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التعريفات:
التعرفة المنعك�سة
عن التكلفة

ما يتقا�ضاه المرخ�ص له بالتزويد مقابل التزويد وذلك في حالة عدم وجود تعرفة معتمدة،
وتح�سب تلك التعرفة عن كل �سنة ميالدية وفق ًا للأ�س�س والقواعد التي تحددها الهيئة.

CCGT

توربينات غازية تعمل بالدورة الواحدة

CSP

الطاقة ال�شم�سية المركزة

DPC

�شركة ظفار للطاقة �ش.م.ع.ع

EHC

�شركة الكهرباء القاب�ضة

GCCIA

هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية

IPO

طرح الأ�سهم للإكتتاب العام

النظام �أو MIS

ال�شبكات المرتبطة لل�شركة العمانية لنقل الكهرباء و�شركات م�سقط ومجان ومزون

( Majanمجان)

�شركة كهرباء مجان �ش.م.ع.م

MAR

الحد الأق�صى للعائدات

( Mazoonمزون)

�شركة كهرباء مزون �ش.م.ع.م

MHEW

وزارة الإ�سكان والكهرباء والمياه

( Muscatم�سقط)

�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء �ش.م.ع.م

OETC

ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء �ش.م.ع.م

التعمين

ويق�صد به �سيا�سة توظيف المواطنين العمانيين والتي ت�صدرها حكومة �سلطنة عمان من حين لآخر

التعرفة المعتمدة

التعرفة التي يلتزم الم�شترك ب�سدادها مقابل التزويد بالكهرباء �أو التو�صيل ب�إحدى �شبكات التوزيع �أو النقل،
وتحدد هذه التعرفة على النحو المن�صو�ص عليه في المادة رقم ( )9من قانون القطاع

PAEW

الهيئة العامة للكهرباء والمياه

PWP

ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة والمياه �ش.م.ع.م

RAEC

�شركة كهرباء المناطق الريفية �ش.م.ع.م

( ROر.ع)

ريال عماني

ROP

�شرطة عمان ال�سلطانية

SCRC

�شرط تقييد جدول الر�سوم

Salalah IWPP

م�شروع �صاللة للمياه والطاقة الم�ستقل

Sector Law
"

(قانون القطاع)

قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ال�صادر بموجب المر�سوم ال�سلطاني رقم
2004/78

المياه المرتبطة

مياه التحلية في �سلطنة عمان المرتبطة مع �أو القائمة مع قطاع الكهرباء الخا�ضعة للتنظيم

الهيئة

هيئة تنظيم الكهرباء  -عمان ,وهي الهيئة التي تم �إن�شا�ؤها بموجب المادة رقم ( )19من قانون القطاع.

�صفحة 7

كلمة رئي�س الهيئة
لقد �شهد قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف ال�سلطنة تطور ًا جوهري ًا منذ
تطبيق هيكل ال�سوق اجلديد يف الأول من مايو عام  . 2005و�أنه ملن املنا�سب
ونحن نقدم التقرير ال�سنوي للهيئة لعام � 2009أن نلقي ال�ضوء على بع�ض
االجنازات والتطور الذي حدث خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية-:
.1

لقد زادت ح�سابات امل�شرتكني امل�سجلة منذ الأول من مايو  2005مبا يفوق  100000لت�صل �إىل  630767يف عام 2009م .

.2

خالل نف�س الفرتة �إرتفع التزويد بالكهرباء للم�شرتكني مبا يفوق � %50أو  5ترياواط� /ساعة �إىل  14,5ترياواط� /ساعة يف عام 2009م
ولتو�ضيح ذلك ف�إن  5ترياواط� /ساعة تفوق الكهرباء التى مت التزويد بها يف عام  2005م من �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء .

.3

خالل الفرتة من عام 2005م �إىل عام 2009م �إرتفع متو�سط ا�ستهالك الكهرباء لكل م�شرتك مبقدار � %28أو  5000كيلو واط� /ساعة� .إن
معدل النمو ال�سنوي لكثافة الكهرباء �أعلى من معدل النمو يف تو�صيالت امل�شرتكني  .ال تعترب الهيئة الزيادات يف كثافة الكهرباء بهذا احلجم
ميكن ان ت�ستمر على هذا املنوال وتعتقد ب�أنه هنالك حاجة �إىل عمل املزيد لتعزيز كفاءة الطاقة .

