ــة البي ــق آلي ــيكون تطبي وس
ــات  ــن التقلب ــوط م ــة للتح ــة ومصمم ــة منفصل ــود مالي ــر بعق ــع المباش ــم البي ــن دع ــن الممك ــوري فم ــوق الف ــر الس ــة عب ــق اzلي ــم تطبي ــال ت ــي ح ــاء).  وف الكهرب
المحتلمــة فــي الســوق الفــوري. ومــن المهــم هــذه دراســة هــذه التفاصيــل المعقــدة بطريقــة متأنيــة حيــث أنــه مــن الضــروري االســتمرار فــي تخصيــص تكاليــف 
طاقــة التوليــد ا4قــل اســتخداًما بشــكل عــادل بمــا يمثــل عامــًال هامــ� فــي ســالمة التزويــد بنظــام ســوق الجملــة وأن التكاليــف المتعلقــة بنظــام النقــل الــذي تــم 

ــتخدمين. ــع المس ــى جمي ــدة عل ــود بالفائ ــة تع ــبكة متكامل ــغيله كش ــه وتش تصميم

 وســيتم تطويــر مثــل هــذا الترتيــب علــى عــدة مراحــل بمراعــاة العوامــل المعقــدة التــي ســتنطوي عليهــا المرحلــة ا4ولــى مــن البرنامــج المقتــرح، وتشــكيل وتوســيع 
نطــاق نتائــج المرحلــة الثانيــة. تعتــزم الهيئــة كذلــك الدراســة بشــكل متأنــي لتطبيــق التغييــر فــي السياســات ذات الصلــة ومناقشــة البدائــل المحتملــة وآليــات التنفيــذ 

بالتعــاون مــع اصحــاب العالقــة حيــث ســيتم ذلــك مــن خــالل المراقبــة الدقيقــة للسياســات والخلفيــات التكنواقتصاديــة اzخــذة بالتطــور بشــكل ســريع. 

٣- السماح 4شخاص بخالف 
الشركة العمانية لشراء الطاقة 

والمياه ش.م.ع.م وشركة 
كهرباء المناطق الريفية 

ش.م.ع.م باستيراد أو تصدير 
الكهرباء إلى أو من دولة أخرى

الهيئة ال تعتبر بأن السوق جاهز ^جراء تدبير التحرير هذا.
أصبحــت ُعمــان مــن الــدول الموقعــة رســمًيا علــى هيئــة الربــط لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي (AICCG) فــي عــام ٤١٠٢؛ ومنــذ ذلــك الحيــن، حرصــت الهيئــة علــى أن 

تكــون جميــع التصــورات متوافقــة مــع ا^طــار التنظيمــي فــي ُعمــان وتوفــر ضمانــات لحمايــة مصالــح المشــتركين وأصحــاب المصلحــة اzخريــن

٤- خلق المنافسة بين المرخص 
لهم بالتزويد.

تعتقد الهيئة  بأن السوق يتجه نحو استكمال ا^ستعداد في المنافسة في جانب التزويد  .
علــى مــدار عــام ٢٠٢٠م، واصلــت الهيئــة مراجعــة إمكانيــة المنافســة بيــن المزوديــن المرخصيــن فــي الســوق العمانــي؛ حيــث ال تــزال تعتقــد بالجــدوى والرغبــة فــي 
ــر علــى تنفيــذ المنافســة الســعرية، واللتــي يلــزم مراجعتهــا قبــل تدشــين  ــارات تؤث ــزال هنــاك اعتب ذلــك. تــم وضــع ا^طــار المطلــوب لتنفيــذ المنافســة، ولكــن ال ت

المنافســة فــي جانــب التزويــد مثــل:
التطبيق المستمر للتعرفات الموحدة 
تطوير سوق الجملة حديث النشأة 
القدرة المقيدة لقياس العدادات. 
متطلبات العملية وا^طار الزمني للتبديل بين المزودين المرخصين. 

كمــا أشــارت الهيئــة إلــى أنــه تــم اتخــاذ تدابيــر تمكينيــة لمثــل هــذا النــوع مــن إجــراءات التحريــر، مثــل الخطــوات ا4ولــى نحــو الخصخصــة واعتمــاد إصالحــات نظــام 
القيــاس وإعــادة هيكلــة نظــام التعرفــة؛ كمــا تــم اقتــراح المزيــد مــن التدابيــر التــي مــن شــأنها أن تزيــل أو تقلــل مــن تأثيــر تلــك المعوقــات. وينبغــي تطويــر المتطلبــات 
ا^ضافيــة مــن مــزودي الكهربــاء مــن أجــل تســهيل التبــادل بيــن المزوديــن المختلفيــن. ســتواصل الهيئــة مراقبــة الطبيعــة المحتملــة وشــكل المعوقــات القائمــة 

والتدابيــر لتحديــد التوقيــت ا4مثــل ^دخــال منافســة التوريــد. هــذا، وتســعى الهيئــة خــالل عــام ٢٠٢٢م  ^عــادة تقييــم جاهزيــة الســوق فــي جانــب التزويــد.





الفصل الثاني:
إحصائيات قطاع الكهرباء 

والمياه ٢٠٢٠م



٢٨

إنتاج الكهرباء والمياه في عامي ٢٠١٩م و٢٠٢٠م

ــام  ــي ع ــه ف ــا كان علي ــن م ــام ٢٠٢٠م ع ــي ع ــاء ف ــاج الكهرب ــي إنت ــض إجمال انخف
٢٠١٩م بمقــدار ٢٫٠٪ والبالــغ قــدره ٣٨٫٠ تيراواط/ســاعة. كمــا كان صافــي ا^نتــاج 
(متضمنــ� مشــتريات الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وشــركة كهربــاء 
المناطــق الريفيــة) بمقــدار ٣٦٫٧ تيرواط/ســاعة أي أنــه انخفــض بنســبة ١٫٦٪ مقارنــة 
ــلطنة  ــي الس ــاه ف ــاج المي ــي إنت ــي وصاف ــع إجمال ــل ارتف ــي المقاب ــام ٢٠١٩م. ف بع
بنســبة ٧٫٠٪ و ٧٫٤٪ علــى التوالــي ليبلــغ مــا مقــداره ٣٧٤٫٢ مليــون متــر مكعــب 
ــم ١.  ــكل رق ــه الش ــا يوضح ــب م ــي حس ــى التوال ــب عل ــر مكع ــون مت و٣٧٠٫٥ ملي
ــوارد فــي الملحــق  ــد مــن التفاصيــل با^مــكان ا^طــالع علــى الجــدول (٦) ال ولمزي

ــاه. ــاء والمي ــاج الكهرب (ب): إنت

المصدر: بيانات الشركات
البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم.

إنتاج الكهرباء والمياه المحاله حسب المناطق و الشبكات - ٢٠١٩م - ٢٠٢٠م

التغيير ٪٢٠٢٠م٢٠١٩مالتغيير ٪٢٠٢٠م٢٠١٩مبندالشبكة

الشبكة الرئيسة المرتبطة ومناطق المياه 
المرتبطة والشرقية 

٧٫٤٪٣٢٢٫٨٥١٣٤٦٫٨٤٨-١٫٨٪٣٤٫٠٧٣٣٣٫٤٦٩إجمالي ا^نتاج

٧٫٨٪٣١٨٫٦٥٧٣٤٣٫٦٥٧-١٫٣٪٣٢٫٨١٣٣٢٫٤٠١صافي ا^نتاج

الشبكة الريفية ومناطق شركة كهرباء المناطق 
الريفية 

٤٫٩٪٧٫٥١٫٨٣١١٫٩٢١٪١٫١٢١١٫٢٠٥إجمالي ا^نتاج

١٠٫٠٪٧٫٩١٫٦٩٩١٫٨٦٩٪١٫٠٨٨١٫١٧٤صافي ا^نتاج

شبكة كهرباء ظفار ومناطق شركة ظفار للطاقة 
١٫٧٪٢٤٫٩٩٠٢٥٫٤٠٥-٧٫٤٪٣٫٦٤٠٣٫٣٧١إجمالي ا^نتاج

٠٫٩٪٢٤٫٧٣٩٢٤٫٩٥١-٧٫٦٪٣٫٤١٧٣٫١٥٧صافي ا^نتاج

مجموع ُعمان 
٧٫٠٪٣٤٩٫٦٧١٣٧٤٫١٧٣-٢٫٠٪٣٨٫٨٣٤٣٨٫٠٤٥إجمالي ا^نتاج

٧٫٤٪٣٤٥٫٠٩٦٣٧٠٫٤٧٦-١٫٦٪٣٧٫٣١٨٣٦٫٧٣٢صافي ا^نتاج

المياه المحاله ٠٠٠ م٣ الكهرباء ج.و.س

ا^نتــــاج

صافي ا^نتاجإجمالي ا^نتاج صافي ا^نتاجإجمالي ا^نتاج صافي ا^نتاجإجمالي ا^نتاج

 الشبكة الرئيسة المرتبطة ومناطق المياه
المرتبطة والشرقية

 الشبكة الريفية ومناطق شركة كهرباء
 المناطق الريفية

 شبكة كهرباء ظفار ومناطق
شركة ظفار للطاقة

٪٧٫٥٪٧٫٨٪٧٫٤
٪٧٫٩

٪١٠٫٠

٪٤٫٩

٪٧٫٤٪-١٫٣٪-١٫٨-
٪٠٫٩٪١٫٧

٪٧٫٦- ٪٪٪ ٪٪٪

الكهرباء

المياه المرتبطة
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ــي  ــة ف ــة المرتبط ــبكة الرئيس ــد الش ــي تولي ــهد صاف ــد ش ــام ٢٠١٩م فق ــع ع ــة م وبالمقارن
عــام ٢٠٢٠م انخفاضــ� بنســبة ١٫٣٪ كذلــك نظــام كهربــاء ظفــار بمــا نســبته ٧٫٦٪، فــي المقابــل 
ارتفــع إجمالــي صافــي التوليــد فــي المناطــق الريفيــة عــن عــام ٢٠١٩م بمــا نســبته ٨٫٢٪. كمــا 
ارتفــع إجمالــي صافــي إنتــاج ميــاه التحليــة فــي المناطــق المرتبطــة والشــرقية بمــا نســبته 
٧٫٨٪ بعــام ٢٠٢٠م مقارنــة بالعــام الســابق، وهــذا يمثــل مــا نســبته ٩٨٪ مــن إجمالــي الزيــادة 
ــق  ــي المناط ــاه ف ــاج المي ــي إنت ــهد صاف ــك ش ــام ٢٠٢٠م. كذل ــة لع ــاه التحلي ــاج مي ــي إنت ف
الريفيــة ارتفاعــ� بنســبة ١٠٪ فــي عــام ٢٠٢٠م مقارنــة بعــام ٢٠١٩م كمــا ارتفــع ايضــ� فــي 

مناطــق ظفــار بمــا نســبته ٠٫٩٪ بعــام ٢٠٢٠م مقارنــة بالعــام الســابق.

استهالك قطاع الكهرباء والمياه للوقود في ٢٠٢٠م (الغاز الطبيعي)

انخفــض اســتهالك الغــاز فــي  قطــاع الكهربــاء والميــاه بنســبة ٤٫٢٪ فــي عــام ٢٠٢٠م مقارنــة 
بعــام ٢٠١٩م مــع انخفــاض فــي اجمالــي انتــاج الكهربــاء بنســبة ١٫٧ وارتفــاع في إجمالــي انتاج 
الميــاه بنســبة ٧٪ (دون احتســاب انتــاج منشــآت المناطــق الريفيــة)، فــي حيــن أن المحطــات 
ــاز  ــتهالكها للغ ــي اس ــ� ف ــهدت انخفاض ــد ش ــة ق ــة المرتبط ــبكة الرئيس ــة بالش الموصول
لــكل م.و.س فــي عــام ٢٠٢٠م مقارنــة بعــام ٢٠١٩م،  أي مــن ١٩٨ متــر مكعــب قياســي لــكل  
ــر مكعــب قياســي لــكل  م.و.س  فــي عــام ٢٠٢٠م أي  م.و.س  فــي عــام ٢٠١٩م إلــى ١٩٢ مت
ــتهالك  ــن االس ــجيله م ــم تس ــا ت ــن م ــبته ٤٦٪ ع ــا نس ــل بم ــت ٢٫١٪ ، وأق ــاض بلغ ــبة انخف بنس

فــي عــام ٢٠٠٥م. 

الغاز المستهلك  س.م٣  ٢٠٢٠/٢٠١٩ م

الغاز المستهلك  س.م٣  ٢٠٢١/٢٠٢٠م
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استهالك الغاز بمحطات ا^نتاج الرئيسة ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م
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المنشأة ا^نتاجية
أكوا 
باور 

بركاء
صحارمنحالرسيلالكامل

إس 
إم إن 
بركاء

الباطنة 
صحار٢

السوادي 
بركاء٣

العنقاء 
للطاقة 

شركة 
الظاهرة 

لتوليد 
الطاقة 

شركة 
شناص 
لتوليد 

الطاقة 

شركة 
مسندم 
للطاقة 

شركة 
ظفار 
لتوليد 

الكهرباء

صاللة

شركة 
مدينة 

مسقط 
لتحلية @@

الشرقية 
لتحلية 
المياه 

@@

شركة 
قريات 
لتحلية 

شركة 
بركا 

لتحلية 

شركة 
مياه 

الخليج 
لتحلية 

المجموع

٧٫٤٥٣     ٤٤٥١٨٥١٤٢٤٨٥٥٧٤٥٨٢٧٨٨١٧١٫٤٣٦٧٨٨١٫٠٢١٧٨٣٥٧٤٣٩الغاز المستهلك س.م٣ ٦١٠، ٢٠١٩م

٧٫١٤٣     ٣٣٦١٥٠٣٨٣٣٣٨٣٢٩٨٨٥٨١٫٤٣٦١٫١٧٠١٫٣٤١٦٥٣٤٩٣٦١الغاز المستهلك س.م٣ ٦١٠، ٢٠٢٠م

النسبة من مجموع استهالك 
١٠٠٪     ٥٪٥٪١٪١٩٪١٦٪٢٠٪١٢٪٤٪٥٪٠٪٠٪٧٪٠٪٥٪الغاز في ٢٠١٩م

-٤٫٢٪      --٣١٫٣٪٤٨٫٥٪٠٫٠٪٥٫١٪٧٫٣٪-١٦٫٤٪-٩٤٫١٪-٩٦٫٩٪-٢٫١٪-٩٥٫٦٪-٢٤٫٥٪نسبة التغير في استهالك الغاز

نسبة التغير في إجمالي ا^نتاج من ٢٠١٩م إلى ٢٠٢٠م

-١٫٧٪     -١٦٫٣٪٣٫٣٪-٣٫٧٪  ٠٫٥٪٧٫٧٪١٢٫٠٪١٫٠٪-٩٥٫٣٪-٩٦٫٩٪-٢٫٥٪-٩٥٫٩٪-٢٣٫٦٪الكهرباء

٧٫٠٪١٩٤٫٠٪١٦٫٣٪١٫٢٪-٠٫١٪-٠٫٣٪        ١٤٫٣٪-٩٧٫٣٪   ١٨٫٢٪المياه المحاله

المصدر : الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وعائدات الشركات. 

حسابات المشتركين في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م 

يوضــح الشــكل توزيــع حســابات المشــتركين حســب الشــركات المرخصــة خــالل العاميــن ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م، حيــث ارتفــع عــدد حســابات مشــتركي الكهربــاء المســجلة فــي الســلطنة بنســبة 
٣٫٠٪ فــي عــام ٢٠٢٠م أي مــن ١٫٢٧٤٫٨٢٢ حســاب� فــي عــام ٢٠١٩م إلــى  ١٫٣١٣٫٣٣٢ حســاب� بنهايــة عــام ٢٠٢٠م. وقــد ارتفعــت عــدد الحســابات فــي الشــبكة الرئيســة المرتبطــة بنســبة ٣٫١٪ أي بنســبة 
٨٩٫٥٪ مــن إجمالــي الزيــادة فــي الحســابات لعــام ٢٠٢٠م، بينمــا شــّكلت شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة ارتفــاع بنســبة ٢٫٥٪، كمــا ارتفــع عــدد الحســابات بشــركة ظفــار للطاقــة خــالل عــام 

٢٠٢٠م بنســبة ٢٫٥٪ مقارنــة بعــام ٢٠١٩م. يمكنكــم  ا^طــالع علــى الملحــق (ب): التزويــد وحســابات المشــتركين لمزيــد مــن التفاصيــل. 

كمــا ســّجلت شــركة كهربــاء مــزون أكبــر عــدد مــن حســابات المشــتركين (٤٧٣٫٤٣٦) فــي عــام ٢٠٢٠م وهــو مــا يمّثــل حوالــي ٣٦ ٪ مــن إجمالــي حســابات المســّجلة فــي ُعمــان تليهــا شــركة 
ــاء المناطــق الريفيــة ٤٠٫١٢٥ حســاب بنهايــة عــام ٢٠٢٠م أي بنســبة ٣٫١ ٪ مــن  ــاء  ٤١٧٫٠٧٩ حســاب� أي بنســبة ٣١٫٨ ٪ مــن إجمالــي الحســابات. بينمــا ســّجلت شــركة كهرب مســقط لتوزيــع الكهرب

إجمالــي حســابات الكهربــاء فــي ُعمــان.

التزويد وحسابات المشتركين 

البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم. 
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نظام كهرباء ظفارالشبكات الريفية الشبكة الرئيسة المرتبطة

 الشبكة الرئيسية    مسقط                        مجان                             مزون
المرتبطة

 شركة كهرباء
المناطق الريفية

 شركة ظفار
للطاقة

٪٢٫٥ ٪٢٫٥
٪٣٫١

٪٣٫٥
٪٣٫٠

٪٢٫٧

نظام كهرباء ظفارالشبكات الريفية الشبكة الرئيسة المرتبطة

 الشبكة الرئيسية    مسقط                        مجان                             مزون
المرتبطة

 شركة كهرباء
المناطق الريفية

 شركة ظفار
للطاقة

٪١١٫٠-

٪٣٫٦-

٪١٫٣-

٪٥٫٢-

٪٢٫٢ ٪٠٫١

 التزويد بالكهرباء في عامي  ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م 

انخفــض إجمالــي التزويــد بالكهربــاء فــي الســلطنة بمقــدار ٧٦٦ جيجاواط/ســاعة فــي عــام  ٢٠٢٠م مــن ٣٣٫٧٥٦ جيجاواط/ســاعة فــي عــام ٢٠١٩م ليصــل إلــى ٣٢٫٩٩٠ جيجاواط/ســاعة، أي قــل بنســبة 
٢٫٣٪ عــن عــام ٢٠١٩م. ويعكــس هــذا االنخفــاض تعــرض الســلطنة والعالــم أجمــع الزمــة كوفيــد - ١٩ الــذي كان لــه دور كبيــر فــي تقليــل انتــاج الكهربــاء فــي الســلطنة.

وكمــا يتضــح مــن الشــكل أدنــاه، انخفــاض التزويــد فــي الشــبكة الرئيســة المرتبطــة لعــام ٢٠٢٠م بنســبة ١٫٣ ٪ أي بمقــدار ٣٨٩ جيجاواط/ســاعة مقارنــة بعــام ٢٠١٩م. وعلى مســتوى الشــركات، انخفض 
الطلــب بنســبة٥٫٢ ٪ بشــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء خــالل العــام، وانخفــض بنســبة ١١٫٠٪ بشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة و ٣٫٦٪ بشــركة ظفــار للطاقــة. فــي المقابــل كانــت الصــورة مغايــره لــكل 

مــن شــركة مــزون وشــركة كهربــاء مجــان حيــث ارتفــع الطلــب بنســبة ٢٫٢٪ و ٠٫١٪ علــى التوالــي. يمكنكــم االطــالع علــى الملحــق (ب): التزويــد وحســابات المشــتركين للمزيــد مــن التفاصيل.

نسبة التغير في حسابات المشتركين حسب الشركات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م

المصدر: بيانات الشركات

المصدر: بيانات الشركات

مزونمجانمسقط
الشبكة  
الرئيسة 
المرتبطة

شركة 
كهرباء 

المناطق 
الريفية

شركة 
ظفار 

للطاقة
المجموع

٤٠٦٫٢٧٤٢٥٠٫٨٠٠٤٥٧٫٤٢٨١٫١١٤٫٥٠٢٣٩٫١٣٠١٢١٫١٩٠١٫٢٧٤٫٨٢٢حسابات ٢٠١٩م

٤١٧٫٠٧٩٢٥٨٫٤٣٥٤٧٣٫٤٣٦١٫١٤٨٫٩٥٠٤٠٫١٢٥١٢٤٫٢٥٧١٫٣١٣٫٣٣٢حسابات ٢٠٢٠م

صافي التغيير في 
١٠٫٨٠٥٧٫٦٣٥١٦٫٠٠٨٣٤٫٤٤٨٩٩٥٣٫٠٦٧٣٨٫٥١٠الحسابات

نسبة التغيير في 
٣٫٠٪٢٫٥٪٢٫٥٪٣٫١٪٣٫٥٪٣٫٠٪٢٫٧٪الحسابات

مزونمجانمسقط
الشبكة  
الرئيسة 
المرتبطة

شركة 
كهرباء 

المناطق 
الريفية

شركة 
ظفار 

للطاقة
المجموع

١١٫٥٠٧٫١٩٣٩٫٣١٣٫٦٢٨٨٫٧٩٧٫٩٤٨٢٩٫٦١٨٫٧٦٩١٫٠٦١٫٦٢٥٣٫٠٧٥٫٦٨٥٣٣٫٧٥٦٫٠٧٩م.و.س في ٢٠١٩م

١٠٫٩١١٫٢٣٠٩٫٣٢٥٫٣٨٨٨٫٩٩٢٫٩١٩٢٩٫٢٢٩٫٥٣٧١٫٠٢٣٫١٤٦٢٫٧٣٧٫١٥٦٣٢٫٩٨٩٫٨٣٨م.و.س في ٢٠٢٠م

صافي التغيير في 
-٧٦٦٫٢٤١-٣٣٨٫٥٢٩-٣٨٫٤٧٩-١١٫٧٦٠١٩٤٫٩٧١٣٨٩٫٢٣٢-٥٩٥٫٩٦٣م.و.س

نسبة التغيير في 
-٢٫٣٪-١١٫٠٪-٣٫٦٪-١٫٣٪٢٫٢٪٠٫١٪-٥٫٢٪م.و.س

حسابات المشتركين المسجلة:  في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م

نسبة التغير في تزويد الكهرباء م.و.س حسب الشركات - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠متزويد الكهرباء م.و.س حسب الشركات -  ٢٠١٩ -٢٠٢٠م

البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم.

البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم.



٣٢

ــاء ١٠٫٩ تيــراواط /ســاعة وهــو ا4علــى مــن بيــن المرخــص لهــم بالتزويــد، ويمثــل نســبة ٣٣٪ مــن إجمالــي  وعندمــا نأتــي الجمالــي التزويــد فقــد بلــغ التزويــد لشــركة مســقط لتوزيــع الكهرب
التزويــد فــي الســلطنة، تليهــا شــركة كهربــاء مجــان ٩٫٣ تيــراواط/ ســاعة وشــركة مــزون للكهربــاء ٩٫٠ تيــراواط /ســاعة. وشــّكل إجمالــي التزويــد مــن الشــبكة الرئيســة المرتبطــة ٨٨٫٦٪ (مقارنة 

بنســبة ٨٧٫٦٪ فــي عــام ٢٠١٩م) يليهــا نظــام كهربــاء ظفــار بنســبة ٨٫٣٪ وشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة ٣٫١٪.

سلطنة عمان نظام كهرباء ظفارالشبكات الريفيةالشبكة الرئيسة المرتبطة

شرائح التعرفة
٢٠١٩ م.و.س 
تم التزويد 

بها

٢٠٢٠ م.و.س 
تم التزويد 

بها
نسبة التغيير

٢٠١٩ م.و.س 
تم التزويد 

بها

٢٠٢٠ م.و.س 
تم التزويد 

بها

نسبة 
التغيير

٢٠١٩ م.و.س 
تم التزويد 

بها

٢٠٢٠ م.و.س 
تم التزويد 

بها

نسبة 
التغيير

٢٠١٩ م.و.س 
تم التزويد 

بها

٢٠٢٠ م.و.س 
تم التزويد 

بها

نسبة 
التغيير

٥٫٩٪٥٥٥٫٠٦٨٥٨٧٫٩٢٠-٥٫٥٪١٤٫٠٢٥٫٧٢٢٢٤٫٣١٠٪٤٫٩٩١٫٠١١١٠٣٫٧٦٧٪٤٣٨٫٣٣٥٤٥٩٫٨٤٢زراعية / سمكية

-١٥٫٠٪٢٫٩٤٥٫٥٩٤٢٫٥٠٢٫٩١٢-٣١٫٠٪٣٠٧٫١٥٩٢١١٫٩١٤-٧٫٨٪٩١٫٢٩٣٨٤٫١٨٩-١٣٫٤٪٢٫٥٤٧٫١٤٢٢٫٢٠٦٫٨٠٩تجارية 

٣٫٨٪١٥٫٠٤٦٫٦٠٧١٥٫٦٢٤٫٤٧٨-١٢٫٧٪١٫٦١٫٢٩١٫٦٢٨١٫١٢٨٫٠٤٥٪٥٫٥٤٣٨٫٧٩٧٤٤٥٫٨٧٢٪١٣٫٣١٦٫١٨٣١٤٫٠٥٠٫٥٦٠سكنية

-١٩٫٢٪١٫٤١٥٫٦٩٢١٫١٤٣٫٩٤٦-١٦٫٩٪٢٨٤٫٠٤٣٢٣٦٫٠٤٧-٤٫٤٪١٠٠٫٦١٠٩٦٫٢٠٥-٢١٫٣٪١٫٠٣١٫٠٣٩٨١١٫٦٩٤حكومية

-٣٩٫٨٪٣٢٠٫٧٢٨٫٢٦٤١٧٫٠٠٥٪٤٨٠٢٫٠٢١-٣٦٢٫٣٪٤٩٧-١٩٠-٤٨٫٢٪٢٧٫٩٧٣١٤٫٤٨٧صناعية

-٠٫٢٪٤٧٩٫٣٠٧٤٧٨٫١٩٤-١٣٫٢٪٥٢٫٢١٠٧٫٠١٩٩٢٫٨٩١٪٤١٫٣٢٢٦٢٫٩٠٦-٢٫٦٪٣٣٠٫٩٦٧٣٢٢٫٣٩٦وزارة الدفاع

-٢٥٫٥٪٣٩٤٫٦٣٥٢٩٤٫١٨٨-٤٫١٪٤٧٫١٦٠٤٥٫٢١٣-٥٧٫٦٪٢٧٫٣٩١١١٫٦٠٧-٢٥٫٨٪٣٢٠٫٠٨٥٢٣٧٫٣٦٩سياحية/فندقية

التعرفة المنعكسة عن 
-٢٫١٪٤٫٣٥٫١١٨٫٧٦١٥٫٠٠٨٫٩٤٦٪٣٠٫١٣٧٢٫٠٨١٣٨٨٫٠٧٠٪٥٠٫٣٣٠٦٥٫٤٩٢-٣٫٠٪٤٫٦٩٦٫٣٥٠٤٫٥٥٥٫٣٨٤التكلفة/تجارية 

التعرفة المنعكسة عن 
-١٠٫٩٪٢٫٧٢١٫٢٤٥٢٫٤٢٥٫٧٧٧-١٠٫٥٪١٥٢٫٦٤٩١٣٦٫٦٥٠-٣٠٫٣٪١١٧٫٣٠٩٨١٫٨٠٩-١٠٫٠٪٢٫٤٥١٫٢٨٧٢٫٢٠٧٫٣١٨التكلفة/حكومية  

التعرفة المنعكسة عن 
-٢٫٩٪٥٫٠٥٠٫٩٠٥٤٫٩٠٦٫٤٧٢-٣٫٢٪٤٨٧٫٧٤٦٤٧١٫٩٩٥-٣١٫٨٪١٠٣٫٧٥٢٧٠٫٨٠١-٢٫١٪٤٫٤٥٩٫٤٠٧٤٫٣٦٣٫٦٧٦التكلفة/صناعية  

-٢٫٣٪٣٣٫٧٥٦٫٠٧٩٣٢٫٩٨٩٫٨٣٨-١١٫٠٪٣٫٠٧٥٫٦٨٥٢٫٧٣٧٫١٥٦-٣٫٦٪١٫٠٦١٫٦٢٥١٫٠٢٣٫١٤٦-١٫٣٪٢٩٫٦١٨٫٧٦٩٢٩٫٢٢٩٫٥٣٧المجموع

تزويد الكهرباء حسب فئات التعرفة والشبكات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م

البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم. 



٣٣ التقرير السنوي 2020م

%41.22

 التعرفة
 المنعكسة عن

  التكلفة/صناعية

 التعرفة
 المنعكسة عن

  التكلفة/حكومية

 التعرفة
 المنعكسة عن
 التكلفة/تجارية

 وزراة
الدفاع

حكومية

سياحية/فندقية

زراعية / سمكية
صناعية

تجارية

سكنية

نظام كهرباء  ظفار
التزويد حسب شرائح التعرفة  ٢٠٢٠م

 التعرفة
 المنعكسة عن

  التكلفة/صناعية

 التعرفة
 المنعكسة عن

  التكلفة/حكومية

 التعرفة
 المنعكسة عن
 وزراة التكلفة/تجارية

حكوميةالدفاع

سياحية/فندقية

زراعية/سمكية

صناعية

تجارية

سكنية

 الشبكة الرئيسة المرتبطة
التزويد حسب شرائح التعرفة  ٢٠٢٠م

 التعرفة
 المنعكسة عن

  التكلفة/صناعية

 التعرفة
 المنعكسة عن

  التكلفة/حكومية

 التعرفة
 المنعكسة عن
 التكلفة/تجارية

حكومية
سياحية/فندقية

زراعية / سمكية

صناعية

 وزارة
الدفاع

تجارية

سكنية

 الشبكة الريفية
التزويد حسب شرائح التعرفة  ٢٠٢٠م

%47.36

 التعرفة
 المنعكسة عن

  التكلفة/صناعية

 التعرفة
 المنعكسة عن

  التكلفة/حكومية

 التعرفة
 المنعكسة عن
 التكلفة/تجارية

 وزراة
الدفاع

حكومية

سياحية/فندقية

صناعية

زراعية / سمكية

سكنية

 مجموع سلطنة عمان
التزويد حسب شرائح التعرفة  ٢٠٢٠م

تجارية

%48.07%43.58

%17.24

%4.99

%14.18%3.39
%8.62

%1.65

%0.89
%0.08

%7.74

%14.88

%7.35

%15.18%1.45

%3.47

%0.89

%0.05
%1.78

%7.59

%14.93

%7.55

%15.58%1.10%2.78

%0.81
%1.57

%

%7.55

%6.92

%8.00

%6.40%6.15%9.40%1.13

%0.05

%8.23

%10.14



٣٤

سلطنة عمان نظام كهرباء ظفارالشبكات الريفيةالشبكة الرئيسة المرتبطة

حسابات شرائح التعرفة
٢٠١٩م

حسابات 
حسابات نسبة التغيير٢٠٢٠م

٢٠١٩م
حسابات 

٢٠٢٠م
نسبة 
التغيير

حسابات 
٢٠١٩م

حسابات 
٢٠٢٠م

نسبة 
التغيير

حسابات 
٢٠١٩م

حسابات 
٢٠٢٠م

نسبة 
التغيير

٣٪٩٫٤٤١٩٫٧٥٩-٣٪٤١٢١١١٧٪٣٥٩٢٦١٧٪٨٫٧٢٨٩٫٠٢٥زراعية / سمكية

٤٪٣٢٧٥٫٠٦٣٢٨٥٫٧٣٣٪٥٢١٫٥١٢٢٢٫١٩٣٪٤٧٫٨٣٨٨٫٢١٨٪٢٤٥٫٧١٣٢٥٥٫٣٢٢تجارية 

٣٪٣٩٣٨٫٧٧٥٩٦٥٫٥٩٦٪٢٩٣٫١٠٠٩٥٫٧٩٩٪٣٢٦٫٨٩٤٢٧٫٥١٠٪٨١٨٫٧٨١٨٤٢٫٢٨٧سكنية

١٪٣٨٫٠٨٣٣٨٫٤٤٨-١٠٪٤٫٩٥٩٤٫٤٥٧-٣٪٣٣٫٣٣٧٣٫٢٣٤٪٢٩٫٧٨٧٣٠٫٧٥٧حكومية

١٪٣٠٤٤٩٤٥٥٪٦١٠١٣٪٠٣٣٣٥٪٤٠٦٤٠٧صناعية

-١١٪١٤٩١٤٣٥٪١٩١٣٠١٣١٪٨١٩٦-٢٦٪٢٨٠٢٠٨وزارة الدفاع

١٣٪٢٣١٫٤٨٣١٫٦٧٤٪٦٣٨٦٤٧٤٪١٠٥٤٥٧٪١٫٠٤٣١٫١٤٣سياحية/فندقية

التعرفة المنعكسة عن 
٦٪١٨٦٩٠٠٧٣٢٤٪٤٨٦٠٧٧١٦٪٤٨٥١٢٦٪٦٢٠٨٦٤٨٢التكلفة/تجارية 

التعرفة المنعكسة عن 
-٦٪٣٥٨٥٣٣٥٢-٢٪١٢٣٠٩٣٠٣٪١٩٥٢١٩-٨٪٣٠٨١٢٨٣٠التكلفة/حكومية  

التعرفة المنعكسة عن 
١٪٥٥٢٥٥٦-٤٪٥٦٥٤-٣٨٪٣٢١١٣٪٤٧٥٤٨٩التكلفة/صناعية  

٣٪٣١٫٢٧٤٫٨٢٢١٫٣١٣٫٣٣٢٪٣١٢١٫١٩٠١٢٤٫٢٥٧٪٣٣٩٫١٣٠٤٠٫١٢٥٪١٫١١٤٫٥٠٢١٫١٤٨٫٩٥٠المجموع

 حسابات المشتركين حسب فئات التعرفة والشبكات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م

البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم. 



٣٥ التقرير السنوي 2020م

نظام كهرباء  ظفار
التزويد حسب شرائح التعرفة  ٢٠٢٠م

الشبكة الرئيسة المرتبطة
التزويد حسب شرائح التعرفة  ٢٠٢٠م

الشبكة الريفية
التزويد حسب شرائح التعرفة  ٢٠٢٠م

مجموع سلطنة عمان
التزويد حسب شرائح التعرفة  ٢٠٢٠م

%73.31

%0.02

%22.22

%0.09

%73.52
%0.03

%21.76

%68.56

%1.54

%20.48

%0.03

%0.14

%0.55%0.31

%8.06
%0.24 وزراة الدفاع

سكنية

التعرفة المنعكسة
  عن التكلفة/حكومية

التعرفة المنعكسة
عن التكلفة/تجارية

حكومية

صناعية

زراعية/سمكية

تجارية

التعرفة المنعكسة
  عن التكلفة/صناعية

سياحية/فندقية

%77.10

%17.86

%0.04

%0.04%0.26

%0.56
%0.03

%2.93

التعرفة المنعكسة
  عن التكلفة/صناعية

التعرفة المنعكسة
  عن التكلفة/حكومية

زراعية/سمكية

تجارية

سكنية

التعرفة المنعكسة
عن التكلفة/تجارية

وزراة الدفاع

حكومية

%0.13 سياحية/فندقية

%0.10

%0.79

%0.04
%0.26

%0.56
%0.02
%2.68

التعرفة المنعكسة
  عن التكلفة/صناعية

التعرفة المنعكسة
  عن التكلفة/حكومية

صناعية

تجارية

سكنية

التعرفة المنعكسة
عن التكلفة/تجارية

وزراة الدفاع

حكومية

سياحية/فندقية

زراعية / سمكية

%0.09

%0.24%0.58
%0.11

%3.59
%0.38

%0.01 صناعية

%0.74

صناعية

التعرفة المنعكسة
  عن التكلفة/حكومية

التعرفة المنعكسة
عن التكلفة/تجارية

وزراة الدفاع

حكومية

سياحية/فندقية

تجارية

سكنية

التعرفة المنعكسة
  عن التكلفة/صناعية

زراعية / سمكية



٣٦

تزويد الكهرباء لكل حساب في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م

شــهد عــام ٢٠٢٠م انخفاضــ� فــي كثافــة الكهربــاء (ميغاواط/ســاعة للحســاب) بنســبة٥٫١٪ 
ــاء ٢٥٫١ ميغــاواط/ ســاعة فــي عــام  ــة بعــام ٢٠١٩م حيــث بلغــت فيــه كثافــة  الكهرب مقارن
ــاض  ــى انخف ــك إل ــع ذل ــام ٢٠١٩م، ويرج ــي ع ــاعة ف ــاواط/ س ــت  ٢٦٫٥ ميغ ــا بلغ ٢٠٢٠م، بينم
الطلــب علــى الكهربــاء فــي عــام ٢٠٢٠م بنســبة ٢٫٣٪ وزيــادة عــدد الحســابات المســجلة 
بنســبة ٣٪ مــن إجمالــي الحســابات. كمــا باالمــكان االطــالع علــى الجــدول (٣) مــن الملحــق 

ــل.  ــن التفاصي ــد م (ج) لمزي

المصدر: بيانات الشركات

الشبكة  الرئيسة مزونمجانمسقط
المرتبطة

شركة كهرباء 
المجموعشركة ظفار للطاقةالمناطق الريفية

٢٨٫٣٣٧٫١١٩٫٢٢٦٫٦٢٧٫١٢٥٫٤٢٦٫٥م.و.س التي تم التزويد بها لكل حساب في ٢٠١٩م

٢٦٫٢٣٦٫١١٩٫٠٢٥٫٤٢٥٫٥٢٢٫٠٢٥٫١م.و.س التي تم التزويد بها لكل حساب في ٢٠٢٠م

صافي التغيير في م.و.س التي تم التزويد بها لكل 
-١٫٤-٣٫٤-١٫٦-١٫١-٠٫٢-١٫١-٢٫٢حساب

نسبة التغيير في م.و.س التي تم التزويد بها لكل 
-٥٫١٪-١٣٫٢٪-٦٫٠٪-٤٫٣٪-١٫٢٪-٢٫٨٪-٧٫٦٪حساب

ميغاواط/ساعة المزود لكل حساب مسجل ٢٠١٩ و٢٠٢٠م

ميغاواط/ساعة المزود لكل حساب مسجل ٢٠١٩ و٢٠٢٠م

البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم.

نظام كهرباء ظفارالشبكات الريفيةالشبكة الرئيسة المرتبطة

الشبكة الرئيسية    مسقط                        مجان                             مزون
المرتبطة

شركة كهرباء
المناطق الريفية

شركة ظفار
للطاقة

٪١٣٫٢-

٪٦٫٠- ٪٤٫٣-
٪٧٫٦-

٪١٫٢٪-٢٫٨-



٣٧ التقرير السنوي 2020م

التغيرات في كثافة الكهرباء خالل الفترة من ٢٠٠٥م إلى ٢٠٢٠م  

٪٢٦

٪٢١٢

٪٤٩ ٪٤٦

٪٢٧

 حكومية سكنية
 ووزارة
الدفاع

زراعية/
سمكية

صناعيةتجارية

المصدر: حسابات الهيئة

نسبة التغيير٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠٠٥محساب م.و/ساعة

٢٦٪١٢٫٨١٦٫٠١٦٫٢سكنية 

٢١٢٪١٫٥٦١٫٥٥٫٠٧٤٫١٤٫٨٦٩٫٩صناعية @

٤٩٪١٧٫٢٢٨٫٦٢٥٫٦تجارية @

٤٦٪٤١٫٤٥٨٫٨٦٠٫٢زراعية /سمكية

٢٧٪٧٥٫٥١٠٩٫٥٩٥٫٨حكومية@ و وزارة الدفاع 

٤٠٪١٧٫٩٢٦٫٥٢٥٫١جميع التصنيفات 

نشاط قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به حسب المناطق : ٢٠٢٠م

* تشمل مشتركين التعرفة المنعكسة عن التكلفة 

ــي،  ــى التوال ــه عل ــنة الخامس ــاء للس ــة الكهرب ــهدته كثاف ــذي ش ــاض ال ــبب االنخف ــع س يرج
إلــى البــطء فــي نمــو تزويــد المشــتركين وفــي عــام ٢٠٢٠م بالتحديــد يرجــع هــذا االنخفــاض 
إلــى االزمــة التــي ســببها انتشــار فايــروس كوفيــد - ١٩ الــذي أدى إلــى إغــالق اغلــب االنشــطة 
ــهدت  ــة ش ــة المرتبط ــبكة الرئيس ــث أن الش ــام، حي ــالل الع ــاوت خ ــكل متف ــة بش االقتصادي
ــار  ــي ظف ــاء ف ــة الكهرب ــت كثاف ــك انخفض ــقط، كذل ــي مس ــا ف ــ�، وخصوص ــ� عالي انخفاض
ــاء  ــة الكهرب ــط كثاف ــاع متوس ــن ارتف ــاه يبي ــكل أدن ــت ١٣٫٢٪. والش ــبة بلغ ــر وبنس ــكل كبي بش
للمشــتركين كافــة، خــال الفتــرة (٢٠٠٥م - ٢٠٢٠م) وذلــك بنســبة بلغــت ٤٠٪ مــع تفــاوت عــاٍل

ــة. ــتركين كاف ــات المش ــبة لفئ ــة بالنس ــتوى الكثاف ــى مس ــر عل ــي التغيي ف

لقــد شــهد إجمالــي الكثافــة انخفاضــا فــي عــام ٢٠٢٠م وصــل إلــى مــا نســبته ٤٠ ٪ وذلــك 
منــذ عــام ٢٠٠٥م بينمــا بلــغ ٤٨٪ فــي عــام ٢٠١٩ م وفيمــا يأتي مقارنــة بين فئات المشــتركين 

فــي ٢٠٠٥ - ٢٠٢٠م، وبيــن ٢٠٠٥ - ٢٠١٩ م:

ــع ٢٥ ٪)  ــة م ــكنية  ٢٦ ٪ بالمقارن ــة الس ــع ٢٢٤ ٪). | (الفئ ــة م ــة  ٢١٢ ٪ بالمقارن ــة الصناعي (الفئ
| (الفئــة التجاريــة  ٤٩ ٪ بالمقارنــة مــع ٦٦٪) | (الفئــة الزراعيــة والســمكية ٤٦٪ بالمقارنــة مــع 

ــع ٤٤٪). ــة م ــاع ٢٧٪ بالمقارن ــة ووزارة الدف ــة الحكومي ٤٢٪) | (الفئ

ممــا ال يخفــى أن لزيــادة الكثافــة تأثيــرا بالغــا علــى الطلــب علــى الكهربــاء، والــذي ينعكــس 
أثــره علــى التكاليــف والدعــم، فــإذا كان متوســط الكثافــة للحســابات التــي تــم تســجيلها، 
ــاء  ــد الكهرب ــي أن تزوي ــذا يعن ــام ٢٠٠٥ م فه ــه ع ــو نفس ــام ٢٠٢٠ م ه ــة  ١٫٣١٣٫٣٣٢ ع والبالغ
فــي ٢٠٢٠ م أقــل بمــا نســبته ٢٩٪ أو ٩٫٤ تيــراواط ســاعة، إلــى جانــب انخفــاض فــي التكاليــف 

والدعــم.

البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم.
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نشاط قطاع الكهرباء حسب المحافظات في عام ٢٠٢٠م 

بالرغــم مــن أنــه يمكــن القــول إّن محافظــات الســلطنة كافــة قــد شــملها نشــاط قطــاع الكهربــاء والميــاه فــي عــام  ٢٠٢٠م غيــر أن النشــاط قــد تمحور-بشــكل جوهــري - فــي كل مــن 
المحافظــات اzتيــة (مســقط - شــمال الباطنــة - جنــوب الباطنــة)  إذ شــّكلت هــذه المحافظــات مــا نســبته (٦٨٪) مــن إنتــاج الكهربــاء لعــام ٢٠٢٠ م ومــا نســبته ٥٧٪ مــن إجمالــي حســابات 

المشــتركين لعــام ٢٠٢٠م.