.4

لقد زادت ال�سعة الإنتاجية للكهرباء واملياه املرتبطة من ال�شبكة الرئي�سية مبقدار  1055ميجاواط ( )%42و 254622مرت مكعبا يوميا
( )%92على التوايل منذ الأول من مايو عام 2005م وذلك بعد تد�شني م�شروع �صحار امل�ستقل للمياه والطاقة (590ميجاواط و 134622
مرت مكعب يوميا) يف ابريل 2007م وم�شروع �أ�س�.أم�.أن بركاء امل�ستقل للمياه والطاقة ( 680ميجاواط و 120000مرت مكعب يوميا) يف
نوفمرب 2009م .

.5

لقد ارتفع �إجمايل التوظيف (املبا�شر وغري املبا�شر) يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة مبقدار  %35من � 4796إيل  . 6494كما زاد التوظيف
املبا�شر ل�شركات القطاع مبقدار ( %82من  1080يف عام 2005م �إيل  1965يف عام  ) 2009وقد �شكل املواطنون العمانيون  %74من الزيادة
املذكورة.
هنالك م�ؤ�شرات لتح�سن الكفاءة فلقد �أنخف�ض الفاقد من ال�شبكة الرئي�سية املرتبطة من  %25يف عام 2004م �إىل ما يزيد بقليل على %19
يف عام 2009م  ،كما انخف�ضت كمية الغاز املطلوبة لتوليد  1ميجاواط �/ساعة من املن�ش�آت الإنتاجية املو�صولة بال�شبكة الرئي�سية املرتبطة
من  378مرت مكعب قيا�سي يف عام 2005م �إىل  329مرت مكعب قيا�سي يف عام 2009م  ،و�إرتفع متو�سط عدد الكيلو واط �/ساعة التي يتم
توليدها با�ستخدام لرت واحد من وقود الديزل بوا�سطة �شركة كهرباء املناطق الريفية عن ما يزيد بقليل عن  3,36كيلو واط �/ساعة يف عام
2005م �إىل 3,48كيلو واط �/ساعة يف عام  ، 2009زيادة تعادل .%3,6

.7

لقد تلقى قطاع الكهرباء من  1مايو  2005حوايل  580مليون ريال عماين كدعم مايل مبا�شر 425 :مليون دعم مايل لل�شبكة الرئي�سية
املرتبطة ،و  103مليون ريال عماين ل�شركة كهرباء املناطق الريفية و54مليون ريال عماين لنظام كهرباء �صاللة .بينما �إرتفع حجم الدعم
املايل لل�شبكة الرئي�سية املرتبطة على �أ�سا�س الدعم املايل لكل كيلوواط�/ساعة ( 9,1بي�سة لكل كيلوواط �/ساعة) غري �أن ذلك �أقل من
الدعم املايل يف عام 9,4( 2006بي�سة لكل كيلوواط� /ساعة ) .هناك �ضغوطا متزايدة على الدعم املطلوب بناء على الطلب املتزايد للنمو
واال�ستثمار املطلوب لتنفيذ ال�سيا�سات املتعلقة با�ستخدام الكابالت الأر�ضية ومعايري التخطيط لأمن ال�شبكة.

.6

�صفحة 8

.8

تلقت �شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مبلغ  445مليون ريال عماين ك�إ�ستثمارات ر�أ�سمالية وذلك خالل الفرتة من 2005م اىل 2009م وقد
مت متويل هذه الإ�ستثمارات بوا�سطة احلكومة� .أما الإ�ستثمار يف املن�ش�آت الإنتاجية اجلديدة فيتم متويلها بوا�سطة القطاع اخلا�ص ومنذ
2005م مت متويل م�شروع �صحار امل�ستقل للمياه والطاقة وم�شروع �أ�س�.أم�.أن بركاء امل�ستقل للمياه والطاقة من �إ�ستثمارات القطاع اخلا�ص.
�سوف يوفر الإ�ستثمار بوا�سطة القطاع اخلا�ص مزيد ًا من ال�سعة من م�شروع �صاللة امل�ستقل للمياه والطاقة عندما يبد�أ الت�شغيل يف عام
2011م وهنالك �أي�ضا م�شروعان م�ستقالن للطاقة يف �صحار (  750جماواط) وبركاء ( 750ميجاواط) و�سوف يبد�أ الت�شغيل للطاقة
املبكرة يف عام 2012م.

.9

يعترب برنامج تخ�صي�ص الكهرباء يف �سلطنة عمان من �أجنح الربامج يف املنطقة فبالإ�ضافة اىل التمويل الكامل للمن�ش�آت الإنتاجية اجلديدة
ف�إن �سيا�سات التخ�صي�ص املتبعة ت�سمح للمواطنني العمانيني باحل�صول على ح�صة من فوائد التخ�صي�ص من خالل �شراء الأ�سهم التى
تطرح للجمهور يف �سوق م�سقط للأوراق املالية .لقد ح�صل املواطنون على �أ�سهم يف �شركة ظفار للطاقة �ش.م.ع.ع ( يف مايو 2005م)
و�شركة �صحار للطاقة �ش.م.ع.م ( يف يوليو 2008م) .املزيد من طرح الأ�سهم للجمهور متوقع من م�شروع �أ�س�.أم�.أن بركاء امل�ستقل للمياه
والطاقة و�شركة الر�سيل للطاقة .لقد �إ�ستفادت احلكومة �أي�ض ًا من التخ�صي�ص وذلك من خالل تخ�صي�ص من�ش�أة الر�سيل الإنتاجية يف
دي�سمرب 2006م( .تفا�صيل �أن�شطة قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف عام 2009مو�ضحة يف هذا التقرير)
يف الوقت الذي يتم فيه طباعة هذا التقرير تكون ال�سلطنة قد ت�أثرت للأنواء املناخية الطارئة التى حدثت للمرة الثانية خالل الثالث
�سنوات املا�ضية ( بعد الأنواء املناخية الطارئة الأوىل يف عام 2007م) لقد �ضربت الأنواء املناخية الطارئة ال�ساحل ال�شرقي لل�سلطنة يف
�أول يونيو و�أحدثت خ�سائر كبرية يف املمتلكات وبع�ض اخل�سائر يف الأرواح يف حمافظة م�سقط وال�شرقية .وال ي�سع الهيئة �إال �أن تتقدم ب�أحر
التعازي لأ�سر الذين فقدوا �أرواحهم واملوا�ساة لكل الذين ت�ضرروا من جراء الأنواء املناخية الطارئه وتود الهيئة �أن تعرب عن تقديرها
للطريقة التى عملت بها �شركات القطاع لإ�ستعادة التيار الكهربائى يف ظروف �صعبة للغاية� .سوف يتم تقييم �شامل للأ�ضرار التى �أحدثتها
الأنواء املناخية و�سوف يرد تف�صيل ذلك يف تقرير ال�سنوي للهيئة للعام 2010م.
ي�سرين نيابة عن �أع�ضاء وموظفى الهيئة �أن �أتقدم ب�صادق التقدير والعرفان ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم حفظه اهلل و�أبقاه لر�ؤيته الثاقبة وتوجيهاته ال�سديدة ورعايته الكرمية لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به وحلكومته الر�شيدة
لدعمها املتوا�صل لهذا القطاع.

د� .صالح بن حممد العلوي
رئي�س الهيئة

�صفحة 9

ن�شاط و�إح�صائيات قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
ح�سابات امل�شرتكني
زاد عدد ح�سابات م�شرتكي الكهرباء امل�سجلة من  597323يف عام � 2008إىل  630767يف عام  2009وميثل ذلك زيادة بن�سبة ( %5.6بعد زيادة
بن�سبة  %4.7يف عام  .)2008زادت ح�سابات امل�شرتكني بال�شبكة الرئي�سة املرتبطة بن�سبة  %5.5يف عام  %4.7( 2009يف عام  ،)2008وزادت
ح�سابات م�شرتكي �شركة كهرباء املناطق الريفية بن�سبة  %6.2( %7.4يف عام  )2008وح�سابات نظام كهرباء �صاللة بن�سبة  %3.9( %6.2يف عام
 .)2008يو�ضح ال�شكل ( )1واجلدول ( )1من امللحق (ج) مزيد ًا من التفا�صيل.

ال�شكل ( :)1ح�سابات امل�شرتكني امل�سجلة ح�سب ال�شركات –  2008و 2009

مثلت ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة  %86من الزيادة يف �إجمايل احل�سابات %89( .يف عام  ،)2008و�شركة كهرباء املناطق الريفية ( %4بدون تغيري من
عام  )2008و�شركة ظفار للطاقة  %7( %10يف عام  .)2008ومثلت �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�شركة كهرباء جمان و�شركة كهرباء مزون ما
ن�سبته  %32و  %22و  %46على التوايل من الزيادة يف ح�سابات ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة لعام .2009
�ساهمت ح�سابات القطاع ال�سكني بن�سبة  %78من الزيادة البالغ قدرها  33444يف �إجمايل احل�سابات وم ّثل القطاع التجاري ن�سبة  %16من الزيادة،
بينما �ساهم امل�شرتكون بالقطاع احلكومي ما ن�سبته  %4فقط من احل�سابات اجلديدة.