حسابات المشتركين ٪ إنتاج الكهرباء من االجمالي ٪م.و.س / حسابحسابات المشتركين الكهرباء المزودة م.والمحافظة 

٣١٫٨٪٣٣٫١٪١٠٫٩١١٫٢٢٩٤١٧٫٠٧٩٢٦مسقط

١٢٫٠٪٢٢٫٩٪٧٫٥٤٩٫١٧١١٥٧٫٦٣٩٤٨شمال الباطنة

١٣٫٣٪١١٫٧٪٣٫٨٦١٫٦١٩١٧٥٫٠٥٥٢٢جنوب الباطنة

١٠٫١٪٩٫١٪٣٫٠٠٨٫٠٦٢١٣٢٫٤٠٢٢٣ظفار

١٠٫٤٪٧٫٧٪٢٫٥٤٨٫٩٠٣١٣٦٫٢٦٦١٩الداخلية

٦٫١٪٤٫٤٪١٫٤٣٧٫٣٥٤٧٩٫٥٤٨١٨جنوب الشرقية

٦٫٣٪٣٫٥٪١٫١٤٥٫٠٤٣٨٢٫٥٦٧١٤شمال الشريقة

٤٫٦٪٣٫٣٪١٫٠٩٨٫٧١١٦٠٫٧٩٢١٨الظاهرة

٣٫٠٪٢٫١٪٦٧٧٫٥٠٦٤٠٫٠٠٤١٧البريمي

١٫٢٪١٫٢٪٣٨٥٫٩٧٥١٦٫٠٣١٢٤مسندم

١٫٢٪١٫١٪٣٦٦٫٢٦٤١٥٫٩٤٩٢٣الوسطى

١٠٠٫٠٪١٠٠٫٠٪٣٢٫٩٨٩٫٨٣٨١٫٣١٣٫٣٣٢٢٥٫١المجموع

نشاط قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به حسب المحافظات: ٢٠٢٠م

البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم. 
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  حسابات المشتركين من
٪ ا�جمالي
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سبة الفاقد
ن

١٩٩٧    ١٩٩٨     ١٩٩٩      ٢٠٠٠       ٢٠٠١       ٢٠٠٢      ٢٠٠٣       ٢٠٠٤      ٢٠٠٥       ٢٠٠٦       ٢٠٠٧      ٢٠٠٨       ٢٠٠٩       ٢٠١٠        ٢٠١١       ٢٠١٢       ٢٠١٣      ٢٠١٤       ٢٠١٥       ٢٠١٦       ٢٠١٧      ٢٠١٨      ٢٠١٩        ٢٠٢٠  

بعد إعادة الهيكلةقبل إعادة الهيكلة

17.4%

24.6%

41.4%

24.6%

9.8% 8.4%

الفاقد للشبكة الرئيسية المرتبطة قبل إعادة الهيكلة

الفاقد للشبكة الرئيسية المرتبطة بعد إعادة الهيكلة
نمط الفاقد للفترة من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٤

الفاقد للشبكة الرئيسية المرتبطة لعام ٢٠٠٤

40%

35%

25%

20%
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10%
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ــاء  ــبكات الكهرب ــي ش ــة ف ــدات الداخل ــزودة و الوح ــدات الم ــة للوح ــات الفعلي ــير البيان تش
فــي الســلطنة أن فاقــد الشــبكة الرئيســة المرتبطــة بلــغ نحــو ٩٫٨٪، بينمــا بلــغ فاقــد نظــام 

ــاء المناطــق الريفيــة ٤٫٧٪.   ــاء ظفــار(١)  ١٥٫٩٪ ، وبلــغ فاقــد شــركة كهرب كهرب

يوضح الشكل التالي الفاقد السنوي للشبكة الرئيسة المرتبطة منذ عام ٢٠٠٥. 

ــر الــذي تحقــق منــذ إعــادة هيكلــة القطــاع فــي عــام ٢٠٠٥م يعكــس  إن االنخفــاض الكبي
تطبيــق نظــام واضــح للحوافــز فــي آليــة التحكــم با4ســعار واالســتجابة البنــاءة للمرخــص 
ــع أن  ــن المتوق ــل، م ــة ا4ج ــد طويل ــداف الفاق ــن أه ــد م ــول الفاق ــراب وص ــع اقت ــم. وم له
ينخفــض معــدل التحســن، علــى الرغــم مــن أن الهيئــة تعتقــد أن المزيــد مــن التحســينات 

فاقد النظام 

١)  تخضع نسبة فاقد نظام كهرباء ظفار لمزيد من التدقيق من الهيئة.المصدر: قبل إعادة الهيكلة من تقارير وزارة ا^سكان والكهرباء والمياه وبعد الهيكلة بيانات الهيئة

الفاقد السنوي للشبكة الرئيسة المرتبطة منذ عام ٢٠٠٥م إلى ٢٠٢٠م

ال تــزال ممكنــة.

 وتوجــد قيمــة اقتصاديــة كبيــرة النخفــاض الفاقــد فيمــا يتعلــق بخفــض التكلفــة الحاليــة 
ــي  ــل ف ــام ٢٠٢٠م ظ ــف لع ــي التكالي ــر ف ــى أن التوفي ــارة إل ــدر ا^ش ــتقبل. ووتج ــي المس وف
نفــس المســتوى مــن الفتــرة ٢٠١٧-٢٠١٩م. وعمومــا إذا كان التوفيــر فــي التكلفــة النخفــاض 
١ ميغــاواط فــي الفاقــد يبلــغ ٩ ريــال عمانــي، (متوســط تكلفــة التوليــد فــي الشــبكة 
الرئيســة المرتبطــة تقريًبــا)  فــإن التوفيــر فــي التكلفــة يبلــغ ٤٣ مليــون ريــال عمانــي إذا مــا 
تــم احتســابها علــى أســاس الفاقــد فــي عــام ٢٠٠٤م الــذي بلــغ ٢٤٫٦٪. وقــد بلغــت القيمــة 
المتراكمــة لوفــورات التكلفــة الناتجــة عــن انخفاضــات فاقــد الشــبكة الرئيســة المرتبطــة 
منــذ عــام ٢٠٠٤م نحــو ٣٨٧٫٢ مليــون ريــال عمانــي، والــذي يصــل بالقيمــة المحلية باســتخدام 
ســعر خصــم بواقــع ٦٪ إلــى ٧١٧ مليــون ريــال عمانــي. وهــذه ا4رقــام ال تأخــذ فــي االعتبــار 
ــكل  ــد بش ــوف تزي ــي س ــبكة والت ــة للش ــة التحتي ــد والبني ــي التولي ــتثمار ف ــي االس ــر ف التوفي

كبيــر مــن قيمــة فوائــد خفــض الفاقــد.
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ذروة الطلب على النظام ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 

المصدر:الشركة العمانية لنقل الكهرباء  

اقصى طلب م.و. 
٢٠١٩م

اقصى طلب م.و. 
درجة الحرارة المئوية .س في وقت التغير٪٢٠٢٠م

اقصى طلب م.و.

٢٥-١١٪٣٫٣٧٧٣٫٠١٩يانير

٢٢٥٪٣٫٣٧٣٣٫٤٣١فبراير

٢٥-١٣٪٣٫٩٢٩٣٫٤٠١مارس

٣٦-٥٪٥٫٣٣٢٥٫٠٧١ابريل

٤١-١٪٦٫٠٤٨٦٫٠١٤مايو

٣٥-٢٪٦٫٥٤٠٦٫٤٠١يونيو

٣٧-١٪٦٫٤٤٥٦٫٣٩٩يوليو

٢٣٨٪٦٫٢٦٤٦٫٣٩٩اغسطس

٣٤-٧٪٦٫٣٣٠٥٫٨٥٨سبتمبر

٣٦-٨٪٥٫٨١٨٥٫٣٢٩اكتوبر

٢٦-١٥٪٤٫٥٥٧٣٫٨٨٢نوفمبر

١٤٢٦٪٣٫٢٧٦٣٫٧٣٣ديسمبر

-٢٪٦٫٥٤٠٦٫٤٠١أقصى م.و.

اقصى طلب م.و. 
٢٠١٩م

اقصى طلب م.و. 
درجة الحرارة المئوية .س في وقت التغير٪٢٠٢٠م

اقصى طلب م.و.

١١٢٦٪٣٥٥٣٩٥يانير

٠٢٥٪٤١٣٤١٤فبراير

٢٧-١٪٤٥٨٤٥٦مارس

٢٨-٤٪٥٥٣٥٢٩ابريل

٣٢-٧٪٥٨٢٥٤١مايو

٣٢-٦٪٥٩٤٥٥٩يونيو

٢٨-٣٪٥٧١٥٥٢يوليو

٢٧-٤٪٥١٦٤٩٦اغسطس

٠٢٧٪٥١٢٥١٤سبتمبر

٢٦-٥٪٥٢١٤٩٧اكتوبر

٢٥-١١٪٥٠٨٤٥٠نوفمبر

٢٦-٧٪٤٧٨٤٤٥ديسمبر

-٦٪٥٩٤٥٥٩أقصى م.و.

ذروة الطلب على الشبكة الرئيسة المرتبطة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م

ذروة الطلب على نظام كهرباء ظفار ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م

يناير                 فبراير                مارس               أبريل                مايو                يونيو                يوليو           أغسطس       سبتمبر            أكتوبر            نوفمبر          ديسمبر

٢٥٢٥٢٥

٣٦
٤١

٣٥٣٧٣٨
٣٤٣٦

٢٦٢٦

درجة الحرارة المئوية٠س في وقت اقصى طلب م.و

أقصى طلب م.و.٢٠١٩مأقصى طلب م.و. ٢٠٢٠م

يناير                 فبراير                مارس               أبريل                مايو                يونيو                يوليو           أغسطس       سبتمبر            أكتوبر            نوفمبر          ديسمبر

٢٦٢٥٢٧
٢٨٣٢٣٢٢٨

٢٧٢٧٢٦٢٥٢٦

درجة الحرارة المئوية٠س في وقت اقصى طلب م.و

أقصى طلب م.و.٢٠١٩مأقصى طلب م.و. ٢٠٢٠م

البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم. 

البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم. 



٤٢

تنشــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بيانــا ســنويا وفقــ� للشــرط (٥) مــن 
ــتقبلية  ــة المس ــى الرؤي ــوء عل ــان الض ــلط البي ــث يس ــاه ، حي ــة والمي ــراء الطاق ــص ش ترخي
ــة ،  ــاه التحلي ــاء ، مي ــن : الكهرب ــى كل م ــب عل ــث الطل ــن حي ــة م ــبع القادم ــنوات الس للس
الســعات المطلوبــة لتلبيــة الطلــب المتوقــع علــى الشــبكة الرئيســة المرتبطــة ، ونظــام 
كهربــاء ظفــار. الجديــر بالذكــر أن التوقعــات المشــار إليهــا تعــد رســمية ويمكــن ا^شــارة 
www.) إليهــا عنــد التخطيــط لقطــاع الكهربــاء ، ويتيــح الموقــع االلكترونــي للشــركة
omanpwp.com) إمكانيــة تحميــل ا^صــدار الخامــس عشــر للفتــرة (٢٠٢١ - ٢٠٢٧م) وهــو 

ــان:  ــي البي ــواردة ف ــاط ال ــرز النق ــن أب ــان. وم ــدث للبي ــخة ا4ح النس

الشبكة الرئيسة المرتبطة: 

مــن المتوقــع أن تســتمر ذروة الطلــب بالنمــو بمعــدل (٤٪) فــي الســنة فــي «الحالــة 
المتوقعــة» لتصــل إلــى (٨٫٣٧١) ميجــاواط فــي عــام ٢٠٢٧ م وهــي بذلــك تعتبــر أقــل 
مقارنــة بالتوقعــات الســابقة. كمــا يتوقــع فــي المقابــل أن تشــهد «الحالــة المنخفضــة» 
نمــوا ســنويا بمعــدل (٢٪) لتصــل إلــى (٧٫١٣٣) ميجــاواط بحلــول عــام ٢٠٢٧م ، وفيمــا يختــص 
«الحالــة المرتفعــة» فمــن المتوقــع أن تشــهد نمــوا ســنويا بمعــدل (٦٪) لتصــل إلــى ذروة 
الطلــب نحــو (٩٫٦٠٩) ميجــاواط فــي عــام ٢٠٢٧م ، أعلــى بمقــدار (١٫٢٣٨) ميجــاواط عــن 

ــة».  ــة المتوقع «الحال

أمــا مــن حيــث الطاقــة لعــام ٢٠٢٧م فــإن التوقعــات تشــير إلــى  ٣٨ تيراواط/ســاعة 
للحالــة المتوقعــة ، و ٣٤ تيــراواط/ ســاعة للحالــة المنخفضــة، و٤٢ تيراواط/ســاعة للحالــة 

المرتفعــة.  

نظام كهرباء ظفار:  

مــن المتوقــع أن تســتمر ذروة الطلــب بالنمــو بمعــدل (٤٪) ســنويا فــي «الحالــة المتوقعــة» 
ــهد  ــل أن تش ــي المقاب ــع ف ــا يتوق ــام ٢٠٢٧م. كم ــول ع ــاواط بحل ــى (٧٠٧) ميج ــل إل لتص

توقعات الطلب على الكهرباء  

ــام  ــول ع ــاواط بحل ــى (٦٠٢) ميج ــل إل ــبة (٢٪) لتص ــنويا بنس ــوا س ــة» نم ــة المنخفض «الحال
ــرعة  ــة ذات س ــة تصنيعي ــال لعملي ــح المج ــوف تتي ــة» س ــة المرتفع ــا أن «الحال ٢٠٢٧م. كم
عاليــة والصعــود بــذروة الطلــب بمعــدل (٦٪) ســنويا لتصــل إلــى (٨١١) ميجــاواط فــي عــام 
٢٠٢٧م.  أمــا مــن حيــث الطاقــة لعــام ٢٠٢٧م فــإن التوقعــات تشــير إلــى (٤) تيراواط/ســاعة 
للحالــة المتوقعــة ، و(٤) تيــراواط/ ســاعة للحالــة المنخفضــة، و(٥) تيراواط/ســاعة للحالــة 

المرتفعــة.   

يرجــى االطــالع علــى ا^صــدار الخامــس عشــر مــن بيــان الســبع ســنوات للشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه لمعرفــة المزيــد مــن التفاصيــل عــن توقعــات الطلــب علــى 
ــر  ــان توف ــاه لضم ــة والمي ــراء الطاق ــة لش ــركة العماني ــط الش ــة تخطي ــاء، وكيفي الكهرب
ــارة  ــدر ا^ش ــاه. وتج ــاء والمي ــى الكهرب ــع عل ــب المتوق ــة الطل ــا لتلبي ــد عليه ــعة متعاق س
إلــى أن الهيئــة تقــوم حاليــ� بتقييــم مفصــل لممارســات التخطيــط والشــراء فــي القطــاع 
ككل وذلــك بهــدف زيــادة اســتغالل  القــدرة االســتيعابية للكهربــاء والتخطيــط للمضــي 

قدمــ�.

المشاريع المعتمدة وا^نفاق الرأسمالي لعام ٢٠٢٠م  

 إعتمــد المرخــص لهــم بتشــغيل الشــبكات (الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء وشــركة 
مســقط لتوزيــع الكهربــاء وشــركة كهربــاء مجــان وشــركة كهربــاء مــزون وشــركة 
كهربــاء المناطــق الريفيــة و شــركة ظفــار للطاقــة) ٣١٧ مشــروع� فــي عــام ٢٠٢٠م بقيمــة 
إجماليــة تبلــغ ٤٣٦٫٨ مليــون ريــال ُعمانــي. يقــدم الجــدول أدنــاه تفاصيــل هــذه المشــاريع 

حســب المرخــص لهــم و المحافظــات والقيمــة. 
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الشركة العمانية ر.عالمحافظة
لنقل الكهرباء@

شركة كهرباء 
المناطق الريفية

شركة مسقط لتوزيع 
النسبة من المجموع المجموعشركة ظفار للطاقة شركة كهرباء مجانشركة كهرباء مزونالكهرباء

٪

٤٣٫٦٪١٦٧٫٢٢٢٫١٢٨١٩٫٦٥٣٫٠٠٣٣٫٥١٩٫٣٣٠١٩٠٫٣٩٤٫٤٦١ر.عالوسطى

٢١٫٨٪١٦٫١١٠٫٦٢٨٧٩٫١٢٠٫٧٣٢٩٥٫٢٣١٫٣٦٠ر.عظفار

١٣٫١٪٥٠٫١٢٦٫٣٨٨٧٫٠٨٥٫٣٢١٥٧٫٢١١٫٧٠٩ر.عالداخلية

١٤٫٢٪٣٣٫٠٤١٫٦٠٩١٩٫٦٩٩٫٠٦٠٩٫١٦٩٫٠٦٠٦١٫٩٠٩٫٧٢٩ر.عمسقط

٠٫٧٪٣٫٢٠٨٫١٤٨٣٫٢٠٨٫١٤٨ر.عالباطنة

٢٫١٪٩٫١٦٤٫٤٠٥٩٫١٦٤٫٤٠٥ر.عالشرقية

١٫٩٪٥٫٢٥٢٫١٧٧٢٫٩٢٠٫٥٧٠٨٫١٧٢٫٧٤٧ر.عأخرى@

١٫١٪٤٫٧١٠٫٢٦٠٤٫٧١٠٫٢٦٠ر.عالظاهرة

٠٫٨٪٣٫٦٥٥٫٨٠٠٣٫٦٥٥٫٨٠٠ر.عمسندم

٠٫٧٪٣٫١٠٨٫٦٧٢٣٫١٠٨٫٦٧٢ر.عالبريمي

٢٦٦٫٥٠٠٫٧٥٣١١٠٫٧٩٠٫٣٨٤١٩٫٦٩٩٫٠٦٠١٩٫٤٥٧٫٨٧٥١٦٫٧٩٩٫٨٩٠٣٫٥١٩٫٣٣٠٤٣٦٫٧٦٧٫٢٩٢ا�جمالي

٠٫٨٪٣٫٨٪٤٫٥٪٤٫٥٪٢٥٫٤٪٦١٫٠٪النسبة من المجموع

١١٢١٢١١٧١١٢٣٦٣١٧عدد المشاريع

المصدر : بيانات الشركات 
البيان ال يشمل بيانات المنطقة ا^قتصادية الخاصة بالدقم. 

ــاج.  ــات ا^نت ــن محط ــاء م ــل الكهرب ــل ونق ــركة لتوصي ــرة للش ــتثمارات الكبي ــس االس ــذي يعك ــة وال ــب القيم ــدة حس ــاريع المعتم ــن المش ــاء ٦١٪ م ــل الكهرب ــة لنق ــركة الُعماني ــّكلت الش ش
وشــكلت شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة ٢٥٫٤٪ مــن المشــاريع المعتمــدة حســب القيمــة و شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء ٤٫٥٪ وشــركة كهربــاء مــزون ٤٫٥٪ وشــركة كهربــاء مجــان ٣٫٨٪ 

و شــركة ظفــار للطاقــة ٠٫٨٪ .

مــن حيــث االســتثمار فــي المحافظــات فقــد شــكّلت محافظــة الوســطى مــا نســبته ٤٢٫٨٪ (١٨٧ مليــون ريــال ُعمانــي) مــن المشــاريع المعتمــدة بســبب االســتثمارات الكبيــرة فــي الشــبكات 
مــن جانــب الشــركة الُعمانيــة لنقــل الكهربــاء وشــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء فــي هــذه المحافظــة. كمــا اســتفادت جميــع المحافظــات مــن اســتثمارات قطــاع الكهربــاء فــي عــام 

٢٠٢٠م انســجام� مــع التــزام الحكومــة بتوفيــر خدمــات الكهربــاء والميــاه فــي كل أنحــاء الســلطنة.

@ تم تقسيم المشاريع حسب المناطق التي ستتم فيها المشاريع
@@ أخرى: تتضمن تكاليف المواد وأية تكاليف أخرى مرتبطة بأكثر من منطقة واحدة

المشاريع المعتمدة وا^نفاق الرأسمالي لعام ٢٠٢٠م



٤٤

التوظيــف والتعميــن بقطــاع الكهربــاء  
٢٠٢٠م و   ٢٠١٩ والميــاه: 

يتصــل  مــا  لــكل  ســنوي  بشــكل  مســح  بعمليــة  الهيئــة  تقــوم 
بالتوظيــف والتعميــن فــي قطــاع الكهربــاء والميــاه، حيــث إنــه يوفــر 
بيانــات مفصلــة عــن التوظيــف بنوعيــه - المباشــر وغيــر المباشــر 
الدرجــة   - (الشــركة  أساســية  محــددات  متضمنــا  (المقاولــون)   -
- النشــاط الخاضــع للتنظيــم - المحافظــة - الجنســية [مواطــن 
/ مقيــم] ) وفيمــا يلــي إحصائيــة لنتائــج المســح الــذي ُأجــري عــام 

٢٠٢٠م. 

عــام  فــي  المباشــرة  غيــر  الوظائــف  فــي  التعميــن  نســبة  بلغــت 
ــبة  ــت نس ــذي بلغ ــام ٢٠١٩م وال ــة بع ــع (٤٫٩٩١) مقارن ٢٠٢٠م (٦٣٪) بواق
التعميــن فــي الوظائــف غيــر المباشــرة (٤٥٪) بواقــع (٤٫٤٧٧). وُيعــزى 
التــي  إلــى ســبب جوهــري متمثــٍل فــي التعديــالت  هــذا االرتفــاع 
ــي  ــن ف ــح الموظفي ــي مس ــتخدمة ف ــة المس ــى المنهجي ــت عل أجري
ــالل  ــن خ ــن م ــث أمك ــتجابة؛ حي ــدالت االس ــب مع ــى جان ــاع، إل القط

ذلــك الوصــول ^حصائيــات دقيقــة.

     شــمل التوظيــف بنوعيــه - المباشــر وغير المباشــر - فــي عام ٢٠٢٠م 
فئــة المواطنيــن بشــكل الفــت، حيــث شــّكلت مــا نســبته (٩٤٪) مــن 
ــر؛  ــر المباش ــف غي ــن التوظي ــبته (٦٣٪) م ــا نس ــر، و م ــف المباش التوظي
ممــا ألقــى بظاللــه علــى زيــادة مســتوى التعميــن فــي القطــاع إلــى 
(٧١٪) منــذ عــام ٢٠٠٥م، وتجــدر ا^شــارة هنــا إلــى أن التوظيــف بنوعيــه 
ــوظ،  ــكل ملح ــز بش ــام ٢٠٢٠م قف ــي ع ــر - ف ــر المباش ــر وغي - المباش

وذلــك مــن (٤٫٧٩٦) إلــى (١٠٫٦٣٤).

نسب التعمين في الوظائف المباشرة وغير المباشرة لعام 2019م.

مجموع الموظفين غير المباشرين والعمانيين حسب الوظيفة - ٢٠٢٠

@ الوظائف اzخرى: هم الموظفون الذين ال يندرجون في أي فئة من الفئات المذكوره أعاله مثل تكنولوجيا المعلومات. المحاسبة. ا^دارة. السائقين. 
عمال النظافة. عمال المستودعات وغيرها.

العمانيين ٪المجموعوافدعمانيالتوظيف حسب النوع

٩٣٪٢٫٤٧٤١٧٢٢٫٦٤٦موظفين مباشرين

٤٥٪٤٫٤٧٧٥٫٤٢٤٩٫٩٠١موظفين غير مباشرين

٥٥٪٦٫٩٥١٥٫٥٩٦١٢٫٥٤٧مجموع الموظفين

نسب التعمين في الوظائف المباشرة وغير المباشرة لعام 2020م

العمانيين ٪المجموعوافدعمانيالتوظيف حسب النوع
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٦٣٪٤٫٩٩١٢٫٩٤٤٧٫٩٣٥موظفين غير مباشرين

٧١٪٧٫٥٣٧٣٫٠٩٧١٠٫٦٣٤مجموع الموظفين

نسبة التعميين ٪المجموعوافدعمانينوع الوظيفة

٦٩٪٣٣٥١٥١٤٨٦المدراء

٧٠٪٩٥٥٤٠٣١٫٣٥٨المهندسين

٥٤٪١٤٦١٢٣٢٦٩المشرفين

موصل خطوط 
٤٪١٨٤٢٨٤٤٦كهربائية

٤٧٪٧٩٥٨٨١١٫٦٧٦فنيين

٢٪٢٩٣٩٥موصل كابالت

٧٦٪٢٫٧٤٠٨٦٥٣٫٦٠٥وظائف آخرى@

٦٣٪٤٫٩٩١٢٫٩٤٤٧٫٩٣٥المجموع
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نسب التعمين في الوظائف المباشرة وغير المباشرة لعام ٢٠٢٠م
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المصدر: بيانات مسح التوظيف الصادر من الهيئة عام ٢٠٢٠م.





الفصل الثالث:
التعرفة والدعم المالي للكهرباء 



٤٨

تنــص المــادة (١٨) مــن قانــون القطــاع علــى آليــة تقــوم بموجبهــا وزارة الماليــة بتقديــم 
الدعــم المالــي للكهربــاء والــذي تقــوم الهيئــة باحتســابه وُيدفــع إلــى المرخــص لهــم 
ــة  ــابات منفصل ــالث حس ــراء ث ــة بإج ــوم الهيئ ــنوي. تق ــاس س ــى أس ــك عل ــد  وذل بالتزوي
للدعــم المالــي: أوًال الدعــم للشــبكة الرئيســة المرتبطــة والمطلــوب مــن قبــل شــركات 
ــة  ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب ــوب لش ــم المطل ــ� الدع ــزون وثاني ــان وم ــقط ومج مس

وثالثــا الدعــم المطلــوب لشــركة ظفــار للطاقــة. 

ــة  ــامال التكلف ــد (ش ــة  للتزوي ــة ا^قتصادي ــن التكلف ــرق بي ــه الف ــى أن ــم عل ــّرف الدع ُيع
الماليــة) والتعرفــة المعتمــدة و العائــدات ا4خــرى.

الدعم المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة في ٢٠٢٠م  

فــي عــام ٢٠٢٠م بلغــت قيمــة الدعــم الفعلــي للشــبكة الرئيســة المرتبطــة ٤٤٣٫٨ 
مليــون ريــال عمانــي ، ويعكــس هــذا المبلــغ إجمالــي التكاليــف االقتصاديــة التــي بلغــت 
نحــو ٩٤٠٫٧ مليــون ريــال عمانــي وعائــدات المشــتركين بمبلــغ ٤٩٦٫٦ مليــون ريــال عمانــي. 
ويوضــح الشــكل التالــي الدعــم المالــي الفعلــي للشــبكة الرئيســة المرتبطــة فــي عــام 

ــركات.  ــب الش ٢٠٢٠م حس

إجمالــي  مــن   ٪٤٧ نســبة  ٢٠٢٠م  لعــام  المرتبطــة  الرئيســة  للشــبكة  الدعــم  شــّكل 
ــن  ــة م ــبة المتبقي ــترداد النس ــم اس ــون ر.ع)، وت ــد (٩٤٠٫٧ ملي ــة للتزوي ــة االقتصادي التكلف

التكاليــف ٥٣٪ عــن طريــق العائــدات مــن المشــتركين. 

وتعــزى أســباب انخفــاض الدعــم فــي عــام ٢٠٢٠م بســبب تباطــؤ النمــو االقتصــادي ، 
ــي أدت  ــام والت ــس الع ــي نف ــم ف ــهدها العال ــي ش ــد -١٩)  الت ــا (كوفي ــة كورون و جائح

النخفــاض معــدالت التزويــد والعائــدات المتوقعــة مــن المشــتركين.  

شــكّلت كل مــن شــركات مســقط ومجــان ومزون مــا نســبته ٣١٪ و ٢١٪ و ٤٨٪ علــى التوالي 

الدعم المالي للكهرباء
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بيسة/ك.و.س. تم التزويد بهامليون ريال عماني

مزونمجانمسقطالبند
الشبكة 
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مزونمجان مسقط
الشبكة 
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٢٠١٫٦١٥٦٫٤١٣٩٫٠٤٩٦٫٩١٨٫٥١٦٫٨١٥٫٥١٧٫٠العائدات المحصلة

١٣٨٫٩٩٣٫٠٢١١٫٩٤٤٣٫٨١٢٫٧١٠٫٠٢٣٫٦١٥٫٢الدعم المالي 

٣٤٠٫٥٢٤٩٫٤٣٥٠٫٩٩٤٠٫٧٣١٫٢٢٦٫٧٣٩٫٠٣٢٫٢التكلفة ا^قتصادية 

نسبة الدعم المالي من 
٤٧٪٦٠٪٣٧٪٤١٪٤٧٪٦٠٪٣٧٪٤١٪التكلفة ا^قتصادية 

قسم الشركة من 
١٠٠٪٤٨٪٢١٪٣١٪الدعم المالي

 الدعم المالي الفعلي للشبكة الرئيسة المرتبطة في عام 2020م حسب الشركات

المصدر: جدول الشروط االمتعلقة بالقيود على الرسوم المدققة لعام ٢٠٢٠م وتقديرات الهيئة

بيسة/ك.و.سمليون ريال عماني
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مــن إجمالــي الدعــم المالــي للشــبكة الرئيســة المرتبطــة لعــام ٢٠٢٠م. حيــث 
ــال  ــون ري ــو ٢١١٫٩ ملي ــزون نح ــاء م ــركة كهرب ــي لش ــم المال ــة الدع ــت قيم بلغ
عمانــي والــذي يمثــل ٦٠٪ مــن إجمالــي متطلباتهــا مــن التكلفــة االقتصاديــة ، 
بينمــا بلغــت قيمــة الدعــم المالــي لشــركتي مجــان ومســقط ٩٣ مليــون ريــال 
ــغ  ــذه المبال ــي ه ــي ، وتغط ــى التوال ــي عل ــال عمان ــون ري ــي و ١٣٨٫٩ ملي عمان
مانســبته ٣٧٪ و ٤٪ مــن إجمالــي متطلبــات التكاليــف االقتصاديــة الخاصــة 
لــكل شــركة. وتجــدر ا^شــارة إلــى أن متطلبــات الدعــم لــكل شــركة تعكــس 
ــة  ــع الخاص ــبكات التوزي ــص ش ــتركين وخصائ ــة المش ــي تركيب ــات ف االختالف

بهــا. 

يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق (ج) لالطــالع علــى الدعــم المالــي الفعلــي لعــام 
٢٠٢٠م. 

توقعات الدعم المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة لعام ٢٠٢١م  

ــام ٢٠٢١م ٣٨٤٫١  ــة لع ــة المرتبط ــبكة الرئيس ــي للش ــم المال ــر الدع ــغ تقدي بل
مليــون ريــال عمانــي. ويعكــس هــذا المبلــغ إجمالــي التكاليــف االقتصاديــة 
التــي بلغــت نحــو ١٫١٤٢ مليون ريــال عمانــي ، وعائــدات المشــتركين بمبلغ٧٥٧٫٩  
المالــي  الدعــم  التالــي توقعــات  الشــكل  . ويوضــح  ريــال عمانــي  مليــون 

ــركات.  ــب الش ــام ٢٠٢١م حس ــة لع ــة المرتبط ــبكة الرئيس للش

يتوقــع أن ينخفــض الدعــم المالــي فــي عــام ٢٠٢١م بنســبة ١٣٫٥٪ عــن الدعــم 
ــة  ــدات المتوقع ــاع العائ ــى ارتف ــاض إل ــزى االنخف ــام ٢٠٢٠م ، ويع ــي لع الفعل
ــادة  ــة ^ع ــي) نتيج ــال عمان ــون ري ــبة ٥٢٫٥٪ (٧٥٧٫٩ ملي ــتركين بنس ــن المش م
توجيــه الدعــم وأســعار الكهربــاء الجديــدة التــي تــم اعتمادهــا لعــام ٢٠٢١م. 
كمــا يتوقــع أن ترتفــع معــدالت التزويــد فــي عــام ٢٠٢١ م بواقــع ١٨٪ مقارنــة 

بمعــدالت التزويــد فــي عــام ٢٠٢٠م.  

ــن  ــل ع ــن التفاصي ــد م ــى المزي ــالع عل ــق (ج) لالط ــى الملح ــوع إل ــى الرج يرج
توقعــات الدعــم للشــبكة الرئيســة المرتبطــة لعــام ٢٠٢١م. 
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٣٠١٫٦٢٣٢٫٠٢٢٤٫٣٧٥٧٫٩٢٣٫٤٢١٫٣٢٠٫٩٢١٫٩العائدات المحصلة

٩٦٫٦٩٢٫٤١٩٥٫١٣٨٤٫١٧٫٥٨٫٥١٨٫١١١٫١الدعم المالي 

٣٩٨٫٢٣٢٤٫٤٤١٩٫٤١٫١٤٢٫٠٣٠٫٩٢٩٫٨٣٩٫٠٣٣٫١التكلفة ا^قتصادية 

نسبة الدعم المالي من 
٣٤٪٤٧٪٢٨٪٢٤٪٣٤٪٤٧٪٢٨٪٢٤٪التكلفة ا^قتصادية 

قسم الشركة من 
١٠٠٪٥١٪٢٤٪٢٥٪الدعم المالي

 تقديرات الدعم المالي - الشبكة الرئيسة المرتبطة لعام 2021م

المصدر: حسابات الهيئة

بيسة/ك.و.سمليون ريال عماني



٥٠

الحركة ا4ساسية في الدعم المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة: من ٢٠٠٩ إلى ٢٠٢٠م  وتقدير لعام ٢٠٢١م   

يوضــح الشــكل أدنــاه قيــاس الهيئــة ا4ساســي للدعــم المالــي للشــبكة الرئيســة المرتبطــة بيــن عامــي ٢٠٠٩ و ٢٠٢٠م والدعــم المالــي المتوقــع للشــبكة الرئيســة المرتبطــة لعــام ٢٠٢١م. 
يفتــرض القيــاس ا4ساســي بــأن العائــدات والتكاليــف والكفــاءة كانــت متوقعــة بشــكل صحيــح بيــن عامــي ٢٠٠٩ و ٢٠٢٠م  بغــرض العــودة إلــى الصفــر مــن معامــالت التصحيــح. ويعكــس 
تقديــر الدعــم المالــي للشــبكة الرئيســة المرتبطــة فــي عــام ٢٠٢١م أقصــى عائــد مســموح بــه لعــام ٢٠٢١م للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه والشــركة الُعمانيــة لنقــل الكهربــاء 

وشــركات مســقط ومجــان ومــزون وافتــرض زيــادة فــي التزويــد بنســبة ١٨٪. 

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١التكلفة ا�قتصادية مليون ريال عماني

(Kt أقصى عائد مسموح من غير) ١٧٧٫٦١٩٨٫٣٢٢٢٫٥٢٤٩٫٦٢٩٥٫٤٣١٢٫٠٤٩٨٫٥٥٠٤٫٥٥٢٢٫٨٥٥١٫٤٥٦٦٫٥٥٩٦٫٧٦٦٧٫٨الشركة العمانية لشراء الطاقة

(Kt أقصى عائد مسموح من غير) ٣٨٫٥٤١٫٤٤٤٫٠٤٦٫٩٦٥٫٢٦٨٫٦٧٣٫٩٧٤٫١٧٣٫٢٧٣٫٤٩٩٫٩١٠١٫٤١٠٥٫٨الشركة العمانية لنقل الكهرباء

(Kt أقصى عائد مسموح من غير) ٣٢٫٣٣٤٫٩٣٨٫٨٥٥٫٨٥٩٫٢٦٢٫٦٦٤٫٧٦٧٫٨٦٧٫٩٧٨٫٠٨٢٫١٨٤٫٥٨٨٫٨شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

(Kt أقصى عائد مسموح من غير) ٢٦٫٠٢٨٫٠٣٠٫٨٤٠٫٨٤٢٫١٤٤٫٤٥٣٫١٥٠٫٦٥٣٫٥٦٧٫٠٧٠٫٩٧٠٫٩٧٦٫٧شركة كهرباء مجان

(Kt أقصى عائد مسموح من غير) ٣٧٫٥٤١٫٢٤٥٫٢٦٣٫٣٦٥٫٨٦٨٫٥٨٢٫٨٨٣٫٨٨٧٫٩١١٢٫٥١١٢٫٩١١٩٫٢١٣٠٫٧شركة كهرباء مزون

٣١١٫٩٣٤٣٫٨٣٨١٫٣٤٥٦٫٤٥٢٧٫٧٥٥٦٫١٧٧٣٫٠٧٨٠٫٨٨٠٥٫٣٨٨٢٫٣٩٣٢٫٣٩٧٢٫٧١٠٦٩٫٩التكلفة ا^قتصادية ا4ساسية

٢٠١٫٥٢٢٧٫١٢٥٩٫٩٢٨٦٫٤٣١١٫٢٣٤٥٫٩٣٩٩٫٠٤١٥٫٥٤٧٤٫٥٤٨٨٫٦٥٠١٫٠٤٩٦٫٩٧٥٧٫٩العائد المحصل من المشتركين

١١٠٫٤١١٦٫٧١٢١٫٥١٧٠٫٠٢١٦٫٥٢١٠٫٢٣٧٤٫٠٣٦٥٫٣٣٣٠٫٨٣٩٣٫٧٤٣١٫٣٤٧٥٫٨٣١١٫٩الدعم الفعلي المطلوب

١٢٫٧١٤١٤٫١٢٢١٦٫٣٧٤١٨٫٥٠٢٢٠٫٠٢١٢٢٫٠٩٨٢٥٫٥١٣٢٦٫٨٤٣٢٨٫٥٨٢٢٩٫٦٢٤٢٩٫٦١٩٢٩٫٢٣٠٣٤٫٥٤٧الوحدات الموزعة الخاضعة للتنظيم (جيجا واط/ساعة)

القيمة ا4سمية

٢٤٫٥٢٤٫٣٢٣٫٣٢٤٫٧٢٦٫٤٢٥٫٢٣٠٫٣٢٩٫١٢٨٫٢٢٩٫٨٣١٫٥٣٣٫٣٣١٫٠التكلفة ا^قتصادية لكل كيلو واط/ساعة يتم تزويده

١٥٫٩١٦٫١١٥٫٩١٥٫٥١٥٫٥١٥٫٧١٥٫٦١٥٫٥١٦٫٦١٦٫٥١٦٫٩١٧٫٠٢١٫٩العائد المحصل من المشتركين لكل كيلو واط/ساعة يتم تزويده

٨٫٧٨٫٣٧٫٤٩٫٢١٠٫٨٩٫٥١٤٫٧١٣٫٦١١٫٦١٣٫٣١٤٫٦١٦٫٣٩٫٠الدعم الفعلي لكل كيلو واط/ساعة يتم تزويده

فعلي (أسعار ٢٠٢٠)

٢٩٫١٢٨٫٦٢٦٫٤٢٦٫٨٢٧٫٩٢٦٫٤٣١٫٣٣٠٫١٢٨٫٦٣٠٫١٣١٫٢٣٣٫٠٣١٫٠التكلفة ا^قتصادية لكل كيلو واط/ساعة يتم تزويده

١٠٫٣٩٫٧٨٫٤١٠٫٠١١٫٤١٠٫٠١٥٫٢١٤٫١١١٫٨١٣٫٤١٤٫٥١٦٫١٩٫٠الدعم الفعلي لكل كيلو واط/ساعة يتم تزويده

المصدر: حسابات الهيئة 
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مقدر٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠ ٢٠٢١

٨٫٧٨٫٣٧٫٤٩٫٢١٠٫٨٩٫٥

١٤٫٧١٣٫٦١١٫٦١٣٫٣
١٤٫٦١٦٫٣

٩٫٠

الدعم المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة - بيسة لكل كيلو واط/ساعة

مقدر٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠ ٢٠٢١

١١٠٫٤١١٦٫٧١٢١٫٥
١٧٠٫٠

٢١٦٫٥٢١٠٫٢

٣٧٤٫٠٣٦٥٫٣٣٣٠٫٨
٣٩٣٫٧

٤٣١٫٣٤٧٥٫٨

٣١١٫٩

الدعم المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة - مليون ريال عماني

انخفــض الدعــم ا4ساســي لـــلشبكة الرئيســة المرتبطــة فــي عــام ٢٠٢١م (٣١١٫٩ مليــون ريــال عمانــي) بنســبة ١٧٪ عــن عــام ٢٠١٥م (بعــد ارتفــاع أســعار الغــاز)، وفــي المقابــل ارتفعــت معــدالت 
التزويــد بنســبة ٣٥٪ خــالل نفــس الفتــرة. وعلــى أســاس كل كيلــووات / ســاعة، انخفــض الدعــم ا4ساســي (بالقيمــة الحقيقيــة) بنحــو ٤٠٪ مــن ١٥٫٢ بيســة/كيلواط ســاعة فــي عــام ٢٠١٥م ، 
إلــى ٩ بيســة/كيلواط ســاعة فــي عــام ٢٠٢٠م. وتقــدر الهيئــة انخفــاض فــي إجمالــي الدعــم ا4ساســي لـــلشبكة الرئيســة المرتبطــة بنحــو ١٦٣٫٧ مليــون ريــال ُعمانــي (أو ٣٤٪) فــي عــام ٢٠٢١م.



٥٢

الدعم المالي لنظام كهرباء ظفار 

فــي عــام ٢٠٢٠م بلغــت قيمــة الدعــم الفعلــي لشــركة ظفــار للطاقــة ٤٧٫٤ مليــون 
ريــال عمانــي ، ويعكــس هــذا المبلــغ إجمالــي التكاليــف االقتصاديــة التــي بلغــت نحــو 
٩٧ مليــون ريــال عمانــي وعائــدات المشــتركين بمبلــغ ٥٠ مليــون ريــال عمانــي ،  حيــث 
شــّكل الدعــم المالــي لشــركة ظفــار للطاقــة لعــام ٢٠٢٠م نســبة ٤٩٪ مــن إجمالــي 
التكلفــة االقتصاديــة للتزويــد (٩٧٫٢ مليــون ر.ع)، وتــم اســترداد النســبة المتبقيــة مــن 

التكاليــف ٥١٪ عــن طريــق العائــدات مــن المشــتركين. 

انخفــض تقديــر الدعــم المالــي لشــركة ظفــار للطاقــة بنســبة ١٥٫٦ ٪ (٧٫٤ مليــون ريــال 
عمانــي) عــن الدعــم المالــي الفعلــي لعــام ٢٠٢٠م ، حيــث بلــغ تقديــر الهيئــة للدعــم 
المالــي لشــركة ظفــار للطاقــة لعــام ٢٠٢١م ٤٠ مليــون ريــال عمانــي. وتقــدر الهيئــة أن 
نســبة ٦٦٫٥٪ (٧٩٫٦ مليــون ريــال عمانــي) مــن إجمالــي التكاليــف االقتصاديــة لنظــام 
ــاء ظفــار ســيتم اســتردادها عــن طريــق العائــدات مــن المشــتركين. كمــا مــن  كهرب
المتوقــع أن ترتفــع معــدالت التزويــد بنســبة ٢٢٫٧٪ ، وســتزداد كذلــك العائــدات مــن 
ــدة  ــاء الجدي ــات الكهرب ــم وتعرف ــه الدع ــادة توجي ــرا ^ع ــبة ٦٠٪ نظ ــتركين بنس المش

التــي تــم اعتمادهــا لعــام ٢٠٢١م. 

يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق (د) لالطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول الدعــم 
المالــي الفعلــي لعــام  ٢٠٢٠م  وتقديــرات الهيئــة للدعــم المالــي لعــام ٢٠٢١م لنظــام 

كهربــاء ظفــار. 

الدعم المالي لشركة كهرباء المناطق الريفية 

بلغــت قيمــة الدعــم المالــي الفعلــي لشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة لعــام ٢٠٢٠م 
٩١٫٦ مليــون ريــال عمانــي ، ويعكــس هــذا المبلــغ إجمالــي التكاليــف االقتصاديــة 
التــي بلغــت نحــو١١٣٫٨ مليــون ريــال عمانــي (١١١٫٣ بيســة/كيلواط ســاعة)  وعائــدات 

المشــتركين بمبلــغ ٢٢٫٢ مليــون ريــال عمانــي(٢١٫٧ بيســة/كيلواط ســاعة). 

ويقــارن الشــكل التالــي الدعــم المالــي الفعلــي لعــام ٢٠٢٠م وتقديــرات الهيئــة 
للدعــم المالــي لعــام ٢٠٢١م لشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة. 

مقارنة الدعم المالي الفعلي لعام 2020م وتقديرات الهيئة للدعم المالي 
لعام 2021م لنظام كهرباء ظفار. 

بيسة /كيلواط ساعة مليون ريال عماني

بيسة/ك.و.س. تم التزويد بهامليون ريال عماني

٢٠٢١م٢٠٢٠م٢٠٢١م٢٠٢٠مالبند

٤٩٫٧٧٩٫٦١٨٫٢٢٣٫٧العائدات المحصلة

٤٧٫٤٤٠٫٠١٧٫٣١١٫٩الدعم المالي 

٩٧٫٢١١٩٫٦٣٥٫٥٣٥٫٦التكلفة ا^قتصادية 

٣٣٪٤٩٪٣٣٪٤٩٪نسبة الدعم المالي من التكلفة ا^قتصادية 

المصدر: جدول الشروط االمتعلقة بالقيود على الرسوم المدققة لعام ٢٠٢٠م وتقديرات الهيئة

٣٥٫٥
١١٩٫٦

٩٧٫٢

٣٥٫٦

٢٠٢٠                    ٢٠٢٠٢٠٢١                    ٢٠٢١

الدعم المالي

العائدات المحصلة
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بيسة /كيلواط ساعة مليون ريال عماني

مــن المتوقــع أن ينخفــض الدعــم المالــي لشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة في عــام ٢٠٢١م 
إلــى ٨٦٫٦ مليــون ريــال عمانــي (٨٩٫٦ بيســة/كيلواط ســاعة) ، ويشــكل بذلــك انخفــاض بنســبة 
٥٫٥٪ عــن الدعــم المالــي الفعلــي لعــام ٢٠٢٠م. وكمــا هــو الحــال مــع الشــبكة الرئيســة 
المرتبطــة ونظــام كهربــاء ظفــار ، فــإن انخفــاض الدعــم المالــي لعــام ٢٠٢١م يعــزى ^عــادة 

توجيــه الدعــم المالــي وتعرفــات الكهربــاء الجديــدة التــي تــم اعتمادهــا لعــام ٢٠٢١م. 