التزويد بالكهرباء

بلغ تزويد امل�شرتكني بالكهرباء يف عام  14.5 2009ترياواط�/ساعة �أي زيادة بن�سبة  %12.7على ن�سبة  %12.9ترياواط�/ساعة املزودة يف عام
.2008
زاد التزويد من ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة بن�سبة  %12.3يف عام  2009مما يعك�س منو ًا يف التزويد من قبل �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�شركة
كهرباء جمان و�شركة كهرباء مزون ( %13.4 ،%8.2و  %18.5على التوايل .زاد التزويد من �شركة كهرباء املناطق الريفية بن�سبة  %18.1يف عام
 2009بينما زاد التزويد من نظام كهرباء �صاللة بن�سة  .%14.8يو�ضح ال�شكل ( )2واجلدول ( )2من امللحق (ج) مزيد من التفا�صيل.

�صفحة 10

ال�شكل ( :)2تزويد الكهرباء ح�سب ال�شركات –  2008و 2009

يو�ضح ال�شكل ( )3تزويد الكهرباء ح�سب فئة التعرفة لكل من قطاعات ال�سوق الثالثة يف عامي  2008و � .2009ش ّكل امل�شرتكون من القطاع ال�سكني
7ر %54من �إجمايل التزويد لعام  %57 :2009ن�سبة التزويد من ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة %52 ،من �شركة كهرباء املناطق الريفية و  %40ن�سبة
التزويد من نظام كهرباء �صاللة.
�ش ّكل امل�شرتكون من القطاع التجاري ن�سبة  %19.8والقطاع ال�صناعي  %8.1من �إجمايل التزويد يف عام  .2009م ّثل التزويد �إىل ح�سابات القطاع
العام (من�ش�آت احلكومة ووزارة الدفاع)  %15.9من �إجمايل التزويد يف عام  2009م�ستمرا يف االجتاه التنازيل املالحظ يف التقارير ال�سابقة
( %19.1يف عام  2006و  %17.3يف عام  2007و  %16.4يف عام .)2008

�صفحة 11

�صفحة 12

�صفحة 12

ال�شكل ( :)3تزويد الكهرباء ح�سب فئات التعرفة وال�شبكات  2008-و 2009

تزويد الكهرباء لكل ح�ساب
بالن�سبة لل�سلطنة ككل فقد زادت كثافة الكهرباء (ميجاواط�/ساعة للح�ساب) بحوايل  %6.7من  21.5يف عام � 2008إىل  23يف عام  .2009يرجى
�سجلت كثافة الكهرباء (ميجاواط�/ساعة) للح�ساب زيادات يف معظم
الرجوع �إىل ال�شكل ( )4واجلدول ( )3من امللحق (ج) ملزيد من التفا�صيلّ .
فئات التعرفة وقطاعات ال�سوق واملناطق مما ي�ؤكد زيادة عامة يف كثافة الكهرباء يف كل �أنحاء ال�سلطنة.

م�سجل –  2008و 2009
ال�شكل ( :)4ميجاواط�/ساعة املزود لكل ح�ساب ّ

�إنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة بها –  2008و 2009
بلغ �إجمايل توليد الكهرباء  18.4ترياواط�/ساعة بزيادة بن�سبة  %14.9يف عام � 2009أعلى مما كان عليه يف عام  .2008زاد �صايف التوليد (مبا
يف ذلك م�شرتيات ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه) بن�سبة  .%12.6انخف�ض �إجمايل �إنتاج املياه املرتبطة يف عام  2009بن�سبة  %0.6لي�صل
�إىل  113.3مليون مرت مكعب بينما زاد �صايف �إنتاج املياه املرتبطة بن�سبة  %16.4لي�صل �إىل  116مليون مرت مكعب.
زاد �إجمايل توليد ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة بن�سبة  %14.6يف عام  ،2009وارتفع توليد �شركة كهرباء املناطق الريفية لل�شبكات الريفية بن�سبة
 %13.4وزاد توليد نظام كهرباء �صاللة بن�سبة  .%18ارتفع �إنتاج املياه لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة بن�سبة  %16.3لعام � 2009أعلى من ما كان عليه يف
عام  ،2008وزاد �إنتاج املياه املرتبطة ل�شركة كهرباء املناطق الريفية بن�سبة .%22
يو�ضح ال�شكل ( )5واجلدول ( )6من امللحق (ج) مزيد ًا من التفا�صيل عن �إجمايل و�صايف �إنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة به يف عام .2009

�صفحة 13

ال�شكل (� :)5إنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة به ح�سب ال�شبكات –  2008و 2009