يرجــى الرجــوع إلــى المحلــق (ج) لالطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل علــى تفاصيــل حــول 
٢٠٢١م  لعــام  المالــي  للدعــم  الهيئــة  ٢٠٢٠م وتقديــرات  لعــام  الفعلــي  المالــي  الدعــم 

ــة.  ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب لش

مقارنة الدعم المالي لعام ٢٠٢٠م  حسب الشركات 

ــان  ــقط ومج ــركات مس ــى ش ــدم إل ــي المق ــم المال ــة للدع ــي مقارن ــكل التال ــدم الش يق
ومــزون وشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة وشــركة ظفــار للطاقــة فــي عــام ٢٠٢٠م . 
ــا  ــده بينم ــم تزوي ــاعة ت ــكل كيلواط/س ــة) ل ــي (بيس ــم المال ــن الدع ــب  ا4يم ــرض الجان ويع

يعــرض الجانــب ا4يســر الدعــم المالــي (ر.ع) لــكل حســاب مشــترك.

ُتشــّكل مــزون ٣٦٫٤٪ مــن الدعــم المالــي البالــغ قــدره ٥٨٢٫٩  مليــون ريــال عمانــي المقــدم 
ــاء نســبة ٢٣٫٨٪ ،  للشــركات فــي عــام ٢٠٢٠م، بينمــا ُتشــكل شــركة مســقط لتوزيــع الكهرب
وشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة نســبة ١٥٫٧٪ ، وشــركة مجــان نســبة ١٦٪ ، وشــركة ظفــار 

للطاقــة نســبة ٨٫١٪.

ــم  ــة ( الدع ــق الريفي ــاء المناط ــركة كهرب ــدم لش ــي المق ــم المال ــر أن الدع ــر بالذك الجدي
ــدم  ــم المق ــن الدع ــر م ــة ا4كب ــل الحص ــاب) يمث ــكل حس ــاعة ول ــكل كيلواط/س ــي ل المال
للشــركات  (ويســتثنى مــن ذلــك تمويــل توســعات شــبكات شــركة كهربــاء المناطــق 
ــى  ــم المال ــك  الدع ــد ذل ــاع). ويؤك ــون القط ــن قان ــادة ”٨٧“ م ــ� للم ــدم وفق ــة المق الريفي

ــة.  ــق الريفي ــي المناط ــتركين ف ــدم للمش ــذي ُيق ــر ال الكبي

ــر،  ــم كبي ــن دع ــة م ــركات كاف ــه الش ــا تتطلب ــى م ــير إل ــك يش ــإن ذل ــر، ف ــٍد آخ ــى صعي وعل
ــة، إلــى جانــب التعرفــات التــي تــم  ــادات االســمية فــي التكاليــف االقتصادي مــن حيــث الزي
اعتمادهــا وغيــر المصنفــة بالتضخــم. وعليــه؛ فاالنخفــاض بالنســبة للقيمــة الحقيقيــة، 

ــنوي. ــاٍر س ــابه باعتب ــم احتس يت

مقارنة الدعم المالي الفعلي لعام 2020م و توقعات الدعم المالي لعام 
2021م لشركة كهرباء المناطق الريفية

بيسة/ك.و.س. تم التزويد بهامليون ريال عماني

٢٠٢١م٢٠٢٠م٢٠٢١م٢٠٢٠مالبند

٢٢٫٢٢٥٫٧٢١٫٧٢٥٫٥العائدات المحصلة

٩١٫٦٨٦٫٦٨٩٫٦٨٦٫٠الدعم المالي 

١١٣٫٨١١٢٫٣١١١٫٣١١١٫٥التكلفة ا^قتصادية 

٧٧٪٨١٪٧٧٪٨١٪نسبة الدعم المالي من التكلفة ا^قتصادية 

المصدر: جدول الشروط االمتعلقة بالقيود على الرسوم المدققة لعام ٢٠٢٠م وتقديرات الهيئة

١١١٫٣ ١١٢٫٣ ١١٣٫٨١١١٫٥

٢٠٢٠                    ٢٠٢٠٢٠٢١                    ٢٠٢١

الدعم المالي

العائدات المحصلة
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الدعم المالي ٢٠٢٠م ريال/حسابالدعم المالي ٢٠٢٠م بيسة/ك.و.س

شركة ظفار مزونمجان مسقطالبند
للطاقة

شركة 
كهرباء 

المناطق 
الريفية

شركة ظفار مزونمجان مسقط
للطاقة

شركة 
كهرباء 

المناطق 
الريفية

 ٢٫٢٨٤ ١٢٫٧١٠٫٠٢٣٫٦١٧٫٣٨٩٫٦٣٣٣٣٦٠٤٤٨٣٨٢الدعم المالي لكل ك.و.س / حساب

١٣٨٫٩٩٣٫٠٢١١٫٩٤٧٫٤٩١٫٦١٣٨٫٩٩٣٫٠٢١١٫٩٤٧٫٤٩١٫٦الدعم المالي مليون ريال عماني

١٠٫٩١١٩٫٣٢٥٨٫٩٩٣٢٫٧٣٧١٫٠٢٣٤١٧٢٥٨٤٧٣١٢٤٤٠ج.و.س/٠٠٠.حساب 

مقارنات للدعم المالي لعام 2020م حسب الشركات 

المصدر:جدول الشروط المتعلقة بالقيود على الرسوم المدقق لعام ٢٠٢٠م

 شركة ظفار    مسقط                      مجان                     مزون
للطاقة

 شركة كهرباء
المناطق الريفية

 شركة ظفار    مسقط                      مجان                     مزون
للطاقة

 شركة كهرباء
المناطق الريفية

الدعم المالي

العائدات المحصلة

٣٣٣٤٤٨ ٣٦٠٣٨٢

٢٢٨٤

١٢٫٧١٠٫٠٢٣٫٦١٧٫٣

٨٩٫٦

ريال/حساب بيسة/ك.و.س
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التعرفة المعتمدة للكهرباء: 

تــم اعتمــاد التعرفــات الجديــدة للكهربــاء وفقــا لالئحــة التعرفــة 
برقــم  الصــادرة  بهــا  والتزويــد  الكهربــاء  لتوصيــل  المعتمــدة 

  :(٢٠٢٠/٦)

أ) فئــة االســتهالك الســكني: تــم تقســيم تعرفــة الفئــة الســكنية 
والحســابات  المقيــم  وتعرفــة  المواطــن،  حســاب  تعرفــة  إلــى 
ــى  ــن عل ــاب المواط ــة حس ــق تعرف ــيتم تطبي ــث س ــة، حي ا^ضافي
الحســابات المســجلة بأســماء مواطنيــن بمــا ال يتجــاوز حســابين 
والحســابات  المقيــم  تعرفــة  تطبيــق  وســيتم   ، مواطــن  لــكل 
المقيميــن  بأســماء  المســجلة  الحســابات  علــى  ا^ضافيــة 
ــا  ــن وفق ــابين للمواطني ــاوز الحس ــي تتج ــة الت ــابات ا^ضافي والحس

للجــدول اzتــي:

فئــات  جميــع  دمــج  تــم  الســكني:  غيــر  االســتهالك  فئــة  ب ) 
المشــتركين (صناعــي، تجــاري، حكومــي، ســياحي، وزارة الدفــاع 
تعرفــة  لتكــون  الدفــــــاع)  وزارة  بتعرفــة  المشــمولة  والجهــات 
واحــــــدة. كمــا تــم تعديــل تعرفــة ا4نشــطة الزراعيــة والســمكية 
والتــي سيســتمر تطبيقهــا كتعرفــة خاصــة لهذيــن القطاعيــن 

وفقــا للجــدول اzتــي:

التعرفات المعتمدة 

التعرفة  (بيسة/كيلوواط)الشرائح (كيلوواط ساعة/شهر)الفئة

تعرفة حساب المواطن

٠١٥ -٢٠٠٠

٢٠٠١٢٠ -٤٠٠٠

٣٠أكثر من ٤٠٠٠

تعرفة المقيم والحسابات 
ا^ضافية

٠٢٠ -٥٠٠

٥٠١٢٥ -١٥٠٠

٣٠أكثر من ١٥٠٠

التعرفة  (بيسة/كيلوواط)الشرائح (كيلوواط ساعة/شهر)الفئة

الفئة غير السكنية
٢١التعرفة الشتوية

٢٩التعرفة الصيفية

ا4نشطة الزراعية 
والسمكية

٠١٢-٣٠٠٠

٣٠٠١١٦-٦٠٠٠

٢٤أكثر من ٦٠٠٠

الفئة السكنية في ٢٠٢١م

الفئة غير السكنية في ٢٠٢١م

تطبق التعرفة الشتوية خالل الفترة من ١ أكتوبر إلى ٣٠ إبريل  
تطبق التعرفة الصيفية خالل الفترة من ١ مايو إلى ٣٠ سبتمبر 
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التعرفة المعتمدة للمياه:  

ــاه وفقــا لالئحــة تعرفــة التــزود  تــم اعتمــاد التعرفــات الجديــدة للمي
ــم (٢٠٢٠/٧):  ــادرة برق ــرب الص ــة للش ــاه الصالح بالمي

ــكنية  ــة الس ــة الفئ ــيم تعرف ــم تقس ــكني: ت ــتهالك الس ــة االس أ ) فئ
والحســابات  المقيــم  وتعرفــة  المواطــن،  حســاب  تعرفــة  إلــى 
علــى  المواطــن  حســاب  تعرفــة  تطبيــق  ســيتم  حيــث  ا^ضافيــة، 
الحســابات المســجلة بأســماء مواطنيــن بمــا ال يتجــاوز حســابين لــكل 
مواطــن ، وســيتم تطبيــق تعرفــة المقيــم والحســابات ا^ضافيــة 
علــى الحســابات المســجلة بأســماء المقيميــن والحســابات ا^ضافيــة 

التــي تتجــاوز الحســابين للمواطنيــن وفقــا للجــدول اzتــي:

ب ) فئــة االســتهالك غيــر الســكني:  يضــم جميــع االســتخدامات غيــر 
السكنية.

التعرفة في ٢٠٢١م وحدة التعرفةالفئة

تعرفة حساب المواطن
٢٫٥ (بيسة/جالون)

٠٫٥٥(ريال/متر مكعب)

تعرفة المقيم و الحسابات 
ا^ضافية

٣ (بيسة/جالون)

٠٫٦٦(ريال/متر مكعب)

الفئة السكنية في ٢٠٢١م

التعرفة في ٢٠٢١م وحدة التعرفةالفئة

تعرفة الفئات غير السكنية  
٤٫٥(بيسة/جالون)

٠٫٩٩(ريال عماني/متر مكعب)

الفئة غير السكنية في ٢٠٢١م

التعرفة المنعكسة عن التكلفة 

قامــت الهيئــة فــي عــام ٢٠١٧م باســتحداث التعرفــة المنعكســة عــن التكلفــة لترشــيد اســتهالك الطاقــة وتقليــل االســتهالك مــن خــالل إتخــاذ إجــراءات وتدابيــر لتحســين كفــاءة الطاقــة 
المســتخدمة وتحويــل اســتهالك الكهربــاء بعيــدا عــن فتــرات الــذروة قــدر ا^مــكان. حيــث ســتعكس التعرفــة المنعكســة عــن التكلفــة بدقــة أكبــر التكلفــة الفعليــة لتزويــد الكهربــاء لفئــة 

كبــار المســتهلكين ، ممــا سيســهم فــي إدارتهــا بشــكل أمثــل ، وستســهم هــذه الخطــوة أيضــا فــي خفــض حجــم الدعــم الحكومــي المقــدم لقطــاع الكهربــاء. 

وتطبــق هــذه التعرفــة علــى فئــة كبــار المســتهلكين ممــن يزيــد اســتهالكهم عــن ١٠٠ ميجــاواط ســاعة فــي الســنة بــدال عــن ١٥٠ ميجــاواط ســاعة فــي الســنة بــدًءا مــن ا4ول مــن ينايــر ٢٠٢١م  
وفقــا لالئحــة التعرفــة المنعكســة عــن التكلفــة رقــم (٢٠٢٠/٥) التــي تــم إصدارهــا فــي عــام ٢٠٢٠م. 

وبهدف موائمة احتياجات فئة كبار المستهلكين تم استحداث عدة خيارات للتعرفة المنعكسة عن التكلفة ، ليصبح عددها ثالث خيارات
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الخيار ا4ول -هيكل التعرفة المنعكسة: 

وتقــوم الهيئــة بمراجعــة التعرفــات واعتمادهــا فــي كل ســنة أخــذا فــي االعتبــار التكاليــف 
ا4ساســية المترتبــة عــن ا^نتــاج وتكاليــف النقــل والتوزيــع والتزويــد. 

الخيار الثالث -تعرفة ثابتة وفقا لمستوى االحمال@:  

ال تطبق على المشتركين الموصولين بشبكة النقل المصدر: التعرفات المعتمدة من الهيئة 

التعرفة المنعكسة عن التكلفة لعام ٢٠٢١م

@ تم استحداث الخيار الثالث من التعرفة المنعكسة عن التكلفة تنفيذا لتوجهيات مجلس الوزراء المتعلقة بخطة التحفيز 
االقتصادي لدعم جهود التعافي االقتصادي وتعزيز أداء االقتصاد الوطني

حيث أن: CRTt هي التعرفة المنعكسة عن التكلفة.

CRTtBSTt

التعرفة المنعكسة 
عن التكلفة

تكلفة التزويد 
بالجملة =+

Dt TtSt

تكلفة توزيع 
الكهرباء

تكلفة نقل 
الكهرباء

تكلفة تزويد 
الكهرباء + +

عنصر التعرفة المنعكسة عن 
نوعية الرسومالتكلفة

إحتساب الرسومالرسوم

(BSTt) تطبق على كل ميجاواط/ساعة  استهالكطاقةأنظر الجدول رقم ١ ورقم ٢تعرفة التزويد بالجملة

الرسوم المتعلقة بتكلفة نقل 
الكهرباء

(Tt)
طلب ١٦٫٦٣٠ريال/ ميجاواط 

رسوم سنوية ُتطّبق على مساهمة 
المشترك في متوسط ذروة الطلب على 

النظام

*(Dt

شبكة ٣٣ كيلو فولت
٤ بيسة/كيلواط ساعة

شبكة ١١ كيلو فولت
 ٥ بيسة/كيلواط ساعة
شبكة ٠٫٤١٥ كيلو فولت
١١ بيسة/ كيلواط ساعة

طاقة
تطبق على كل ميجاواط/ساعة  استهالك 

وفق مستوى جهد شبكة التوزيع 
الموصولة بالمشتركين

الرسوم المتعلقة بتكلفة 
(St) رسوم إدارية سنوية يتم تطبيقها على ثابت٥٠ ريال/مشتركتزويد الكهرباء

حساب كل مشترك

الخيار الثاني -تعرفة موسمية ثابتة وفقا لمستوى االحمال: 

تطبق التعرفة الصيفية خالل الفترة من ١ مايو إلى ٣٠ سبتمبر  
تطبق التعرفة الشتوية خالل الفترة من ١ أكتوبر إلى ٣٠ إبريل  

الجهد العالي (١٣٢ كيلو فولت 
و٢٢٠ كيلو فولت  و٤٠٠ كيلو فولت)

جهد ٣٣ كيلو فولت 
جهد ٠٫٤١٥  كيلو فولت (LT)و ١١ كيلو فولت

٢٥ بيسة / كيلواط ساعة٢٢ بيسة / كيلواط ساعة١٧ بيسة / كيلواط ساعةالتعرفة الشتوية 

٣٨ بيسة / كيلواط ساعة٣٥ بيسة / كيلواط ساعة٣٠ بيسة / كيلواط ساعةالتعرفة الصيفية 

الجهد العالي (١٣٢ كيلو فولت 
و٢٢٠ كيلو فولت  و٤٠٠ كيلو فولت)

جهد ٣٣ كيلو فولت 
جهد ٠٫٤١٥  كيلو فولت (LT)و ١١ كيلو فولت

٣٣ بيسة / كيلواط ساعة٢٦ بيسة / كيلواط ساعة٢٠ بيسة / كيلواط ساعةاتعرفة ثابتة

التعرفة المنعكسة عن التكلفة تحسب وفقا للمعادلة التالية:
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المصدر: نشرة تعرفة تزويد الكهرباء بالجملة الصادرة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للشبكة الرئيسة المرتبطة لعام ٢٠٢١م  

جدول٢: تعرفة التزويد بالجملة لعام ٢٠٢١م  بالريال العماني لكل ميجاواط/ساعة - شبكة ظفار للطاقةجدول١: تعرفة التزويد بالجملة لعام ٢٠٢١م بالريال العماني لكل ميجاواط/ساعة - الشبكة الرئيسة المرتبطة

المصدر: نشرة تعرفة تزويد الكهرباء بالجملة الصادرة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لنظام كهرباء ظفار لعام ٢٠٢١م  

تعرفة التزويد بالجملة 

إن أكبــر المهــام المنوطــة بالشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه يكمــن فــي تزويــد الكهربــاء علــى مســتوى الجملــة للمرخــص لهــم بالتزويــد فــي الشــبكة الرئيســة المرتبطة (مســقط، 
ومجــان ، ومــزون) وشــركة ظفــار للطاقــة. ويوضــح الجــدول أدنــاه تعرفــة تزويــد الكهربــاء بالجملــة التــي اعتمدتهــا الهيئة لعــام ٢٠٢١م:  

ا*ياما*وقاتالفترة

من الساعة ٠٠:٠٠ إلى الساعة ٠٢:٥٩الذروة الليلية - أيام ا*سبوع 
االحد إلى الخميسومن الساعة ٢٠:٠٠ إلى الساعة ٢٣:٥٩

من الساعة ٠٠:٠٠ إلى الساعة ٠٢:٥٩الذروة الليلية - عطلة نهاية ا*سبوع  
الجمعة والسبتومن الساعة ٢٠:٠٠ إلى الساعة ٢٣:٥٩

كل ا4ياممن الساعة ٣:٠٠ إلى الساعة ٠٩:٥٩دون الذروة صباح|

ا4حد إلى الخميسمن الساعة ١٠:٠٠ إلى الساعة ١٥:٥٩الذروة - أيام ا*سبوع

الجمعة والسبتمن الساعة ١٠:٠٠ إلى الساعة ١٥:٥٩الذروة - عطلة نهاية ا*سبوع

كل ا4ياممن الساعة ١٦:٠٠ إلى الساعة ١٩:٥٩دون الذروة بعد الظهر

ا*ياما*وقاتالفترة

من الساعة ٢:٠٠ إلى الساعة ١١:٥٩دون الذروة
كل ا4يامومن الساعة ١٦:٠٠ إلى الساعة ٢١:٥٩

من الساعة ٢٢:٠٠ إلى الساعة ١:٥٩ في اليوم الذروة الليلية 
كل ا4يامالتالي

ا4حد إلى الخميسمن الساعة ١٢:٠٠ إلى الساعة ١٥:٥٩الذروة -  أيام ا*سبوع

الجمعة والسبتمن الساعة ١٢:٠٠ إلى الساعة ١٥:٥٩الذروة -  عطلة نهاية ا*سبوع

الشهر

دون الذروة الذروة الليلية
دون الذروة الذروةصباحا

بعد الظهر

عطلة نهاية أيام ا4سبوع
عطلة نهاية أيام ا4سبوعكل ا4ياما4سبوع

كل ا4ياما4سبوع

١٢١٢١٢١٢١٢١٢يناير- مارس

٣٢٢٤١٩٢٤١٩١٩إبريل

٤٨٣٢٢٨٤٥٢٦٢٧مايو- يونيو

١٧١٥١٤١٤١٤١٤يوليو- أغسطس 

٢٠١٧١٥١٧١٧١٧سبتمبر- أكتوبر

١٢١٢١٢١٢١٢١٢نوفمبر- ديسمبر

الذروة الليليةدون الذروةالشهر

الذروة

عطلة نهاية ا4سبوعأيام ا4سبوع

١٢١٢١٢١٢يناير- مارس

١٥١٥١٥١٥إبريل

١٨٢٦٦٧٣٧مايو- يونيو

١٨٢٤٢٩٢٢يوليو- أغسطس 

١٥١٥١٥١٥سبتمبر- أكتوبر

١٢١٢١٢١٢نوفمبر- ديسمبر
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تعرفة التزويد بالجملة لعام ٢٠٢١م  بالريال العماني لكل ميجاواط/ساعة -مسندم

كمــا تقــوم الهيئــة باعتمــاد تعرفــة تزويــد الميــاه بالجملــة التــي تفرضهــا الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لتزويــد الميــاه بالجملــة إلــى أقســام الميــاه . ويوضــح الجــدول اzتــي 
ــاه بالجملــة المعتمــدة لعــام ٢٠٢١م:  ــد المي تعرفــة تزوي

تعرفة تزويد المياه بالجملة: 

الرسوم المتغيرة  (بيسة/كيلواط ساعة)رسوم السعة (بيسة/كيلواط ساعة) الشهر

٤٫٨٦٠١٧٫٥٩٨يناير - مارس

٨٫٥٧٠١٧٫٥٩٨إبريل 

٢٠٫١٢٠١٧٫٥٩٨مايو -يوليو 

الرسوم المتغيرة  (بيسة/كيلواط ساعة)رسوم السعة (بيسة/كيلواط ساعة) الشهر

١٤٫٣٨٠١٧٫٥٩٨أغسطس - سبتمبر 

٤٫٩١٠١٧٫٥٩٨أكتوبر - ديسمبر 

ريال عماني لكل يوم لكل متر مكعب/يومالتعرفة

التعرفة الثابتة للتزويد بسعة 
٠٫١٧٩تحلية المياه

ا*ياما*وقاتالفترة

من الساعة ٢:٠٠ إلى الساعة ١١:٥٩دون الذروة
كل ا4يامومن الساعة ١٦:٠٠ إلى الساعة ٢١:٥٩

من الساعة ٢٢:٠٠ إلى الساعة ١:٥٩ الذروة الليلية 
كل ا4يامفي اليوم التالي

ا4حد إلى الخميسمن الساعة ١٢:٠٠ إلى الساعة ١٥:٥٩الذروة -  أيام ا*سبوع

الجمعة والسبتمن الساعة ١٢:٠٠ إلى الساعة ١٥:٥٩الذروة -  عطلة نهاية ا*سبوع

الذروة الليليةدون الذروةالشهر
الذروة

عطلة نهاية ا4سبوعأيام ا4سبوع

٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١يناير- مارس

٠٫٠٩١٠٫٠٩١٠٫٠٩١٠٫٠٩١إبريل

٠٫١٠٤٠٫١٣٦٠٫٣٠٥٠٫١٨٢مايو- يونيو

٠٫١٠٤٠٫١٢٨٠٫١٤٩٠٫١٢٠يوليو- أغسطس 

٠٫٠٩١٠٫٠٩١٠٫٠٩١٠٫٠٩١سبتمبر- أكتوبر

٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١نوفمبر- ديسمبر

أ . تعرفة تزويد المياه بالجملة 
للهيئة العامة للمياه:

ريال عماني لكل يوم لكل متر مكعب/يومالتعرفة

التعرفة الثابتة للتزويد بسعة 
٠٫٢٠٨تحلية المياه

ا*ياما*وقاتالفترة

من الساعة ٠٠:٠٠ إلى الساعة ٠٢:٥٩الذروة الليلية - أيام ا*سبوع 
االحد إلى الخميسومن الساعة ٢٠:٠٠ إلى الساعة ٢٣:٥٩

من الساعة ٠٠:٠٠ إلى الساعة ٠٢:٥٩الذروة الليلية - عطلة نهاية ا*سبوع  
الجمعة والسبتومن الساعة ٢٠:٠٠ إلى الساعة ٢٣:٥٩

كل ا4ياممن الساعة ٣:٠٠ إلى الساعة ٠٩:٥٩دون الذروة صباح|

ا4حد إلى الخميسمن الساعة ١٠:٠٠ إلى الساعة ١٥:٥٩الذروة - أيام ا*سبوع

الجمعة والسبتمن الساعة ١٠:٠٠ إلى الساعة ١٥:٥٩الذروة - عطلة نهاية ا*سبوع

كل ا4ياممن الساعة ١٦:٠٠ إلى الساعة ١٩:٥٩دون الذروة بعد الظهر

الشهر
دون الذروة الذروة الليلية

دون الذروة الذروةصباحا
بعد الظهر

عطلة نهاية أيام ا4سبوع
عطلة نهاية أيام ا4سبوعكل ا4ياما4سبوع

كل ا4ياما4سبوع

٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١يناير- مارس

٠٫١٥١٠٫١٢٠٠٫١٠٠٠٫١٢٠٠٫١٠٠٠٫١٠٠إبريل

٠٫٢١٥٠٫١٥١٠٫١٣٥٠٫٢٠٣٠٫١٢٧٠٫١٣١مايو- يونيو

٠٫٠٩٢٠٫٠٨٤٠٫٠٨٢٠٫٠٨٢٠٫٠٨٢٠٫٠٨٢يوليو- أغسطس 

٠٫١٠٤٠٫٠٩٢٠٫٠٨٤٠٫٠٩٢٠٫٠٩٢٠٫٠٩٢سبتمبر- أكتوبر

٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١نوفمبر- ديسمبر

ب . تعرفة تزويد المياه بالجملة 
لنظام كهرباء ظفار:

المصدر: نشرة تعرفة تزويد المياه بالجملة الصادرة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لعام ٢٠٢١م  



٦٠

رسوم استخدام شبكة نقل الكهرباء 

رســوم اســتخدام شــبكة نقــل الكهربــاء تمثــل رســوم الطلــب بنــاًء علــى مســاهمة المشــتركين فــي متوســط ذروة الطلــب علــى نظــام شــبكة النقــل والمعــروف أيًضــا باســم الطلــب ا4قصى 
علــى نظــام النقــل («MTSD»)، ويتــم حســابه كمتوســط ثــالث مــرات يكــون خاللهــا الطلــب علــى النظــام فــي أعلــى مســتوياته (ثــالث مــرات لـــمدة ٢١ يوًمــا على ا4قــل كًال علــى حده).

متوسط الطلب ا4قصى لنظام النقل = المرة (١) + المرة (٢) + المرة (٣)تعرفة استخدام شبكة النقل لعام ٢٠٢١م (Tt) : ١٦٫٦٣٠. ريال عماني/ ميجاواط

رسوم استخدام شبكة التوزيع 

رســوم اســتخدام شــبكة التوزيــع هــي رســوم طاقــة ُتطبــق علــى كل مشــترك موصــول بشــبكة التوزيــع. يتــم فــرض الرســوم بنــاًء علــى كل مســتوى متصــل بالشــبكة؛ تتكــون مســتويات 
شــبكة عمــان ممــا يلــي:

رسوم التوزيع المطبقة لعام ٢٠٢١م هي كما يلي

فئة المشتركين

مستخدم الشبكة
المستوى ا4ول

جهد 33 كيلو فولت

مستخدم الشبكة
المستوى الثاني

جهد 11 كيلو فولت

مستخدم الشبكة
المستوى الثالث

جهد 0.415 كيلو فولت

4 بيسة/كيلواط ساعة

5 بيسة/كيلواط ساعة

11 بيسة/كيلواط ساعة 

1

2

3

رسوم الطاقة

ُتطّبق التعرفة المتعلقة باستخدام شبكة نقل الكهرباء على متوسط استهالك المشتركين على مدى ثالثة ساعات لمرات الطلب ا4قصى على شبكة النقل. 

٣
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تعــد مبــادرة إعــادة توجيــه الدعــم الحكومــي لقطاعي الكهربــاء والميــاه إحدى 
مبــادرات خطــة التــوازن المالــي التــي أقرتهــا الحكومــة أســوة بباقــي الــدول 
التــي قامــت بتغييــر آليــة تقديــم الدعــم الحاليــة القائمــة علــى دعــم التعرفــة 
ــات  ــة لفئ ــغ المالي ــه المبال ــى توجي ــد عل ــدة تعتم ــة جدي ــى آلي ــات إل ــع الفئ لجمي
محــددة فــي المجتمــع. حيــث قامــت الهيئــة وبالتنســيق مــع شــركات الكهربــاء 
با^شــراف علــى تنفيــذ التعرفــات الجديــدة المعتمــدة علــى فئــات المشــتركين 

والحــرص علــى شــفافية تطبيقهــا. 

وقد أقرت الحكومة هذه المبادرة تحقيقا ل|هداف اzتية: 

تعزيز مفهوم العدالة االجتماعية واالنسجام مع رؤية عمان ٢٠٤٠. 

تحقيق االستدامة المالية . 

تعزيز ثقافة ترشيد االستهالك ورفع كفاءة ا^نفاق الحكومي. 

تشــجيع اســتخدام بدائــل أخــرى للطاقــة كالطاقــة الشمســية وتقليــل  
االعتمــاد علــى الغــاز والتلــوث الناتــج عنــه.

تشــجيع االســتثمارات مــن قبــل القطــاع الخــاص وتعزيــز المنافســة بيــن  
المســتثمرين ممــا يســهم فــي تطويــر وتحســين الخدمــات المقدمــة. 

وقــد اعتمــد مجلــس الــوزراء الموقــر خــالل العــام ٢٠٢٠م اzليــة الجديــدة ^عــادة 
توجيــه الدعــم المالــي الحكومــي للفئــات المســتحقة مــن مســتفيدي خدمــات 
الكهربــاء والميــاه، والتــي ترتكــز علــى إعــادة تصنيــف فئــات المشــتركين، واعتمــاد 
هيكلــة التعرفــة، وتعزيــز منظومــة الحمايــة االجتماعيــة. كمــا اعتمــدت المبــادرة 
علــى منهجيــة التــدرج عنــد رفــع الدعــم عــن تعرفــة الخدمــات إبتــداًء مــن 
ــون  ــن يمتلك ــون مم ــتمر العماني ــث سيس ــام ٢٠٢٥م ،  بحي ــى الع ــر ٢٠٢١م حت يناي

حســابين أو أقــل فــي االســتفادة مــن الدعــم الحكومــي لغايــة عــام ٢٠٢٥م: 

 نظام الدعم الوطني للكهرباء والمياه 

ــادة  ــن إع ــة ع ــة المترتب ــاء المالي ــراء ا4عب ــر ج ــة للتأث ــر عرض ــن ا4كث ــة للمواطني ــر الحماي ــل توفي ــن أج وم
توجيــه الدعــم الحكومــي، قامــت الحكومــة بتطويــر منصــة نظــام الدعــم الوطنــي لتقديــم الدعــم 
الحكومــي ا^ضافــي ل|ســر المســتحقة والتــي تســتوفي معاييــر محــددة للحــد مــن آثــار إعــادة توجيــه 
ــم  ــام الدع ــة نظ ــل لجن ــن قب ــا م ــراف عليه ــم ا^ش ــاه ، ويت ــاء والمي ــات الكهرب ــة خدم ــم لتعرف الدع

الوطنــي (المعروفــة ســابقا بلجنــة تحديــد أســعار الوقــود). 

وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه تــم وضــع معياريــن وهمــا الدخــل وعدد أفــراد ا4ســرة المعيشــية 
عنــد تحديــد شــروط االســتحقاق للدعــم الحكومــي ا^ضافــي، بحيــث ســتختلف عتبــة الدخــل الالئــق 
ــوازن بيــن حجــم  ل|ســرة المعيشــية حســب عــدد أفــراد ا4ســرة بمــا يضمــن تحقيــق مســتوى مــن الت

ا4ســرة وحجــم اســتهالكها للطاقــة والميــاه: 

الدخل وعدد أفراد ا4سرة المعيشية

إعادة توجيه الدعم الحكومي لقطاعي  
الكهرباء والمياه

أهلية االستحقاقالدخل الشهري ل�سرة (بالريال الُعماني)عدد أفراد ا*سرة

مشمول٥٠٠ أو أقلمهما كان العدد

مشمول٧٥٠ أو أقلخمسة أفراد أو أكثر

مشمول١٠٠٠ أو أقلسبعة أفراد أو أكثر

مشمول١٢٥٠ أو أقلتسعة أفراد أو أكثر

غير مشمولأكثر من ١٢٥٠مهما كان العدد

٢٠٢١              ٢٠٢٢            ٢٠٢٣             ٢٠٢٤             ٢٠٢٥

تعرفة غير مدعومة

تعرفة غير مدعومة

تعرفة غير مدعومة

تعرفة غير مدعومة

تعرفة غير مدعومة

توجيه الدعم لفئات محددة ضمن نظام الدعم الوطني

تعرفة غير مدعومة

كبار المستهلكين
(كهرباء)

العمانيين حسابين 
أو أقل

الغير سكني

غير العمانيين 
والحسابات الزائدة عن 

حسابين للعمانين

زيادة تعرفة الكهرباء تدريجيا

زيادة تعرفة المياه تدريجيا

زيادة تعرفة المياه تدريجيا

زيادة تعرفة الكهرباء تدريجيا

زيادة تعرفة الكهرباء تدريجيا





الفصل الرابع:
التنظيم
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تقديــم االستشــارات واzراء القانونيـــة لرئيــس الهيئــة ومجلــس ا4دارة ولجميــع 
دوائــر الهيئــة لضمــــان التــــزام جميــــع أعمــال وقـــرارات الهيئـــة بمتطلبـــات قانـــون 
تنظيــم وتخصيــص قطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه الصــادر بالمرســوم 
الســلطاني رقــم 2004/78 (قانــون القطــاع) وبأحــكام القوانيـــن وا4نظمــة ا4خــرى 
الســارية. كمــا أنهــا مســؤولة عــن المحافظــة علــى قنــوات ا^تصــال مــع الجهــات 
وضمــان  التنظيميــة  المســائل  بشــأن  ا4خــرى  المختصــة  والهيئــات  الحكوميــة 

ــة. ــات المطلوب ــع المعلوم ــى جمي ــول عل الحص

طلبات الترخيص 

منحــت الهيئــة رخصــة توليــد الكهربــاء بالطاقــة المتجــددة (الطاقــة الشمســية) لمــدة . ١
٢٥ ســنة لشــركة أميــن للطاقــة المتجــددة (ش.م.م.ع) باعتبارهــا شــركة مرخــص لهــا 
للقيــام بنشــاط توليــد الكهربــاء مــن منشــآتها ا^نتاجيــة الواقعــة فــي محافظــة ظفــار 
ــن  ــراؤها م ــيتم ش ــي س ــاواط، والت ــة ميج ــغ (١٠٠) مائ ــة تبل ــعة إنتاجي ــليم) بس ــة ش (والي
قبــل شــركة تنميــة نفــط ُعمــان، وتكــون الرخصــة نافــذة اعتبــاًرا مــن تاريــخ ٣٠ ينايــر ٢٠٢٠ م. 

ــرة للطاقــة والتحليــة ش.م.ع.م . ٢ ــاء لشــركة الغب منحــت الهيئــة رخصــة توليــد الكهرب
ــة  ــركة الُعماني ــة الش ــة حاج ــك لتلبي ــح؛ وذل ــة من ــغيل وإدارة محط ــي تش ــتمر ف لتس
ــاًرا  ــذة اعتب ــة ناف ــون الرخص ــاعدة، وتك ــات المس ــم الخدم ــي تقدي ــاء ف ــل الكهرب لنق

ــو ٢٠٢٠م. ــخ  ٨  يوني ــن تاري م

قامــت الهيئــة بمراجعــة جميــع المســتندات المقدمــة مــن قبــل شــركة شــمس . ٣
الظاهــرة ش.م.ع.م فــي طلــب الترخيــص لرخصــة توليــد الكهربــاء بالطاقــة المتجــددة 
(الطاقــة الشمســية)؛ وذلــك للقيــام بنشــاط توليــد الكهربــاء مــن منشــآتها ا^نتاجيــة 
الواقعــة فــي محافظــة الظاهــرة (واليــة عبــري) بســعة إنتاجيــة تبلــغ (٥٠٠) خمســمائة 
ميجــاواط، والتــي ســيتم شــراؤها مــن قبــل الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

ش.م.ع.م.

تعديالت في الرخص وتجديد بعض ا^عفاءات: 

١- قامت الهيئة بتجديد بعض ا^عفاءات بذات الشروط وا4حكام الممنوحه لكل من:

شركة صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات ش.م.م. 

شركة إسمنت ُعمان ش.م.ع.ع. 

الشركة الُعمانية الهندية للسماد ش.م.ع.م. 

شركة تنمية نفط ُعمان ش.م.م. 

الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م. 

شركة منتجعات بر الجصة ش.م.م. 

الجوانب القانونية والتنظيمية  

نوعية الرخص الممنوحة للشركات المرخص لها  وفق� ل|نشطة الخاضعة للتنظيم  

الرخصنوع الرخصة

١٣رخصة توليد الكهرباء

٤رخصة توليد  الكهرباء مع التحلية

٦رخصة تحلية مياه ذات طبيعة خاصة

١رخصة نقل الكهرباء وتشغيل نظام التحكم المركزي   

٤ رخصة توزيع وتزويد الكهرباء  

١الرخصة الممنوحة لشركة كهرباء المناطق الريفية

١الرخصة الممنوحة لشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

٣٠ رخصة
حتى 

نهاية عام 
٢٠٢٠م

١٤ إعفاء
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الخاضعــة  أنشــطتهم  بممارســة  باالســتمرار  أعــاله  المذكــورة  للشــركات  للســماح 
ــدد  ــد م ــيتم تمدي ــة، وس ــبكاتهم الكهربائي ــة وش ــآتهم ا^نتاجي ــن منش ــم م للتنظي

ا^عفــاءات لمــدة (١٥) خمســة عشــر  عامــا مــن تاريــخ ١٠ مايــو ٢٠٢٠م.

انكربوريتــد  ُعمــان  أوكســيدنتال  لشــركة  الممنــوح  ا^عفــاء  بتجديــد  الهيئــة  قامــت   -٢
بالشــروط ذاتهــا للقيــام بنشــاط خاضــع للتنظيــم مــن منشــآتها ا^نتاجيــة وشــبكاتها 
ــا مــن تاريــخ ١٠  الكهربائيــة، وســيتم تمديــد مــدة ا^عفــاء لمــدة (١٥) خمســة عشــر عاًم

ديســمبر ٢٠٢٠م.

ــوق  ــذ الس ــيس وتنفي ــة بتأس ــدة متعلق ــروط جدي ــة ش ــل وإضاف ــة بتعدي ــت الهيئ ٣- قام
والميــاه (ش.م.ع.م)  الطاقــة  الُعمانيــة لشــراء  الشــركة  مــن:  كٍل  لرخــص  الفوريــة 
والشــركة الُعمانيــة لنقــل الكهربــاء (ش.م.ع.م). وتســري التعديــالت اعتبــاًرا مــن ٢٠ ينايــر 

٢٠٢٠م.

٤- قامــت الهيئــة بتعديــل رخصــة شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة ش.م.ع.م الــوارد فــي 
ــة  ــؤوليات التنظيمي ــة المس ــى إحال ــص عل ــذي ين ــة» وال ــة المرخص ــق ١ - المنطق «الملح
فــي منطقــة الدقــم إلــى هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم. ويســري 

ــامية.  ــر الس ــذا ل|وام ــك تنفي ــر  ٢٠٢٠م وذل ــن يناي ــن ا4ول م ــاًرا م ــل اعتب التعدي

إبطال الرخص: 

ــة ش.ع.م.ع  ــدة للطاق ــركة المتح ــة لش ــاء الممنوح ــد الكهرب ــة تولي ــة رخص ــت الهيئ      ألغ
ــركة  ــى ش ــول إل ــة التح ــي مرحل ــروع ف ــح المش ــة، وأصب ــراء الطاق ــد ش ــاء عق ــبب انته بس
الشــركة  حاجــة  لتلبيــة  وذلــك  منــح؛  محطــة  وإدارة  تشــغيل  فــي  لتســتمر  حكوميــة 
ــرار  ــدار ق ــع إص ــن المتوق ــاعدة، وم ــات المس ــم الخدم ــي تقدي ــاء ف ــل الكهرب ــة لنق الُعماني

إلغــاء الرخصــة بدايــة الســنة ٢٠٢١م.

الموافقة على التصرف في ا4صول أو نقلها - المادة رقم: (١٠٦) : 

ــب  ــا) تطل ــص له ــاء (المرخ ــل الكهرب ــة لنق ــركة الُعماني ــن الش ــات م ــتالم مخاطب اس  .١
فيهــا موافقــة الهيئــة علــى التصــرف فــي ا4صــول مثــل الســيارات القديمــة، وقامــت 
الدائــرة بمراجعــة الخطــاب مــع مرفقاتــه بالتنســيق مــع الدوائــر الفنيــة واالقتصاديــة 

ــم. ــى آرائه ــاًء عل ــة بن ــاب الموافق ــدار خط ــم إص ث

ــركة  ــول ش ــى أص ــات عل ــاء ضمان ــى إنش ــة عل ــح الموافق ــة ومن ــة بمراجع ــت الهيئ قام  .٢
شــمس الظاهــرة لتوليــد الكهربــاء (ش.م.ع.م) بنــاء علــى المــادة رقــم: (١٠٦) مــن قانــون 

ــاع. القط

قامــت الهيئــة بإصــدار توجيهــات حــول عمليــة نقــل أصــول محطــات الميــاه غيــر   .٣
المرتبطــة بإنتــاج الكهربــاء التابعــة لشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة إلــى الهيئــة 

(ديــم). للميــاه  العامــة 

اللوائح الصادرة  

انتهت الهيئة من صياغة اللوائح اzتية:

الئحــة رعايــة مصالــح مشــتركي خدمــة التزويــد بالكهربــاء. والتــي تــم نشــرها فــي الجريــدة   .١
ــو ٢٠٢٠م. ــخ ٢٦ يولي ــن تاري ــا م ــل به ــم ٢٠٢٠/٤ ويعم ــرار رق ــمية بالق الرس

الئحــة التعرفــة المنعكســة عــن التكلفــة. والتــي تــم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية بالقــرار   .٢
ــر ٢٠٢١م. رقــم ٢٠٢٠/٥ ويعمــل بهــا مــن تاريــخ ٠١  يناي

الئحــة التعرفــة المعتمــدة لتوصيــل الكهربــاء والتزويــد بهــا. والتــي تــم نشــرها فــي الجريدة   .٣
الرســمية بالقــرار رقــم ٢٠٢٠/٦ ويعمــل بهــا مــن تاريــخ ٠١  ينايــر ٢٠٢١م .

تعديــل بعــض أحــكام الئحــة تعرفــة التــزود بالميــاه الصالحــة للشــرب والتــي تــم نشــرها   .٤
فــي الجريــدة الرســميه بالقــرار رقــم ٢٠٢٠/٧ ويعمــل بهــا مــن تاريــخ ٠١ ينايــر ٢٠٢١م.

الدعـاوى القضائيـة 

تمثــل الدائــرة القانونيــة الهيئـــة أمــام المحاكــم العمانيــة (القضــاء العــادي وا^داري) فـــي 
جميـــع الدعـــاوى القضائيـــة التــي تكــون الهيئـــة طرفــا فيهــا بمختلــف درجــات التقاضــي 
(االبتدائــي واالســتئناف و العليــا) وذلــك 4حقيــة طعــن كل ذي مصلحــة فــي قــرار أو إجــراء 

صــادر عــن الهيئــة.
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التمويل وتكاليف التنظيم  

       تســترد الهيئــة جميــع تكاليفهــا مــن خــالل رســوم الرخــص، والتــي تــوزع تكاليــف الهيئــة علــى كل نشــاط خاضــع للتنظيــم علــى أســاس الوقــت الــذي تتوقــع الهيئــة أن تقضيــه فــي 
تنظيــم كل نشــاط. يوضــح الجــدول التالــي الدخــل مــن رســوم الرخــص حســب كل نشــاط خاضــع للتنظيــم وعــدد المرخــص لهــم لــكل نشــاط خــالل الفتــرة: (٢٠١٢ - ٢٠٢١).