ا�ستهالك الغاز الطبيعي
ا�ستهلكت املن�ش�آت الإنتاجية الرئي�سية لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  5931مرت مكعب قيا�سي من الغاز الطبيعي يف عام  2009بزيادة %11.1
من ا�ستهالك عام  .2008يعك�س اال�ستخدام الزائد للغاز زيادات يف الإنتاج الإجمايل للكهرباء و�صايف �إنتاج املياه املرتبطة بن�سبة 7ر %14و 3ر%16
على التوايل.
ت�ستمر فعالية الغاز امل�ستخدم يف �إنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة به يف التح�سن :انخف�ض ا�ستهالك الغاز املحدد للمحطات املو�صولة بال�شبكة
الرئي�سة املرتبطة من  439مرت مكعب قيا�سي/ميجاواط�/ساعة يف عام � 1995إىل  356مرت مكعب قيا�سي/ميجاواط�/ساعة يف عام � 2008أي
انخفا�ض بن�سبة  ،%19وانخف�ض �أكرث يف عام � 2009إىل  329مرت مكعب قيا�سي/ميجاواط�/ساعة .يو�ضح ال�شكل ( )6تفا�صيل ا�ستهالك الغاز
باملن�ش�آت الإنتاجية الرئي�سية يف عامي  2008و .2009

�صفحة 14

ال�شكل (� :)6إ�ستهالك الغاز باملن�ش�آت الإنتاجية الرئ�سيه 2008 :و2009

ن�شاط قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ح�سب املناطق – 2009
يو�ضح ال�شكل ( )7تفا�صيل توزيع ن�شاط قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به باملناطق يف عام .2009
ت�ستمر حمافظة م�سقط يف متثيل ح�صة كبرية من ن�شاط قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به لل�سلطنة %33 :و  %45من �إجمايل �إنتاج الكهرباء واملياه
املرتبطة على التوايل ،و  %41من �إجمايل التزويد بالكهرباء و  %31من احل�سابات امل�سجلة.
ح�ص�ص حمافظة م�سقط من �أن�شطة القطاع �أقل مما كانت عليه يف عام  2008مما يعك�س زيادة الن�شاط يف املناطق الأخرى .فعلى �سبيل املثال
ف�إن �إجمايل �إنتاج الكهرباء يف جنوب الباطنة كان �أعلى بن�سبة 7ر %42من ما كان عليه يف عام  ،2008وكان توليد الكهرباء يف املنطقة الو�سطى
وحمافظة ظفار �أعلى بن�سبة 4ر %22و 4ر %18على التوايل.
تعك�س الزيادة يف ن�شاط قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة التزام �سيا�سة احلكومة الرامية اىل تعزيز التنمية االقت�صادية يف كافة مناطق ال�سلطنة .تقع
على قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به م�سئولية �ضمان توفر الكهرباء لتعزيز ودعم هذه ال�سيا�سة لت�سهيل النمو االقت�صادي.

�صفحة 15

�صفحة 16

�صفحة 16

ﺍﻟﺑﺭﻳﻣﻲ

ال�شكل ( :)7الن�شاط ح�سب املناطق (الإنتاج والتزويد واحل�سابات وامليغاواط�/ساعة لكل ح�ساب) – 2009

ﺍﻟﺑﺭﻳﻣﻲ
ﺍﻟﺑﺭﻳﻣﻲ

ﺍﻟﺑﺭﻳﻣﻲ

فاقد النظام
�ش ّكل الفاقد الفني وغري الفني ن�سبة 9ر %18من �إجمايل الوحدات الداخلة �إىل �شبكات الكهرباء يف ال�سلطنة يف عام  2009مما يعترب حت�سن ًا طفيف ًا
عن ن�سبة  %19من الفاقد يف عام � .2008إنخف�ض فاقد ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة لعام � 2009إىل 1ر %19من ن�سبة معدلة 4ر %19يف عام ،2008
�إنخف�ض فاقد �شركة كهرباء املناطق الريفية �إىل حوايل  %10بينما زاد الفاقد من نظام كهرباء �صاللة من 9ر %16يف عام � 2008إىل 2ر %19يف عام
 2009نتيجة اىل زيادة ال�ضغط على ت�شغيل ال�شبكة.
تعترب الهيئة فاقد النظام كم�ؤ�شر �أداء للفعالية .يو�ضح ال�شكل ( )8االنخفا�ض ال�سنوي يف فاقد ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة منذ عام  :2005بينما
ترحب الهيئة بهذا االنخفا�ض �إال �أن معدل االنخفا�ض �أبط�أ من ما هو متوقع.