رسوم الرخص خالل الفترة ٢٠١٢-٢٠٢١

إجمالي الدخل 
نقل الغازمن رسوم الرخص

التوليد 
(الطاقة 

المتجددة)

لشركة 
الُعمانية 

لشراء الطاقة 
والمياه: 

صاللة

لشركة 
الُعمانية 

لشراء الطاقة 
والمياه: 
المياه 

المرتبطة

لشركة 
الُعمانية 

لشراء الطاقة 
والمياه: 
الكهرباء

أنشطة 
الشركة 
الُعمانية 

لشراء الطاقة 
والمياه

أنشطة 
شركة 
كهرباء 

المناطق 
الريفية

التوزيع 
والتزويد

النقل 
التوليد التحليةوالتحكم

ريال ُعمانيالتوليدوالتحلية

رسوم الرخص٢٫١٠٠٫١٥٨٠٠٣٨٦٫٠٧٤١٤٫١٧٦١٤٥٫٠٧٥٣٨٦٫٠٧٤٢١١٫٢١٦٦٢٠٫٦٧٦٤٢٧٫٧٨٥٢٤١٫٣٥٩٢١٣٫٠٤٨
٢٠١٢

عدد الرخص١٧١١٣١٥٦

رسوم الرخص٢٫١٣٣٫٣٦٧٠٠٠٢٨٫٣٥٣١٥١٫٣٨١١٧٩٫٧٣٣٢١١٫٢١٦٧٧٧٫٩١٤٤١٠٫٦٧٤٢٤١٫٣٥٩٣١٢٫٤٧٠
٢٠١٣

عدد الرخص٢٠١١٤١٥٨

رسوم الرخص٣٫٠٠٨٫٩٤٩٠٢٫٠٠٠٠٥٦٫٧٠٥٢٢٧٫٠٧١٢٨٣٫٧٧٦٣٠٦٫٢٦٣١٫١٢٧٫٩٧٥٥٩٥٫٤٧٧٣٣٤٫١١٧٣٥٩٫٣٤١
٢٠١٤

عدد الرخص٢١١١١٤١٥٨

رسوم الرخص٣٫٢٩٢٫٤٠٧٠٢٫٠٠٠٠٨٤٫٢٨٦٢٧٢٫٦١١٣٥٦٫٨٩٧٣٣١٫٨٧٥٩٠٨٫٧٠٤٨٤٨٫١٢٤٤١٧٫٣١٦٤٢٧٫٤٩١
٢٠١٥

عدد الرخص٢١١١١٤١٥٨

رسوم الرخص٢٫٧٣٦٫١٦١٠٢٫٠٠٠٠٧٠٫٠٤٦٢٢٦٫٥٥٤٢٩٦٫٦٠٠٢٧٥٫٨٠٥٨٥٥٫٨٧٢٥٥٣٫٧٩٩٣٦٦٫٠٤٥٣٨٦٫٠٤٠
٢٠١٦

عدد الرخص٢١١١١٤١٥٨

رسوم الرخص٣٫٦٦٤٫٤٣٧٠٢٫٠٠٠٠٧٣٫٢٨٩٣٣٧٫١٢٨٤١٠٫٤١٧٤٧٠٫٥١٤١٫٣٨٢٫٢٢٦٥٣٩٫٤٠٥٧٠٫٣٥٧٣٧٥٫٨٢٢٤١٣٫٦٩٦
٢٠١٧

عدد الرخص٢٤١١١٤١٣٥٨

رسوم الرخص٤٫٩٤٩٫٧٦٧٠٢٫٠٠٠٠٩٨٫٩٩٥٦٨٣٫٠٦٧٧٨٢٫٠٦٣٦٣٥٫٥٥٠١٫٥٩٣٫٨٢٤٩١٠٫٧٥٧١١٢٫٦٣٦٤١٦٫٥٦٠٤٩٦٫٣٧٧
٢٠١٨

عدد الرخص٢٦١١١٤١٤٥٩

رسوم الرخص٤٫٨٨٠٫٨٦٨٠٢٫٠٠٠٠٩٧٫٦١٧٦٧٣٫٥٦٠٧٧١٫١٧٧٧١٦٫٥١١١٫٥٧١٫٦٤٠٦٧٣٫٥٦٠١٢٤٫٩٥٠٤٢٣٫٦٤٣٥٩٧٫٣٨٦
٢٠١٩

عدد الرخص٢٨١١١٤١٥٥١٠

رسوم الرخص٥٫٣٧٣٫٥١٤٠٢٫٠٠٠٠٩٩٫٤٧٠٦٨٦٫٣٤٥٧٨٥٫٨١٥٩٤٧٫٣٨١١٫٩٢١٫٤٧٢٥٤٩٫٠٧٦١٥٢٫٧٨٦٣٦٢٫٧٥١٦٥٢٫٢٣٣
٢٠٢٠

عدد الرخص٢٨١١١٤١٦٤١٠

رسوم الرخص٥٫٩٦١٫٤١٢٣٥٧٫٦٨٥٤٫٠٠٠٠٨٩٫٤٢١٧٨٦٫٩٠٦٨٧٦٫٣٢٨٩٨٠٫٠٥٦١٫٩٩٣٫٤٩٦٥٧٧٫٠٦٥١٣٩٫٤٩٧٣٦١٫٦٥٢٦٧١٫٦٣٤
٢٠٢١

عدد الرخص٣٠١٢١١٤١٦٤١٠



٦٧ التقرير السنوي 2020م

     تعكــس التغيــرات فــي رســوم الرخــص عاًمــا بعــد عــام المجــال المتغيــر للعمــل التنظيمــي مــع تطــور ســوق قطــاع الكهربــاء والميــاه، كانــت تكاليــف تنظيــم قطــاع الكهربــاء والميــاه 
المرتبطــة فــي عــام ٢٠٢٠م حوالــي ٤٫٥٠٠ ريــال ُعمانــي لــكل حســاب مشــترك، أي حوالــي مــا يزيــد عــن ُعشــر بيســة واحــدة لــكل كيلواط/ســاعة تــم تزويــده، وحوالــي ٠٫٢٥ ٪ أقــل مــن إجمالــي 

مبيعــات القطــاع الكهربــاء والميــاه، وهــي معاييــر تعتقــد الهيئــة بأنهــا تضاهــي بشــكل إيجابــي المعاييــر العالميــة لتكاليــف التنظيــم.

ــرق،  ــن الط ــدد م ــالمة بع ــة والس ــة الصح ــي بأهمي ــادة الوع ــا لزي ــة جهوده ــت الهيئ واصل
ــي: ــا يل ــا م ــن بينه ــاع، م ــون القط ــا لقان ــا وفًق ــار واجباته ــي إط ــك ف وذل

ــاء   ــركة كهرب ــاء وش ــع الكهرب ــركات توزي ــل لش ــتمرارية العم ــة اس ــة خط ــت الهيئ تابع
ــد   ــا (كوفي ــة كرون ــالل جائح ــاء خ ــل الكهرب ــة لنق ــركة الُعماني ــة والش ــق الريفي المناط

ــات. ــراءات وتعليم ــن  إج ــا م ــق به ــا يتعل -١٩) وم

إجراء تدقيق بيئي لشركات التوزيع والشركة الُعمانية لنقل الكهرباء. 

متابعــة تنفيــذ التوصيــات الخاصــة بتدقيــق الصحــة والســالمة للشــركة الُعمانيــة لنقــل  
الكهربــاء وشــركة ظفــار للطاقــة.  

الصحة و السالمة و البيئة  

الهيئــة بشــأن   الصــادرة عــن  متابعــة تنفيــذ شــركات توزيــع الكهربــاء للتوجيهــات 
الخطيــرة. الكهربائيــة  التوصيــالت 

الحوادث المميتة 

علــى الرغــم مــن الجهــود المســتمرة لتحســين الســالمة فــي قطــاع الكهربــاء؛ إال أنــه مــن 
ــن  ــالغ ع ــم ا^ب ــث ت ــة، حي ــوادث المميت ــن الح ــدًدا م ــهد ع ــاء ش ــف أن قطــاع الكهرب المؤس

أربــع وفيــات فــي عــام ٢٠٢٠م.

الحادثالمرخص لهالموقعالتاريخ

طريق هيماء - ٠٥ فبراير ٢٠٢٠م
ثمريت

مقاول فرعي - شركة أمين 
للطاقة المتجددة التابعة 

لشركة تنمية نفط ُعمان

 اصطــدم الســائق بجمــل فــي طريــق هيمــا - ثمريــت الرئيــس فــي حوالــي الســاعة (١٨:٣٠) حيــث كانــت الشــاحنة تقــل ٥ ركاب 
وســائق، توفــي خــالل االصطــدام  راكبــان علــى الفــور وأصيــب الســائق بكســور، كمــا أصيــب ثالثــة آخــرون بجــروح طفيفــة.

مقاول فرعي -ينقل٣٠ يونيو ٢٠٢٠م
 Swiss Boring (Ibri IPP)

 China)والــذي بــدوره هــو المقــاول الفرعــي لشــركة ( Swiss Boring ) تــم العثــور علــى أحــد عمــال المقــاول الفرعــي لشــركة
Huadong) مفارًقــا الحيــاة (معلًقــا علــى مقطــورة) مــن قبــل شــرطة ُعمــان الســلطانية، وذلــك خــارج الموقــع علــى ُبعــد ٨ كــم 

مــن موقــع البنــاء الخــاص بالمقــاول.

شركة كهرباء مزون بركاء٥ ديسمبر ٢٠٢٠م

فــي الخامــس مــن ديســمبر ٢٠٢٠م الســاعة (١٩:٠٠) فــي بــركاء - الصلــة  المســت طفلــة تدعــى ريمــا - ٤ ســنوات - ســلكا موصــال 
بالكهربــاء،  وأصيبــت بصدمــة كهربائيــة أدت إلــى وفاتهــا. تلقــت الهيئــة تقريــر التحقيــق مــن شــركة كهربــاء مــزون.

تواصلت الهيئة مع شركة كهرباء مزون  للحصول على التفاصيل الكاملة للحادث.
وقد تبين من خالل التحقيق أنه لم يتم تركيب نظام حماية إنارة الشارع بشكل صحيح.

أصــدرت الهيئــة رســائل لمحافظــي الدولــة لمتابعــة تنفيــذ التوجيهــات الصــادرة عنها ســابًقا فيمــا يخــص التوصيــالت الكهربائية 
الخطيرة. 



٦٨

التنظيم الفني في الهيئة 

ــا  ــة، بم ــراءات التنظيمي ــن ا^ج ــعة م ــة واس ــة مجموع ــؤولية مراجع ــة بمس ــع الهيئ      تتمت
فــي ذلــك الموافقــة علــى المعاييــر الفنيــة، ومراقبــة االمتثــال لقوانيــن القطــاع، ومعاييــر 
التخطيــط والتشــغيل والمواصفــات الكهربائيــة الُعمانيــة. وتتمثــل مشــاركة الهيئــة بشــكل 
ــد  ــة قواع ــي مراجع ــن مجلس ــالمة ضم ــة والس ــة والصح ــات الفني ــي التحقيق ــي ف أساس

ــبكة. ــد الش ــة قواع ــع ومراجع التوزي

ــا  ــا وغاياته ــى أهدافه ــول إل ــادرات للوص ــال والمب ــن ا4عم ــد م ــي العدي ــة ف ــاركت الهيئ ش
ــك: ــي ذل ــا ف ــام ٢٠٢٠م بم ــي ع ف

ــق . ١ ــركة المناط ــاء وش ــع الكهرب ــركات توزي ــام ٢٠٢٠م لش ــدرات لع ــات الق ــة بيان مراجع
ــاء. ــل الكهرب ــة لنق ــركة الُعماني ــة والش الريفي

متابعــة ضمــان تنفيــذ توصيــات تدقيقــات الصحــة والســالمة متابعــًة كاملــًة؛ لضمــان . ٢
تنفيــذ توصيــات تدقيقــات الصحــة والســالمة لـــشركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء، 
وشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة لعــام ٢٠١٥م، وشــركة كهربــاء مــزون، وشــركة 
ــراء  ــة لش ــركة الُعماني ــات والش ــذ التوصي ــم تنفي ــا ت ــام ٢٠١٦م، كم ــان لع ــاء مج كهرب
ــام  ــة لع ــار للطاق ــركة ظف ــاء وش ــل الكهرب ــة لنق ــركة الُعماني ــاه والش ــة والمي الطاق

٢٠١٨م.

ــركة . ٣ ــاء وش ــع الكهرب ــركات توزي ــن ش ــكل م ــبكة ل ــرات أداء الش ــق لمؤش ــراء تدقي إج
ــاء. ــل الكهرب ــة لنق ــركة الُعماني ــة والش ــق الريفي المناط

  اســتكمال التدقيــق فــي التحكــم وا^رســال للشــركة الُعمانيــة لنقــل الكهربــاء الــذي . ٤
تــم البــدء فيــه عــام ٢٠١٩م. 

 المشــاركة فــي حملــة التوعيــة بالصحــة والســالمة  لعامــة الجمهــور بشــأن المخاطــر . ٥
المحتملــة لمبــردات الميــاه ســيئة الصيانــة.

مراجعة تقارير ا4من السيبراني السنوية  للمرخص لهم .  . ٦

ــاء . ٧ ــع الكهرب ــركات توزي ــرة لش ــوادث الخطي ــن الح ــالغ ع ــة ا^ب ــى آلي ــق عل ــراء تدقي إج

وشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة.

مراجعة متطلبات  ا4من السيبراني للعدادات الذكية.. ٨

إجــراء التدقيــق الفنــي zليــة التحكــم فــي ا4ســعار لشــركات توزيــع الكهربــاء وشــركة . ٩
المناطــق الريفيــة. 

 مراجعــة مســتوى تقــدم المرخــص لهــم بالتوزيــع فــي الشــبكة الرئيســة المرتبطــة . ١٠
فيمــا يتعلــق بامتثــال شــبكاتهم لمعاييــر أمــان نظــام التوزيــع؛ مــن أجــل تقييــم 

ــة. ــات الناتج ــد العقوب ــال وتحدي ــدم االمتث ــتوى ع مس

مراجعــة وتقييــم مســتوى عــدم االمتثــال مــن قبــل الشــركة الُعمانيــة لنقــل الكهربــاء . ١١
فيمــا يتعلــق بأدائهــا zليــة تحفيــز ا^رســال وتحديــد العقوبــات المرتبطــة بهــا.

مقابــل . ١٢ الكهربــاء   توزيــع  لمرخصــي  ا^عفــاء  وطلبــات  الطــوارئ  خطــط  مراجعــة 
التوزيــع. نظــام  أمــن  لمعاييــر  االمتثــال  متطلبــات 

مراجعة االشتراطات الفنية لطلبات الرخص وا^عفاءات للحصول على الرخصة. . ١٣

إجــراء التقييــم الفنــي المتعلــق بزيــادة دورة التوليــد فــي نظــام الشــبكة الرئيســة . ١٤
المرتبطــة.

تدقيق التحكم وا^رسال للشركة الُعمانية لنقل الكهرباء 

     أكملــت الهيئــة فــي عــام ٢٠٢٠م التدقيــق الــالزم للتحكــم وا^رســال للشــركة الُعمانيــة 
ــركة  ــطة الش ــال أنش ــدى امتث ــد م ــو تحدي ــق ه ــدف التدقي ــث كان ه ــاء، حي ــل الكهرب لنق
الُعمانيــة لنقــل الكهربــاء والجدولــة مــع قانــون القطــاع، وترخيــص نقــل وتوزيــع الكهربــاء، 
ــات  ــن اتفاقي ــة ضم ــة ذات الصل ــغيلية التعاقدي ــات التش ــع االلتزام ــبكة، وجمي ــود الش وك

ــة. ــراء الطاق ش

حــدد التدقيــق المجــاالت التــي تتطلــب التحســينات، حيــث ترجمــت هــذه التحســينات إلــى 
ــة  ــركة الُعماني ــع الش ــراءات م ــك ا^ج ــق تل ــة تطبي ــتتابع الهيئ ــث س ــة؛ حي ــراءات واضح إج

ــال.  ــة وا^رس ــد الجدول ــص وقواع ــروط الترخي ــا لش ــان امتثاله ــاء لضم ــل الكهرب لنق
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ــر لنظــام ا4مــن الســيبراني للعــدادات   ــر الئحــة تنظيميــة جديــدة ومعايي تطوي
ــة  الكهربائي

     فــي أكتوبــر ٢٠٢٠م عينــت الهيئــة الشــركة االستشــارية (  PA Consultancy)  لتطويــر 
الئحــة تنظيميــة جديــدة ومعاييــر لنظــام  ا4مــن الســيبراني للعــدادات الكهربائيــة، حيــث 
بــدأ نطــاق العمــل مــن خــالل مراجعــة أفضــل الممارســات الدوليةالمطبقــة لمعاييــر / لوائــح 
ا4مــن الســيبراني لنظــام وأجهــزة العــدادات الكهربائيــة، ثــم تقييــم سياســات وإجــراءات 
المرخــص لهــم؛ لضمــان أمــن أجهــزة العــدادات الكهربائيــة وتقييــم التكويــن ا4منــي 
لنظــام الفوتــرة للمســتخدم النهائــي فــي شــبكات التوزيــع، بعــد ذلــك، إعــداد لوائــح 
ــة  ــات لحماي ــن المتطلب ــى م ــد أدن ــع ح ــان بوض ــلطنة ُعم ــبة لس ــدة مناس ــة  جدي تنظيمي
نظــام الفوتــرة والمعــدات مــن الهجمــات ا^لكترونيــة، أخيــًرا، إجــراء تقييــم تكلفــة تنفيــذ 
متطلبــات ا4مــن الســيبراني لنظــام الفوتــرة بما فــي ذلك تحليــل التكلفــة والمزايــا للخيارات 
المختلفــة فــي اللوائــح الجديــدة مــن أجــل اقتــراح لوائــح جديــدة مناســبة لســلطنة ُعمــان. 
ــرة الذكيــة  ســتحدد الالئحــة الجديــدة الحــد ا4دنــى مــن المتطلبــات لحمايــة نظــام الفوت

مــن الهجمــات ا^لكترونيــة، حيــث ســيتم  االنتهــاء مــن العمــل فــي عــام ٢٠٢١م.

التدقيق البيئي لشركات توزيع الكهرباء والشركة الُعمانية لنقل الكهرباء  

     فــي عــام ٢٠٢٠م ، هدفــت الهيئــة إلــى اســتكمال التدقيــق البيئي لخمس شــركات مرخص 
لهــا خــالل الفتــرة الزمنيــة المحــددة  للتدقيــق، إال أنــه بســبب الظــروف الناجمــة عــن تفشــي 
ــر  ــة  zخ ــارات الميداني ــاء الزي ــن إنه ــة م ــن  الهيئ ــم تتمك ــد - ١٩) ل ــا (كوفي ــروس كورون في
ــارات  ــل الزي ــة بتأجي ــت الهيئ ــبب قام ــذا الس ــة؛ وله ــارات الميداني ــي الزي ــة ف ــركة مجدول ش
الميدانيــة لشــركة مــزون للكهربــاء، وعلــى صعيــد آخــر فقــد تــم اســتكمال التدقيــق 4ربــع 

شــركات مــن المرخــص لهــم  خــالل عــام ٢٠٢٠م، إْذ أجريــت المراجعــة علــى مــا يلــي:

امتثــال المرخــص لــه ل¬لتزامــات القانونيــة المتعلقــة بقانــون البيئــة والمعاييــر البيئيــة . ١
الســارية فــي ســلطنة ُعمــان؛

للقوانيــن . ٢ االمتثــال  لتحقيــق  البيئيــة  للجوانــب  لهــم  المرخــص  إدارة  آليــة  تقييــم   
الصلــة. ذات  والمعاييــر 

ــي  ــاالت الت ــا المج ــن أيًض ــدة ولك ــة الجي ــاالت الممارس ــض مج ــة بع ــددت المراجع ــد ح وق
يمكــن إدخــال تحســينات عليهــا، وســتواصل الهيئــة متابعــة المرخــص لهــم للتأكــد مــن 
تنفيــذ التوصيــات وااللتــزام باللوائــح البيئيــة، وفــي خطــوة إضافيــة أصــدرت الهيئــة الدليــل 
ــرات  ــة (مؤش ــر بيئي ــداف وتدابي ــن  أه ــون م ــذي يتك ــاع ال ــركات القط ــي لش ــادي البيئ ا^رش
ــرات  ــذ مؤش ــة تنفي ــول كيفي ــح ح ــا نصائ ــادي أيًض ــل ا^رش ــّدم الدلي ــا ق ــة) كم ا4داء الرئيس

ا4داء الرئيســة.

التدقيــق الفنــي zليــة التحكــم فــي ا4ســعار لشــركات توزيــع الكهربــاء وشــركة  
ــق الريفية.  المناط

     بــدأت الدائــرة الفنيــة فــي مراجعتهــا الفنيــة zليــة التحكــم فــي ا4ســعار، وهــي عبــارة عــن 
ــم  ــة التحك ــات آلي ــتخدامهم مخصص ــة اس ــم وكيفي ــص له ــي للمرخ ــ|داء الفن ــق ل تدقي
فــي ا4ســعار فــي الجوانــب المختلفــة، والتــي ُتعــد فنيــة بطبيعتهــا مثــل تطويــر المشــاريع 
والتدريــب الفنــي وإدارة ا4صــول... إلــخ ُتســتخدم فــي نتائــج أعمــال التدقيــق؛ للمســاعدة فــي 
ــاء المناطــق الريفيــة، وكذلــك  تحديــد مســتوى النفقــات لشــركات التوزيــع وشــركة كهرب

فهــم التحســينات فــي ا4داء خــالل فتــرة آليــة التحكــم فــي مراجعــة ا4ســعار القادمــة. 

مجلس مراجعة قواعد الشبكات 

٢٠٢٠م وتتلخــص  أربــع مــرات خــالل عــام  الشــبكات  اجتمــع مجلــس مراجعــة قواعــد 
التالــي: الشــكل  المراجعــة فــي 

مكان االجتماعبرئاسةتاريخ االجتماعرقم االجتماع

مسقطالشركة الُعمانية لنقل الكهرباء١٠ فبراير ٢٠٢٠م٦٠

افتراضيالشركة الُعمانية لنقل الكهرباء١٥ يونيو ٢٠٢٠م٦١

افتراضيالشركة الُعمانية لنقل الكهرباء٣١ أغسطس ٢٠٢٠م٦٢

افتراضيالشركة الُعمانية لنقل الكهرباء٩ نوفمبر ٢٠٢٠م٦٣
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مجلس مراجعة قواعد التوزيع 

اجتمــع مجلــس مراجعــة قواعــد التوزيــع أربــع مــرات خــالل عــام ٢٠٢٠م ملخصــة فــي 
الشــكل التالــي:

مكان االجتماعبرئاسةتاريخ االجتماعرقم االجتماع

مسقطشركة كهرباء مجان١٢ فبراير ٢٠٢٠م٢٠٢٠/١

افتراضي (على شركة كهرباء مجان٢٣ يونيو ٢٠٢٠م٢٠٢٠/٢
ا^نترنت)

افتراضي (على شركة كهرباء مجان٢٥ أغسطس ٢٠٢٠م٢٠٢٠/٣
ا^نترنت)

افتراضي (على شركة كهرباء مجان١٠ نوفمبر ٢٠٢٠م٢٠٢٠/٤
ا^نترنت)

     واصــل مجلــس مراجعــة قواعــد التوزيــع خــالل عــام ٢٠٢٠م جهــوده لتحســين عمليــات 
وا^جــراءات  العمليــات  تحســين  فــي  واســتمر  والمقاوليــن،  المنتجــات  علــى  الموافقــة 
ــر كفــاءة فــي الموافقــات علــى المنتجــات والمقاوليــن، كمــا واصــل  الداخليــة لتكــون أكث
ــة  ــر فعالي ــون أكث ــه لتك ــه وإجراءات ــين عمليات ــي تحس ــع ف ــد التوزي ــة قواع ــس مراجع مجل
ــطة،  ــرة والمتوس ــركات الصغي ــات الش ــريع عملي ــن، وتس ــات والمقاولي ــاد المنتج ــي اعتم ف
والشــركات التــي تفــي بمتطلبــات التعميــن ومــزودي المنتجــات الُعمانيــة، كمــا اتخــذ 
المجلــس خطــوات اســتباقية لتعزيــز قــدرة الســوق علــى توفيــر ا4لــواح الكهروضوئيــة، 

ــاء. ــاع الكهرب ــي قط ــن ف ــالمة العاملي ــين س وتحس

     وفــي عــام ٢٠٢٠م أصــدر مجلــس مراجعــة قواعــد التوزيــع (١٧) موافقــة لمنتجــات جديدة، 
ــز  ــة لتعزي ــتراتيجية الوطني ــق ا^س ــدا، ووف ــاوال معتم ــا و٥٦ مق ــا ُعماني ــا (١٩) منتج ــن بينه م
نشــر أنظمــة الطاقــة الشمســية؛ اعتمــد المجلــس (٣٣) مــزود أنظمــة الطاقــة الشمســية، 
ــى  ــة إل ــة، با^ضاف ــالمة والبيئ ــة والس ــال الصح ــي مج ــدة ف ــة واح ــى دورة تدريبي ــق عل وواف
ذلــك، واصــل المجلــس تقييــم واعتمــاد مهندســي الحمايــة، حيــث تــم ترخيــص (٥٤) 
مهنــدس حمايــة مــن المعتمديــن الذيــن يعملــون للمقاوليــن واالستشــاريين بحلــول نهايــة 

عــام ٢٠٢٠م بينهــم (٤٢) مهندســا مــن شــركات التوزيــع.

   

رعاية المشتركين: 

  هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة هــي الجهــة المســؤولة عــن حمايــة وتعزيــز مصالــح 
مشــتركي الكهربــاء، حيــث تقــوم الهيئــة بهــذه المهــام مــن خــالل الفصــل فــي الشــكاوى 
ومراقبــة وضمــان أداء المرخــص لهــم بالتوزيــع والتزويــد اللتزامــات الرخــص المتعلقــة 
ــة  ــر الخدم ــي ومعايي ــي والتنظيم ــار القانون ــتركين با^ط ــي المش ــز وع ــتركين، وتعزي بالمش

ــتحقونها. ــي يس الت

في عام ٢٠٢٠م، وقد قامت الهيئة بما يلي:

ــرات . ١ ــن مؤش ــدد م ــن ع ــد ضم ــع والتزوي ــم بالتوزي ــص له ــة أداء المرخ ــة مراقب مواصل
ا4داء الرئيســة، وفًقــا لخطــة حوافــز خدمــة المشــتركين للفتــرة (٢٠١٨-٢٠٢١م).

اعتمــاد منهجيــة تدقيــق موحــدة الســتخدامها مــن قبــل جميــع المرخــص لهــم . ٢
بالتوزيــع والتوريــد للتحقــق مــن أدائهــم مقابــل مؤشــرات ا4داء الرئيســة لخدمــة 

المشــتركين.

مقابــل . ٣ أدائهــم  مــن  بالتحقــق  والتزويــد،  بالتوزيــع  لهــم  المرخــص  جميــع  إلــزام 
مؤهليــن،  مدققيــن  خــالل  مــن  المشــتركين  لخدمــة  الرئيســة  ا4داء  مؤشــرات 

الهيئــة. قبــل  مــن  المعتمــدة  التدقيــق  منهجيــة  وباســتخدام 

مساعدة الفريق القانوني في إعداد وإنهاء الئحة رعاية المشتركين.. ٤

المســاهمة فــي «تقريــر ممارســة ا4عمــال ٢٠٢٠ م» الصــادر عــن البنــك الدولــي مــن خــالل . ٥
قســم: «الحصــول علــى الكهربــاء».

المشاركة في وضع دليل كفاءة الطاقة لمالك المنزل.. ٦

استالم (٧٣) شكوى رسمية جديدة من المشتركين.. ٧

علــى . ٨ والــرد  حقوقهــم  بشــأن  مشــترك   (٦٠٠) حوالــي  إلــى  المشــورة  تقديــم 
االستفســارات، ويتضمــن ذلــك كيفيــة التقــدم بشــكوى مــن خــالل إجــراءات النظــر فــي 

المشــتركين. شــكاوى 
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االمتثال وإطار العمل والقواعد 

     تجــدر ا^شــارة إلــى أن الهيئــة تبــذل قصــارى جهدهــا فيمــا يصــب في اتجــاه دعم الجانــب ا4دائي 
للشــركات التــي تعانــي مــن ضعــف فــي ا4داء، وفــي المقابــل تقــوم الهيئــة بدورهــا التحفيــزي - 

علــى أكمــل وجــه - للشــركات ذات ا4داء العالــي؛ لضمــان حفاظهــا عــن ذلــك المســتوى.

     هــذا، وقــد اســتمرت جهــود الهيئــة فــي عــام ٢٠٢٠م بمتابعــة أداء المرخــص لهــم بالتوزيع 
والتزويــد، مقابــل حزمــة مــن مؤشــرات ا4داء الرئيســة (KPIs) التــي تقتصــر علــى قائمــة 
محــددة مــن ا4نشــطة، كقــراءة العــدادات والفوتــرة وشــكاوى المشــتركين وتوصيــل التيــار 
ــدًءا  ــا ب ــم تنفيذه ــي ت ــتركين، الت ــة المش ــز خدم ــة حواف ــار خط ــي إط ــك ف ــي، وذل الكهربائ

مــن ينايــر عــام ٢٠١٨م بحكــم مقتضــى آليــات التحكــم فــي ا4ســعار) ٢٠١٨-٢٠٢١م).

ــري  ــكل جوه ــزت - بش ــة ارتك ــة تقييمي ــام ٢٠١٩م لعملي ــم ع ــص له ــع المرخ ــد ُأخض      وق
- علــى نظــام المكافــآت والغرامــات الماليــة؛ وذلــك إعمــاال للخطــة التــي تضمنهــا جــدول 
شــروط تقييــد الرســوم، وقــد تــم موافــاة جميــع المرخــص لهــم بالنتائــج، كذلــك اعتمــدت 
الهيئــة آليــة تدقيــق موحــدة لجميــع المرخــص لهــم بالتوزيــع والتزويــد الســتخدامها مــن 
قبــل المدققيــن الخارجييــن المعينيــن مــن المرخــص لهــم للقيــام بأعمــال مراجعــة ا4داء 
ــق  ــام فري ــات أم ــل الصعوب ــي تذلي ــك ف ــاعد ذل ــد س ــة. وق ــرات ا4داء الرئيس ــل مؤش مقاب
ــرات ا4داء  ــة لمؤش ــر دقيق ــالت غي ــادي أي تأوي ــة، وتف ــة المراجع ــه بعملي ــد قيام ــة عن الهيئ
ــال  ــات الحســابية، وذلــك قبــل إرس ــام بالعملي الرئيســة أو عنــد اســتخراج المعلومــات والقي

التقريــر بصيغتــه النهائيــة إلــى الهيئــة.

الشكاوى وقرارات الفصل 

ــة  ــة الفرص ــة إتاح ــوح - سياس ــٍم بالوض ــتمر ومّتس ــكل مس ــة - بش ــت الهيئ ــد انتهج      لق
الكافيــة للمرخــص لهــم؛ ^يجــاد حلــول ُمرضيــة للمشــتركين، وفــي حالــة عــدم التمكــن 
مــن ذلــك ســواء لعــدم تقّبــل المشــترك، أو أن المرخــص لهــم لــم يتقيــدوا با4ُطــر الزمنيــة 
المتبعــة فــي هــذا الشــأن، فإنــه مــن حــق المشــترك أن يتقــدم بالشــكوى إلــى الهيئــة، والتي 

بدورهــا - بحكــم الصالحيــات الممنوحــة لهــا بموجــب القانــون - تنظــر فــي الشــكوى.

     وخــالل الفتــرة (٢٠٠٥-٢٠١٧م ) بلغــت حصيلــة قــرارات الفصــل (٧٥) قــرارا، شــملت تصنيفــات 

الشــكاوى كافــة؛ كمــا أصــدرت الهيئــة الئحــة رعايــة مصالــح المشــتركين فــي عــام ٢٠٢٠م 
والتــي تضمنــت مجموعــة مــن البنــود متصلــة بالخدمــة المقدمــة لمشــتركي الكهربــاء.

     وســتواصل الهيئــة إصــدار قــرارات فصــل إضافيــة، متــى مــا اقتضــت الحاجــة إلــى ذلــك؛ 
ــه  ــص ل ــترك أو المرخ ــل المش ــدم تقب ــة ع ــي حال ــوابق، أو ف ــن الس ــد م ــع المزي ــدف وض به
ــل  ــن ِقب ــا م ــر فيه ــكوى للنظ ــة الش ــي إحال ــه ف ــدى رغبت ــة، وأب ــن الهيئ ــدم م ــل المق بالح

المحكمــة المختصــة. 

ــكوى  ــة (٧٣) ش ــتلمة، والبالغ ــكاوى المس ــي الش ــا ف ــا طفيًف ــام ٢٠٢٠م انخفاض ــهد ع     ش
ــي  ــود الت ــن البن ــي يبي ــكل اzت ــام ٢٠١٩م. والش ــالل ع ــا خ ــم تلقيه ــكوى ت ــة بـــ (٩١) ش مقارن

ــكاوى. ــا الش ــورت حوله تمح

    كمــا شــهد ٢٠٢٠م أيضــا انخفاضــا فــي جملــة الشــكاوى المرتبطــة بالفوتــرة، حيــث 
انخفــض عــدد الشــكاوى المشــار إليهــا مــن (٦٤) إلــى (٣٦) شــكوى؛ أي بنســبة ٤٩٪ مــن 
ا^جمالــي الســنوي للشــكاوى، وهــذا ُيشــير إلــى اســتمرارية المشــكالت التــي يواجههــا 
ــة  ــتوى دق ــك مس ــدادات، وكذل ــراءة الع ــن ق ــة ع ــم، والمتمّخض ــم ووكالؤه ــص له المرخ
بــأن  الفواتيــر المقــدرة، ومــع ذلــك فعمليــة المعالجــة مســتمرة فــي المقابــل. علًمــا 

الشــكاوى المتعلقــة بنقــل ا4صــول ارتفعــت بنســبة طفيفــة فــي عــام ٢٠٢٠م.

فئات شكاوى المشتركين في عام٢٠٢٠م

موضوع الشكوى
٢٠٢٠م٢٠١٩م

#٪#٪

٤٩٪٧٠٣٦٪٦٤الفوترة + قراءة العدادات

٢٢٪١٠١٦٪٩العبث بالعدادات 

١٪١١٪١المستأجر والمؤجر

١٦٪١٠١٢٪٩نقل ا4صول

٤٪٢٣٪٢التوصيل

٧٪٧٥٪٦أخرى

٩١٧٣ المجموع
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عالقات المشتركين 

والتوجيــه  المشــورة  الهيئــة  تقــدم  الــواردة،  الرســمية  الشــكاوى  إلــى  با^ضافــة     
للمشــتركين الذيــن يتواصلــون مــع الهيئــة، حيــث يكــون البعــض منهــم لــم يتواصــل 
مــع الشــركة المــزودة للخدمــة ولــم يقــم بتســجيل شــكوى لــدى الشــركة أو أنهــم 
ــوع  ــى موض ــمي عل ــى رد رس ــوا عل ــم يحصل ــن ل ــزودة ولك ــركة الم ــع الش ــوا م تواصل
شــكواهم. تقــوم الهيئــة بإبــالغ المشــتركين بحقوقهــم  حســب ا^جــراءات المعتمــدة  
واســتنادا للقــرارات الســابقة المتخــذة فــي حــاالت مماثلــة، وكذلــك ا^جــراءات الواجــب 

ــا. اتباعه

     فــي عــام ٢٠٢٠م، اســتقبل فريــق عالقــات المشــتركين، باعتبــاره نقطــة التواصــل ا4وليــة  
ــارات  ــمية واستفس ــكاوى رس ــن ش ــب بي ــن (٦٠٠)  طل ــارب م ــا يق ــة، م ــي الهيئ ــتركين ف للمش
مــن قنــوات مختلفــة (حضــور شــخصي، اتصــاالت هاتفيــة، بريــد إلكترونــي، واتــس آب 

ــي: ــا يل ــا بم ــا مرتبًط ــي) كان معظمه ــل االجتماع ــائل التواص وس

     تمكــن الفريــق مــن ا^جابــة علــى البعــض وتوجيــه اzخــر إلــى نقــاط التواصــل المختصــة 
ســواء كان داخــل الهيئــة أو خارجهــا. 

ــة:  ــات سلس ــث كتيب ــة وتحدي ــادة صياغ ــة وإع ــق بمراجع ــام الفري ــك، ق ــى ذل ــة إل با^ضاف
«اعــرف حقوقــك كمشــترك» الحاليــة ودمجهــا فــي دليــل مشــترك واحــد باللغتيــن العربيــة 
وا^نجليزيــة، عــالوة علــى ذلــك، شــارك الفريــق فــي إعــداد دليــل مالــك المنــزل لكفــاءة 

ــزل. ــي المن ــة ف ــتهالك الطاق ــل اس ــهولة تقلي ــدى س ــرح م ــل يش ــو دلي ــة، وه الطاق

إجراءات قراءة العدادات والفوترة 

للمشــتركين واســتجابة  المقدمــة  الخدمــات  الهيئــة فــي تحســين  إطــار جهــود  فــي 
لشــكاوى العديــد مــن المشــتركين حــول ارتفــاع قيمــة فواتيــر الكهربــاء التــي صــدرت فــي 
ــاء  ــس ا^دراة و الرؤس ــاء مجال ــع رؤس ــاع م ــة با^جتم ــت الهيئ ــطس ٢٠٢٠م ، قام ــهر أغس ش

التوزيع النسبي لفئات شكاوى المشتركين 2020م

المستأجر والمؤجر
٪١

نقل ا4صول
٪١٧

أخرى

الفوترة+قراءة العدادات

٪٧

٪٤٩

التوصيل
٪٤

العبث بالعدادات
٪٢٢

٪٥٠ ٪٢٥٪٠

التعرفات نقل ا4صولالفواتير

مبادرة ساهم 
(لتركيب ا4لواح 
الشمسية على 

ا4سطح)

التوصيل
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التنفيذييــن لشــركات التوزيــع والتزويــد لمناقشــة المشــكلة، وبنــاءا عليــه وجهــت  الهيئــة 
جميــع الشــركات المرخــص لهــا بالتزويــد بمراجعــة وتدقيــق عمليــات قــراءة العــدادات 
والفوتــرة ل|شــهر مــن يوليــو إلــى ســبتمبر ٢٠٢٠م بغــرض تقييــم ا4نظمــة وا^جــراءات ذات 

ــر. ــداد الفواتي ــدادات وإع ــراءة الع ــات ق ــة بيان ــن صح ــد م ــة للتأك الصل

وبعــد مراجعــة الهيئــة للنتائــج التــي توصلــت إليهــا أعمــال التدقيــق تبيــن وجــود مالحظــات 
ــي  ــرة الت ــدادات والفوت ــراءة الع ــراءات ق ــر إج ــة لتطوي ــراءات فوري ــاذ إج ــرورة اتخ ــب ض تتطل
ــأن  ــم (٢٠٢٠/١) بش ــرار رق ــدار الق ــة باص ــت الهيئ ــه قام ــة. علي ــركات المرخص ــا الش ــوم به تق
االجــراءات التــي يتوجــب علــى الشــركات اتباعهــا عنــد اصــدار فواتيــر الكهربــاء. وقــد تضمــن 

القــرار  اzتــي:

أن يلتــزم مرخصــي التوزيــع والتزويــد بإصــدار فواتيــر شــهرية بقــراءة فعليــة للمشــتركين  
تعكــس مــدة اســتهالك تتــراوح مــا بيــن ٢٨-٣٢ يــوم فقــط.

الترتيبــات الخاصــة بإصــدار فواتيــر تقديريــة للمشــتركين فــي حالــة عــدم التمكــن مــن  
أخــذ القــراءة الفعليــة.

الترتيبات الخاصة بإجراء التعديالت على فاتورة المشترك.   
كفاءة الطاقة  

   تماشــًيا مــع جهودهــا الســابقة فــي رفــع كفــاءة الطاقــة فــي الســلطنة، واصلــت الهيئــة 
ــل  ــة مث ــاءة الطاق ــة بكف ــاريعها الخاص ــة بمش ــات الحكومي ــم الجه ــام ٢٠٢٠م دع ــي ع ف
تطويــر معاييــر ا4جهــزة الكهربائيــة مــع وزارة التجــارة والصناعــة ودعــم االســتثمار، وكذلــك 
تطويــر مشــاريع ومبــادرات جديــدة كدليــل المنــزل الموفــر للطاقــة وتطبيــق الهاتــف 
ــدة  ــواء جدي ــف ه ــدات تكيي ــر وح ــاء لتوفي ــاءة وعط ــادرة كف ــي ومب ــادة الوع ــول لزي المحم

ــرة.  ــالت المعس ــة للعائ فعال

     أّثــر تفشــي جائحــة (كوفيــد - ١٩) علــى عــدد مــن المشــاريع مثــل برنامــج تدقيــق الطاقــة 
ــذه  ــة ه ــة متابع ــت الهيئ ــك واصل ــع ذل ــة، وم ــي الحكومي ــي المبان ــتهالك ف ــيد االس وترش
المشــاريع مــع توقــع التنفيــذ بمجــرد أن تســمح الظــروف بذلــك، فيمــا يلــي ملخــص للتقدم 

الــذي أحرزتــه الهيئــة فــي عــام ٢٠٢٠م:

برامج تدقيق الطاقة وترشيد االستهالك في المباني الحكومية 

    لمســاعدة الحكومــة فــي جهودهــا لخفــض التكاليــف ورفــع كفــاءة الطاقــة، أطلقــت 
الهيئــة برنامــج خدمــات الطاقــة (ESCO) لتمكيــن المنشــآت الحكوميــة مــن الحصــول علــى 
خدمــات هــذه الشــركات، حيــث توفــر هــذه الشــركات حلــول طاقــة شــاملة للعمــالء، والتــي 
ــدف  ــة به ــتهالك الطاق ــرق اس ــر ط ــي وتغيي ــة المبان ــادة تهيئ ــة وإع ــق الطاق ــمل تدقي تش

تحســين الكفــاءة.

المرحلة االولى:  

تــم اختيــار أربعــة عشــر مبنــًى حكومًيــا للمناقصــة ا4ولــى فــي أغســطس ٢٠١٩م وتــم 
ــة  ــت الخط ــث كان ــة (ESCO) حي ــات الطاق ــركات خدم ــن ش ــة م ــروض المقدم ــم الع تقيي
قائمــًة علــى إســناد المناقصــة بعــد االنتهــاء مــن مســودة اتفاقيــة تدقيــق درجــة االســتثمار 
(IGA)  لــكل مبنــى حكومــي والتــي كان مــن المقــرر عقدهــا خــالل عــام ٢٠٢٠م، ولكــن 
ــذ  ــر تنفي ــى تأخي ــة أدى إل ــاز ا^داري للدول ــة الجه ــادة هيكل ــد - ١٩) وإع ــة (كوفي ــار جائح آث
البرنامــج، وتواصــل الهيئــة جهودهــا فــي اســتكمال المراحــل المتبقيــة مــن هــذا المشــروع 

ــة.  ــة المختص ــات الحكومي ــع الجه ــج م ــات البرنام ــة حيثي ومناقش

المرحلة الثانية:  

اختــارت الهيئــة فــي عــام ٢٠١٩م مجموعــة مــن المبانــي الحكوميــة ^ضافتهــا فــي المرحلة 
الثانيــة مــن المشــروع، والتــي مــن المقــرر أن تتضمــن تركيــب نظــام طاقــة شمســية إلزامــي، 
باالضافــة إلــى خدمــات كفــاءة الطاقــة، وكانــت الهيئــة تعتــزم إجــراء دراســة تقييــم 
الموقــع لــكل مــن المبانــي المختــارة فــي عــام ٢٠٢٠م وتــم تعييــن شــركة للقيــام بهــذه 

المهمــة، ولكــن تــم تعليــق هــذه الدراســة بســبب تفشــي  جائحــة (كوفيــد - ١٩). 

مبادرات التوعية بكفاءة الطاقة 

مواقع التواصل االجتماعي  

     قامــت الهيئــة بنشــر عــدد مــن نصائــح وإرشــادات كفــاءة الطاقــة عبــر مواقــع التواصــل 
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االجتماعــي، إْذ ركــزت الرســائل علــى كفــاءة ا4جهــزة المنزليــة وأســاليب التبريــد الطبيعيــة، 
حيــث بلــغ إجمالــي المنشــورات مــا يزيــد عــن (٣٠) ثالثيــن منشــوًرا، بمتوســط بلــغ (١٠٫٠٠٠) 

ــور. ــكل منش ــاهدة ل ــرة آالف مش عش

دليل كفاءة الطاقة (للمنازل)

     قامــت الهيئــة بنشــر دليــل المنــزل الموفــر للطاقــة فــي 
الربــع الثانــي مــن عــام ٢٠٢٠م ويوضــح هــذا الدليل ســهولة 
ــاع  ــالل اتب ــن خ ــازل م ــي المن ــة ف ــتهالك الطاق ــل اس تقلي
بعــض الخطــوات البســيطة والذكيــة، يشــمل الدليــل على 
نصائــح ومعلومــات مفيــدة حــول أنظمــة التبريــد وا^نــارة 
الفعالــة وأفضــل الممارســات عنــد اســتخدام ا4جهــزة 
حمايــة  طــرق  أيًضــا  الدليــل  يعــرض  كمــا  الكهربائيــة، 
المنــزل مــن تأثيــرات الطقــس كالعــزل الحــراري والهوائــي 
وأســاليب التبريــد الطبيعــي مثــل التشــجير، وينتهــي بنبــذة 
عــن مبــادرة ســاهم للطاقــة المتجــددة، علمــا بأنــه يتوفــر 

الدليــل باللغــة العربيــة وا^نجليزيــة علــى موقــع الهيئــة.

مبادرات كفاءة الطاقة ل|جهزة الكهربائية 

معايير ومواصفات كفاءة الطاقة

ــن  ــاء م ــتثمار باالنته ــج االس ــة وتروي ــارة والصناع ــع وزارة التج ــاون م ــة بالتع ــت الهيئ      قام
تطويــر معاييــر ومواصفــات كفــاءة الطاقــة 4ربعــة أجهــزة كهربائيــة، وهــي الثالجــات 
وســخانات الميــاه والمصابيــح الموفــرة للطاقــة LED والغســاالت فــي الربــع ا4خيــر مــن عــام 
٢٠٢٠م علــى أن يتــم إصدارهــا مــن قبــل الــوزارة باعتبارهــا معاييــر ُعمانيــة وطنيــة، ويهــدف 
ــر إلــى منــع دخــول المنتجــات ا4قــل جــودة وا4علــى فــي اســتهالك  تطبيــق هــذه المعايي
ــتهالك  ــي اس ــاءة ف ــيًدا وكف ــر ترش ــزة ا4كث ــح ا4جه ــي وتوضي ــوق الُعمان ــى الس ــة إل الطاق
الطاقــة مــن خــالل بطاقــة كفــاءة الطاقــة الملصقــة علــى المنتجــات التــي تشــملها 

ــر.  المعايي

الدراسة الشاملة للتخلص التدريجي من ا4ضواء غير الفعالة 

    قامــت الهيئــة برفــع توصيــة فــي عــام ٢٠٢٠ م إلــى وزارة الطاقــة والمعــادن للنظــر فــي 
نهــج شــامل لرفــع كفــاءة ا4ضــواء فــي الســوق الُعمانــي، وتــم االتفــاق علــى قيــام الهيئــة 
ــي  ــة ف ــة للطاق ــر الفعال ــواء غي ــن ا4ض ــي م ــص التدريج ــول التخل ــاملة ح ــة ش ــراء دراس بإج
ــة  ــرعت الهيئ ــتثمار، وش ــج االس ــة وتروي ــارة والصناع ــوزارة ووزارة التج ــع ال ــاون م ــان بالتع ُعم
ــدف  ــة، ويه ــارات الفني ــر االستش ــة لتوفي ــب مناقص ــر ٢٠٢٠م بطل ــي نوفمب ــروع ف ــي المش ف
ــص  ــدء التخل ــة لب ــة وطني ــة سياس ــي صياغ ــة ف ــورة للحكوم ــم المش ــى تقدي ــروع إل المش
التدريجــي مــن ا4ضــواء غيــر الفّعالــة للطاقــة، واعتمــاد البرنامــج ا4مثــل لتنفيــذ السياســة 
ــا تصنيــع أو اســتيراد أو بيــع  ــا أو جزئًي ــح الالزمــة التــي مــن شــأنها أن تقيــد كلًي ووضــع اللوائ

ــارة العامــة غيــر الفعالــة فــي ســلطنة ُعمــان.  مصابيــح ا^ن

السيارات الكهربائية في ُعمان

     انطالًقــا مــن رؤيــة الهيئــة ومســؤوليتها لوضــع سياســات للمركبــات الكهربائيــة، وذلــك 
ــة  ــات العام ــن الخدم ــة تمكي ــزم الهيئ ــحن، تعت ــادة الش ــية ^ع ــى ا4ساس ــاق البن ــي نط ف
ــن  ــب م ــة بالطل ــات الحالي ــن السياس ــة ضم ــي الهيئ ــات، وتوص ــذه المنتج ــل ه ــن مث لتتضم
ــة  ــيارات الكهربائي ــحن الس ــادة ش ــن إع ــن مكائ ــدة تضمي ــود الجدي ــات الوق ــع محط جمي
عبــر تشــجيع القطــاع الخــاص لالســتثمار فــي هــذا المجــال، وإكمــاًلا لذلــك تقتــرح الهيئــة 
دراســة ســلوكيات إعــادة الشــحن لســائقي المركبــات الكهربائيــة لتطبيــق سياســة أولويــات 

ــة. ــات الكهربائي ــحن المركب ــادة ش ــية ^ع ــى ا4ساس ــب البن ــع لتركي المواق

تأثيــر ا^غــالق خــالل فتــرة (كوفيــد - ١٩) علــى تجربــة المســتهلكين لخدمــات الكهربــاء 

فــي الســلطنة

    قامــت هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة فــي شــهر نوفمبــر مــن هــذا العــام بدراســة تأثيــر 
ا^غــالق خــالل فتــرة (كوفيــد - ١٩) علــى تجربــة المســتهلكين لخدمــات الكهربــاء فــي 

دراسات في القطاع
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الســلطنة، حيــث تهــدف الدراســة إلــى:

تقييــم آثــار التباعــد االجتماعــي علــى اســتهالك الطاقــة لــدى العمــالء، وكذلــك اzثــار الماليــة 
المتعلقــة بطــرق دفــع الفواتيــر وطــرق الوصــول إلــى مــزودي الخدمــة وكذلــك ســلوك الفــرد 

ــة. ــذه ا4زم ــع ه ــه م وتفاعل

التخطيــط لعــودة أي قــرارات إغــالق مشــابهة أو حــاالت أخــرى مماثلــة لهــذه الحالــة، كذلــك إبــالغ 
مــزودي الخدمــات بضــرورة تعزيــز الخدمــة المقدمــة، وتقديــم المرونــة الالزمــة ^جــراء هــذه 

ــرارات. الق

    واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي باســتخدام أداة االســتبانة لجمــع 
البيانــات، ويتكــون مجتمــع الدراســة مــن المســتهلكين فــي القطــاع الســكني والبالــغ 
عــدد حســاباتهم أكثــر مــن (٩٥٤٫٤٧٤) تســعمائة وأربعــة وخمســين ألفــا وأربعمائــة وأربعــة 
وســبعين حســابا وفًقــا للبيانــات المتوفــرة مــن الشــركات المرخــص لهــا لتزويــد الكهربــاء 
حتــى شــهر نوفمبــر مــن عــام ٢٠٢٠م وقــد بلغــت إجمالــي العينــة المدروســة مــا يزيــد عــن 

(١٫٢٠٠) ألــف ومائتــي مســتهلك مــن جميــع محافظــات الســلطنة.
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الفصل الخامس:
نحو التمــيز
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      تســعى الهيئــة إلــى إبــراز جهودهــا ونشــاطاتها مــن خــالل منصــات التواصــل االجتماعــي 
وفــي وســائل ا^عــالم المختلفــة، وذلــك مــن أجــل التواصــل مــع المشــتركين وإيصــال 
المعلومــة الصحيحــة واســتقبال الشــكاوى منهــم واzراء فــي الوقــت ذاتــه، وقــد عملــت 
الهيئــة خــالل العــام  ٢٠٢٠م علــى حملــة إعــادة توجيــه الدعــم بالتعــاون مــع البرنامــج 
الوطنــي للتــوازن المالــي، وذلــك مــن خــالل نشــر منشــورات توضــح التعرفــة الجديــدة 
وتوضــح الفئــات التــي سيشــملها الدعــم وآليــة التقديــم للحصــول علــى الدعــم مــن خــالل 

ــي. ــم الوطن ــة الدع منص

ــت  ــث أوص ــة، حي ــاه الخارجي ــات المي ــوع ثالج ــول موض ــة ح ــة بالتوعي ــت الهيئ ــا قام       كم
ــد  ــك التأك ــكل دوري وكذل ــاء وبش ــرب الم ــة ش ــة بثالج ــالت الخاص ــص التوصي ــة بفح الهيئ
مــن مراعــاة أقصــى درجــات الحــرص وااللتــزام بالمواصفــات الكهربائيــة وبمعاييــر الســالمة 

ــة.  ــالت الكهربائي ــة بالتوصي المتعلق

      إضافــة إلــى ذلــك، ركــزت الهيئــة علــى نشــر رســائل توعويــة ومنشــورات حــول موضــوع 
كفــاءة الطاقــة وترشــيد االســتهالك علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالهيئــة.

     إدراًكا بأهميــة الثــروة البشــرية، اهتمــت الهيئــة بتوفيــر بيئــة عمــل متميــزة تســاعد 
جاذبــا  نهجــا  الهيئــة  وتســتخدم  كفــاءة.   بأعلــى  مهامهــم  أداء  علــى  الموظفيــن 
للكفــــاءات والمواهــــب؛ لتعزيـــز قدراتهـا، والتـي تـــؤدي إلـى تمكيـن المـــوارد البشـرية وبنـاء 
ــال  ــرأس المــ ــة لــ ــات الكامنــ ــف الطاقــ ــة توظ ــاءات ُعماني ــوده كفـ ــي تقـ ــاد معرفـ اقتصـ
البشــــري، كمــا تقــوم الهيئــة بصقــل مهــارات موظفيهــا من خــالل إشــراكهم فــي البرامج 
التدريبيــة التــي تزودهــم بالمهــارات المهنيــة والفنيــة المطلوبــة، وفــي عــام ٢٠٢٠م قامــت 
الهيئة باســـتقطاب أفضــــل الكفــــاءات والخبــــرات المميــــزة فــــي ســوق العمــــل  وتهيئــة 
منظومــــة عمــــل قائمــــة علــــى ا^بداع واالبتكار وتقديــــم ا4فكار الخالقة فــــي مختلــــف 

ــة. ــام الهيئ ــر وأقس دوائ

مؤشرات المبادرة :  

@ اعتبارا من ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م. 

عدد الوحدات المقدمة للعائالت التي ال تمتلك 
٢٢أجهزة تكييف. وحدة تكييف

عدد الوحدات المقدمة لالستبدال بأجهزة التكييف 
٢٢القديمة. وحدة تكييف

٢٣٢٫٢٣   إجمالـــي التبرعـــات:
ريال عماني

  الثروة البشرية  

 التواصل وا^عالم   

     تهــدف الهيئــة مــن خــالل المبــادرة إلــى العمــل مــع عــدة جهــات لتوفيــر أجهــزة تكييــف 
ل|ســر التــي تحتاجهــا بنــاء علــى تصنيــف ودراســة وتقديــر محــدد،  حيــث تــم تنفيــذ  مبــادرة 
«كفــاءة وعطــاء» بالتعــاون مــع دار العطــاء وثوانــي وبيئــة، حيــث انطلقــت فــي  يوليــو ٢٠٢٠م 
ــة  ــف القديم ــزة التكيي ــتبدال بأجه ــق االس ــن طري ــرة ع ــالت المعس ــاعدة العائ ــدف مس به
فــي منازلهــم أجهــزة تكييــف عاليــة الكفــاءة ُتســهم فــي توفيــر البــرودة المناســبة فــي 
ــت  ــد قام ــاء،  ولق ــر الكهرب ــي فواتي ــل ف ــي التقلي ــة وبالتال ــتهالك الطاق ــل اس ــزل وتقلي المن
ــالت  ــد العائ ــادرة، بتحدي ــة للمب ــريكة والداعم ــة الش ــات الخيري ــع الجه ــاون م ــة بالتع الهيئ
المعســرة وتركيــب أجهــزة التكييــف عاليــة الكفــاءة، كمــا تتعــاون الهيئــة أيًضــا مــع شــركة 

بيئــة ^عــادة تدويــر ا4جهــزة القديمــة.

التنمية االجتماعية (كفاءة وعطاء) 
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     خــالل عــام ٢٠٢٠م، واصلــت الهيئــة رحلتهــا فــي التحــول الرقمــي مــع شــركائها مــن خــالل 
تطبيــق علميــات إعــداد التقاريــر وتحليــل البيانــات لمشــروع التقاريــر الذكيــة، حيــث تبنــت 
الهيئــة تطبيــق أحــدث التقنيــات المتخصصــة فــي عــرض البيانــات الخاصــة بهــا، وفــي عــام 
٢٠٢٠م  بــدأت الهيئــة بتبنــي تقنيــات الحلــول الســحابية التــي ُتســاعد علــى توفيــر بيئــة عمــل 
سلســلة وآمنــة حســب المعاييــر الُمعتمــدة مــن وزارة النقــل واالتصــاالت وتقنيــة المعلومات. 

ويعتبــر اســتخدام أحــدث تقنيــات تطبيقــات الهواتــف المحمولــة مــن خــالل تبنــي تقنيــات 
وحلــول الواقــع المعــزز هــو أحــد التحــوالت الرئيســة فــي الهيئــة، والتــي ُتســاعد بدورهــا فــي 
تســريع عمليــة تســجيل المســتهلكين الســكنيين للحصــول علــى حلــول الطاقة الشمســية، 

وذلــك ضمــن المبــادرة فــي الطاقــة الخضــراء التــي أطلقتهــا الهيئــة فــي عــام ٢٠١٩م.

     تمتلــك الهيئــة عضويــة فــي الرابطــة ا^قليميــة لمنظمــي الطاقــة (ERRA) التــي تهــدف 
إلــى دعــم وتعزيــز وتحســين ا^طــار التنظيمــي، عــن طريــق تكثيــف تبــادل المعلومــات 
والخبــرات بيــن أعضائهــا، وقــد تمكنــت الهيئــة مــن خــالل هــذه العضويــة مــن االســتفادة 
ــد  ــق عق ــن طري ــم، ع ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــة م ــي الطاق ــة لمنظم ــرات التنظيمي ــن الخب م
ــكل  ــة بش ــال الطاق ــم مج ــة لفه ــات تدريبي ــى ورش ــة إل ــنوية، إضاف ــة وس ــات دوري اجتماع
 (ERRA) أكبــر، كمــا قامــت الهيئــة بالتعــاون مــع الرابطــة ا^قليميــة لمنظمــي الطاقــة
ــة  ــي العاصم ــين» ف ــر المهندس ــة لغي ــام الطاق ــيات نظ ــول: «أساس ــة ح ــد دورة تدريبي بعق

مســقط يومــي ٢٦ و ٢٧ ينايــر ٢٠٢٠م. 

     كمــا أن الهيئــة عضــو فــي منتــدى منظمــي الكهربــاء بدول مجلــس التعاون لــدول الخليج 
ــاون  ــس التع ــة لمجل ــة العام ــة ا4مان ــت مظل ــل تح ــة تعم ــة إقليمي ــد منظم ــة، وتع العربي

التحول الرقمي 

التعاون الدولي  

ــال  ــي مج ــارب ف ــرات والتج ــادل الخب ــى تب ــدى إل ــذا المنت ــدف ه ــة، ويه ــج العربي ــدول الخلي ل
تنظيــم الكهربــاء بيــن منظميهــا فــي الــدول ا4عضــاء، وتســليط الضــوء علــى التجــارب فــي 
ــن  ــدادات، وتحس ــن ا^م ــتهالك، وأم ــيد االس ــة، وترش ــبكة الكهربائي ــة الش ــاالت موثوقي مج

الخدمــة، ورفــع كفــاءة ا4داء، وغيرهــا مــن المواضيــع المتعلقــة بقطــاع الكهربــاء.

     إضافــة إلــى هــذه العضويــات العالميــة، تحمــل الهيئــة عضويــة اللجنــة االستشــارية 
والتنظيميــة للربــط الخليجــي، وهــي لجنــة تتولــى مهمــة تنظيــم أعمــال هيئــة الربــط 
الكهربائــي، والقيــام بــدور استشــاري للجنــة التعــاون الكهربائــي والمائــي، ومتابعــة تنفيــذ 
قراراتهــا ذات العالقــة بمشــروع الربــط الكهربائــي؛ بهــدف إنشــاء ســوق خليجيــة مشــتركة 

ــاء.  ــدول ا4عض ــن ال ــة بي ــارة الطاق ــد لتج ــة تمه للطاق
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١٠٨

ملحق (أ): التعاريف 

تعرفة التزويد بالجملة 
التعرفــات التــي تتقاضهــا الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
وشــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة علــى تزويــد الكهربــاء والميــاه بالجملة 

ــنة. ــات كل س ــذه التعرف ــاد ه ــاب وإعتم ــة بحس ــوم الهيئ ــث تق حي

شركة ظفار للطاقةشركة ظفار

ــة نظام كهرباء ظفار  ــركة الُعماني ــة والش ــار للطاق ــركة ظف ــط ش ــذي يرب ــام ال النظ
ــار ــة ظف ــي محافظ ــاء ف ــل الكهرب لنق

الهندسة والشراء والبناءإي بي سي

الكهرباء والمياه المرتبطة بهERWS إي أر ي دبليو سي 

 GCCIAهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي

I(W)PP and IPPمشروع طاقة أو مياه مستقل

الشبكة الرئيسة 
المرتبطة 

الشــبكات المرتبطــة للشــركة الٌعمانيــة لنقــل الكهربــاء وشــركات 
مســقط ومجــان ومــزون

شركة كهرباء مجان ش.م.ع.مشركة مجان 

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.مشركة مزون 

 MARأعلى مسموح به من ا^يرادات

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.مشركة مسقط

الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.مالشركة الُعمانية للنقل 

والتــي التعمين الُعمانييــن  المواطنيــن  توظيــف  سياســة  بــه  ويقصــد 
zخــر حيــن  مــن  ُعمــان  ســلطنة  حكومــة  تصدرهــا 

التعرفة المعتمدة
التعرفــات التــي يلتــزم المشــتركين بدفعهــا مقابــل تزويــد الكهربــاء 
التعرفــة  وتحــدد  النقــل،  نظــام  أو  التوزيــع  بنظــام  التوصيــل  أو 
بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة (٩) مــن قانــون القطــاع

الهيئة العامة للمياهالهيئة العامة للمياه 

الشركة الُعمانية لشراء 
الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.مالطاقة والمياه

شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.مشركة المناطق الريفية 

ريال ُعمانير.ع.

SCRCشرط جدول تقييد الرسوم

قانون القطاع 

قانــون تنظيــم وتخصيــص قطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه 
الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم ٧٨ / ٢٠٠٤ و المعــدل 
الســلطاني  / ٢٠٠٩ والمرســوم  رقــم ٥٩  الســلطاني  بالمرســوم 

ــم ٤٧ / ٢٠١٣ رق

ميــاه التحليــة فــي ســلطنة ُعمــان المرتبطــة مــع أو القائمــة مــع المياه المرتبطة 
ــاء الخاضعــة للتنظيــم قطــاع الكهرب

هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة، وهــي الهيئــة التــي تــم إنشــاؤها الهيئة
بموجــب المــادة رقــم (١٩) مــن قانــون القطــاع



١٠٩ التقرير السنوي 2020م

ناتج الكهرباء حسب الشبكة : ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 

 إنتاج الكهرباء والمياه  

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠١٩م

٪ العام  صافي ا�نتاج (م.و/س) ٪ العام  إجمالي ا�نتاج (م.و/س) الشبكة 

٪٨٧٫٩  ٨٧٫٧٪ ٣٢٫٨١٣٫٢٤١ الشبكة الرئيسة المرتبطة  ٣٤٫٠٧٣٫٠٦٢ 

٪٩٫٢  ٩٫٤٪ ٣٫٤١٦٫٦٤٨ الشبكات الريفية  ٣٫٦٤٠٫٢٣١ 

٪٢٫٩  ٢٫٩٪ ١٫٠٨٧٫٩٣٠ نظام كهرباء ظفار  ١٫١٢٠٫٩٢٧ 

المجموع لعام ٢٠١٩م ٣٨٫٨٣٤٫٢١٩  ٣٧٫٣١٧٫٨١٩ 

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠٢٠م

٪ العام  صافي ا�نتاج (م.و/س) ٪ العام  إجمالي ا�نتاج (م.و/س) الشبكة 

٪٨٨٫٢  ٨٨٫٠٪ ٣٢٫٤٠٠٫٥٦٢ الشبكة الرئيسة المرتبطة  ٣٣٫٤٦٨٫٥٢٨ 

٪٨٫٦  ٨٫٩٪ ٣٫١٥٧٫٤٨٣ الشبكات الريفية  ٣٫٣٧١٫٠٣٩ 

٪٣٫٢  ٣٫٢٪ ١٫١٧٤٫٠٥٤ نظام كهرباء ظفار  ١٫٢٠٥٫٤١٦ 

المجموع لعام ٢٠٢٠م ٣٨٫٠٤٤٫٩٨٣  ٣٦٫٧٣٢٫٠٩٨ 

ملحق (ب): الجداول ا^حصائية 



١١٠

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠١٩م

٪ من إجمالي ا�نتاج في عمان صافي ا�نتاج (م.و/س) ٪ من إجمالي ا�نتاج في عمان إجمالي ا�نتاج (م.و/س) الشبكة / الشركة

الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٥٫١  ٥٫٢٪ ١٫٩٠٩٫٢٢٨ شركة ACWA بركاء للطاقة (ش.م.ع.ع) ٢٫٠٢٢٫٥٢٣ 

٪١٤٫٦  ١٤٫٥٪ ٥٫٤٤٧٫٤٠٥ شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء ش م ع م  ٥٫٦١٩٫٨٤٤ 

٪٣٫٧  ٣٫٨٪ ١٫٣٨٩٫٣٢٧ شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.م) ١٫٤٧١٫٩٣٠ 

٪٠٫١  ٠٫١٪ ٥٤٫١٢٠ شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.ع) ٥٤٫٦١٧ 

٪٤٫١  ٤٫٠٪ ١٫٥٢٤٫٠٠١ شركة الرسيل للطاقة  (ش.م.ع.م) ١٫٥٣٥٫٩٩٤ 

٪١١٫٨  ١١٫٦٪ ٤٫٣٩٩٫٣٩١ شركة السوادي للطاقة (ش.م.ع.م) ٤٫٤٩٨٫١١٢ 

٪٢١٫٣  ٢٠٫٩٪ ٧٫٩٣٩٫١٢٩ شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.م) ٨٫١٢٥٫٦١٢ 

٪١٫٦  ١٫٦٪ ٦١٠٫٣٤٩ مشتريات أخرى للشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) ٦١٠٫٣٤٩ 

٪١٣٫٧  ١٣٫٩٪ ٥٫١٠٩٫٦١٧ شركة شناص لتوليد الكهرباء  ش م ع م  ٥٫٤٠٦٫٨٩٢ 

٪٤٫٤  ٤٫٦٪ ١٫٦٤٨٫٢٥٤ إس إم إن بركاء  للطاقة (ش.م.ع.م) ١٫٧٨٢٫٥٧٥ 

٪٥٫٤  ٥٫٦٪ ٢٫٠٠٦٫٠٠٧ شركة صحار للطاقة  (ش.م.ع.ع) ٢٫١٦٠٫٨٤٦ 

٪٢٫١  ٢٫٠٪ ٧٧٦٫٤١٤ الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.ع) ٧٨٣٫٧٦٨ 

٪٨٧٫٩  ٨٧٫٧٪ ٣٢٫٨١٣٫٢٤١ المجموع  ٣٤٫٠٧٣٫٠٦٢ 

الشبكات الريفية 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٥٤٩ بهوان استون فيلد للطاقة ش.م.م ٥٥٣ 

٪١٫١  ١٫٠٪ ٣٩٤٫٤٧٩ شركة مسندم للطاقة  ٤٠٤٫٩٠٥ 

٪٠٫٤  ٠٫٤٪ ١٥٣٫٥٠١ مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية من شركة تنمية نفط عمان ١٥٣٫٥٠١ 

٪١٫٤  ١٫٤٪ ٥٣٩٫٤٠٢ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٥٦١٫٩٦٨ 

٪٢٫٩  ٢٫٩٪ ١٫٠٨٧٫٩٣٠ المجموع  ١٫١٢٠٫٩٢٧ 

نظام كهرباء ظفار

٪٤٫٤  ٤٫٣٪ ١٫٦٢٥٫٦٥٩ شركة ظفار لتوليد الطاقة (ش.م.ع.ع) ١٫٦٧٤٫٠٢٣ 

٪٠٫١- (٢٤٫٥٥١) ٪٠٫١- مشتريات أخرى للشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) (٢٤٫٥٥١)

٪٤٫٩  ٥٫١٪ ١٫٨١٥٫٥٤١ شركة سيمكورب صاللة (ش.م.ع.م) ١٫٩٩٠٫٧٥٨ 

٪٩٫٢  ٩٫٤٪ ٣٫٤١٦٫٦٤٨ المجموع  ٣٫٦٤٠٫٢٣١ 

٪١٠٠  ١٠٠٪ ٣٧٫٣١٧٫٨١٩ إجمالي لعام ٢٠١٩م ٣٨٫٨٣٤٫٢١٩ 

ناتج الكهرباء حسب الشبكة و الشركة  لعامي ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 



١١١ التقرير السنوي 2020م

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠٢٠م

٪ من إجمالي ا�نتاج في عمان صافي ا�نتاج (م.و/س) ٪ من إجمالي ا�نتاج في عمان إجمالي ا�نتاج (م.و/س) الشبكة / الشركة

الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٣٫٩  ٤٫١٪ ١٫٤٣٢٫٧٩٧ شركة ACWA بركاء للطاقة (ش.م.ع.ع) ١٫٥٤٥٫١٧٨ 

٪١٦٫٤  ١٦٫٢٪ ٦٫١٢٥٫٩٤٥ شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء ش م ع م  ٦٫٢٩٩٫٩٤٢ 

٪٤٫٢  ٤٫٢٪ ١٫٥٨٥٫٩٩٠ شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.م) ١٫٦٤٨٫٣١٧ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٢٫٢٤٥ شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.ع) ٢٫٢٦٦ 

٪٤٫٠  ٣٫٩٪ ١٫٤٨٥٫٦٤٧ شركة الرسيل للطاقة  (ش.م.ع.م) ١٫٤٩٦٫٨٨٦ 

٪١٢٫٧  ١٢٫٥٪ ٤٫٧٢٨٫٨٠٧ شركة السوادي للطاقة (ش.م.ع.م) ٤٫٨٤٢٫٧٤٦ 

٪٢١٫٤  ٢١٫٠٪ ٧٫٩٧٣٫٩٤٦ شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.م) ٨٫١٦٦٫٥٤٧ 

٪١٫٠  ١٫٠٪ ٣٧٠٫٠٥٩ مشتريات أخرى للشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) ٣٧٠٫٠٥٩ 

٪١٩٫١  ١٩٫٠٪ ٧٫١١٠٫٩٣٧ شركة شناص لتوليد الكهرباء  ش م ع م  ٧٫٣٦٨٫٥٦٧ 

٪٣٫٩  ٤٫١٪ ١٫٤٦٤٫٠٧٨ إس إم إن بركاء  للطاقة (ش.م.ع.م) ١٫٦٠١٫٢٧٧ 

٪٠٫٣  ٠٫٣٪ ٩٦٫٦٥١ شركة صحار للطاقة  (ش.م.ع.ع) ١٠٢٫٢٤٢ 

٪٠٫١  ٠٫١٪ ٢٣٫٤٦١ الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.ع) ٢٤٫٥٠٣ 

٪٨٨٫٢  ٨٨٫٠٪ ٣٢٫٤٠٠٫٥٦٢ المجموع  ٣٣٫٤٦٨٫٥٢٨ 

٪١٫٣- ٪١٫٨- نسبة التغيير من ٢٠١٩م

الشبكات الريفية 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٥٣٨ بهوان استون فيلد للطاقة ش.م.م ٥٤٢ 

٪١٫٠  ١٫٠٪ ٣٨٠٫٣٩٤ شركة مسندم للطاقة  ٣٩٠٫٨٣٩ 

٪٠٫٤  ٠٫٤٪ ١٤٥٫٤٦١ مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية من شركة تنمية نفط عمان ١٤٥٫٤٦١ 

٪١٫٨  ١٫٨٪ ٦٤٧٫٦٦١ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٦٦٨٫٥٧٤ 

٪٣٫١  ٣٫١٪ ١٫١٧٤٫٠٥٤ المجموع  ١٫٢٠٥٫٤١٦ 

٪٧٫٩ ٪٧٫٥ نسبة التغيير من ٢٠١٩م

نظام كهرباء ظفار

٪٤٫٦  ٤٫٥٪ ١٫٦٧٨٫٢٦٠ شركة ظفار لتوليد الطاقة (ش.م.ع.ع) ١٫٧٢٨٫٥٥٥ 

٪٠٫١- (٢٤٫٢٩٤) ٪٠٫١- مشتريات أخرى للشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) (٢٤٫٢٩٤)

٪٤٫١  ٤٫٤٪ ١٫٥٠٣٫٥١٧ شركة سيمكورب صاللة (ش.م.ع.م) ١٫٦٦٦٫٧٧٨ 

٪٨٫٦  ٨٫٩٪ ٣٫١٥٧٫٤٨٣ المجموع  ٣٫٣٧١٫٠٣٩ 

٪٧٫٦- ٪٧٫٤- نسبة التغيير من ٢٠١٩م

٪١٠٠  ١٠٠٪ ٣٦٫٧٣٢٫٠٩٨ إجمالي لعام ٢٠٢٠م ٣٨٫٠٤٤٫٩٨٣ 

 ٥٨٥٫٧٢١-  ٧٨٩٫٢٣٦- التغيير الفعلي من ٢٠١٩م

٪١٫٦- ٪٢٫٠- نسبة التغيير من ٢٠١٩م



١١٢

٢٠١٩م

٪ من إجمالي ا�نتاج في عمان صافي ا�نتاج (م.و/س) ٪ من إجمالي ا�نتاج في عمان إجمالي ا�نتاج (م.و/س) المحافظة

٪١٤٫٦  ١٤٫٥٪ ٥٫٤٤٩٫٧٨٦ الظاهرة ٥٫٦٢٢٫٢٧٩ 

٪٢١٫٦  ٢١٫٣٪ ٨٫٠٧٠٫٩٢٤ الشرقية  ٨٫٢٦٢٫١٨٣ 

٪٠٫٥  ٠٫٥٪ ١٩٤٫٨٢٨ الوسطى ١٩٩٫٩٤٦ 

٪٢٫١  ٢٫٠٪ ٧٧٦٫٤١٤ الداخلية ٧٨٣٫٧٦٨ 

٪١٠٫٢  ١٠٫٤٪ ٣٫٧٩١٫٤٦١ ظفار ٤٫٠٢٦٫٠٤٠ 

٪١٫١  ١٫١٪ ٤٢٣٫١٠٩ مسندم ٤٣٥٫٦٦٠ 

٪٤٫١  ٤٫٠٪ ١٫٥٢٦٫٥٣٠ مسقط ١٫٥٣٨٫٥٢٣ 

٪٢٤٫٥  ٢٤٫٩٪ ٩٫١٢٧٫٨٩٥ شمال الباطنة ٩٫٦٦٢٫٦١١ 

٪٢١٫٣  ٢١٫٤٪ ٧٫٩٥٦٫٨٧٣ جنوب الباطنة ٨٫٣٠٣٫٢١٠ 

المجموع لعام ٢٠١٩ م ٣٨٫٨٣٤٫٢١٩  ٣٧٫٣١٧٫٨١٩ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                           إنتــــاج الكهــــرباء

٪ من إجمالي ا�نتاج في عمان صافي ا�نتاج (م.و/س) ٪ من إجمالي ا�نتاج في عمان إجمالي ا�نتاج (م.و/س) المحافظة

٪١٦٫٧  ١٦٫٦٪ ٦٫١٢٨٫٣٢٨ الظاهرة ٦٫٣٠٢٫٣٧٠ 

٪٢١٫٩  ٢١٫٧٪ ٨٫٠٥٨٫٧٠٠ الشرقية  ٨٫٢٥٥٫٨١٢ 

٪٠٫٨  ٠٫٨٪ ٢٨٣٫٤٦٧ الوسطى ٢٨٧٫٢٦٥ 

٪٠٫١  ٠٫١٪ ٢٣٫٤٦١ الداخلية ٢٤٫٥٠٣ 

٪٩٫٨  ١٠٫٠٪ ٣٫٥٩٦٫٥٧٧ ظفار ٣٫٨٢١٫٤٢٦ 

٪١٫١  ١٫١٪ ٤٠٧٫٧٢٩ مسندم ٤١٩٫٤٦٥ 

٪٣٫٠  ٣٫٠٪ ١٫١١٨٫٦١٣ مسقط ١٫١٢٩٫٨٥١ 

٪٢٥٫٨  ٢٥٫٨٪ ٩٫٤٨٩٫٥٤٢ شمال الباطنة  ٩٫٨١٥٫٠٩٠ 

٪٢٠٫٨  ٢١٫٠٪ ٧٫٦٢٥٫٦٨٢ جنوب الباطنة  ٧٫٩٨٩٫٢٠١ 

مجموع السلطنة لعام ٢٠٢٠ م ٣٨٫٠٤٤٫٩٨٣  ٣٦٫٧٣٢٫٠٩٨ 

٪١٫٦- ٪٢٫٠- نسبة التغيير من ٢٠١٩م

مالحظة: صافي إنتاج الكهرباء يشمل مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة الكهرباء الريفية في كل محافظة 

ناتج الكهرباء  حسب المحافظات لعامي ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 

إنتــــاج الكهــــرباء
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ناتج الكهرباء حسب المحافظات والشركات  لعامي ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠١٩م

٪ من إجمالي ا�نتاج 
في عمان صافي ا�نتاج (م.و/س) ٪ من إجمالي ا�نتاج 

في عمان
إجمالي ا�نتاج 

(م.و/س) الشــركــة المحافظة

٪١٤٫٦  ١٤٫٥٪ ٥٫٤٤٧٫٤٠٥ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٥٫٦١٩٫٨٤٤ 
الظاهرة

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٢٫٣٨١ شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء ش م ع م  ٢٫٤٣٥ 

٪٠٫١  ٠٫١٪ ٥٤٫١٢٠ شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.ع) ٥٤٫٦١٧ 

الشرقية
٪٢١٫٣  ٢٠٫٩٪ ٧٫٩٣٩٫١٢٩ شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.م) ٨٫١٢٥٫٦١٢ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ١٢٣ مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) ١٢٣ 

٪٠٫٢  ٠٫٢٪ ٧٧٫٥٥٣ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٨١٫٨٣٠ 

٪٠٫٠ (١٥٫٢٤٧) ٪٠٫٠ مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) (١٥٫٢٤٧)

٠٫٢٪الوسطى  ٠٫٢٪ ٨٧٫٤٩٥ مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) من شركة تنمية نفط عمان ٨٧٫٤٩٥ 

٪٠٫٣  ٠٫٣٪ ١٢٢٫٥٨٠ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ١٢٧٫٦٩٨ 

٪٢٫١  ٢٫٠٪ ٧٧٦٫٤١٤ الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.ع) ٧٨٣٫٧٦٨  الداخلية

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٥٤٩ بهوان استون فيلد للطاقة ش.م.م ٥٥٣ 

ظفار

٪٤٫٤  ٤٫٣٪ ١٫٦٢٥٫٦٥٩ شركة ظفار لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.م) ١٫٦٧٤٫٠٢٣ 

٪٠٫١- (٢٤٫٥٥١) ٪٠٫١- مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) (٢٤٫٥٥١)

٪٠٫٢  ٠٫٢٪ ٦٦٫٠٠٥ مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) من شركة تنمية نفط عمان ٦٦٫٠٠٥ 

٪٠٫٨  ٠٫٨٪ ٣٠٨٫٢٥٨ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٣١٩٫٢٥١ 

٪٤٫٩  ٥٫١٪ ١٫٨١٥٫٥٤١ شركة سيمكورب صاللة ١٫٩٩٠٫٧٥٨ 

٪١٫١  ١٫٠٪ ٣٩٤٫٤٧٩ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٤٠٤٫٩٠٥ 
مسندم

٪٠٫١  ٠٫١٪ ٢٨٫٦٣٠ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٣٠٫٧٥٥ 

٪٤٫١  ٤٫٠٪ ١٫٥٢٤٫٠٠١ شركة الرسيل للطاقة  (ش.م.ع.م) ١٫٥٣٥٫٩٩٤ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٢٫٥٢٩ مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) ٢٫٥٢٩ 

٪٣٫٧  ٣٫٨٪ ١٫٣٨٩٫٣٢٧ شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.م) ١٫٤٧١٫٩٣٠ 

شمال الباطنة
٪١٫٧  ١٫٦٪ ٦٢٢٫٩٤٤ مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) ٦٢٢٫٩٤٤ 

٪١٣٫٧  ١٣٫٩٪ ٥٫١٠٩٫٦١٧ شركة شناص لتوليد الطاقة  ٥٫٤٠٦٫٨٩٢ 

٪٥٫٤  ٥٫٦٪ ٢٫٠٠٦٫٠٠٧ شركة صحار للطاقة  (ش.م.ع.م) ٢٫١٦٠٫٨٤٦ 

٪٥٫١  ٥٫٢٪ ١٫٩٠٩٫٢٢٨ شركة ACWA بركاء للطاقة  (ش.م.ع.ع) ٢٫٠٢٢٫٥٢٣ 

١١٫٨٪جنوب الباطنة  ١١٫٦٪ ٤٫٣٩٩٫٣٩١ شركة السوادي للطاقة (ش.م.ع.م) ٤٫٤٩٨٫١١٢ 

٪٤٫٤  ٤٫٦٪ ١٫٦٤٨٫٢٥٤ شركة إس إم إن بركاء للطاقة (ش.م.ع.م) ١٫٧٨٢٫٥٧٥ 

مجموع ا�نتاج في السلطنة لعام ٢٠١٩م ٣٨٫٨٣٤٫٢١٩  ٣٧٫٣١٧٫٨١٩ 



١١٤

ناتج الكهرباء حسب المحافظات والشركات  لعامي ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠٢٠م
٪ من إجمالي ا�نتاج 

في عمان صافي ا�نتاج (م.و/س) ٪ من إجمالي ا�نتاج 
في عمان

إجمالي ا�نتاج 
(م.و/س) الشــركــة المحافظة

٪١٦٫٧  ١٦٫٢٪ ٦٫١٢٥٫٩٤٥ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٦٫٢٩٩٫٩٤٢ 
الظاهرة

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٢٫٣٨٤ شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء ش م ع م  ٢٫٤٢٩ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٢٫٢٤٥ شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.ع) ٢٫٢٦٦ 

الشرقية
٪٢١٫٧  ٢١٫٠٪ ٧٫٩٧٣٫٩٤٦ شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.م) ٨٫١٦٦٫٥٤٧ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ١٤٣ مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) ١٤٣ 

٪٠٫٢  ٠٫٢٪ ٨٢٫٣٦٦ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٨٦٫٨٥٧ 

٪٠٫١  ٠٫١٪ ٤٠٫٩٨٦ مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) ٤٠٫٩٨٦ 

٠٫٣٪الوسطى  ٠٫٣٪ ١٠٦٫٦٣١ مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) من شركة تنمية نفط عمان ١٠٦٫٦٣١ 

٪٠٫٤  ٠٫٤٪ ١٣٥٫٨٤٩ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ١٣٩٫٦٤٨ 

٪٠٫١  ٠٫١٪ ٢٣٫٤٦١ الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.ع) ٢٤٫٥٠٣  الداخلية

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٥٣٨ بهوان استون فيلد للطاقة ش.م.م ٥٤٢ 

ظفار

٪٤٫٦  ٤٫٥٪ ١٫٦٧٨٫٢٦٠ شركة ظفار لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.م) ١٫٧٢٨٫٥٥٥ 

٪٠٫١- (٢٤٫٢٩٤) ٪٠٫١- مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) (٢٤٫٢٩٤)

٪٠٫١  ٠٫١٪ ٣٨٫٨٢٩ مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) من شركة تنمية نفط عمان ٣٨٫٨٢٩ 

٪١٫١  ١٫١٪ ٣٩٩٫٧٢٧ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٤١١٫٠١٥ 

٪٤٫١  ٤٫٣٪ ١٫٥٠٣٫٥١٧ شركة سيمكورب صاللة ١٫٦٦٦٫٧٧٨ 

٪١٫٠  ١٫٠٪ ٣٨٠٫٣٩٤ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٣٩٠٫٨٣٩ 
مسندم

٪٠٫١  ٠٫١٪ ٢٧٫٣٣٥ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ٢٨٫٦٢٥ 

٪٤٫٠  ٣٫٩٪ ١٫٤٨٥٫٦٤٧ شركة الرسيل للطاقة  (ش.م.ع.م) ١٫٤٩٦٫٨٨٦ 

٪١٫٠- (٣٦٧٫٠٣٤) ٪٠٫٩- مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) (٣٦٧٫٠٣٤)

٪٤٫٣  ٤٫٢٪ ١٫٥٨٥٫٩٩٠ شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.م) ١٫٦٤٨٫٣١٧ 

شمال الباطنة
٪١٫٩  ١٫٨٪ ٦٩٥٫٩٦٤ مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه (ش.م.ع.م) ٦٩٥٫٩٦٤ 

٪١٩٫٤  ١٩٫٠٪ ٧٫١١٠٫٩٣٧ شركة شناص لتوليد الطاقة  ٧٫٣٦٨٫٥٦٧ 

٪٠٫٣  ٠٫٣٪ ٩٦٫٦٥١ شركة صحار للطاقة  (ش.م.ع.م) ١٠٢٫٢٤٢ 

٪٣٫٩  ٤٫٠٪ ١٫٤٣٢٫٧٩٧ شركة ACWA بركاء للطاقة  (ش.م.ع.ع) ١٫٥٤٥٫١٧٨ 

١٢٫٩٪جنوب الباطنة  ١٢٫٥٪ ٤٫٧٢٨٫٨٠٧ شركة السوادي للطاقة (ش.م.ع.م) ٤٫٨٤٢٫٧٤٦ 

٪٤٫٠  ٤٫١٪ ١٫٤٦٤٫٠٧٨ شركة إس إم إن بركاء للطاقة (ش.م.ع.م) ١٫٦٠١٫٢٧٧ 

مجموع ا�نتاج في السلطنة لعام ٢٠٢٠م ٣٨٫٠٤٤٫٩٨٣  ٣٦٫٧٣٢٫٠٩٨ 

٪١٫٦- ٪٢٫٠- نسبة التغيير من ٢٠١٩م



١١٥ التقرير السنوي 2020م

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠١٩م

٪ السنوية  صافي ج.و.س ٪ السنوية  إجمالي ج.و.س الشهر النظام 

٪٥٫٨  ٥٫٩٪ ١٫٩١٠ يناير-١٩ ١٫٩٩٨  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٥٫١  ٥٫٢٪ ١٫٦٨٧ فبراير-١٩ ١٫٧٧٧  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٦٫١  ٦٫٢٪ ٢٫٠١١ مارس-١٩ ٢٫١٠٨  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٧٫٧  ٧٫٩٪ ٢٫٥٣٥ أبريل-١٩ ٢٫٦٨١  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪١٠٫١  ١٠٫٠٪ ٣٫٣١٢ مايو-١٩ ٣٫٤٢٢  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪١١٫٤  ١١٫٤٪ ٣٫٧٥٢ يونيو-١٩ ٣٫٨٩١  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪١١٫٤  ١١٫٣٪ ٣٫٧٥٠ يوليو-١٩ ٣٫٨٦٦  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪١٠٫٨  ١٠٫٧٪ ٣٫٥٤٧ أغسطس-١٩ ٣٫٦٥٧  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪١٠٫٢  ١٠٫١٪ ٣٫٣٣٧ سبتمبر-١٩ ٣٫٤٥٨  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٩٫٤  ٩٫٣٪ ٣٫٠٨٤ أكتوبر-١٩ ٣٫١٨٣  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٦٫٤  ٦٫٤٪ ٢٫٠٩٠ نوفمبر-١٩ ٢٫١٦٥  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٥٫٥  ٥٫٥٪ ١٫٧٩٩ ديسمبر-١٩ ١٫٨٦٦  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

المجموع  ٣٤٫٠٧٣  ٣٢٫٨١٣ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                           إنتــــاج الكهــــرباء
٪٥٫٠  ٥٫٠٪ ١٫٦٢٣٫٤ يناير-١٩ ١٫٦٧٩٫١  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٥٫٥  ٥٫٥٪ ١٫٧٧٢٫٩ فبراير-١٩ ١٫٨٣٧٫٢  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٦٫٢  ٦٫٢٪ ١٫٩٩٥٫٨ مارس-١٩ ٢٫٠٧٦٫٥  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٧٫٥  ٧٫٥٪ ٢٫٤٢٦٫٢ أبريل-١٩ ٢٫٥٠٨٫٦  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪١٠٫٣  ١٠٫٣٪ ٣٫٣٣٢٫٠ مايو-١٩ ٣٫٤٣١٫٩  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪١١٫٥  ١١٫٦٪ ٣٫٧٤١٫٤ يونيو-١٩ ٣٫٨٧١٫٦  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪١١٫٤  ١١٫٤٪ ٣٫٧٠٦٫٧ يوليو-١٩ ٣٫٨٢١٫٧  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪١١٫٣  ١١٫٣٪ ٣٫٦٥٨٫٨ أغسطس-١٩ ٣٫٧٧٦٫٥  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٩٫٩  ٩٫٩٪ ٣٫٢١٩٫١ سبتمبر-١٩ ٣٫٣٢٢٫٣  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٨٫٣  ٨٫٣٪ ٢٫٦٧٨٫٣ أكتوبر-١٩ ٢٫٧٧١٫٣  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٦٫٨  ٦٫٨٪ ٢٫٢١٤٫٢ نوفمبر-١٩ ٢٫٢٧٩٫١  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٦٫٣  ٦٫٣٪ ٢٫٠٣١٫٦ ديسمبر-١٩ ٢٫٠٩٢٫٧  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

المجموع ٢٠٢٠م ٣٣٫٤٦٩  ٣٢٫٤٠١ 

ا^نتاج الشهري لكل نظام : الشبكة الرئيسة المرتبطة من ٢٠١٩م و حتى ٢٠٢٠م 



١١٦

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠١٩م

٪ السنوية  صافي ج.و.س ٪ السنوية  إجمالي ج.و.س الشهر النظام 

٪٥٫٦  ٥٫٦٪ ٦٠٫٦ يناير-١٩ ٦٢٫٨  الشبكات الريفية 

٪٥٫٠  ٥٫٠٪ ٥٤٫٠ فبراير-١٩ ٥٦٫٠  الشبكات الريفية 

٪٦٫٠  ٦٫١٪ ٦٥٫٨ مارس-١٩ ٦٨٫١  الشبكات الريفية 

٪٨٫٣  ٨٫٣٪ ٨٩٫٩ أبريل-١٩ ٩٢٫٧  الشبكات الريفية 

٪١٠٫١  ١٠٫١٪ ١١٠٫١ مايو-١٩ ١١٣٫٣  الشبكات الريفية 

٪٩٫٧  ٩٫٨٪ ١٠٦٫٠ يونيو-١٩ ١٠٩٫٤  الشبكات الريفية 

٪١١٫٥  ١١٫٥٪ ١٢٥٫٢ يوليو-١٩ ١٢٨٫٥  الشبكات الريفية 

٪١٠٫٢  ١٠٫٢٪ ١١١٫٤ أغسطس-١٩ ١١٤٫٦  الشبكات الريفية 

٪١٠٫٢  ١٠٫٢٪ ١١١٫٠ سبتمبر-١٩ ١١٤٫١  الشبكات الريفية 

٪٩٫٧  ٩٫٧٪ ١٠٥٫٥ أكتوبر-١٩ ١٠٨٫٦  الشبكات الريفية 

٪٧٫٢  ٧٫٢٪ ٧٧٫٨ نوفمبر-١٩ ٨٠٫٢  الشبكات الريفية 

٪٦٫٥  ٦٫٥٪ ٧٠٫٤ ديسمبر-١٩ ٧٢٫٧  الشبكات الريفية 

المجموع ٢٠١٩م ١٫١٢١  ١٫٠٨٨ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                           إنتــــاج الكهــــرباء
٪٥٫٣  ٥٫٣٪ ٦٢٫٤ يناير-١٩ ٦٤٫٥  الشبكات الريفية 