ال�شكل ( :)8الفاقد (الفني وغري الفني) لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة من � 1997إىل  ،2009و�سقف الفاقد امل�ستهدف لعام 2011

امل�صدر :بيانات قبل �إعادة الهيكلة من تقارير وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه ،بيانات بعد �إعادة الهيكلة من الهيئة
بني عامي  1997و ( 2004قبل �إعادة الهيكلة) زاد الفاقد املعادل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة ب�شكل ثابت من 4ر� %17إىل 6ر .%24وعلى مدى نف�س
الفرتة كانت هناك زيادة بن�سبة  %70يف م�شرتيات الكهرباء (�صايف امليغاواط�/ساعة الداخلة لل�شبكات) والتزويد �إىل امل�شرتكني بن�سبة  .%55ف�إذا
كان اجتاه الزيادة يف فاقد ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة بني  1997و  2004ا�ستمر طوال عام  2009فكان فاقد ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام 2009
�سيبلغ � %30أي �أكرث بحوايل  %10من الفاقد الفعلي لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام  .2009بني الفرتة  2004و  2009انخف�ض فاقد ال�شبكة الرئي�سة
املرتبطة من 6ر� %24إىل 1ر %19وميثل ذلك انخفا�ض بن�سبة  %16يف معدل الفاقد ،بينما زادت م�شرتيات الكهرباء بن�سبة  %52وزاد التزويد �إىل
امل�شرتكني بن�سبة  %63على مدى نف�س الفرتة .يلخ�ص ال�شكل ( )9هذه املقايي�س للأداء قبل وبعد �إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

�صفحة 17

ال�شكل ( :)9التغيري يف م�شرتيات ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة ومعدل التزويد والفاقد قبل وبعد �إعادة الهيكلة

امل�صدر :بيانات قبل �إعادة الهيكلة من تقارير وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه ،بيانات بعد �إعادة الهيكلة من الهيئة
تعترب الهيئة �أن االنخفا�ضات يف الفاقد نتيجة مبا�شرة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وميثل ذلك م�ؤ�شر على حت�سن الفعالية وم�صدر ًا للتوفري الكبري
يف التكاليف.
حددت الهيئة ن�سبة  %14ك�سقف متو�سط لفاقد ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة لعام  2011كما هو مو�ضح يف ال�شكل ( .)8من عام  2009ف�إن �آلية التحكم
يف الأ�سعار ل�شركات م�سقط ،وجمان ومزون لن تقدم الدعم املاىل للفاقد الفعلى ب�أعلى من معايري الفاقد املتفق عليها الأمر الذي يعطى املرخ�ص
لهم حافز ًا وا�ضح ًا وقوي ًا لتقليل الفاقد وذلك ب�أن يحتفظوا بالفوائد املالية الناجتة عن تخفي�ض الفاقد الفعلى ب�أقل من �سقف الفاقد املحدد ،غري
�أنهم يتعر�ضون لعقوبات يف حالة ف�شلهم يف الوفاء باملعايري املتفق عليها.
تهدف الهيئة �أن يبلغ �سقف الفاقد الفني لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة على املدى البعيد من � %7إىل .%9

�صفحة 18

ذروة الطلب على النظام :ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة ونظام كهرباء �صاللة
يو�ضح ال�شكل ( )10ذروة الطلب ال�شهرية على ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة يف عامي  2008و .2009

ال�شكل ( :)10ذروة الطلب على ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة –  2008و 2009

يو�ضح ال�شكل ( )11ذروة الطلب ال�شهرية على نظام كهرباء �صاللة يف عام  2008و 2009

ال�شكل ( :)11ذروة الطلب على نظام كهرباء �صاللة –  2008و 2009

�صفحة 19

ال�سعة اجلديدة يف عام 2009
زاد �صايف �سعة توليد الكهرباء املتعاقد عليها �إىل  3700ميغاواط يف عام  2009بعد الت�شغيل التجاري الكامل ملحطة �إ�س �إم �إن بركاء التي توفر 680
ميغاواط من �صايف �سعة الطاقة و  120000مرت مكعب يومي ًا من �سعة التحلية.
ت�ستمر �شركة كهرباء املناطق الريفية يف تو�سيع عملياتها يف املناطق الريفية ويف عام  2009د�شنت من�ش�أة �إنتاجية جديدة ب�سعة ( )1.9ميجاواط
يف الظافرات يف املنطقة الو�سطى.