٪٥٫٣  ٥٫٤٪ ٦٢٫٥ فبراير-١٩ ٦٤٫٦  الشبكات الريفية 

٪٦٫٦  ٦٫٦٪ ٧٧٫٤ مارس-١٩ ٧٩٫٧  الشبكات الريفية 

٪٨٫٨  ٨٫٨٪ ١٠٢٫٨ أبريل-١٩ ١٠٥٫٥  الشبكات الريفية 

٪١٠٫٧  ١٠٫٧٪ ١٢٥٫٥ مايو-١٩ ١٢٨٫٦  الشبكات الريفية 

٪١٠٫٦  ١٠٫٦٪ ١٢٤٫٦ يونيو-١٩ ١٢٧٫٧  الشبكات الريفية 

٪١١٫٣  ١١٫٢٪ ١٣٢٫٣ يوليو-١٩ ١٣٥٫٣  الشبكات الريفية 

٪١١٫٢  ١١٫١٪ ١٣١٫٢ أغسطس-١٩ ١٣٤٫٣  الشبكات الريفية 

٪٨٫٩  ٨٫٩٪ ١٠٤٫٩ سبتمبر-١٩ ١٠٧٫٧  الشبكات الريفية 

٪٨٫٥  ٨٫٥٪ ٩٩٫٧ أكتوبر-١٩ ١٠٢٫٤  الشبكات الريفية 

٪٧٫١  ٧٫١٪ ٨٣٫٢ نوفمبر-١٩ ٨٥٫٦  الشبكات الريفية 

٪٥٫٧  ٥٫٨٪ ٦٧٫٤ ديسمبر-١٩ ٦٩٫٦  الشبكات الريفية 

المجموع ٢٠٢٠م ١٫٢٠٥  ١٫١٧٤ 

ا^نتاج الشهري لكل نظام : الشبكة الرئيسة المرتبطة من ٢٠١٩م و حتى ٢٠٢٠م 



١١٧ التقرير السنوي 2020م

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠١٩م

٪ السنوية  صافي ج.و.س ٪ السنوية  إجمالي ج.و.س الشهر النظام 

٪٦٫٤  ٦٫٥٪ ٢١٩٫١ يناير-١٩ ٢٣٦٫٤  شبكة كهرباء ظفار 

٪٦٫٣  ٦٫٣٪ ٢١٤٫٢ فبراير-١٩ ٢٢٨٫٨  شبكة كهرباء ظفار 

٪٧٫٨  ٧٫٨٪ ٢٦٥٫٠ مارس-١٩ ٢٨٢٫٨  شبكة كهرباء ظفار 

٪٨٫٧  ٨٫٧٪ ٢٩٨٫٦ أبريل-١٩ ٣١٧٫١  شبكة كهرباء ظفار 

٪١٠٫٤  ١٠٫٣٪ ٣٥٥٫٨ مايو-١٩ ٣٧٦٫٣  شبكة كهرباء ظفار 

٪١٠٫٤  ١٠٫٣٪ ٣٥٣٫٨ يونيو-١٩ ٣٧٤٫٣  شبكة كهرباء ظفار 

٪٩٫٣  ٩٫٢٪ ٣١٦٫٥ يوليو-١٩ ٣٣٦٫٢  شبكة كهرباء ظفار 

٪٨٫٥  ٨٫٥٪ ٢٨٩٫٩ أغسطس-١٩ ٣٠٩٫٧  شبكة كهرباء ظفار 

٪٨٫٤  ٨٫٤٪ ٢٨٧٫٥ سبتمبر-١٩ ٣٠٦٫٥  شبكة كهرباء ظفار 

٪٨٫٩  ٨٫٨٪ ٣٠٢٫٤ أكتوبر-١٩ ٣٢١٫٩  شبكة كهرباء ظفار 

٪٧٫٩  ٧٫٩٪ ٢٦٨٫٦ نوفمبر-١٩ ٢٨٦٫٩  شبكة كهرباء ظفار 

٪٧٫٢  ٧٫٢٪ ٢٤٥٫٣ ديسمبر-١٩ ٢٦٣٫٣  شبكة كهرباء ظفار 

المجموع ٢٠١٩م ٣٫٦٤٠  ٣٫٤١٧ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                           إنتــــاج الكهــــرباء
٪٦٫٤  ٦٫٥٪ ٢٠٣٫٦ يناير-١٩ ٢٢٠٫٠  شبكة كهرباء ظفار 

٪٦٫٦  ٦٫٦٪ ٢٠٧٫٢ فبراير-١٩ ٢٢٢٫٨  شبكة كهرباء ظفار 

٪٧٫٨  ٧٫٨٪ ٢٤٥٫٢ مارس-١٩ ٢٦٢٫٥  شبكة كهرباء ظفار 

٪٩٫٠  ٩٫٠٪ ٢٨٥٫٣ أبريل-١٩ ٣٠٣٫٥  شبكة كهرباء ظفار 

٪١٠٫٢  ١٠٫١٪ ٣٢٢٫٠ مايو-١٩ ٣٤١٫٠  شبكة كهرباء ظفار 

٪١٠٫٢  ١٠٫١٪ ٣٢١٫٤ يونيو-١٩ ٣٤٠٫٤  شبكة كهرباء ظفار 

٪٩٫٠  ٩٫٠٪ ٢٨٤٫١ يوليو-١٩ ٣٠٣٫٧  شبكة كهرباء ظفار 

٪٧٫٩  ٨٫٠٪ ٢٥٠٫٧ أغسطس-١٩ ٢٦٨٫٦  شبكة كهرباء ظفار 

٪٩٫١  ٩٫٠٪ ٢٨٧٫١ سبتمبر-١٩ ٣٠٥٫٠  شبكة كهرباء ظفار 

٪٨٫٩  ٨٫٩٪ ٢٨٠٫٩ أكتوبر-١٩ ٢٩٩٫٥  شبكة كهرباء ظفار 

٪٧٫٩  ٧٫٩٪ ٢٤٨٫٧ نوفمبر-١٩ ٢٦٦٫٢  شبكة كهرباء ظفار 

٪٧٫٠  ٧٫١٪ ٢٢١٫١ ديسمبر-١٩ ٢٣٧٫٩  شبكة كهرباء ظفار 

المجموع ٢٠٢٠م ٣٫٣٧١  ٣٫١٥٧ 

ا^نتاج الشهري لكل نظام : الشبكة الرئيسة المرتبطة من ٢٠١٩م و حتى ٢٠٢٠م 



١١٨

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠١٩م

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠١٩م

٪ السنوية  صافي ج.و.س ٪ السنوية  إجمالي ج.و.س الشهر النظام 

٪١٧  ١٧٪ ٥٫٦٠٨٫٢ الربع االول ١٩ ٥٫٨٨٣٫٣  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٢٩  ٢٩٪ ٩٫٥٩٨٫٨ الربع الثاني ١٩ ٩٫٩٩٣٫٩  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٣٢  ٣٢٪ ١٠٫٦٣٣٫٧ الربع الثالث ١٩ ١٠٫٩٨١٫٢  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٢١  ٢١٪ ٦٫٩٧٢٫٦ الربع الرابع ١٩ ٧٫٢١٤٫٦  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

المجموع  ٣٤٫٠٧٣  ٣٢٫٨١٣ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                           إنتــــاج الكهــــرباء
٪١٦٫٦  ١٦٫٧٪ ٥٫٣٩٢٫١ الربع االول ٢٠ ٥٫٥٩٢٫٩  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٢٩٫٣  ٢٩٫٣٪ ٩٫٤٩٩٫٦ الربع الثاني ٢٠ ٩٫٨١٢٫١  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٣٢٫٧  ٣٢٫٦٪ ١٠٫٥٨٤٫٦ الربع الثالث ٢٠ ١٠٫٩٢٠٫٤  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

٪٢١٫٤  ٢١٫٣٪ ٦٫٩٢٤٫١ الربع الرابع ٢٠ ٧٫١٤٣٫١  الشبكة الرئيسة المرتبطة 

المجموع ٢٠٢٠م ٣٣٫٤٦٩  ٣٢٫٤٠١ 

٪ السنوية  صافي ج.و.س ٪ السنوية  إجمالي ج.و.س الشهر النظام 

٪١٦٫٦  ١٦٫٧٪ ١٨٠٫٤ الربع االول ١٩ ١٨٦٫٩  الشبكات الريفية

٪٢٨٫١  ٢٨٫١٪ ٣٠٦٫١ الربع الثاني ١٩ ٣١٥٫٣  الشبكات الريفية

٪٣٢٫٠  ٣١٫٩٪ ٣٤٧٫٦ الربع الثالث ١٩ ٣٥٧٫٢  الشبكات الريفية

٪٢٣٫٣  ٢٣٫٣٪ ٢٥٣٫٨ الربع الرابع ١٩ ٢٦١٫٥  الشبكات الريفية

المجموع لعام ٢٠١٩م ١٫١٢١  ١٫٠٨٨ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                           إنتــــاج الكهــــرباء
٪١٧  ١٧٪ ٢٠٢٫٣ الربع االول ٢٠ ٢٠٨٫٨  الشبكات الريفية

٪٣٠  ٣٠٪ ٣٥٢٫٩ الربع الثاني ٢٠ ٣٦١٫٨  الشبكات الريفية

٪٣١  ٣١٪ ٣٦٨٫٤ الربع الثالث ٢٠ ٣٧٧٫٣  الشبكات الريفية

٪٢١  ٢١٪ ٢٥٠٫٤ الربع الرابع ٢٠ ٢٥٧٫٥  الشبكات الريفية

المجموع لعام ٢٠٢٠م ١٫٢٠٥  ١٫١٧٤ 

ا^نتاج الربع سنوي للكهرباء حسب الشبكة ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٠م 



١١٩ التقرير السنوي 2020م

إنتــــاج الكهــــرباء٢٠١٩م

٪ السنوية  صافي ج.و.س ٪ السنوية  إجمالي ج.و.س الشهر النظام 

٪٢٠٫٤  ٢٠٫٥٪ ٦٩٨٫٣ الربع االول ١٩ ٧٤٨٫٠  شبكة كهرباء ظفار 

٪٢٩٫٥  ٢٩٫٣٪ ١٫٠٠٨٫٢ الربع الثاني ١٩ ١٫٠٦٧٫٧  شبكة كهرباء ظفار 

٪٢٦٫٢  ٢٦٫٢٪ ٨٩٣٫٩ الربع الثالث ١٩ ٩٥٢٫٤  شبكة كهرباء ظفار 

٪٢٣٫٩  ٢٤٫٠٪ ٨١٦٫٣ الربع الرابع ١٩ ٨٧٢٫١  شبكة كهرباء ظفار 

المجموع لعام ٢٠١٩م ٣٫٦٤٠  ٣٫٤١٧ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                           إنتــــاج الكهــــرباء

٪٢١  ٢١٪ ٦٥٦٫١ الربع االول ٢٠ ٧٠٥٫٣  شبكة كهرباء ظفار 

٪٢٩  ٢٩٪ ٩٢٨٫٨ الربع الثاني ٢٠ ٩٨٤٫٩  شبكة كهرباء ظفار 

٪٢٦  ٢٦٪ ٨٢١٫٩ الربع الثالث ٢٠ ٨٧٧٫٢  شبكة كهرباء ظفار 

٪٢٤  ٢٤٪ ٧٥٠٫٧ الربع الرابع ٢٠ ٨٠٣٫٦  شبكة كهرباء ظفار 

المجموع لعام ٢٠٢٠م ٣٫٣٧١  ٣٫١٥٧ 

ا^نتاج الربع سنوي للكهرباء حسب الشبكة ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٠م 



١٢٠

أقصى طلب على الشبكة، االنتاج ، استهالك الوقودسعة التحليه (التحليه)السعة االنتاجيه (الكهرباء)٢٠٢٠م

رقم الشبكة 
سنة النوعالمنشأهالريفية

المركبه م٣/عدد الوحداتالتأجيرالمعدله ك.والمركبه ك.والتشغيل
عدد الوحداتاليوم

عند ظروف 
الموقع 

المناخيه 

أقصى طلب 
نسبة الطلب ك.و

اجمالي 
االنتاج 

م.و.ساعة

صافي االنتاج 
م.و.ساعة

اجمالي 
االنتاج باالالف  

(م٣)

صافي االنتاج 
باالالف       

(م٣)

وقود الديزل 
باالالف  

(ليتر)

محافظة الظاهرة

 ٧٦٩  -    -    ٢٫٣٨٤  ٢٫٤٢٩ ٥٢٫٥٪ ٦٤١ ٥٠ درجه مئوية٤٠٠ -    ١٫٣٥٠  ١٫٩٠٠ ١٩٩٤كهرباءمسروق٠٢/٠٢٠

 ٧٦٩  -    -    ٢٫٣٨٤  ٢٫٤٢٩ ٠ -   ٠٤ ١٫٣٥٠  ١٫٩٠٠ االجمالي لعدد ١ شبكة ريفية  في محافظة الظاهرة

محافظة الشرقيــــــة

 -    ٤٨٥  ٥٣٦  -    -   ٠٫٠٪ -   ٥٠ درجه مئوية٠٦١٠٠١٠ -    -    -   ١٩٧٦مزدوجمصيره٠٢/٠١٩

 ٢٢٫٤٨٩  ٤٨٥  ٥٣٦  ٨٢٫٣٦٦  ٨٦٫٨٥٧ ٦٧٫٢٪ ١٨٫٤٠٠ ٥٠ درجه مئوية٧٠٠ -    ٥٦٫٠٢١  ٥٦٫٨١٩ ٢٠١٧كهرباءمصيره (جديد)٠٢/٠٥٩

 ٢٢٫٤٨٩  ٩٧٠  ١٫٠٧٢  ٨٢٫٣٦٦  ٨٦٫٨٥٧ ١٠ ٦٫١٠٠ ٧ -    ٥٦٫٠٢١  ٥٦٫٨١٩ االجمالي لعدد ٢ شبكة ريفية  في محافظة الشرقية

محافظة الوسطــــــى

 -    ١٨  ١٨  -    -   ٠٫٠٪ -   ٥٠ درجه مئوية٠٢٠٠٣ -    -    -   ١٩٨٥مزدوجأبو مضابي٠٢/٠٠١

 -    ٢١  ٢١  -    -   ٠٫٠٪ -   ٥٠ درجه مئوية٠٢٥٠٢ -    -    -   ١٩٩٨مزدوجصوقره٠٢/٠٢٧

 ١٫٤٨٨  -    -    ٤٫٧٥٢  ٤٫٨٩٠ ٣١٫٦٪ ١٫٠٩٤ ٥٠ درجه مئوية٣٠٠ -    ١٫٦٠٠  ٢٫٥٠٨ ٢٠٠٧مزدوجالخلوف٠٢/٠٠٥

 ٥٫٢٠٤  -    -    ١٧٫٨٠١  ١٨٫٠٩٨ ٤٣٫٠٪ ٣٫٤٤٠ ٥٠ درجه مئوية١٠٠٠ -    ٦٫٠٣٥  ٨٫٠١٦ ٢٠٠٤كهرباءالخويمه٠٢/٠٠٦

 ١٫٦٠٢  -    -    ٥٫١٨١  ٥٫٢٩٥ ١٧٫٠٪ ١٫٤٦١ ٥٠ درجه مئوية٣٠٠ -    ١٫٧٦٠  ٢٫٧٠٠ ٢٠٠٧كهرباءالنجدة٠٢/٠١٠

 ١٧٫٤١٦  -    -    ٦١٫٧٩٦  ٦٢٫٣٢٢ -٣٫٢٪ ١٥٫٤٨٠ ٥٠ درجه مئوية١٨٠٠ ١٢٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠  ٣٠٫١٠٠ ١٩٩٩كهرباءحج٠٢/٠١٦

 ٢٫٠٤٧  -    -    ٦٫٢٧٣  ٦٫٥٩٦ ٢٧٫٠٪ ١٫٦٥٠ ٥٠ درجه مئوية٦٠٠ -    ٢٫٢٦٠  ٢٫٩٣٢ ٢٠٠٧كهرباءهيطم٠٢/٠١٧

 ٢٫٩٤٠  -    -    ٩٫٥٨٩  ٩٫٧٥٧ -١١٫٠٪ ٢٫٢١٩ ٥٠ درجه مئوية٥٠٠ -    ٢٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠ ٢٠٠٦كهرباءصراب٠٢/٠٣٠

 ١٫٠٩٠  -    -    ٣٫٦٩٣  ٣٫٧٦١ ٦٢٫٦٪ ١٫٣١٠ ٥٠ درجه مئوية٤٠٠ -    ٣٫٥٠٠  ٣٫٥٠٠ ٢٠٠٩كهرباءظفرات٠٢/٠٤٥

 ٧٫٩٢٤  -    -    ٢٥٫٧٩٥  ٢٧٫٩٥٩ ٤٣٫٠٪ ٥٫٧٠٠ ٥٠ درجه مئوية٥٠٠ -    ١٠٫٠٠٠  ١٢٫٧٠٠ ٢٠١١كهرباءالخضرا٠٢/٠٤٦

 ٢٦٦  -    -    ٩٧١  ٩٧١ ١٥٫٥٪ ٤٫٢٢٧ ٥٠ درجه مئوية٠٠٠ ٥٫٠٠٠  -    -   ٠كهرباءالوادي االسود

 ٣٩٫٩٧٧ ٣٨٣٨ ١٣٥٫٨٥١  ١٣٩٫٦٤٩ ٥٤٤٥٠٥ ١٧٫٠٠٠  ٤٢٫١٥٥  ٦٦٫٤٥٦ االجمالي لعدد ١١ شبكة ريفية في المحافظة الوسطى

السعة و أقصى طلب على الشبكة  وانتاج الكهرباء والمياه و استهالك الوقود حسب المناطق  لشركة كهرباء المناطق الريفية 



١٢١ التقرير السنوي 2020م

أقصى طلب على الشبكة، االنتاج ، استهالك الوقودسعة التحليه (التحليه)السعة االنتاجيه (الكهرباء)٢٠٢٠م

رقم الشبكة 
سنة النوعالمنشأهالريفية

المركبه م٣/عدد الوحداتالتأجيرالمعدله ك.والمركبه ك.والتشغيل
عدد الوحداتاليوم

عند ظروف 
الموقع 

المناخيه 

أقصى طلب 
نسبة الطلب ك.و

اجمالي 
االنتاج 

م.و.ساعة

صافي االنتاج 
م.و.ساعة

اجمالي 
االنتاج باالالف  

(م٣)

صافي االنتاج 
باالالف       

(م٣)

وقود الديزل 
باالالف  

(ليتر)

محافظــــة ظفـــــار

 ٧٤٧  ٣٧  ٣٧  ١٫٩٦٠  ٢٫٣٩٢ ٥٩٫٢٪ ٥١٠ ٥٠ درجه مئوية٤١٩٠٢ -    ١٫٢٥٠  ١٫٥٦٥ ١٩٨٧مزدوجهالحالنيات٠١/٠٠١

 ١٫٣١٧  -    -    ٤٫١١٨  ٤٫٢٠٨ ٣٨٫٦٪ ١٫٦٠٠ ٥٠ درجه مئوية٥٠٠ -    ٢٫٦٠٤  ٢٫٠١٢ ٢٠١١كهرباءعندات٠١/٠٠٤

 ٧١  -    -    ١٦٨  ١٦٩ ٧٥٫٠٪ ١٣٨ ٥٠ درجه مئوية٤٠٠ -    ٥٥٢  ١٫٢٠٠ ٢٠٠٠كهرباءعيون٠١/٠٠٧

 ٧٨٧  -    -    ٢٫٥٥٨  ٢٫٥٧٠ ٢٣٫٨٪ ٧١٩ ٥٠ درجه مئوية٥٠٠ ٥٠٠  ٩٤٤  ١٫٦٨٠ ٢٠٠٠كهرباءبربزوم٠١/٠٠٨

 ٣٫٣٦١  -    -    ١١٫٣٩٥  ١١٫٤١٠ ١٦٫٣٪ ٢٫٤٩١ ٥٠ درجه مئوية٧٠٠ ١٫٠٠٠  ٢٫٩٧٦  ٤٫٣٧٩ ٢٠٠٠كهرباءذهبون ٠١/٠١٢

 ٦٥١  -    -    ١٫٨٠٦  ١٫٨١٣ ٧٢٫٠٪ ٣٥٠ ٥٠ درجه مئوية٥٠٠ -    ١٫٢٥٠  ٩٠٠ ٢٠٠٢كهرباءفتخيت٠١/٠١٤

 ١٫٣٥٤  -    -    ٤٫٧٣١  ٤٫٧٥٢ ١٤٫١٪ ١٫٢٢٠ ٥٠ درجه مئوية٦٠٠ -    ١٫٤٢٠  ٢٫٩٠٠ ٢٠٠١كهرباءهرويب٠١/٠١٦

 ١٢٫٣٣٢  -    -    ٤٢٫٩٨٩  ٤٤٫٠٩١ ٢٣٫٦٪ ١٠٫٥٠٠ ٥٠ درجه مئوية٧٠٠ ٥٫٠٠٠  ٧٫٢٠٠  ١٠٫٠٠٠ ٢٠٠٠كهرباءالمزيونه٠١/٠٢١

 ١٫٢٢٠  -    -    ٤٫٠٦١  ٤٫٠٨٣ ٣٥٫٠٪ ١٫٠٦٠ ٥٠ درجه مئوية٦٠٠ ١٫٠٠٠  ١٫٦٣٠  ٣٫٤٠٠ ٢٠٠١كهرباءميتان٠١/٠٢٣

 ٨٧٠  -    -    ٢٫٥٨٣  ٢٫٥٩٠ ٥٤٫٧٪ ٥٨٠ ٥٠ درجه مئوية٤٠٠ -    ١٫٢٨٠  ١٫١٠٠ ٢٠٠٦كهرباءمطورح٠١/٠٢٤

 ٣٥٫٥٧٢  -    -    ١٤٠٫٢٥١  ١٤٥٫٤٩٥ ٤٩٫٤٪ ٢٤٫٣٠٠ ٥٠ درجه مئوية٦٠٠ -    ٤٨٫٠٠٠  ٤٨٫٧٠٢ ٢٠١٦كهرباءسيح الخيرات (جديد)٠١/٠٥٢

 ١١٫٦٢٦  -    -    ٤٤٫٦٥٣  ٤٦٫١٤٣ ٤٣٫٥٪ ١٠٫٤٠٠ ٥٠ درجه مئوية٧٠٠ -    ١٨٫٤٠٠  ٢٣٫٠٠٠ ١٩٩٨كهرباءشربتات٠١/٠٣٧

 ٢٫٠٥٢  -    -    ٦٫٠٩٩  ٦٫١٥٥ ٤١٫٣٪ ١٫٢٨٠ ٥٠ درجه مئوية٦٠٠ -    ٢٫١٨٢  ٤٫٧٠٠ ٢٠١١كهرباءتوسنات٠١/٠٤٦

 ٢٫٨٦٢  -    -    ٩٫٤٧٧  ٩٫٩٠٢ ٤٣٫١٪ ٢٫٣٢٠ ٥٠ درجه مئوية٦٠٠ ٣٫٨٧٢  ٤٫٠٧٨  ٣٫٨٧٢ ٢٠١٢كهرباءمضي (جديد)٠١/٠٤٧

 ٤٫٤٤٠  -    -    ١٣٫١٠٦  ١٣٫٣٦٧ ١٢٫٥٪ ٢٫٨٠١ ٥٠ درجه مئوية٦٠٠ ٨٫٥٠٠  ٣٫٢٠٠  ٥٫٠٠٠ ٢٠١٧كهرباءحاسك (جديد)٠١/٠٥٣

 ٢٫٠٤٧  -    -    ٥٫٦٥٣  ٧٫٥٤١ ٨٦٫١٪ ١٫٣٩٠ ٥٠ درجه مئوية٠٠٠ ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠ كهرباءالخالدي للرياح

 ٨١٫٣٠٩ ٣٧٣٧ ٢٩٥٫٦٠٨  ٣٠٦٫٦٨١ ٨٤١٩٠٢ ٢٩٫٨٧٢  ١٠٦٫٩٦٦  ١٢٤٫٤١٠ االجمالي لعدد ١٧ شبكة ريفية في ظفار

محافظــة مسنــدم

 -    ٣٥  ٣٥  -    -   ١٠٠٫٠٪ -   ٥٠ درجه مئوية١٤٥٠٣ -    ٣٥٨  ٤٦٥ ١٩٨٤مزدوجكمزار٠٣/٠٠٦

 ٩  -    -    ١٢  ١٢ ٥٫٠٪ ١٫٩٠٠ ٥٠ درجه مئوية٠٠٠ ٢٫٠٠٠  -    -   ليما 

 ٧٫٦٢٨  -    -    ٢٦٫٩٧٦  ٢٨٫٢٦٦ ٤٤٫٣٪ ٦٫٢٩٠ ٥٠ درجه مئوية٦٠٠ ٤٫٠٠٠  ١١٫٣٠٠  ١١٫٣٠٠ ١٩٨٢كهرباءمدحا٠٣/٠٠٧

 ٨١  -    -    ٣٤٧  ٣٤٧ ٦٠٫٤٪ ٣١٫٦٨٥ ٥٠ درجه مئوية٦٠٠ -    ٨٠٫٠٠٠  ٧٩٫٥٩٠ ١٩٨٢كهرباءخصب (جديد)٠٣/٠١١

 ٧٫٧١٨ ٣٥٣٥ ٢٧٫٣٣٥  ٢٨٫٦٢٥ ٦٫٠٠٠١٣٤٥٠٣ ٩١٫٦٥٨  ٩١٫٣٥٥ االجمالي لعدد ٤ شبكات ريفية في محافظة مسندم

٣٤٠٫٩٤٠٢٩٨٫١٥٠٥٢٫٨٧٢١٦٢٧٫١٩٠٢٠٥٦٤٫٢٤١٥٤٣٫٥٤٤١٫١٨٣١٫٠٨١١٥٢٫٢٦٢االجمالي لعدد ٣٥ شبكه ريفية تابعة لشركة كهرباء المناطق الريفية



١٢٢

٢٠١٩م                                                                                                                                                                   إنتــــاج الميـــــاه

صافي ا�نتاج (م٣) ٪ العام إجمالي ا�نتاج (م٣) ٪ العام المنطقة

٪٩٢٫٣  ٩٢٫٣٪ ٣١٨٫٦٥٧٫١٥٤ مناطق المياه المرتبطة والشرقية ٣٢٢٫٨٥٠٫٥٢٧ 

٪٠٫٥  ٠٫٥٪ ١٫٦٩٩٫١٥٠ المناطق الريفية ١٫٨٣٠٫٦٩٢ 

٪٧٫٢  ٧٫١٪ ٢٤٫٧٣٩٫٣٦٢ مناطق ظفار   ٢٤٫٩٩٠٫٠٦٤ 

المجموع لعام ٢٠١٩م ٣٤٩٫٦٧١٫٢٨٢  ٣٤٥٫٠٩٥٫٦٦٦ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                   إنتــــاج الميـــــاه

صافي ا�نتاج (م٣) ٪ العام إجمالي ا�نتاج (م٣) ٪ العام المنطقة

٪٩٢٫٨  ٩٢٫٧٪ ٣٤٣٫٦٥٦٫٥٥٩ مناطق المياه المرتبطة والشرقية ٣٤٦٫٨٤٧٫٦٦٤ 

٪٠٫٥  ٠٫٥٪ ١٫٨٦٨٫٥٧٢ المناطق الريفية ١٫٩٢٠٫٧٧٨ 

٪٦٫٧  ٦٫٨٪ ٢٤٫٩٥٠٫٨٢٦ مناطق ظفار   ٢٥٫٤٠٥٫٠٤١ 

المجموع لعام ٢٠٢٠م ٣٧٤٫١٧٣٫٤٨٣  ٣٧٠٫٤٧٥٫٩٥٧ 

إنتاج  المياه  حسب الشبكة : ٢٠١٩م إلى ٢٠٢٠م 

 إنتاج المياه  



١٢٣ التقرير السنوي 2020م

   إنتــــاج الميـــــاه٢٠١٩م

صافي ا�نتاج (م٣) ٪ عمان إجمالي ا�نتاج (م٣) ٪ عمان المنطقة / الشركة

مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٥٫٢  ٥٫٢٪ ١٨٫٠٦٥٫٩٧٦ شركة ACWA بركاء للطاقة (ش.م.ع.ع) ١٨٫٢٣٢٫١٢٤ 

٪١٧٫٧  ١٧٫٧٪ ٦٥٫٤٦٤٫٧٨٨ شركة الغبرة للطاقة و التحلية (ش.م.ع.م) ٦٦٫١٣٧٫٦٨٤ 

٪١٧٫٦  ١٧٫٤٪ ٦٥٫٠٣٢٫٣٥٤ شركة بركاء لتحلية المياه (ش.م.ع.م) ٦٥٫٠٣٢٫٣٥٤ 

٪٤٫٥  ٤٫٤٪ ١٦٫٥٢٥٫٣٢٣ شركة مدينة مسقط للتحلية (ش.م.ع.م) ١٦٫٥٣٨٫٢٦١ 

٪١٦٫٨  ١٦٫٩٪ ٦٢٫٢٧٤٫٦٩٦ قريات للتحلية (ش.م.ع.م) ٦٣٫١١٢٫٧٦٦ 

٪٩٫٩  ١٠٫٠٪ ٣٦٫٥٦٢٫٧٦٣ شركة الشرقية لتحلية المياه (ش.م.ع.ع) ٣٧٫٢٤٧٫٢٩١ 

٪٧٫٧  ٧٫٧٪ ٢٨٫٦٧٢٫٥١٥ إس إم إن بركاء  للطاقة (ش.م.ع.م) ٢٨٫٩٤٨٫١٣٨ 

٪٧٫٠  ٧٫٤٪ ٢٦٫٠٥٨٫٧٣٩ شركة صحار للطاقة  (ش.م.ع.ع) ٢٧٫٦٠١٫٩٠٨ 

٪٨٦٫٠  ٨٦٫٣٪ ٣١٨٫٦٥٧٫١٥٤ المجموع ٣٢٢٫٨٥٠٫٥٢٧ 

المناطق الريفية

٪٠٫٥  ٠٫٥٪ ١٫٦٩٩٫١٥٠ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ١٫٨٣٠٫٦٩٢ 

٪٠٫٥  ٠٫٥٪ ١٫٦٩٩٫١٥٠ المجموع ١٫٨٣٠٫٦٩٢ 

مناطق ظفار  

٪٧٫٢  ٧٫١٪ ٢٤٫٧٣٩٫٣٦٢ شركة سيمكورب صاللة (ش.م.ع.م) ٢٤٫٩٩٠٫٠٦٤ 

٪٧٫٢  ٧٫١٪ ٢٤٫٧٣٩٫٣٦٢ المجموع ٢٤٫٩٩٠٫٠٦٤ 

إجمالي لعام ٢٠١٩م ٣٤٩٫٦٧١٫٢٨٢  ٣٤٥٫٠٩٥٫٦٦٦ 

انتاج المياه حسب المنطقة و الشركة:  ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 



١٢٤

   إنتــــاج الميـــــاه٢٠١٩م

صافي ا�نتاج (م٣) ٪ عمان إجمالي ا�نتاج (م٣) ٪ عمان المنطقة / الشركة

مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٥٫٨  ٥٫٨٪ ٢١٫٤٦٠٫٢٧٠ شركة ACWA بركاء للطاقة (ش.م.ع.ع) ٢١٫٥٤٨٫١١٠ 

٪٢٠٫٥  ٢٠٫٦٪ ٧٥٫٩٧٥٫٩٢٠ شركة بركاء لتحلية المياه (ش.م.ع.م) ٧٦٫٩١٠٫٤٣٧ 

٪١٧٫٥  ١٧٫٣٪ ٦٤٫٨٤٥٫٥٣٨ شركة مدينة مسقط للتحلية (ش.م.ع.م) ٦٤٫٨٤٥٫٥٣٨ 

٪١٣٫١  ١٣٫٠٪ ٤٨٫٥٧١٫٢٨٨ شركة تحلية مياه خليج عمان ش م ع م  ٤٨٫٦٢٨٫٧٧١ 

٪١٧٫٠  ١٧٫١٪ ٦٢٫٨١٥٫٤٤٨ قريات للتحلية (ش.م.ع.م) ٦٣٫٨٥٧٫٩١٤ 

٪٩٫٩  ٩٫٩٪ ٣٦٫٦١٤٫٠٣٣ شركة الشرقية لتحلية المياه (ش.م.ع.ع) ٣٧٫٢٢١٫٣٠٨ 

٪٨٫٩  ٨٫٨٪ ٣٢٫٨٤٠٫٧٨٠ إس إم إن بركاء  للطاقة (ش.م.ع.م) ٣٣٫٠٨٧٫٠٢٧ 

٪٠٫١  ٠٫٢٪ ٥٣٣٫٢٨٢ شركة صحار للطاقة  (ش.م.ع.ع) ٧٤٨٫٥٥٩ 

٪٩٢٫٨  ٩٢٫٧٪ ٣٤٣٫٦٥٦٫٥٥٩ المجموع ٣٤٦٫٨٤٧٫٦٦٤ 

٪٧٫٨ ٪٧٫٤ نسبة التغير عن ٢٠١٩م

المناطق الريفية

٪٠٫٥  ٠٫٥٪ ١٫٨٦٨٫٥٧٢ شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ١٫٩٢٠٫٧٧٨ 

٪٠٫٥  ٠٫٥٪ ١٫٨٦٨٫٥٧٢ المجموع ١٫٩٢٠٫٧٧٨ 

٪١٠٫٠ ٪٤٫٩ نسبة التغير عن ٢٠١٩م

مناطق ظفار  

٪٦٫٧  ٦٫٨٪ ٢٤٫٩٥٠٫٨٢٦ شركة سيمكورب صاللة (ش.م.ع.م) ٢٥٫٤٠٥٫٠٤١ 

٪٦٫٧  ٦٫٨٪ ٢٤٫٩٥٠٫٨٢٦ المجموع ٢٥٫٤٠٥٫٠٤١ 

٪٠٫٩ ٪١٫٧ نسبة التغير عن ٢٠١٩م

إجمالي لعام ٢٠٢٠م ٣٧٤٫١٧٣٫٤٨٣  ٣٧٠٫٤٧٥٫٩٥٧ 

التغيير الفعلي من ٢٠١٩م ٢٤٫٥٠٢٫٢٠٠  ٢٥٫٣٨٠٫٢٩١ 

٪٧٫٤ ٪٧٫٠ نسبة التغيير من ٢٠١٩م

انتاج المياه حسب المنطقة و الشركة:  ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 



١٢٥ التقرير السنوي 2020م

٢٠١٩م                                                                                                                                                                   إنتــــاج الميـــــاه

صافي ا�نتاج (م٣) ٪ عمان إجمالي ا�نتاج (م٣) ٪ عمان المحافظة

٪١١٫٠  ١١٫١٪ ٣٨٫٠١٤٫٨٤٨ الشرقية ٣٨٫٨٢٧٫٦٤٢ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٤٨٫٩٠٠ الوسطى ٤٩٫٩٠٧ 

٪٧٫٢  ٧٫٢٪ ٢٤٫٨٣٨٫٤١٤ ظفار ٢٥٫٠٩٠٫٤٢٧ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٩٩٫١١٣ مسندم ١٠٠٫٠٧١ 

٪٣٦٫٩  ٣٦٫٦٪ ١٢٧٫٣٠٧٫٠٥٠ مسقط ١٢٨٫١٤٥٫١٢٠ 

٪١٢٫٣  ١٢٫٦٪ ٤٢٫٥٨٤٫٠٦٢ شمال الباطنة ٤٤٫١٤٠٫١٧٠ 

٪٣٢٫٥  ٣٢٫٤٪ ١١٢٫٢٠٣٫٢٧٩ جنوب الباطنة ١١٣٫٣١٧٫٩٤٦ 

المجموع لعام ٢٠١٩م ٣٤٩٫٦٧١٫٢٨٢  ٣٤٥٫٠٩٥٫٦٦٦ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                   إنتــــاج الميـــــاه

صافي ا�نتاج (م٣) ٪ عمان إجمالي ا�نتاج (م٣) ٪ عمان المحافظة

٪١٠٫٣  ١٠٫٤٪ ٣٨٫٢٢٤٫٥٧٩ الشرقية ٣٨٫٨٨٢٫٧٠٧ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٥٤٫٦١٨ الوسطى ٥٤٫٧٧١ 

٪٦٫٨  ٦٫٨٪ ٢٥٫٠٦٤٫٥٠٧ ظفار ٢٥٫٥١٩٫٣٠٦ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٨٩٫٧٢٧ مسندم ٩٠٫٣٤٣ 

٪٣٤٫٥  ٣٤٫٤٪ ١٢٧٫٦٦٠٫٩٨٦ مسقط ١٢٨٫٧٠٣٫٤٥٢ 

٪١٣٫٣  ١٣٫٢٪ ٤٩٫١٠٤٫٥٧٠ شمال الباطنة ٤٩٫٣٧٧٫٣٣٠ 

٪٣٥٫٢  ٣٥٫٢٪ ١٣٠٫٢٧٦٫٩٧٠ جنوب الباطنة ١٣١٫٥٤٥٫٥٧٤ 

المجموع لعام ٢٠٢٠م ٣٧٤٫١٧٣٫٤٨٣  ٣٧٠٫٤٧٥٫٩٥٧ 

٪٧٫٤ ٪٧٫٠ نسبة التغيير من ٢٠١٩م

إنتاج المياه المرتبطة  حسب المحافظات: ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 



١٢٦

إنتاج المياه المرتبطة  حسب المحافظات: ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 

٢٠٢٠م٢٠١٩م إنتــــاج الميـــاهإنتــــاج الميـــاه

صافي ا�نتاج  ٪ عمان
(م٣) إجمالي ا�نتاج  ٪ عمان

(م٣) الشــركــة المحافظة

٪٠٫٤  ٠٫٥٪ ١٫٤٥٢٫٠٨٥ شركة كهرباء المناطق الريفية  ١٫٥٨٠٫٣٥١ 
(ش.م.ع.م)

الشرقية

٪١٠٫٦  ١٠٫٧٪ ٣٦٫٥٦٢٫٧٦٣ شركة الشرقية لتحلية المياه  ٣٧٫٢٤٧٫٢٩١ 
(ش.م.ع.ع)

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٤٨٫٩٠٠ شركة كهرباء المناطق الريفية  ٤٩٫٩٠٧ 
(ش.م.ع.م) الوسطى

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٩٩٫٠٥٢ شركة كهرباء المناطق الريفية  ١٠٠٫٣٦٣ 
(ش.م.ع.م)

ظفار

٪٧٫٢  ٧٫١٪ ٢٤٫٧٣٩٫٣٦٢ شركة سيمكورب صاللة ٢٤٫٩٩٠٫٠٦٤ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٩٩٫١١٣ شركة كهرباء المناطق الريفية  ١٠٠٫٠٧١ 
(ش.م.ع.م) مسندم

٪١٨٫٨  ١٨٫٦٪ ٦٥٫٠٣٢٫٣٥٤ شركة مدينة مسقط للتحلية  ٦٥٫٠٣٢٫٣٥٤ 
(ش.م.ع.م)

٪١٨٫٠  ١٨٫٠٪ ٦٢٫٢٧٤٫٦٩٦ قريات للتحلية (ش.م.ع.م) ٦٣٫١١٢٫٧٦٦ 

٪٤٫٨  ٤٫٧٪ ١٦٫٥٢٥٫٣٢٣ شركة تحلية مياه خليج عمان  ١٦٫٥٣٨٫٢٦١ 
ش م ع م 

٪٧٫٦  ٧٫٩٪ ٢٦٫٠٥٨٫٧٣٩ شركة صحار للطاقة  (ش.م.ع.م) ٢٧٫٦٠١٫٩٠٨  شمال الباطنة

٪٥٫٢  ٥٫٢٪ ١٨٫٠٦٥٫٩٧٦ شركة ACWA بركاء للطاقة   ١٨٫٢٣٢٫١٢٤ 
(ش.م.ع.ع)

١٩٫٠٪جنوب الباطنة  ١٨٫٩٪ ٦٥٫٤٦٤٫٧٨٨ شركة بركاء لتحلية المياه  ٦٦٫١٣٧٫٦٨٤ 
(ش.م.ع.م)

٪٨٫٣  ٨٫٣٪ ٢٨٫٦٧٢٫٥١٥ شركة إس إم إن بركاء للطاقة  ٢٨٫٩٤٨٫١٣٨ 
(ش.م.ع.م)

المجموع لعام ٢٠١٩م ٣٤٩٫٦٧١٫٢٨٢  ٣٤٥٫٠٩٥٫٦٦٦ 

صافي ا�نتاج  ٪ عمان
(م٣) إجمالي ا�نتاج  ٪ عمان

(م٣) الشــركــة المحافظة

٪٠٫٤  ٠٫٤٪ ١٫٦١٠٫٥٤٦ شركة كهرباء المناطق الريفية  ١٫٦٦١٫٣٩٩ 
(ش.م.ع.م)

الشرقية

٪٩٫٩  ٩٫٩٪ ٣٦٫٦١٤٫٠٣٣ شركة الشرقية لتحلية المياه  ٣٧٫٢٢١٫٣٠٨ 
(ش.م.ع.ع)

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٥٤٫٦١٨ شركة كهرباء المناطق الريفية  ٥٤٫٧٧١ 
(ش.م.ع.م) الوسطى

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ١١٣٫٦٨١ شركة كهرباء المناطق الريفية  ١١٤٫٢٦٥ 
(ش.م.ع.م)

ظفار

٪٦٫٧  ٦٫٨٪ ٢٤٫٩٥٠٫٨٢٦ شركة سيمكورب صاللة ٢٥٫٤٠٥٫٠٤١ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٨٩٫٧٢٧ شركة كهرباء المناطق الريفية  ٩٠٫٣٤٣ 
(ش.م.ع.م) مسندم

٪١٧٫٥  ١٧٫٣٪ ٦٤٫٨٤٥٫٥٣٨ شركة مدينة مسقط للتحلية  ٦٤٫٨٤٥٫٥٣٨ 
(ش.م.ع.م)

٪١٧٫٠  ١٧٫١٪ ٦٢٫٨١٥٫٤٤٨ قريات للتحلية (ش.م.ع.م) ٦٣٫٨٥٧٫٩١٤ 

٪١٣٫١  ١٣٫٠٪ ٤٨٫٥٧١٫٢٨٨ شركة تحلية مياه خليج عمان  ٤٨٫٦٢٨٫٧٧١ 
ش م ع م 

٪٠٫١  ٠٫٢٪ ٥٣٣٫٢٨٢ شركة صحار للطاقة  (ش.م.ع.م) ٧٤٨٫٥٥٩  شمال الباطنة

٪٥٫٨  ٥٫٨٪ ٢١٫٤٦٠٫٢٧٠ شركة ACWA بركاء للطاقة   ٢١٫٥٤٨٫١١٠ 
(ش.م.ع.ع)

٢٠٫٥٪جنوب الباطنة  ٢٠٫٦٪ ٧٥٫٩٧٥٫٩٢٠ شركة بركاء لتحلية المياه  ٧٦٫٩١٠٫٤٣٧ 
(ش.م.ع.م)

٪٨٫٩  ٨٫٨٪ ٣٢٫٨٤٠٫٧٨٠ شركة إس إم إن بركاء للطاقة  ٣٣٫٠٨٧٫٠٢٧ 
(ش.م.ع.م)