ملكية قطاع الكهرباء واملياه
يف عام  2009حازت �شركة الكهرباء القاب�ضة �ش.م.ع.م على ح�صة بن�سبة  10.6( %54مليون �سهم) يف �شركة ظفار للطاقة �ش.م.ع.ع ما جعل
ن�سبة امل�ساهمني من القطاع اخلا�ص  %11من الأ�سهم وتداول  %35من الأ�سهم يف �سوق م�سقط للأوراق املالية .ت�أمل الهيئة �أن ي�ؤدي متلك �شركة
الكهرباء القاب�ضة املذكور �إىل ت�سهيل �إعادة الهيكلة املتوقعة التفاقية امتياز �صاللة لتنظيم �سوق الكهرباء يف �صاللة مع هيكل ال�سوق يف املناطق
الأخرى لل�سلطنة.

ال�شكل ( :)12ملكية قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به – 2009

هيكل ملكية قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به بنهاية عام  2009كما هو مو�ضح يف ال�شكل (.)12

امل�شاريع املعتمدة والإنفاق الر�أ�سمايل
اعتمد م�شغلو ال�شبكات املرخ�ص لهم (ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء و�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�شركة كهرباء جمان و�شركة كهرباء مزون
و�شركة كهرباء املناطق الريفية)  381م�شروع ًا جديد ًا يف عام  2009بقيمة �إجمالية تبلغ  177مليون ريال عماين .يو�ضح ال�شكل ( )13تفا�صيل هذه
امل�شاريع ح�سب املرخ�ص لهم واملناطق والق ّيم.

�صفحة 20

ال�شكل ( :)13املوافقات على امل�شاريع ح�سب املرخ�ص لهم يف عام 2009

متثل ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء  %48من امل�شاريع املعتمدة ح�سب القيمة وهي �أعلى ح�صة بني جميع املرخ�ص لهم تتبعها �شركة كهرباء املناطق
الريفية (� ،)%29شركة كهرباء مزون ( )%11و�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء ( )%8و�شركة كهرباء جمان (.)%4
من حيث اال�ستثمار يف املناطق ف�إن اال�ستثمار البالغ قدره 6ر 44مليون ريال عماين يف منطقة م�سقط ميثل ما ن�سبته  %25من �إجمايل امل�شاريع
املعتمدة ح�سب القيمة� .سوف ت�ستفيد كافة املناطق من ا�ستثمارات قطاع الكهرباء مما يعك�س املجال الوا�سع للأن�شطة املتعلقة بالكهرباء يف كل
�أنحاء ال�سلطنة.

�صفحة 21

التوظيف والتعمني
تتوىل الهيئة القيام ب�إجراء م�سح �سنوي للتوظيف والتعمني يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به .يقدم هذا الق�سم معلومات من م�سح عام 2009
والذي و ّفر معلومات عن التوظيف املبا�شر وغري املبا�شر (املقاولني) ح�سب ال�شركات والدرجات والن�شاط اخلا�ضع للتنظيم واملناطق واجلن�سيات
(عمانيني و�أجانب).
يزداد �إجمايل التوظيف (املبا�شر وغري املبا�شر) يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به باالن�سجام مع الطلب والناجت� .إرتفع �إجمايل التوظيف من
 5101يف عام � 2005إىل  6494يف عام � 2009أي زيادة بن�سبة  .%27بلغت ن�سبة �إجمايل التوظيف يف القطاع  %4.1يف عام � 2009أعلى من ما كانت
عليه يف عام  .2008يرجى الرجوع �إىل ال�شكل (.)14

ال�شكل (� :)14إجمايل التوظيف يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ح�سب النوع والوظيفة –  2008و 2009

امل�صدر :م�سح التوظيف ال�صادر من الهيئة لعام 2009
يو�ضح ال�شكل ( )15ن�سبة التعمني يف التوظيف املبا�شر وغري املبا�شر يف عام .2009

�صفحة 22

ال�شكل ( :)15التوظيف والتعمني يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به 2009 -

امل�صدر :م�سح التوظيف ال�صادر من الهيئة لعام 2009
�ش ّكل املواطنون العمانيون ن�سبة  %83من �إجمايل التوظيف املبا�شر يف عام  %80( 2009يف عام  )2008ون�سبة  %56من التوظيف غري املبا�شر (%61
يف عام  )2008مبا ي�ساوي معدل التعمني بالقطاع بن�سبة � ،%64أي �أقل بن�سبة  %3من معدل التعمني بالقطاع يف عام  2008البالغة ن�سبته .%67
يو�ضح م�سح التوظيف ال�سنوي للهيئة تغيريات هامة يف الرتكيبة الأ�سا�سية للتوظيف يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به :يرجى الرجوع اىل ال�شكل .16
n