المجموع لعام ٢٠٢٠م ٣٧٤٫١٧٣٫٤٨٣  ٣٧٠٫٤٧٥٫٩٥٧ 

٪٧٫٤ ٪٧٫٠ نسبة التغير عن ٢٠١٩م



١٢٧ التقرير السنوي 2020م

    إنتــــاج الميــــاه٢٠١٩م

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٧٫٩  ٧٫٩٪ ٢٥٫٠١٩٫٠٧١ يناير-١٩ ٢٥٫٤٩٢٫٥٧٦  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٧٫١  ٧٫١٪ ٢٢٫٥٧٠٫٧١١ فبراير-١٩ ٢٢٫٩٣٤٫٦٥٨  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫١  ٨٫١٪ ٢٥٫٧٦٥٫٠٨٧ مارس-١٩ ٢٦٫٢١٣٫٠٨٩  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٢  ٨٫٣٪ ٢٦٫٢٤٦٫١٩٥ أبريل-١٩ ٢٦٫٦٧٤٫٧٨٢  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٦  ٨٫٦٪ ٢٧٫٣٧٢٫٥٥١ مايو-١٩ ٢٧٫٧٣٨٫٣٠٨  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٥  ٨٫٥٪ ٢٦٫٩٤٨٫٧٥٣ يونيو-١٩ ٢٧٫٣٣٨٫٦٦٠  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٧  ٨٫٨٪ ٢٧٫٨٦٧٫٨٧٢ يوليو-١٩ ٢٨٫٢٨١٫٧٥٧  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٠  ٨٫٠٪ ٢٥٫٥٢٢٫٨٤٩ أغسطس-١٩ ٢٥٫٨٤٧٫٣٢١  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٩  ٨٫٨٪ ٢٨٫٢٧٤٫٣٨٨ سبتمبر-١٩ ٢٨٫٥٢٥٫٣١١  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٩٫٠  ٩٫٠٪ ٢٨٫٧٥٩٫٠٨١ أكتوبر-١٩ ٢٨٫٩٩٩٫٣٧٦  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٦  ٨٫٦٪ ٢٧٫٤٧١٫٥٦٩ نوفمبر-١٩ ٢٧٫٦٩٩٫٩٣١  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٤  ٨٫٤٪ ٢٦٫٨٣٩٫٠٢٧ ديسمبر-١٩ ٢٧٫١٠٤٫٧٥٩  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

المجموع لعام ٢٠١٩م ٣٢٢٫٨٥٠٫٥٢٧  ٣١٨٫٦٥٧٫١٥٤ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                                                      إنتــــاج الميــــاه

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٧٫٥  ٧٫٥٪ ٢٥٫٨٧٢٫٤٨٦ يناير-٢٠ ٢٦٫٠٦٠٫٣٨٧  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٧٫١  ٧٫٢٪ ٢٤٫٤٩٣٫٠٣٦ فبراير-٢٠ ٢٤٫٨٠٦٫٥٩٢  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٠  ٨٫١٪ ٢٧٫٤٣٥٫٤٢٤ مارس-٢٠ ٢٧٫٩٥١٫٥٧٢  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٧٫٩  ٧٫٩٪ ٢٧٫٢٤٩٫٩٦٩ أبريل-٢٠ ٢٧٫٥٢٦٫٥٠١  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٧  ٨٫٧٪ ٢٩٫٨١٤٫٣٤٣ مايو-٢٠ ٣٠٫٠٤٤٫٢٥٥  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٧  ٨٫٧٪ ٢٩٫٨٢٦٫٨٦٨ يونيو-٢٠ ٣٠٫٠٠٨٫٢٨٥  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٩  ٨٫٩٪ ٣٠٫٤٨٠٫٣٢٨ يوليو-٢٠ ٣٠٫٧٥٣٫٢٢٤  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٩٫٠  ٩٫٠٪ ٣١٫٠٣٩٫٥٩٠ أغسطس-٢٠ ٣١٫٢٨٥٫٧٣٩  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٦  ٨٫٦٪ ٢٩٫٦٢٦٫٦١٣ سبتمبر-٢٠ ٢٩٫٨٥٤٫٣٥٧  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٩  ٨٫٨٪ ٣٠٫٤٣٤٫٣٢٤ أكتوبر-٢٠ ٣٠٫٦٧٣٫٢٧٨  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٤  ٨٫٤٪ ٢٨٫٩٤٦٫٣٠٩ نوفمبر-٢٠ ٢٩٫١٠٦٫٩٩٨  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٨٫٣  ٨٫٣٪ ٢٨٫٤٣٧٫٢٦٩ ديسمبر-٢٠ ٢٨٫٧٧٦٫٤٧٦  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

المجموع لعام ٢٠٢٠م ٣٤٦٫٨٤٧٫٦٦٤  ٣٤٣٫٦٥٦٫٥٥٩ 

ا^نتاج الشهري لكل منطقة : مناطق المياه المرتبطة والشرقية ٢٠١٩م و  ٢٠٢٠م 



١٢٨

    إنتــــاج الميــــاه٢٠١٩م

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٨٫٣  ٨٫٢٪ ١٤١٫٣٤٦ يناير-١٩ ١٥٠٫٣٩٨  المناطق الريفية

٪٧٫٥  ٧٫٦٪ ١٢٨٫٢٧٠ فبراير-١٩ ١٣٩٫٤٤٢  المناطق الريفية

٪٨٫٧  ٨٫٧٪ ١٤٨٫٤٤٠ مارس-١٩ ١٥٩٫٣٣١  المناطق الريفية

٪٨٫٧  ٨٫٧٪ ١٤٨٫١٥٠ أبريل-١٩ ١٥٩٫٠٩٧  المناطق الريفية

٪٩٫٠  ٩٫١٪ ١٥٣٫٧٧٠ مايو-١٩ ١٦٦٫٦٧٠  المناطق الريفية

٪٧٫٧  ٧٫٩٪ ١٣١٫٣٥٢ يونيو-١٩ ١٤٤٫٥٣٤  المناطق الريفية

٪٧٫٠  ٧٫١٪ ١١٩٫٥٤٨ يوليو-١٩ ١٢٩٫٥٣٣  المناطق الريفية

٪٨٫٣  ٨٫٣٪ ١٤٠٫٤١٤ أغسطس-١٩ ١٥١٫٠٤٠  المناطق الريفية

٪٨٫٦  ٨٫٦٪ ١٤٦٫٧٩٥ سبتمبر-١٩ ١٥٧٫٢٤٥  المناطق الريفية

٪٩٫٠  ٩٫٠٪ ١٥٢٫١٤٤ أكتوبر-١٩ ١٦٥٫٤٩٥  المناطق الريفية

٪٨٫٥  ٨٫٣٪ ١٤٣٫٦٧٧ نوفمبر-١٩ ١٥٢٫٦٣٥  المناطق الريفية

٪٨٫٥  ٨٫٥٪ ١٤٥٫٢٤٤ ديسمبر-١٩ ١٥٥٫٢٧٢  المناطق الريفية

المجموع لعام ٢٠١٩م ١٫٨٣٠٫٦٩٢  ١٫٦٩٩٫١٥٠ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                                                      إنتــــاج الميــــاه

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٧٫٥  ٨٫١٪ ١٣٩٫٧١٧ يناير-٢٠ ١٥٥٫٩٣١  المناطق الريفية

٪٧٫١  ٧٫٥٪ ١٣٢٫٥٥٥ فبراير-٢٠ ١٤٣٫٧٠٩  المناطق الريفية

٪٨٫٠  ٨٫٦٪ ١٥٠٫٣٥٣ مارس-٢٠ ١٦٤٫٥٤٤  المناطق الريفية

٪٨٫٢  ٨٫٥٪ ١٥٢٫٦٨٦ أبريل-٢٠ ١٦٣٫٠٨٧  المناطق الريفية

٪٩٫٥  ٩٫٣٪ ١٧٧٫٨٧٠ مايو-٢٠ ١٧٧٫٩٣٢  المناطق الريفية

٪٩٫٠  ٨٫٨٪ ١٦٨٫٠٥٣ يونيو-٢٠ ١٦٨٫١١٣  المناطق الريفية

٪٨٫٣  ٨٫١٪ ١٥٥٫٨٣٨ يوليو-٢٠ ١٥٥٫٩٠٠  المناطق الريفية

٪٨٫٥  ٨٫٣٪ ١٥٩٫٠٥٥ أغسطس-٢٠ ١٥٩٫١١٧  المناطق الريفية

٪٨٫١  ٧٫٨٪ ١٥٠٫٦٧١ سبتمبر-٢٠ ١٥٠٫٦٧١  المناطق الريفية

٪٨٫٩  ٨٫٦٪ ١٦٥٫٦٣٣ أكتوبر-٢٠ ١٦٥٫٦٣٣  المناطق الريفية

٪٨٫٦  ٨٫٤٪ ١٦١٫٢١٥ نوفمبر-٢٠ ١٦١٫٢١٥  المناطق الريفية

٪٨٫٣  ٨٫١٪ ١٥٤٫٩٢٦ ديسمبر-٢٠ ١٥٤٫٩٢٦  المناطق الريفية

المجموع لعام ٢٠٢٠م ١٫٩٢٠٫٧٧٨  ١٫٨٦٨٫٥٧٢ 

ا^نتاج الشهري لكل منطقة : المناطق الريفية ٢٠١٩م و  ٢٠٢٠م 



١٢٩ التقرير السنوي 2020م

    إنتــــاج الميــــاه٢٠١٩م

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٨٫٥  ٨٫٥٪ ٢٫٠٩٥٫٤٤٧ يناير-١٩ ٢٫١٢٠٫١٤٦  مناطق ظفار  

٪٧٫٦  ٧٫٥٪ ١٫٨٧١٫٠٩٥ فبراير-١٩ ١٫٨٨١٫٣٠٨  مناطق ظفار  

٪٨٫٥  ٨٫٤٪ ٢٫٠٩٤٫١٩٢ مارس-١٩ ٢٫١٠٧٫٩١٧  مناطق ظفار  

٪٨٫٥  ٨٫٥٪ ٢٫١٠٩٫٨٠٩ أبريل-١٩ ٢٫١٢٦٫١٩٤  مناطق ظفار  

٪٨٫٩  ٨٫٩٪ ٢٫٢٠٣٫٢٣٩ مايو-١٩ ٢٫٢٢٣٫٥١٠  مناطق ظفار  

٪٨٫٣  ٨٫٣٪ ٢٫٠٥٩٫٣٥٠ يونيو-١٩ ٢٫٠٧٧٫٨٥١  مناطق ظفار  

٪٨٫٠  ٨٫٠٪ ١٫٩٨٣٫٩٣٣ يوليو-١٩ ٢٫٠٠٩٫٠٦٥  مناطق ظفار  

٪٨٫٣  ٨٫٣٪ ٢٫٠٤٢٫٣٤٦ أغسطس-١٩ ٢٫٠٧٣٫٦٩٤  مناطق ظفار  

٪٨٫٢  ٨٫٢٪ ٢٫٠٣١٫٦٦٠ سبتمبر-١٩ ٢٫٠٥٣٫٤٤٠  مناطق ظفار  

٪٨٫٦  ٨٫٦٪ ٢٫١٢٤٫٣٥٢ أكتوبر-١٩ ٢٫١٤٥٫٣١٦  مناطق ظفار  

٪٨٫١  ٨٫١٪ ١٫٩٩٩٫٣٢٠ نوفمبر-١٩ ٢٫٠٢٠٫٧٥٦  مناطق ظفار  

٪٨٫٦  ٨٫٦٪ ٢٫١٢٤٫٦١٩ ديسمبر-١٩ ٢٫١٥٠٫٨٦٧  مناطق ظفار  

المجموع لعام ٢٠١٩م ٢٤٫٩٩٠٫٠٦٤  ٢٤٫٧٣٩٫٣٦٢ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                                                      إنتــــاج الميــــاه

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٨٫٥  ٨٫٥٪ ٢٫١١٧٫١٠٥ يناير-٢٠ ٢٫١٥٠٫٧٣٤  مناطق ظفار  

٪٧٫٩  ٧٫٩٪ ١٫٩٦٩٫٤١٥ فبراير-٢٠ ١٫٩٩٨٫٠٤١  مناطق ظفار  

٪٨٫٥  ٨٫٥٪ ٢٫١٣٢٫٦٤٨ مارس-٢٠ ٢٫١٦٠٫٨٥٧  مناطق ظفار  

٪٨٫٢  ٨٫٢٪ ٢٫٠٥٦٫١٥٤ أبريل-٢٠ ٢٫٠٨٢٫٣٩٦  مناطق ظفار  

٪٨٫٥  ٨٫٥٪ ٢٫١٢٠٫٢٢٠ مايو-٢٠ ٢٫١٥١٫٢٩٥  مناطق ظفار  

٪٨٫٣  ٨٫٣٪ ٢٫٠٧٤٫٦٢٩ يونيو-٢٠ ٢٫١٠٥٫٨٢٣  مناطق ظفار  

٪٨٫٦  ٨٫٦٪ ٢٫١٣٦٫٦٩٢ يوليو-٢٠ ٢٫١٧٦٫٥٦٧  مناطق ظفار  

٪٧٫٩  ٨٫٠٪ ١٫٩٧٨٫٢٧٣ أغسطس-٢٠ ٢٫٠٢٦٫٧٤٧  مناطق ظفار  

٪٨٫٤  ٨٫٤٪ ٢٫٠٩١٫٢١١ سبتمبر-٢٠ ٢٫١٤٤٫٠٣٦  مناطق ظفار  

٪٨٫٥  ٨٫٦٪ ٢٫١٢٣٫٢٦٧ أكتوبر-٢٠ ٢٫١٧٤٫٣٧١  مناطق ظفار  

٪٨٫٠  ٨٫١٪ ٢٫٠٠٥٫٢١٢ نوفمبر-٢٠ ٢٫٠٦٤٫٣٣٣  مناطق ظفار  

٪٨٫٦  ٨٫٥٪ ٢٫١٤٦٫٠٠٠ ديسمبر-٢٠ ٢٫١٦٩٫٨٤٢  مناطق ظفار  

المجموع لعام ٢٠٢٠م ٢٥٫٤٠٥٫٠٤١  ٢٤٫٩٥٠٫٨٢٦ 

ا^نتاج الشهري لكل منطقة : مناطق ظفار ٢٠١٩م و حتى ٢٠٢٠م 



١٣٠

إنتــــاج الميـــــاه٢٠١٩م

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٢٣٫٠  ٢٣٫١٪ ٧٣٫٣٥٤٫٨٦٩ الربع االول ١٩ ٧٤٫٦٤٠٫٣٢٣  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٢٥٫٣  ٢٥٫٣٪ ٨٠٫٥٦٧٫٤٩٩ الربع الثاني ١٩ ٨١٫٧٥١٫٧٥٠  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٢٥٫٦  ٢٥٫٦٪ ٨١٫٦٦٥٫١١٠ الربع الثالث ١٩ ٨٢٫٦٥٤٫٣٨٩  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٢٦٫١  ٢٦٫٠٪ ٨٣٫٠٦٩٫٦٧٧ الربع الرابع ١٩ ٨٣٫٨٠٤٫٠٦٥  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

المجموع لعام ٢٠١٩م ٣٢٢٫٨٥٠٫٥٢٧  ٣١٨٫٦٥٧٫١٥٤ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                                                      إنتــــاج الميـــــاه

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٢٢٫٦  ٢٢٫٧٪ ٧٧٫٨٠٠٫٩٤٦ الربع االول ٢٠ ٧٨٫٨١٨٫٥٥١  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٢٥٫٣  ٢٥٫٣٪ ٨٦٫٨٩١٫١٨٠ الربع الثاني ٢٠ ٨٧٫٥٧٩٫٠٤١  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٢٦٫٥  ٢٦٫٥٪ ٩١٫١٤٦٫٥٣١ الربع الثالث ٢٠ ٩١٫٨٩٣٫٣٢١  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

٪٢٥٫٦  ٢٥٫٥٪ ٨٧٫٨١٧٫٩٠٢ الربع الرابع ٢٠ ٨٨٫٥٥٦٫٧٥١  مناطق المياه المرتبطة والشرقية

المجموع لعام ٢٠٢٠م ٣٤٦٫٨٤٧٫٦٦٤  ٣٤٣٫٦٥٦٫٥٥٩ 

ا^نتاج الربع سنوي للمياه لكل منطقة ٢٠١٩م و  ٢٠٢٠م 



١٣١ التقرير السنوي 2020م

إنتــــاج الميـــــاه٢٠١٩م

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٢٤٫٦  ٢٤٫٥٪ ٤١٨٫٠٥٦ الربع االول ١٩ ٤٤٩٫١٧١  المناطق الريفية

٪٢٥٫٥  ٢٥٫٧٪ ٤٣٣٫٢٧٢ الربع الثاني ١٩ ٤٧٠٫٣٠١  المناطق الريفية

٪٢٣٫٩  ٢٣٫٩٪ ٤٠٦٫٧٥٧ الربع الثالث ١٩ ٤٣٧٫٨١٨  المناطق الريفية

٪٢٦٫٠  ٢٥٫٩٪ ٤٤١٫٠٦٥ الربع الرابع ١٩ ٤٧٣٫٤٠٢  المناطق الريفية

المجموع لعام ٢٠١٩م ١٫٨٣٠٫٦٩٢  ١٫٦٩٩٫١٥٠ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                                                      إنتــــاج الميـــــاه

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٢٢٫٦  ٢٤٫٢٪ ٤٢٢٫٦٢٥ الربع االول ٢٠ ٤٦٤٫١٨٤  المناطق الريفية

٪٢٦٫٧  ٢٦٫٥٪ ٤٩٨٫٦٠٩ الربع الثاني ٢٠ ٥٠٩٫١٣٢  المناطق الريفية

٪٢٤٫٩  ٢٤٫٢٪ ٤٦٥٫٥٦٤ الربع الثالث ٢٠ ٤٦٥٫٦٨٨  المناطق الريفية

٪٢٥٫٨  ٢٥٫١٪ ٤٨١٫٧٧٤ الربع الرابع ٢٠ ٤٨١٫٧٧٤  المناطق الريفية

المجموع لعام ٢٠٢٠م ١٫٩٢٠٫٧٧٨  ١٫٨٦٨٫٥٧٢ 

ا^نتاج الربع سنوي للمياه لكل منطقة ٢٠١٩م و  ٢٠٢٠م 



١٣٢

إنتــــاج الميـــــاه٢٠١٩م

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٢٤٫٥  ٢٤٫٤٪ ٦٫٠٦٠٫٧٣٤ الربع االول ١٩ ٦٫١٠٩٫٣٧١  مناطق ظفار  

٪٢٥٫٨  ٢٥٫٧٪ ٦٫٣٧٢٫٣٩٨ الربع الثاني ١٩ ٦٫٤٢٧٫٥٥٥  مناطق ظفار  

٪٢٤٫٥  ٢٤٫٦٪ ٦٫٠٥٧٫٩٣٩ الربع الثالث ١٩ ٦٫١٣٦٫١٩٩  مناطق ظفار  

٪٢٥٫٣  ٢٥٫٣٪ ٦٫٢٤٨٫٢٩١ الربع الرابع ١٩ ٦٫٣١٦٫٩٣٩  مناطق ظفار  

المجموع لعام ٢٠١٩م ٢٤٫٩٩٠٫٠٦٤  ٢٤٫٧٣٩٫٣٦٢ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                                                      إنتــــاج الميـــــاه

صافي م٣ ٪ العام إجمالي م٣ ٪ العام الشهر المنطقة

٪٢٤٫٩  ٢٤٫٨٪ ٦٫٢١٩٫١٦٨ الربع االول ٢٠ ٦٫٣٠٩٫٦٣٢  مناطق ظفار  

٪٢٥٫١  ٢٥٫٠٪ ٦٫٢٥١٫٠٠٣ الربع الثاني ٢٠ ٦٫٣٣٩٫٥١٤  مناطق ظفار  

٪٢٤٫٩  ٢٥٫٠٪ ٦٫٢٠٦٫١٧٦ الربع الثالث ٢٠ ٦٫٣٤٧٫٣٤٩  مناطق ظفار  

٪٢٥٫١  ٢٥٫٢٪ ٦٫٢٧٤٫٤٧٩ الربع الرابع ٢٠ ٦٫٤٠٨٫٥٤٥  مناطق ظفار  

المجموع لعام ٢٠٢٠م ٢٥٫٤٠٥٫٠٤١  ٢٤٫٩٥٠٫٨٢٦ 

ا^نتاج الربع سنوي للمياه لكل منطقة ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 



١٣٣ التقرير السنوي 2020م

حسابات ٢٠١٩م
مجموع عمان نظام كهرباء ظفار الشبكات الريفية الشبكة الرئيسة المرتبطة

المجموع ٪ مجموع 
عمان المجموع ٪ شركة ظفار 

للطاقة المجموع ٪ شركة كهرباء 
المناطق الريفية المجموع ٪ مجموع الشبكة 

الرئيسة المرتبطة المجموع ٪ مزون المجموع ٪ مجان المجموع ٪ مسقط شرائح التعرفة

٪٠٫٧  ٠٫١٪ ٩٫٤٤١  ١٫٥٪ ١٢١  ٠٫٨٪ ٥٩٢  ٠٫٩٪ ٨٫٧٢٨  ١٫٧٪ ٤٫١٨٤  ٠٫١٪ ٤٫٣١٧ زراعية/ سمكية ٢٢٧ 

٪٢١٫٦  ١٧٫٨٪ ٢٧٥٫٠٦٣  ٢٠٫٠٪ ٢١٫٥١٢  ٢٢٫٠٪ ٧٫٨٣٨  ٢١٫٧٪ ٢٤٥٫٧١٣  ٢٣٫٢٪ ٩٩٫٣٦٠  ٢١٫٧٪ ٥٨٫١٠١ تجارية ٨٨٫٢٥٢ 

٪٧٣٫٦  ٧٦٫٨٪ ٩٣٨٫٧٧٥  ٦٨٫٧٪ ٩٣٫١٠٠  ٧٣٫٥٪ ٢٦٫٨٩٤  ٧٣٫٦٪ ٨١٨٫٧٨١  ٧٠٫٧٪ ٣٣٦٫٦٥٠  ٧٥٫٠٪ ١٧٧٫٤٢١ سكنية ٣٠٤٫٧١٠ 

٪٣٫٠  ٤٫١٪ ٣٨٫٠٨٣  ٨٫٥٪ ٤٫٩٥٩  ٢٫٧٪ ٣٫٣٣٧  ٣٫١٪ ٢٩٫٧٨٧  ٣٫٣٪ ١٤٫٠٢٩  ١٫٨٪ ٨٫٤٠٠ حكومية ٧٫٣٥٨ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٤٤٩  ٠٫١٪ ١٠  ٠٫٠٪ ٣٣  ٠٫٠٪ ٤٠٦  ٠٫٢٪ ١٠  ٠٫٠٪ ٣٩٠ صناعية ٦ 

٪٠٫٠  ٠٫١٪ ٤٩١  ٠٫٢٪ ١٣٠  ٠٫٠٪ ٨١  ٠٫٠٪ ٢٨٠  ٠٫٠٪ ١٢٥  ٠٫٠٪ ٧٨ وزارة الدفاع ٧٧ 

٪٠٫١  ٠٫٣٪ ١٫٤٨٣  ٠٫١٪ ٣٨٦  ٠٫١٪ ٥٤  ٠٫٠٪ ١٫٠٤٣  ٠٫٢٪ ١٣٤  ٠٫١٪ ٤٠٣ سياحية/ فندقية ٥٠٦ 

٪٠٫٥  ٠٫٥٪ ٦٫٩٠٠  ٠٫٢٪ ٦٠٧  ٠٫٦٪ ٨٥  ٠٫٤٪ ٦٫٢٠٨  ٠٫٣٪ ١٫٧٠٥  ٠٫٩٪ ٨٧٣ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / تجارية ٣٫٦٣٠ 

٪٠٫٣  ٠٫٣٪ ٣٫٥٨٥  ٠٫٥٪ ٣٠٩  ٠٫٣٪ ١٩٥  ٠٫٣٪ ٣٫٠٨١  ٠٫٢٪ ١٫١٥٥  ٠٫٣٪ ٥٩٣ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / حكومية ١٫٣٣٣ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٥٥٢  ٠٫١٪ ٥٦  ٠٫٠٪ ٢١  ٠٫٠٪ ٤٧٥  ٠٫١٪ ٧٦  ٠٫٠٪ ٢٢٤ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / صناعية ١٧٥ 

٪١٠٠  ١٠٠٪ ١٫٢٧٤٫٨٢٢  ١٠٠٪ ١٢١٫١٩٠  ١٠٠٪ ٣٩٫١٣٠  ١٠٠٪ ١٫١١٤٫٥٠٢  ١٠٠٫٠٪ ٤٥٧٫٤٢٨  ١٠٠٪ ٢٥٠٫٨٠٠ مجموع ٢٠١٩م ٤٠٦٫٢٧٤ 

٪١٠٠٫٠ ٪٩٫٥ ٪٣٫١ ٪٨٧٫٤ ٪٣٥٫٩ ٪١٩٫٧ ٪٣١٫٩ ٪ من مجموع عمان

حسابات ٢٠٢٠م
مجموع عمان نظام كهرباء ظفار الشبكات الريفية الشبكة الرئيسة المرتبطة

المجموع ٪ مجموع 
عمان المجموع ٪ شركة ظفار 

للطاقة المجموع ٪ شركة كهرباء 
المناطق الريفية المجموع ٪ مجموع الشبكة 

الرئيسة المرتبطة المجموع ٪ مزون المجموع ٪ مجان المجموع ٪ مسقط شرائح التعرفة

٪٠٫٧  ٠٫١٪ ٩٫٧٥٩  ١٫٥٪ ١١٧  ٠٫٨٪ ٦١٧  ٠٫٩٪ ٩٫٠٢٥  ١٫٧٪ ٤٫٣٧٧  ٠٫١٪ ٤٫٤١٧ زراعية/ سمكية ٢٣١ 

٪٢١٫٨  ١٧٫٩٪ ٢٨٥٫٧٣٣  ٢٠٫٥٪ ٢٢٫١٩٣  ٢٢٫٢٪ ٨٫٢١٨  ٢٢٫٠٪ ٢٥٥٫٣٢٢  ٢٣٫٢٪ ١٠٤٫٠١٦  ٢٢٫٥٪ ٥٩٫٨٢٩ تجارية ٩١٫٤٧٧ 

٪٧٣٫٥  ٧٧٫١٪ ٩٦٥٫٥٩٦  ٦٨٫٦٪ ٩٥٫٧٩٩  ٧٣٫٣٪ ٢٧٫٥١٠  ٧٣٫٤٪ ٨٤٢٫٢٨٧  ٧٠٫٧٪ ٣٤٧٫٢٧٥  ٧٦٫٨٪ ١٨٢٫٨٢١ سكنية ٣١٢٫١٩١ 

٪٢٫٩  ٣٫٦٪ ٣٨٫٤٤٨  ٨٫١٪ ٤٫٤٥٧  ٢٫٧٪ ٣٫٢٣٤  ٣٫٢٪ ٣٠٫٧٥٧  ٣٫٢٪ ١٥٫٣١٩  ١٫٨٪ ٨٫١٧٥ حكومية ٧٫٢٦٣ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٤٥٥  ٠٫١٪ ١٣  ٠٫٠٪ ٣٥  ٠٫٠٪ ٤٠٧  ٠٫١٪ ١٨  ٠٫٠٪ ٣٨٣ صناعية ٦ 

٪٠٫٠  ٠٫١٪ ٤٣٥  ٠٫٢٪ ١٣١  ٠٫٠٪ ٩٦  ٠٫٠٪ ٢٠٨  ٠٫٠٪ ٥٥  ٠٫٠٪ ٨١ وزارة الدفاع ٧٢ 

٪٠٫١  ٠٫٤٪ ١٫٦٧٤  ٠٫١٪ ٤٧٤  ٠٫١٪ ٥٧  ٠٫٠٪ ١٫١٤٣  ٠٫٢٪ ١٥٩  ٠٫١٪ ٤١١ سياحية/ فندقية ٥٧٣ 

٪٠٫٦  ٠٫٦٪ ٧٫٣٢٤  ٠٫٣٪ ٧١٦  ٠٫٦٪ ١٢٦  ٠٫٣٪ ٦٫٤٨٢  ٠٫٥٪ ١٫٤١٤  ٠٫٩٪ ١٫٢٧٧ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / تجارية ٣٫٧٩١ 

٪٠٫٣  ٠٫٢٪ ٣٫٣٥٢  ٠٫٥٪ ٣٠٣  ٠٫٢٪ ٢١٩  ٠٫٢٪ ٢٫٨٣٠  ٠٫٣٪ ٧٣٧  ٠٫٣٪ ٨٠٤ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / حكومية ١٫٢٨٩ 

٪٠٫٠  ٠٫٠٪ ٥٥٦  ٠٫٠٪ ٥٤  ٠٫٠٪ ١٣  ٠٫٠٪ ٤٨٩  ٠٫١٪ ٦٦  ٠٫٠٪ ٢٣٧ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / صناعية ١٨٦ 

٪١٠٠  ١٠٠٪ ١٫٣١٣٫٣٣٢  ١٠٠٪ ١٢٤٫٢٥٧  ١٠٠٪ ٤٠٫١٢٥  ١٠٠٪ ١٫١٤٨٫٩٥٠  ١٠٠٫٠٪ ٤٧٣٫٤٣٦  ١٠٣٪ ٢٥٨٫٤٣٥ مجموع ٢٠٢٠م ٤١٧٫٠٧٩ 

٪١٠٠٫٠ ٪٩٫٥ ٪٣٫١ ٪٨٧٫٥ ٪٣٦٫٠ ٪١٩٫٧ ٪٣١٫٨ ٪ من مجموع عمان

صافي التغيير في الحسابات ١٠٫٨٠٥  ٧٫٦٣٥  ١٦٫٠٠٨  ٣٤٫٤٤٨  ٩٩٥  ٣٫٠٦٧  ٣٨٫٥١٠ 

٪٣٫٠ ٪٢٫٥ ٪٢٫٥ ٪٣٫١ ٪٣٫٥ ٪٣٫٠ ٪٢٫٧ نسبة التغيير السنوية 

حسابات مشتركي الكهرباء حسب الشبكة، والشركة، وشرائح التعرفة: ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 

التزويد وحسابات المشتركين 



١٣٤

حسابات ٢٠١٩م
مجموع عمان نظام كهرباء ظفار الشبكات الريفية الشبكة الرئيسة المرتبطة

المجموع ٪ مجموع 
عمان المجموع ٪

شركة 
ظفار 

للطاقة
المجموع ٪ شركة كهرباء 

المناطق الريفية المجموع ٪
مجموع 

الشبكة الرئيسة 
المرتبطة

المجموع ٪ مزون المجموع ٪ مجان المجموع ٪ مسقط  ( م.و/ساعة) ٢٠١٩م

٪١٫٦  ٠٫٨٪ ٥٥٥٫٠٦٨  ٨٫٦٪ ٢٥٫٧٢٢  ١٫٥٪ ٩١٫٠١١  ٢٫٩٪ ٤٣٨٫٣٣٥  ١٫٨٪ ٢٥٦٫٤٥٨  ٠٫١٪ ١٦٩٫٧٧٧ زراعية/ سمكية ١٢٫١٠١ 

٪٨٫٧  ١٠٫٠٪ ٢٫٩٤٥٫٥٩٤  ٨٫٦٪ ٣٠٧٫١٥٩  ٨٫٦٪ ٩١٫٢٩٣  ٩٫٢٪ ٢٫٥٤٧٫١٤٢  ٦٫٠٪ ٨١١٫١٠٢  ١٠٫٢٪ ٥٦٢٫٦٨٢ تجارية ١٫١٧٣٫٣٥٨ 

٪٤٤٫٦  ٤٢٫٠٪ ١٥٫٠٤٦٫٦٠٧  ٤١٫٣٪ ١٫٢٩١٫٦٢٨  ٤٥٫٠٪ ٤٣٨٫٧٩٧  ٥٨٫٩٪ ١٣٫٣١٦٫١٨٣  ٣٢٫٦٪ ٥٫١٨٠٫٩٥٢  ٤٤٫٣٪ ٣٫٠٣٤٫٤٢٧ سكنية ٥٫١٠٠٫٨٠٤ 

٪٤٫٢  ٩٫٢٪ ١٫٤١٥٫٦٩٢  ٩٫٥٪ ٢٨٤٫٠٤٣  ٣٫٥٪ ١٠٠٫٦١٠  ٤٫١٪ ١٫٠٣١٫٠٣٩  ٣٫١٪ ٣٦٢٫٨٥٣  ٣٫٣٪ ٢٨٤٫٧٥١ حكومية ٣٨٣٫٤٣٤ 

٪٠٫١  ٠٫٠٪ ٢٨٫٢٦٤  ٠٫٠٪ ٤٨٠ (١٩٠) ٪٠٫١  ٠٫٠٪ ٢٧٫٩٧٣  ٠٫٣٪ ١٢٧  ٠٫٠٪ ٢٦٫٧١٤ صناعية ١٫١٣٢ 

٪١٫٤  ٣٫٥٪ ٤٧٩٫٣٠٧  ٣٫٩٪ ١٠٧٫٠١٩  ١٫١٪ ٤١٫٣٢٢  ٢٫٥٪ ٣٣٠٫٩٦٧  ٠٫٢٪ ٢٢٠٫٠٧٥  ٠٫٨٪ ١٨٫٧٥٢ وزارة الدفاع ٩٢٫١٤٠ 

٪١٫٢  ١٫٥٪ ٣٩٤٫٦٣٥  ٢٫٦٪ ٤٧٫١٦٠  ١٫١٪ ٢٧٫٣٩١  ٠٫٥٪ ٣٢٠٫٠٨٥  ٠٫٣٪ ٤١٫٩٤٥  ٢٫٢٪ ٢٩٫٣٦٧ سياحية/ فندقية ٢٤٨٫٧٧٢ 

٪١٥٫٢  ١٢٫١٪ ٥٫١١٨٫٧٦١  ٤٫٧٪ ٣٧٢٫٠٨١  ١٥٫٩٪ ٥٠٫٣٣٠  ١٣٫٠٪ ٤٫٦٩٦٫٣٥٠  ١٠٫٣٪ ١٫١٣٩٫٣٨٩  ٢٢٫٦٪ ٩٥٥٫٠٣١ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / تجارية ٢٫٦٠١٫٩٣١ 

٪٨٫١  ٥٫٠٪ ٢٫٧٢١٫٢٤٥  ١١٫٠٪ ١٥٢٫٦٤٩  ٨٫٣٪ ١١٧٫٣٠٩  ٧٫٦٪ ٢٫٤٥١٫٢٨٧  ٣٫٢٪ ٦٦٦٫٢٤٥  ١٢٫٩٪ ٣٠٢٫٣٦٧ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / حكومية ١٫٤٨٢٫٦٧٦ 

٪١٥٫٠  ١٥٫٩٪ ٥٫٠٥٠٫٩٠٥  ٩٫٨٪ ٤٨٧٫٧٤٦  ١٥٫١٪ ١٠٣٫٧٥٢  ١٫٤٪ ٤٫٤٥٩٫٤٠٧  ٤٢٫٢٪ ١١٨٫٨٠٢  ٣٫٦٪ ٣٫٩٢٩٫٧٦٠ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / صناعية ٤١٠٫٨٤٥ 

٪١٠٠  ١٠٠٪ ٣٣٫٧٥٦٫٠٧٩  ١٠٠٪ ٣٫٠٧٥٫٦٨٥  ١٠٠٪ ١٫٠٦١٫٦٢٥  ١٠٠٪ ٢٩٫٦١٨٫٧٦٩  ١٠٠٫٠٪ ٨٫٧٩٧٫٩٤٨  ١٠٠٪ ٩٫٣١٣٫٦٢٨ مجموع ٢٠١٩م ١١٫٥٠٧٫١٩٣ 

٪١٠٠٫٠ ٪٩٫١ ٪٣٫١ ٪٨٧٫٧ ٪٢٦٫١ ٪٢٧٫٦ ٪٣٤٫١ ٪ من مجموع عمان

حسابات ٢٠٢٠م
مجموع عمان نظام كهرباء ظفار الشبكات الريفية الشبكة الرئيسة المرتبطة

المجموع ٪ مجموع 
عمان المجموع ٪

شركة 
ظفار 

للطاقة
المجموع ٪ شركة كهرباء 

المناطق الريفية المجموع ٪
مجموع 

الشبكة الرئيسة 
المرتبطة

المجموع ٪ مزون المجموع ٪ مجان المجموع ٪ مسقط  ( م.و/ساعة) ٢٠٢٠م

٪١٫٨  ٠٫٩٪ ٥٨٧٫٩٢٠  ١٠٫١٪ ٢٤٫٣١٠  ١٫٦٪ ١٠٣٫٧٦٧  ٣٫١٪ ٤٥٩٫٨٤٢  ١٫٨٪ ٢٧٥٫٥١١  ٠٫١٪ ١٧١٫٤٤٦ زراعية/ سمكية ١٢٫٨٨٥ 

٪٧٫٦  ٧٫٧٪ ٢٫٥٠٢٫٩١٢  ٨٫٢٪ ٢١١٫٩١٤  ٧٫٥٪ ٨٤٫١٨٩  ٨٫٢٪ ٢٫٢٠٦٫٨٠٩  ٤٫٩٪ ٧٣٧٫٣٨٨  ٨٫٨٪ ٤٦٠٫٢١٨ تجارية ١٫٠٠٩٫٢٠٢ 

٪٤٧٫٤  ٤١٫٢٪ ١٥٫٦٢٤٫٤٧٨  ٤٣٫٦٪ ١٫١٢٨٫٠٤٥  ٤٨٫١٪ ٤٤٥٫٨٧٢  ٦٢٫٥٪ ١٤٫٠٥٠٫٥٦٠  ٣٤٫٩٪ ٥٫٦٢٣٫٥٨٨  ٤٤٫٩٪ ٣٫٢٥٧٫٨٦٤ سكنية ٥٫١٦٩٫١٠٨ 

٪٣٫٥  ٨٫٦٪ ١٫١٤٣٫٩٤٦  ٩٫٤٪ ٢٣٦٫٠٤٧  ٢٫٨٪ ٩٦٫٢٠٥  ٣٫٠٪ ٨١١٫٦٩٤  ٢٫٤٪ ٢٧٢٫٧٢٠  ٢٫٨٪ ٢٢٠٫٠٦٤ حكومية ٣١٨٫٩١٠ 

٪٠٫١  ٠٫١٪ ١٧٫٠٠٥  ٠٫٠٪ ٢٫٠٢١  ٠٫٠٪ ٤٩٧  ٠٫٠٪ ١٤٫٤٨٧  ٠٫١٪ ١٫٤٣٥  ٠٫٠٪ ١٢٫٨٨٩ صناعية ١٦٣ 

٪١٫٤  ٣٫٤٪ ٤٧٨٫١٩٤  ٦٫١٪ ٩٢٫٨٩١  ١٫١٪ ٦٢٫٩٠٦  ٢٫٠٪ ٣٢٢٫٣٩٦  ٠٫٢٪ ١٨٠٫٦٠١  ١٫١٪ ١٨٫٢٥٥ وزارة الدفاع ١٢٣٫٥٤١ 

٪٠٫٩  ١٫٧٪ ٢٩٤٫١٨٨  ١٫١٪ ٤٥٫٢١٣  ٠٫٨٪ ١١٫٦٠٧  ٠٫٤٪ ٢٣٧٫٣٦٩  ٠٫٢٪ ٣٣٫٣٠٥  ١٫٦٪ ٢٠٫٨٣٦ سياحية/ فندقية ١٨٣٫٢٢٨ 

٪١٥٫٢  ١٤٫٢٪ ٥٫٠٠٨٫٩٤٦  ٦٫٤٪ ٣٨٨٫٠٧٠  ١٥٫٦٪ ٦٥٫٤٩٢  ١٢٫٦٪ ٤٫٥٥٥٫٣٨٤  ١١٫٤٪ ١٫١٢٩٫٩٩١  ٢٠٫٥٪ ١٫٠٦٢٫٧٦٦ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / تجارية ٢٫٣٦٢٫٦٢٧ 

٪٧٫٤  ٥٫٠٪ ٢٫٤٢٥٫٧٧٧  ٨٫٠٪ ١٣٦٫٦٥٠  ٧٫٦٪ ٨١٫٨٠٩  ٧٫٠٪ ٢٫٢٠٧٫٣١٨  ٣٫٠٪ ٦٢٨٫٦٧٢  ١١٫٣٪ ٢٧٧٫٢٩٠ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / حكومية ١٫٣٠١٫٣٥٦ 

٪١٤٫٩  ١٧٫٢٪ ٤٫٩٠٦٫٤٧٢  ٦٫٩٪ ٤٧١٫٩٩٥  ١٤٫٩٪ ٧٠٫٨٠١  ١٫٢٪ ٤٫٣٦٣٫٦٧٦  ٤١٫٠٪ ١٠٩٫٧٠٨  ٣٫٧٪ ٣٫٨٢٣٫٧٦٠ التعرفة المنعكسة عن التكلفة / صناعية ٤٣٠٫٢٠٨ 

٪١٠٠  ١٠٠٪ ٣٢٫٩٨٩٫٨٣٨  ١٠٠٪ ٢٫٧٣٧٫١٥٦  ١٠٠٪ ١٫٠٢٣٫١٤٦  ١٠٠٪ ٢٩٫٢٢٩٫٥٣٧  ١٠٠٫٠٪ ٨٫٩٩٢٫٩١٩  ٩٥٪ ٩٫٣٢٥٫٣٨٨ مجموع ٢٠٢٠م ١٠٫٩١١٫٢٣٠ 

٪١٠٠٫٠ ٪٨٫٣ ٪٣٫١ ٪٨٨٫٦ ٪٢٧٫٣ ٪٢٨٫٣ ٪٣٣٫١ ٪ من مجموع عمان

صافي التغيير في الحسابات (٥٩٥٫٩٦٣) ١١٫٧٦٠  ١٩٤٫٩٧١  (٣٨٩٫٢٣٢) (٣٨٫٤٧٩) (٣٣٨٫٥٢٩) (٧٦٦٫٢٤١)

٪٢٫٣- ٪١١٫٠- ٪٣٫٦- ٪١٫٣- ٪٢٫٢ ٪٠٫١ ٪٥٫٢- نسبة التغيير السنوية 

الكهرباء التي تم التزويد بها للمشتركين حسب الشبكة، والشركة، وشرائح التعرفة: ٢٠١٩م و٢٠٢٠م 



١٣٥ التقرير السنوي 2020م

حسابات المشتركين، م.و/س التي تم التزويد بها، م.و/ساعة لكل حساب حسب الشبكة والشركة وشرائح التعرفة ٢٠٢٠م 

مجموع عمان نظام كهرباء ظفار الشبكات الريفية الشبكة الرئيسة المرتبطة

شركة ظفار للطاقة شركة كهرباء المناطق الريفية مجموع الشبكة الرئيسة المرتبطة مزون مجان مسقط البند شرائح التعرفة

حسابات المشتركين ٢٣١  ٤٫٤١٧  ٤٫٣٧٧  ٩٫٠٢٥  ٦١٧  ١١٧  ٩٫٧٥٩ 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها ١٢٫٨٨٥  ١٧١٫٤٤٦  ٢٧٥٫٥١١  ٤٥٩٫٨٤٢  ١٠٣٫٧٦٧  ٢٤٫٣١٠  ٥٨٧٫٩٢٠ زراعية/سمكية

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب ٥٦  ٣٩  ٦٣  ٥١  ١٦٨  ٢٠٨  ٦٠ 

حسابات المشتركين ٩١٫٤٧٧  ٥٩٫٨٢٩  ١٠٤٫٠١٦  ٢٥٥٫٣٢٢  ٨٫٢١٨  ٢٢٫١٩٣  ٢٨٥٫٧٣٣ 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها ١٫٠٠٩٫٢٠٢  ٤٦٠٫٢١٨  ٧٣٧٫٣٨٨  ٢٫٢٠٦٫٨٠٩  ٨٤٫١٨٩  ٢١١٫٩١٤  ٢٫٥٠٢٫٩١٢ تجارية

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب ١١  ٨  ٧  ٩  ١٠  ١٠  ٩ 

حسابات المشتركين ٣١٢٫١٩١  ١٨٢٫٨٢١  ٣٤٧٫٢٧٥  ٨٤٢٫٢٨٧  ٢٧٫٥١٠  ٩٥٫٧٩٩  ٩٦٥٫٥٩٦ 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها ٥٫١٦٩٫١٠٨  ٣٫٢٥٧٫٨٦٤  ٥٫٦٢٣٫٥٨٨  ١٤٫٠٥٠٫٥٦٠  ٤٤٥٫٨٧٢  ١٫١٢٨٫٠٤٥  ١٥٫٦٢٤٫٤٧٨ سكنية

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب ١٧  ١٨  ١٦  ١٧  ١٦  ١٢  ١٦ 

حسابات المشتركين ٧٫٢٦٣  ٨٫١٧٥  ١٥٫٣١٩  ٣٠٫٧٥٧  ٣٫٢٣٤  ٤٫٤٥٧  ٣٨٫٤٤٨ 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها ٣١٨٫٩١٠  ٢٢٠٫٠٦٤  ٢٧٢٫٧٢٠  ٨١١٫٦٩٤  ٩٦٫٢٠٥  ٢٣٦٫٠٤٧  ١٫١٤٣٫٩٤٦ حكومية

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب ٤٤  ٢٧  ١٨  ٢٦  ٣٠  ٥٣  ٣٠ 

حسابات المشتركين ٦  ٣٨٣  ١٨  ٤٠٧  ٣٥  ١٣  ٤٥٥ 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها ١٦٣  ١٢٫٨٨٩  ١٫٤٣٥  ١٤٫٤٨٧  ٤٩٧  ٢٫٠٢١  ١٧٫٠٠٥ صناعية

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب ٢٧  ٣٤  ٨٠  ٣٦  ١٤  ١٥٥  ٣٧ 

حسابات المشتركين ٧٢  ٨١  ٥٥  ٢٠٨  ٩٦  ١٣١  ٤٣٥ 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها ١٢٣٫٥٤١  ١٨٫٢٥٥  ١٨٠٫٦٠١  ٣٢٢٫٣٩٦  ٦٢٫٩٠٦  ٩٢٫٨٩١  ٤٧٨٫١٩٤ وزارة الدفاع

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب ١٫٧١٦  ٢٢٥  ٣٫٢٨٤  ١٫٥٥٠  ٦٥٥  ٧٠٩  ١٫٠٩٩ 

حسابات المشتركين ٥٧٣  ٤١١  ١٥٩  ١٫١٤٣  ٥٧  ٤٧٤  ١٫٦٧٤ 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها ١٨٣٫٢٢٨  ٢٠٫٨٣٦  ٣٣٫٣٠٥  ٢٣٧٫٣٦٩  ١١٫٦٠٧  ٤٥٫٢١٣  ٢٩٤٫١٨٨ سياحية/فندقية

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب ٣٢٠  ٥١  ٢٠٩  ٢٠٨  ٢٠٤  ٩٥  ١٧٦ 

حسابات المشتركين ٣٫٧٩١  ١٫٢٧٧  ١٫٤١٤  ٦٫٤٨٢  ١٢٦  ٧١٦  ٧٫٣٢٤ 
التعرفة المنعكسة عن 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها ٢٫٣٦٢٫٦٢٧  ١٫٠٦٢٫٧٦٦  ١٫١٢٩٫٩٩١  ٤٫٥٥٥٫٣٨٤  ٦٥٫٤٩٢  ٣٨٨٫٠٧٠  ٥٫٠٠٨٫٩٤٦ التكلفة / تجارية

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب ٦٢٣  ٨٣٢  ٧٩٩  ٧٠٣  ٥٢٠  ٥٤٢  ٦٨٤ 

حسابات المشتركين ١٫٢٨٩  ٨٠٤  ٧٣٧  ٢٫٨٣٠  ٢١٩  ٣٠٣  ٣٫٣٥٢ 
التعرفة المنعكسة عن 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها ١٫٣٠١٫٣٥٦  ٢٧٧٫٢٩٠  ٦٢٨٫٦٧٢  ٢٫٢٠٧٫٣١٨  ٨١٫٨٠٩  ١٣٦٫٦٥٠  ٢٫٤٢٥٫٧٧٧ التكلفة / حكومية

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب ١٫٠١٠  ٣٤٥  ٨٥٣  ٧٨٠  ٣٧٤  ٤٥١  ٧٢٤ 

حسابات المشتركين ١٨٦  ٢٣٧  ٦٦  ٤٨٩  ١٣  ٥٤  ٥٥٦ 
التعرفة المنعكسة عن 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها ٤٣٠٫٢٠٨  ٣٫٨٢٣٫٧٦٠  ١٠٩٫٧٠٨  ٤٫٣٦٣٫٦٧٦  ٧٠٫٨٠١  ٤٧١٫٩٩٥  ٤٫٩٠٦٫٤٧٢ التكلفة / صناعية

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب ٢٫٣١٣  ١٦٫١٣٤  ١٫٦٦٢  ٨٫٩٢٤  ٥٫٤٤٦  ٨٫٧٤١  ٨٫٨٢٥ 

مجموع حسابات المشتركين لعام ٢٠٢٠م ٤١٧٫٠٧٩  ٢٥٨٫٤٣٥  ٤٧٣٫٤٣٦  ١٫١٤٨٫٩٥٠  ٤٠٫١٢٥  ١٢٤٫٢٥٧  ١٫٣١٣٫٣٣٢ 

مجموع م.و/ساعة التي تم التزويد بها في عام ٢٠٢٠م ١٠٫٩١١٫٢٣٠  ٩٫٣٢٥٫٣٨٨  ٨٫٩٩٢٫٩١٩  ٢٩٫٢٢٩٫٥٣٧  ١٫٠٢٣٫١٤٦  ٢٫٧٣٧٫١٥٦  ٣٢٫٩٨٩٫٨٣٨ 

م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب في عام ٢٠٢٠م ٢٦٫٢  ٣٦٫١  ١٩٫٠  ٢٥٫٤  ٢٥٫٥  ٢٢٫٠  ٢٥٫١ 

٪٥٫١- ٪١٣٫٢- ٪٦٫٠- ٪٤٫٣- ٪١٫٢- ٪٢٫٨- ٪٧٫٦- نسبة تغيير م.و/ساعة التي تم التزويد بها لكل حساب من عام ٢٠١٩م



١٣٦

الكهرباء التي تم التزويد بها وحسابات المشتركين حسب المحافظة والشركة : ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م 

٢٠١٩م
م.و/ساعة التي تم التزويد 

بها لكل حساب
٪ من إجمالي الحسابات 

في عمان حسابات المشتركين ٪ من إجمالي ا�نتاج في 
عمان

م.و/ساعة التي 
تم التزويد بها الشركة  المحافظة

 ٤٫٦٪ ١٩  ٣٫٣٪ ٥٨٫٩٤٩ مجان ١٫١٠٣٫٣٢٧  الظاهرة

 ٦٫٣٪ ١٤  ٣٫٤٪ ٨٠٫٥١٩ مزون ١٫١٣٧٫٥٩٣  الشرقية جنوب

 ٦٫٠٪ ١٨  ٤٫١٪ ٧٦٫٩٤١ مزون ١٫٣٨٧٫٣٥٢  الشرقية شمال

 ١٫٢٪ ٢٨  ١٫٣٪ ١٥٫٥١٥ شركة كهرباء المناطق الريفية ٤٣٤٫٦٥٠  الوسطى

 ٣٫١٪ ١٨  ٢٫١٪ ٣٩٫٣١٠ مجان ٧٠٨٫٠٣١  البريمي

 ١٠٫٣٪ ١٩  ٧٫٤٪ ١٣١٫٢٢٤ مزون ٢٫٥١٢٫٨٧١  الداخلية

 ٩٫٥٪ ٢٥  ٩٫١٪ ١٢١٫١٩٠ شركة ظفار للطاقة ٣٫٠٧٥٫٦٨٥  ظفار

 ٠٫٦٪ ٣٠  ٠٫٧٪ ٧٫٩٠٤ شركة كهرباء المناطق الريفية ٢٣٩٫٨٠٦  ظفار

 ١٫٢٪ ٢٥  ١٫١٪ ١٥٫٧١١ شركة كهرباء المناطق الريفية ٣٨٧٫١٦٩  مسندم

 ٣١٫٩٪ ٢٨  ٣٤٫١٪ ٤٠٦٫٢٧٤ مسقط ١١٫٥٠٧٫١٩٣  مسقط

 ١٢٫٠٪ ٤٩  ٢٢٫٢٪ ١٥٢٫٥٤١ مجان ٧٫٥٠٢٫٢٧١  شمال الباطنة

 ١٣٫٢٪ ٢٢  ١١٫١٪ ١٦٨٫٧٤٤ مزون ٣٫٧٦٠٫١٣٢  جنوب الباطنة

٢٦٫٥    مجموع السلطنة لعام ٢٠١٩م ٣٣٫٧٥٦٫٠٧٩  ١٫٢٧٤٫٨٢٢ 

٢٠٢٠م                                                                                                                                                                          
م.و/ساعة التي تم التزويد 

بها لكل حساب
٪ من إجمالي الحسابات 

في عمان حسابات المشتركين ٪ من إجمالي ا�نتاج في 
عمان

م.و/ساعة التي 
تم التزويد بها الشركة  المحافظة

 ٤٫٦٪ ١٨  ٣٫٣٪ ٦٠٫٧٩٢ مجان ١٫٠٩٨٫٧١١  الظاهرة

 ٦٫٣٪ ١٤  ٣٫٥٪ ٨٢٫٥٦٧ مزون ١٫١٤٥٫٠٤٣  الشرقية جنوب

 ٦٫١٪ ١٨  ٤٫٤٪ ٧٩٫٥٤٨ مزون ١٫٤٣٧٫٣٥٤  الشرقية شمال

 ١٫٢٪ ٢٣  ١٫١٪ ١٥٫٩٤٩ شركة كهرباء المناطق الريفية ٣٦٦٫٢٦٤  الوسطى

 ٣٫٠٪ ١٧  ٢٫١٪ ٤٠٫٠٠٤ مجان ٦٧٧٫٥٠٦  البريمي

 ١٠٫٤٪ ١٩  ٧٫٧٪ ١٣٦٫٢٦٦ مزون ٢٫٥٤٨٫٩٠٣  الداخلية

 ٩٫٥٪ ٢٢  ٨٫٣٪ ١٢٤٫٢٥٧ شركة ظفار للطاقة ٢٫٧٣٧٫١٥٦  ظفار

 ٠٫٦٪ ٣٣  ٠٫٨٪ ٨٫١٤٥ شركة كهرباء المناطق الريفية ٢٧٠٫٩٠٦  ظفار

 ١٫٢٪ ٢٤  ١٫٢٪ ١٦٫٠٣١ شركة كهرباء المناطق الريفية ٣٨٥٫٩٧٥  مسندم

 ٣١٫٨٪ ٢٦  ٣٣٫١٪ ٤١٧٫٠٧٩ مسقط ١٠٫٩١١٫٢٢٩  مسقط

 ١٢٫٠٪ ٤٨  ٢٢٫٩٪ ١٥٧٫٦٣٩ مجان ٧٫٥٤٩٫١٧١  شمال الباطنة

 ١٣٫٣٪ ٢٢  ١١٫٧٪ ١٧٥٫٠٥٥ مزون ٣٫٨٦١٫٦١٩  جنوب الباطنة

٪٠٫٠    - ٪٠٫٠ شركة كهرباء المناطق الريفية -    هيئة المنطقة االقتصادية بالدقم

٢٥٫١ مجموع السلطنة لعام ٢٠٢٠ م ٣٢٫٩٨٩٫٨٣٨  ١٫٣١٣٫٣٣٢ 

٪٥٫١- ٪٣٫٠ ٪٢٫٣- نسبة التغيير من ٢٠١٩م



١٣٧ التقرير السنوي 2020م

الدعم الفعلي المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة 2020م

 المصدر: عائدات الشركات و حسابات الهيئة  

فعلي ٢٠١٩م                                                                                                                                                                 فعلي ٢٠٢٠ مأقصى عائد مسموح به

 نسبة التغير  المجموع  المجموع  مزون  مجان  مسقط ريال عماني 

 PC ٢٪ ٥٩٢٫٨٩١٫٨٧٥ ٦٠٥٫١٦٩٫٥٦٣ ١٩٨٫١٩٩٫٧٢١ ١٨٢٫١١٧٫٤٩٣ ٢٢٤٫٨٥٢٫٣٤٩ تكاليف الشراء

 TUofS ١٪ ٩٦٫١٤٨٫٩٩٨ ٩٤٫٨٦٠٫٩٦٢ ٣٤٫٧٢٧٫٩٦٣ ٢٤٫٥٨٩٫٣٤٩ ٣٥٫٥٤٣٫٦٥٠ رسوم استخدام شبكة النقل-

 DUoS   ٢٪ ٢١٤٫٤٦٥٫٥٠٦ ٢١٨٫٢٧٥٫٢٨٩ ١٠٠٫٢٧٦٫٨٣٩ ٥٧٫١٥٨٫٢٣٧ ٦٠٫٨٤٠٫٢١٤ رسوم استخدام شبكة التوزيع

 SB ٩٪ ٣٦٫٦٥٣٫٤١٠ ٣٩٫٩٦١٫١٨٥ ١٣٫٩٧٩٫٦٤٧ ١٠٫٩٨٧٫٤٣٢ ١٤٫٩٩٤٫١٠٦ نشاط التزويد

 LF ٢٢٪ ٢٩٤٫٦٨١ ٣٦٠٫٢٧٧ ١٢٠٫٠٩٢ ١٢٠٫٠٩٢ ١٢٠٫٠٩٣ رسوم الرخصة

 KS ١٢١٦٪ ١٫٦٠٥٫٠٠٧-١٧٫٩١٧٫٤٠٢ ٣٫٥٦٥٫٧٣٠-٢٥٫٥٨٨٫٠١٠ ٤٫١٠٤٫٨٧٨-معامل التصحيح-

-٠٪ ٩٤٢٫٠٥٩٫٤٧٧ ٩٤٠٫٧٠٩٫٨٧٤ ٣٥٠٫٨٦٩٫٩٩٢ ٢٤٩٫٣٨٤٫٥٩٢ ٣٤٠٫٤٥٥٫٢٩٠  أقصى عائد مسموح به 

فعلي ٢٠١٩م                                                                                                                                                                 فعلي ٢٠٢٠ مالعائدات الفعلية الخاضعة للتنظيم - ريال عماني

 نسبة التغير  المجموع  المجموع  مزون  مجان  مسقط ريال عماني 

-١٪٤٥٧٫٩٠٥٫٦١٠ ٤٥١٫٠٣٧٫٣٧٣ ٢٠٢٫٢١١٫٣٣٣ ١٠٨٫٧١٦٫١٥٩ ١٤٠٫١٠٩٫٨٨٢  تقديرات الدعم المالي 

-١٪٥٠١٫٠١٠٫٨٤٦ ٤٩٦٫٩٤٤٫٠٥٧ ١٣٨٫٩٨٦٫٧١٩ ١٥٦٫٣٧٣٫٣١١ ٢٠١٫٥٨٤٫٠٢٧  العائد المحصل من المشتركين والعائدات ا4خرى 

-١٪٩٥٨٫٩١٦٫٤٥٦ ٩٤٧٫٩٨١٫٤٣٠ ٣٤١٫١٩٨٫٠٥٢ ٢٦٥٫٠٨٩٫٤٦٩ ٣٤١٫٦٩٣٫٩٠٩  العائد الفعلي الخاضع للتنظيم 

١٪٤٤١٫٠٤٨٫٦٣١ ٤٤٣٫٧٦٥٫٨١٧ ٢١١٫٨٨٣٫٢٧٣ ٩٣٫٠١١٫٢٨١ ١٣٨٫٨٧١٫٢٦٣  الدعم الفعلي المطلوب 

فعلي ٢٠١٩م                                                                                                                                                                 فعلي ٢٠٢٠ مالدعم لكل كيلو واط/ساعة 

 نسبة التغير  المجموع  المجموع  مزون  مجان  مسقط ريال عماني 

١٪٣١٫٨ ٣٢٫٢ ٣٩٫٠ ٢٦٫٧ ٣١٫٢  التكلفة االقتصادية 

٢٪١٤٫٩ ١٥٫٢ ٢٣٫٦ ١٠٫٠ ١٢٫٧  الدعم  

١٪١٦٫٩ ١٧٫٠ ١٥٫٥ ١٦٫٨ ١٨٫٥  العائد االمحصل 

%47
الدعم

%53
 العائد

المحصل

العائد والدعم المالي لشبكة الرئيسة المرتبطة في عام٢٠٢٠م -  فعلي 

ملحق (ج): حسابات الدعم المالي للكهرباء 



١٣٨

تقديرات  الدعم المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة 2021م

 المصدر: عائدات الشركات و حسابات الهيئة  

فعلي ٢٠٢٠م                                                                                                                                                                   تقديري ٢٠٢١ مأقصى عائد مسموح به

 نسبة التغير  المجموع  المجموع  مزون  مجان  مسقط ريال عماني 

 PC ٢٠٪ ٦٠٥٫١٦٩٫٥٦٣ ٧٢٩٫٠٦٨٫٧٥٥ ٢٣٠٫٥١٧٫٠٠٠ ٢٢٩٫٢٥١٫٤٢٦ ٢٦٩٫٣٠٠٫٣٢٩ تكاليف الشراء

 TUofS ١٠٪ ٩٤٫٨٦٠٫٩٦٢ ١٠٤٫١٥٧٫١٤٧ ٣٧٫٦٨٣٫٢٠٤ ٢٦٫٠٥٠٫٥٤٨ ٤٠٫٤٢٣٫٣٩٥ رسوم استخدام شبكة النقل

 DUoS   ٢٢٪ ٢١٨٫٢٧٥٫٢٨٩ ٢٦٦٫١٨٩٫٧٩١ ١١٨٫١٦٠٫٣٩٨ ٧٣٫٥٤٧٫٣٧٣ ٧٤٫٤٨٢٫٠٢٠ رسوم استخدام شبكة التوزيع

 SB ٥٪ ٣٩٫٩٦١٫١٨٥ ٤١٫٩٢٩٫٩٢٨ ١٤٫٩٠١٫٦٤٩ ١١٫٨٨٧٫١١٧ ١٥٫١٤١٫١٦٣ نشاط التزويد

 LF ٤٪ ٣٦٠٫٢٧٧ ٣٧٣٫٧٨١ ١٢٤٫٥٩٤ ١٢٤٫٥٩٤ ١٢٤٫٥٩٤ رسوم الرخصة

 KS ١٠٢٪ ١٧٫٩١٧٫٤٠٢ ٢٧٠٫٨١٩-١٨٫٠١٨٫٨٢٥-١٦٫٤٨٤٫٣٧٤ ١٫٢٦٣٫٦٣٢ معامل التصحيح-

٢١٪ ٩٤٠٫٧٠٩٫٨٧٤ ١٫١٤١٫٩٩٠٫٢٢١ ٤١٩٫٤٠٥٫٦٧٠ ٣٢٤٫٣٧٦٫٦٨٣ ٣٩٨٫٢٠٧٫٨٦٨  أقصى عائد مسموح به 

فعلي ٢٠١٩م                                                                                                                                                                   تقديري ٢٠٢١ مالعائدات الفعلية الخاضعة للتنظيم - ريال عماني

 نسبة التغير  المجموع  المجموع  مزون  مجان  مسقط ريال عماني 

-١٥٪٤٥١٫٠٣٧٫٣٧٣ ٣٨٤٫٠٧٠٫٢٠٥ ١٩٥٫١١٢٫٤١٦ ٩٢٫٣٨٢٫٢٣١ ٩٦٫٥٧٥٫٥٥٨  تقديرات الدعم المالي 

٥٣٪٤٩٦٫٩٤٤٫٠٥٧ ٧٥٧٫٩٢٠٫٠١٦ ٢٢٤٫٢٩٣٫٢٥٤ ٢٣١٫٩٩٤٫٤٥٢ ٣٠١٫٦٣٢٫٣١١  العائد المحصل من المشتركين والعائدات ا4خرى 

٢٠٪٩٤٧٫٩٨١٫٤٣٠ ١٫١٤١٫٩٩٠٫٢٢١ ٤١٩٫٤٠٥٫٦٧٠ ٣٢٤٫٣٧٦٫٦٨٣ ٣٩٨٫٢٠٧٫٨٦٨  العائد الفعلي الخاضع للتنظيم 

فعلي ٢٠١٩م                                                                                                                                                                   تقديري ٢٠٢١ مالدعم لكل كيلو واط/ساعة 

 نسبة التغير  المجموع  المجموع  مزون  مجان  مسقط ريال عماني 

٣٪٣٢٫٢ ٣٣٫١ ٣٩٫٠ ٢٩٫٨ ٣٠٫٩  التكلفة االقتصادية 

-٢٧٪١٥٫٢ ١١٫١ ١٨٫١ ٨٫٥ ٧٫٥  الدعم  

٢٩٪١٧٫٠ ٢١٫٩ ٢٠٫٩ ٢١٫٣ ٢٣٫٤  العائد االمحصل 

%34
66%الدعم

 العائد
المحصل

العائد والدعم المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة في عام  ٢٠٢١ م- تقديري 



١٣٩ التقرير السنوي 2020م

 الدعم الفعلي المالي لشركة ظفار للطاقة في عام 2020م

 المصدر: عائدات الشركات و حسابات الهيئة  

فعلي ٢٠١٩مفعلي ٢٠٢٠مأقصى عائد مسموح به

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

 PC ١٪ ٦١٫٣٢٠٫٤٣٥ ٦٠٫٨٠٠٫٧٧٣ تكاليف الشراء-

 TUofS ٦٪ ٨٫٥٤٧٫٣٨٤ ٨٫٠٣٣٫٣٣١ رسوم استخدام شبكة النقل-

 DUoS   ٥٪ ٢٦٫٧١١٫٨٤٨ ٢٨٫١٢٧٫٣٧١ رسوم استخدام شبكة التوزيع

 SB ٤٪ ٤٫٤٥٣٫٣٥٠ ٤٫٦٢٥٫٢٢٤ نشاط التزويد

 LF ٢٢٪ ٩٨٫٢٢٧ ١٢٠٫٠٩٢ رسوم الرخصة

 KS ٢٢٦٪ ١٫٣٩٣٫٠٢٥ ٤٫٥٤٢٫٥٢٤ معامل التصحيح

-٣٪ ٩٩٫٧٣٨٫٢١٩ ٩٧٫١٦٤٫٢٦٨  أقصى عائد مسموح به 

فعلي ٢٠١٩مفعلي ٢٠٢٠ مالعائدات الفعلية الخاضعة للتنظيم - ريال عماني

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

٤٪٤٨٫١١٤٫٩٨٣ ٥٠٫٠٠٥٫٩٢٤  تقديرات الدعم المالي 

-١١٪٥٥٫٩٥١٫٣٤٥ ٤٩٫٧١٩٫٣١٨  العائد المحصل من المشتركين والعائدات ا4خرى 

-٤٪١٠٤٫٠٦٦٫٣٢٨ ٩٩٫٧٢٥٫٢٤٢  العائد الفعلي الخاضع للتنظيم 

٨٪٤٣٫٧٨٦٫٨٧٤ ٤٧٫٤٤٤٫٩٥٠  الدعم الفعلي المطلوب 

فعلي ٢٠١٩مفعلي ٢٠٢٠ مالدعم المالي لكل كيلو واط/ساعة

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

٩٪٣٢٫٤ ٣٥٫٥  التكلفة االقتصادية 

٢٢٪١٤٫٢ ١٧٫٣  تقديرات الدعم المالي 

٠٪١٨٫٢ ١٨٫٢  العائد االمحصل 

%49
51%الدعم

 العائد
المحصل

العائد والدعم المالي  الفعلي لشركة ظفار للطاقة في عام  ٢٠٢٠ م- فعلي 
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الدعم المالي لشركة ظفار للطاقة لعام 2020م و توقعات الدعم في عام 2021م تقديرات 

 المصدر: عائدات الشركات و حسابات الهيئة  

فعلي ٢٠٢٠متقديري ٢٠٢١ مأقصى عائد مسموح به

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

 PC ١٨٫٠٪ ٦٠٫٨٠٠٫٧٧٣ ٧١٫٧٤٦٫٢٧٨ تكاليف الشراء

 TUofS ٢٦٫٩٪ ٨٫٠٣٣٫٣٣١ ١٠٫١٩٦٫٢٦٤ رسوم استخدام شبكة النقل

 DUoS   ٢٥٫٤٪ ٢٨٫١٢٧٫٣٧١ ٣٥٫٢٧٩٫٦٢٢ رسوم استخدام شبكة التوزيع

 SB ٧٫٧٪ ٤٫٦٢٥٫٢٢٤ ٤٫٩٨١٫٩٨٤ نشاط التزويد

 LF ٣٫٧٪ ١٢٠٫٠٩٢ ١٢٤٫٥٩٤ رسوم الرخصة

 KS ٤٠٫٨٪ ٤٫٥٤٢٫٥٢٤ ٢٫٦٨٨٫٣٠٨ معامل التصحيح-

٢٣٫١٪ ٩٧٫١٦٤٫٢٦٨ ١١٩٫٦٤٠٫٤٣٤  أقصى عائد مسموح به 

فعلي ٢٠٢٠متقديري ٢٠٢١ مالعائدات الفعلية الخاضعة للتنظيم - ريال عماني

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

-٢٠٪٥٠٫٠٠٥٫٩٢٤ ٤٠٫٠٤٩٫٢٨٠  تقديرات الدعم المالي 

٦٠٪٤٩٫٧١٩٫٣١٨ ٧٩٫٥٩١٫١٥٥  العائد المحصل من المشتركين والعائدات ا4خرى 

٢٠٪٩٩٫٧٢٥٫٢٤٢ ١١٩٫٦٤٠٫٤٣٤  العائد الفعلي الخاضع للتنظيم 

فعلي ٢٠٢٠متقديري ٢٠٢١ مالدعم المالي لكل كيلو واط/ساعة

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

٠٪٣٥٫٥ ٣٥٫٦  التكلفة االقتصادية 

-٣١٪١٧٫٣ ١١٫٩  تقديرات الدعم المالي 

٣٠٪١٨٫٢ ٢٣٫٧  العائد االمحصل 

%33
67%الدعم

 العائد
المحصل

الدعم المالي والعائد لشركة ظفار للطاقة لعام  ٢٠٢١م - تقديري 
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الدعم الفعلي المالي لشركة كهرباء المناطق الريفية لعام 2020م

 المصدر: عائدات الشركات و حسابات الهيئة  

فعلي ٢٠١٩مفعلي ٢٠٢٠ مأقصى عائد مسموح به

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

 MAGR ٢٢٪١٠٢٫٧٠٠٫٩٤٨ ٨٠٫١٨٠٫٤٨١ تكاليف إنتاج الطاقة-

 MANR ٢٪ ٢٨٫٣٦٩٫٢٨٥ ٢٨٫٨٢٣٫٩٩٠ تكاليف الشبكات

  MASR  ١٪ ٥٫٦٦٤٫١٥٠ ٥٫٥٩٨٫٩٥٦ نشاط التزويد-

 LF ٣٤٪ ٦٧٣٫٥٦٠ ٩٠٤٫٠٠٠ رسوم الرخصة

 KS ١٨٧٪ ١٫٩٣٤٫٨٠٨-١٫٦٧٨٫٨٤١ معامل التصحيح-

-١٨٪ ١٣٩٫٣٤٢٫٧٥١ ١١٣٫٨٢٨٫٥٨٧  أقصى عائد مسموح به 

فعلي ٢٠١٩مفعلي ٢٠٢٠ مالعائدات الفعلية الخاضعة للتنظيم - ريال عماني

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

-١٢٪١١٨٫٦٦٧٫١١٩ ١٠٤٫١٩٢٫١٤٢  تقديرات الدعم المالي 

-١٪٢٢٫٣٢٠٫٦٤٨ ٢٢٫١٨٦٫٤٢١  العائد المحصل من المشتركين والعائدات ا4خرى 

-١٠٪١٤٠٫٩٨٧٫٧٦٧ ١٢٦٫٣٧٨٫٥٦٣  العائد الفعلي الخاضع للتنظيم 

-٢٢٪١١٧٫٠٢٢٫١٠٢ ٩١٫٦٤٢٫١٦٦  الدعم الفعلي المطلوب 

فعلي ٢٠١٩مفعلي ٢٠٢٠ مالدعم المالي لكل كيلو واط/ساعة

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

-١٢٪١٢٦٫٥ ١١١٫٣  التكلفة االقتصادية 

-١٦٪١٠٦٫٢ ٨٩٫٦  تقديرات الدعم المالي 

٧٪٢٠٫٣ ٢١٫٧  العائد االمحصل 

العائد والدعم المالي لشركة كهرباء المناطق الريفية لعام  ٢٠٢٠م- فعلي 

%81
الدعم

%19
 العائد المحصل
من المشتركين
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 تقديرات'الدعم المالي  لشركة كهرباء المناطق الريفية لعام 2021م 

 المصدر: عائدات الشركات و حسابات الهيئة  

فعلي ٢٠٢٠متقديري ٢٠٢١ مأقصى عائد مسموح به

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

 MAGR ١١٪ ٨٠٫١٨٠٫٤٨١ ٨٩٫٢٩٥٫٤٤٨ تكاليف إنتاج الطاقة

 MANR ٢٪ ٢٨٫٨٢٣٫٩٩٠ ٢٩٫٢٨٤٫٥٤٦ تكاليف الشبكات

  MASR  ٥٪ ٥٫٥٩٨٫٩٥٦ ٥٫٨٥٤٫٢٤١ نشاط التزويد

 LF ٤٪ ٩٠٤٫٠٠٠ ٩٤٤٫٢٨٨ رسوم الرخصة

 KS ٦٧٨٪ ١٫٦٧٨٫٨٤١ ١٣٫٠٥٦٫٨٩١ معامل التصحيح

-١٪ ١١٣٫٨٢٨٫٥٨٧ ١١٢٫٣٢١٫٦٣١  أقصى عائد مسموح به 

فعلي ٢٠٢٠متقديري ٢٠٢١ مالعائدات الفعلية الخاضعة للتنظيم - ريال عماني

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

-١٧٪١٠٤٫١٩٢٫١٤٢ ٨٦٫٦٤٠٫٣٩٧  تقديرات الدعم المالي 

١٦٪٢٢٫١٨٦٫٤٢١ ٢٥٫٦٨١٫٢٣٤  العائد المحصل من المشتركين والعائدات ا4خرى 

-١١٪١٢٦٫٣٧٨٫٥٦٣ ١١٢٫٣٢١٫٦٣١  العائد الفعلي الخاضع للتنظيم 

فعلي ٢٠٢٠متقديري ٢٠٢١ مالدعم المالي لكل كيلو واط/ساعة

 نسبة التغير  المجموع  مسقط ريال عماني 

٠٪١١١٫٣ ١١١٫٥  التكلفة االقتصادية 

-٤٪٨٩٫٦ ٨٦٫٠  تقديرات الدعم المالي 

١٨٪٢١٫٧ ٢٥٫٥  العائد االمحصل 

العائد والدعم المالي لشركة كهرباء المناطق الريفية  في عام  ٢٠٢١م - تقديري 

%77
الدعم

%23
العائد المحصل
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مقدمة 

هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة (الهيئــة) هــي الجهــة المســئولة عــن تنظيــم قطــاع 
الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه و الغــاز فــي ســلطنة ُعمــان. 

ووفقــ� لمبــادئ أفضــل الممارســات التنظيميــة و المتطلبــات القانونيــة التــي تعمــل بهــا 
الهيئــة تقــوم الهيئــة بنشــر برنامــج ا4عمــال المســتقبلية قبــل بدايــة كل ســنة ماليــة (مــن ١ 

ــادم. ــام الق ــي الع ــل ف ــة للعم ــاالت الرئيس ــدد المج ــذي يح ــمبر) وال ــى ٣١ ديس ــر إل يناي

تتوفــر المزيــد مــن المعلومــات عــن الهيئــة وهيــكل وتنظيــم قطــاع الكهربــاء والميــاه فــي 
www.apsr.om الســلطنة بموقــع الهيئــة ا^لكترونــي

الواجبات القانونية للهيئة  

     تضطلــع الهيئــة بمجموعــة مــن الواجبــات والمهــام القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي بنــود 
متعــددة مــن قانــون القطــاع (للكهربــاء) وا4دوات التشــريعية ا4خــرى المطبقــة علــى قطــاع 
نقــل الغــاز والميــاه والصــرف الصحــي، وتتطلــب الواجبــات ا4ساســية (ســواء تلــك الــواردة فــي 
المــادة رقــم ٢٢ مــن قانــون القطــاع أو تلــك المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات ا4خــرى وإن 

تــم التعبيــر عنهــا بشــكل مختلــف) المنوطــة بالهيئــة، القيــام باzتــي:

ضمان التشغيل اzمن والفعال واالقتصادي لعمليات واستثمارات المرخص لهم. 

ضمان توفير الخدمات الخاضعة للتنظيم. 

التأكــد مــن ا^مكانيــات الفنيــة والماليــة للمرخــص لهــم، وضمــان أن الشــركات التــي  
تعمــل بكفــاءة يمكنهــا تمويــل أنشــطتها ذاتًيــا.

تعزيز سالمة الجمهور والعاملين في القطاع. 

تشجيع المنافسات العادلة والشفافة و ضمان عدم التمييز. 

حمايــة مصالــح المشــتركين - وعلــى وجــه الخصــوص ذوو الدخــل المحــدود وكبــار  

الســن والمرضــى - وفًقــا 4هــداف السياســات العامــة المتعلقــة بــكل قطــاع.

ــدم  ــي ع ــا ف ــك واجبه ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة مهم ــات رقابي ــا لواجب ــة أيًض ــع الهيئ ــا تخض      كم
التمييــز ضــد أي شــخص أو التفضيــل غيــر المبــرر 4ي شــخص، وأن يكــون تصرفهــا فــي الحــاالت 
المتشــابهة متماثــًلا، وعلــى وجــه الخصــوص التأكــد - طبًقــا لمــا تــراه مناســًبا - مــن أن جميع 
الرخــص وا^عفــاءات ل|نشــطة الخاضعــة للتنظيــم هــي نفســها، بحيــث يتــم منحهــا إجمــاًلا 
بالشــكل نفســه، كمــا أن مــن واجبهــا - كلمــا أمكنهــا ذلــك - التقليــل مــن ا4عبــاء التنظيميــة 
علــى حاملــي الرخــص وحاملــي ا^عفــاءات، وتقديــم أســباب مكتوبــة لما تتخــذه من قــــرارات، 
ويجــب علــى الهيئــة أداء جميــع أعمالهــا - بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تقتــرح القيــام بهــا ضمــن 

برنامــج ا4عمــال المســتقبلية لعــام ٢٠٢١م وفًقــا للواجبــات القانونيــة المذكــورة أعــاله. 

المشــاورات 

ــت  ــام ٢٠٢١م ودع ــتقبلية لع ــال المس ــج ا4عم ــودة برنام ــول مس ــاورات ح ــة مش ــرت الهيئ أج
ــد ردت  ــم. وق ــم واعتراضاته ــم مالحظاته ــة لتقدي ــم مصلح ــن له ــخاص الذي ــع ا4ش جمي
ــالل  ــاورات خ ــذه المش ــتجابة له ــواردة اس ــات ال ــات واالعتراض ــع المالحظ ــى جمي ــة عل الهيئ

ــتالمها. ــخ اس ــن تاري ــ� م ــن يوم ثالثي

الغرض من برنامج ا4عمال المستقبلية  

يخدم برنامج ا4عمال المستقبلية للهيئة عدًدا من ا4هداف، وذلك على النحو التالي: 

إن نشــر برنامــج ا4عمــال المســتقبلية يقــدم إخطــاًرا ل|شــخاص الذيــن قــد يتأثــرون   -١
اقتراحــه. يتــم  مــا  علــى  للتعليــق  الفرصــة  ويمنحهــم  بالبرنامــج 

يمّثــل برنامــج ا4عمــال المســتقبلية عامــًلا مهًمــا لتحديــد تكاليــف الهيئــة (ورســوم   -٢
المرخــص لهــم) ولذلــك فإنــه يعتبــر عنصــًرا مهًمــا فــي عمليــة إعــداد موازنــة الهيئــة.

إن نشــر برنامــج ل|عمــال المســتقبلية يعــزز مــن الشــفافية وتحديــد المســؤولية مــن   -٣
خــالل إتاحــة الفرصــة ل|شــخاص الذيــن لهــم مصلحــة مثــل المرخــص لهــم والحكومــة 
لضمــان انســجام ا4عمــال المخطــط لهــا لــكل ســنة الحقــة مــع أهــداف الحكومــة 

ــة. ــة للهيئ ــات القانوني ــام والواجب والمه

ملحق (د): برنامج ا4عمال المستقبلية لعام ٢٠٢١ م 
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     يحــدد كل برنامــج (أعمــال مســتقبلية) العمــل الــذي تقتــرح الهيئــة القيــام بــه فــي 
ــتجابًة  ــل اس ــات العم ــب أولوي ــادة ترتي ــة ^ع ــاج الهيئ ــد تحت ــنة ق ــالل الس ــادم، وخ ــام الق الع
ل|حــداث والظــروف المتغيــرة؛ ولذلــك قــد تقــوم بعمــل لــم يكــن مدرًجــا فــي برنامــج أعمــال 

ــور. ــج المنش ــي البرنام ــود ف ــال بن ــذ أو إكم ــتطيع تنفي ــد ال تس ــتقبلية، وق مس

سياق ومحتويات برنامج ا4عمال المستقبلية لعام ٢٠٢١م 

برنامــج ا4عمــال المســتقبلية لعــام ٢٠٢١م هــو البرنامــج الســادس عشــر الــذي تقــوم الهيئــة 
بنشــره منــذ إنشــائها، علمــا بــأّن جميــع بنــود ا4عمــال فــي برنامــج ا4عمــال المســتقبلية لعــام 
٢٠٢١م هــي با^ضافــة إلــى العمــل المعتــاد الــذي تقــوم بــه الهيئــة فــي ســياق عملهــا المعتاد.

يتضمن برنامج ا4عمال المستقبلية لعام ٢٠٢١م المواضيع التالية:

والتزويــد   التوزيــع  لقطــاع  ا4ســعار  فــي  التحكــم  آليــات  مثــل  القائمــة  ا4نشــطة 
الســوق، تحريــر  و  المشــتركين  خدمــات  ومعاييــر  والموثوقيــة 

توســيع النطــاق التنظيمــي للهيئــة ليشــمل تنظيــم شــبكة نقــل الغــاز وقطاعــات الميــاه  
والصــرف الصحــي،

المبادرات الجديدة فيما يتعلق بسياسة أولويات رؤية ُعمان ٢٠٤٠ مثل الرقمنة. 

أولويات العمل في عام ٢٠٢١م 

يشــمل برنامــج ا4عمــال المســتقبلية عــدًدا مــن مجــاالت العمــل ذات ا4ولويــة الكبيــرة، والتــي 
تتضمــن مــا يلــي:

السياسة العامة: 

تقديــم المشــورة للحكومــة فيمــا يتعلــق بجوانــب السياســات؛ ويشــمل ذلــك  س.ع ١: 
الطاقــة. لقطــاع  واضحــة   سياســة  تطويــر 

المساعدة في تنفيذ السياسات الحكومية الخاصة بإعادة توجيه الدعم. س.ع ٢:   

تنفيــذه  فــي  والمســاعدة  الذكيــة  للعــدادات  الوطنــي  المشــروع  تنفيــذ  رصــد  س.ع ٣: 
التوزيــع. شــركات  مــع  بالتنســيق 

قطاع المياه: 

دراسة احتمالية إدخال مؤشرات ا4داء الرئيسة لخدمة المشتركين  في قطاع المياه. س.ع ٤: 

دعــم الحكومــة فــي اســتكمال ا^طــار التنظيمــي الجديــد والتشــريعات فــي قطاعي  س.ع ٥ 
ــالمة  ــة والس ــة بالصح ــات الخاص ــم الممارس ــمل تقيي ــي ليش ــرف الصح ــاه والص المي

ــي. ــرف الصح ــركات الص ــاه وش ــركات المي ــدى ش ل

مراجعة آلية التحكم في ا4سعار: 

إجــراء مراجعــة كفــاءة رخــص التوزيــع والتزويــد؛ وذلــك ل¬فــادة حــول آليــات التحكــم  س.ع ٦: 
فــي ا4ســعار الجديــدة المقــّرر تنفيذهــا ابتــداًء مــن عــام ٢٠٢٢م.

التحكــم  آليــات  فــي  والحوافــز  المخرجــات  علــى  المعتمــدة  الترتيبــات  مراجعــة  س.ع ٧: 
ــة  ــدة مرتبط ــات جدي ــن ترتيب ــة تضمي ــع؛ ودراس ــي التوزي ــة لقطاع ــعار الحالي ــي ا4س ف
بموثوقيــة التزويــد ومؤشــرات خدمــة المشــتركين (ويشــمل ذلــك دقــة الفواتيــر 

التقديريــة).

ــان  ــي، وضم ــر التنظيم ــم التأثي ــر أداة تقيي ــى تطوي ــل عل ــة بالعم ــتقوم الهيئ ــا س كم
آليــة التحكــم فــي ا4ســعار والمقترحــات مــع أفضــل  مواءمــة عمليــة مراجعــة 

الممارســات.

اســتمرار مراجعــة الكفــاءة والتدقيــق الفنــي علــى الشــركة الُعمانيــة لنقــل الكهربــاء؛  س.ع ٨: 
وذلــك لتحديــد آليــات التحكــم فــي ا4ســعار القادمــة علــى الشــركة الُعمانيــة لنقــل 

الكهربــاء المقــّرر تنفيذهــا فــي عــام ٢٠٢٣م.

تحرير السوق: 

إنهــاء ترتيبــات البيــع المباشــر (البيــع الثنائــي) ومناقشــة ذلــك مــع أصحــاب المصلحــة  س.ع ٩: 
ــاع القــرار. قبــل رفــع التوصيــات لُصّن

دعــم تنفيــذ الســوق الفــوري، واســتكمال الترتيبــات الخاصــة بالهيئــة لمراقبــة الســوق  س.ع ١٠: 
ــاه وفــرض  ــاء للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والمي ــر تشــغيل ســوق الكهرب وتحري

قيــود جديــدة علــى حصــص الســوق.
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شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: توليد الكهرباء وتحلية 
المياه القائمة معها في ذات الموقع، نقل 

الكهرباء، التحكم في الكهرباء، التوزيع والتزويد 
بالكهرباء، وتزويد المياه بالجملة لقسم المياه.

الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء 

أس أم أن بركاء للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتحلية المياه

شركة الرسيل للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء 

شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء 

شركة سيمكورب صاللة 

للطاقة والمياه (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتحلية المياه

شركة بركاء للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتحلية المياه

شركة ُصحار للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتحلية المياه

الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) 

إحدى شركات مجموعة نماء 
النشاط الخاضع للتنظيم:

 التنبؤ بالطلب وشراء الكهرباء المنتجة وشراء مياه 
التحلية ومد الكهرباء بالجملة للمرخص لهم بالتزويد 

وتزويد المياه بالجمة لقسم المياه.

شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء 

شركة كهرباء مزون (ش.م.ع.م) 

(إحدى شركات مجموعة نماء)

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توزيع الكهرباء والتزويد بها

شركة كهرباء مجان (ش.م.ع.م)

 (إحدى شركات مجموعة نماء)

 النشاط الخاضع للتنظيم: 
توزيع الكهرباء والتزويد بها

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء (ش.م.ع.م) 
(إحدى شركات مجموعة نماء) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توزيع الكهرباء والتزويد بها

شركة العمانية لنقل الكهرباء (ش.م.ع.م) 
(إحدى شركات مجموعة نماء)

 النشاط الخاضع للتنظيم: 
توزيع الكهرباء والتزويد بها

شركة شناص لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء من منشئات ا^نتاج التابعة لها.

ملحق (هـ): الرخص

المرخص لهم  



١٤٦

شركة الشرقية لتحلية المياه (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
تحلية المياه

بهوان استون فيلد للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء (الطاقة المتجددة)

شركة مدينة مسقط للتحلية (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
تحلية المياه بواسطة منشأة تحلية مياه ذات 

طبيعة خاصة

قريات للتحلية (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
تحلية المياه بواسطة منشأة تحلية مياه ذات 

طبيعة خاصة

شركة ظفار لتحلية المياه (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
تحلية المياه بواسطة منشأة تحلية مياه ذات 

طبيعة خاصة

شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء 

شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء 

شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، 
إحدىشركات مجموعة نماء

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توزيع الكهرباء والتزويد بها

شركة السوادي للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء 

شركة ظفار لتوليد الكهرباء (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء 

شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء 

شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه 
ش.م.ع.م

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتحلية المياه

شركة أمين للطاقة المتجددة 
ش.م.ع.م

النشاط الخاضع للتشنظيم: 
توليد الكهرباء (الطاقة المتجددة).

شركة بركاء لتحلية المياه (ش.م.ع.م) 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
تحلية المياه بواسطة منشأة تحلية 

مياه ذات طبيعة خاصة

شركة تحلية مياه خليج ُعمان 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
تحلية المياه بواسطة منشأة تحلية 

مياه ذات طبيعة خاصة.

شركة شمس الظاهرة لتوليد الطاقة

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء (الطاقة المتجددة)

المرخص لهم  
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حاملو ا^عفاءات 

شركة أوكسيدنتال انكربوريتد 

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتوزيعها

شركة أوكسيدنتال مخيزنة

النشاط الخاضع للتنظيم:
 توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوزيع الكهرباء 

شركة ُصحار ألمونيوم المحدودة

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقل الكهرباء 

وتوزيع الكهرباء والتزويد بها

شركة تنمية نفط ُعمان (ش.م.م.ع.م)

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقل الكهرباء 

وتوزيع الكهرباء والتزويد بها

شركة النفط الُعمانية (ش.م.م)

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء القائم مع التحلية في ذات 

الموقع.

الشركة الُعمانية الهندية للسماد 
(ش.م.م.ع.م)

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء القائم مع تحلية المياه

صحار العالمية لصناعة اليوريا 
والكيماويات (ش.م.م.ع.م)

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء القائم مع تحلية المياه

الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي الُمسال 
(ش.م.م.ع.م)

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقل الكهرباء 

وتوزيع الكهرباء والتزويد بها

منتجع بر الجصة (ش.م.م.ع.م)

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء 

شركة النفط الُعمانية للمصافي والصناعات 
البتروكيماوية (ش.م.م.ع.م)

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقل الكهرباء 

وتوزيع الكهرباء والتزويد بها

شركة بي بي لالستكشاف (إيسيلون) 
المحدودة- فرع ُعمان

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقل وتوزيع 

الكهرباء 

وزارة الدفاع

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء بهدف البيع للشركة الُعمانية 

لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م

شركة إسمنت ُعمان (ش.م.م.ع.م)

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء والتزويد بها

دليل للنفط (ش.م.م)

النشاط الخاضع للتنظيم: 
توليد وتوزيع الكهرباء 



٢٠٢٠م