لقد �شكل التوظيف املبا�شر  ٪30من اجمايل التوظيف يف القطاع يف  ،2009كما �شكل التوظيف غري املبا�شر .٪70

n

يف عام  2009كان هناك �صايف الزيادة يف �إجمايل التوظيف مبقدار .255

n

n

n

يعك�س تخفي�ض  44موظف بال�شركة العمانية لنقل الكهرباء �إنخفا�ض ًا يف التوظيف غري املبا�شر( )69-و�إرتفاع ًا يف املبا�شر( ،)25بزيادة بن�سبة
 %75يف التوظيف املبا�شر للمواطنني العمانيني.
تعك�س �صايف الزيادة مبقدار  262يف التوظيف يف ن�شاطي التوزيع والتزويد زيادة بن�سبة  %12يف التوظيف غري املبا�شر (من � 1812إىل )2032
ب�سبب العدد املتزايد للم�شاريع التي يقوم ه�ؤالء املرخ�ص لهم بتنفيذها.
�ش ّكل املرخ�ص لهم بالتوزيع والتزويد ن�سبة  %74من الزيادة يف �إجمايل التوظيف لعام  2009و�ش ّكلت �شركة كهرباء املناطق الريفية �ش.م.ع.م
ن�سبة  %21من الزيادة.

�صفحة 23

ال�شكل ( :)16التوظيف والتعمني ح�سب الن�شاط – 2009

امل�صدر :م�سح التوظيف ال�صادر من الهيئة لعام 2009
قامت الهيئة بتمديد م�سح التوظيف لعام  2009جلمع معلومات عن م�سائل مثل �إجماىل حركة املوظفني ومعدالت االحتفاظ باملوظفني والإنفاق على
التدريب والتحديات املتعلقة بالتعيني .نتائج امل�سح ملخ�صة يف الرتكيز التنظيمي ( )1من هذا التقرير.

�صفحة 24

املوا�ضيع املتعلقة بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به – 2009
الزيارات اخلارجية

�شاركت الهيئة يف عدد من الزيارات اخلارجية يف عام :2009
 -1يف يونيو � 2009سافر املدير التنفيذي للهيئة �إىل �سيئول ك�ضيف للجمعية الكورية للتجارة
اخلارجية ( )KOTRAلاللتقاء بال�شركات الكورية ال�ساعية للح�صول على فر�ص ا�ستثمارية تتعلق
بالطاقة املتجددة يف ال�سلطنة.
 -2خالل الفرتة من � 18إىل � 21أكتوبر  2009ح�ضر قي�س الزكواين ،نائب املدير التنفيذي للهيئة
املنتدى العاملي حول تنظيم الطاقة يف �أثينا باليونان .لقد جذب املنتدى منظمني ذوي خربات عالية
امل�ستوى من عدة دول ملناق�شة تطوير تنظيم املرافق امل�ستقلة والدور الذي يلعبه امل�شرتكون كدافع
لل�سوق للطلب على الطاقة واخلدمات يف الدول املقدمة.
 -3يف نوفمرب  2009ان�ضمت الهيئة لوفد عماين م�شارك يف قمة الطاقة ال�شم�سية املركزة الثالثة
يف ا�شبيلية ب�أ�سبانيا� .أتاحت الزيارة التعرف بعمق على الو�سائل امل�ستخدمة من قبل الدول الأخرى
لرتويج م�شاريع الطاقة ال�شم�سية الكبرية.

�أعمال التدقيق
�أعمال التدقيق البيئي

قامت الهيئة خالل عام  2009ب�إجراء �أعمال تدقيق بيئي لل�شركة العمانية لنقل الكهرباء و�شركات
كهرباء م�سقط وجمان ومزون .توىل �أعمال التدقيق ا�ست�شاري متخ�ص�ص ( )WSPبدعم من
الدائرة الفنية حيث متت مراجعة مهام الإدارة البيئية لكل ن�شاط وااللتزام بالقوانني واللوائح
البيئية .لقد ك�شفت �أعمال التدقيق م�ستو ًا منخف�ض ًا بالوعي وااللتزام البيئي لكل مرخ�ص له ب�شكل
عام .ت�ضمنت تقارير التدقيق املقدمة �إىل املرخ�ص لهم توجيهات وتو�صيات للتح�سني و�ستقوم
الهيئة مبتابعة ومراقبة �إلتزام املرخ�ص لهم بكل نتيجة من نتائج التدقيق اخلا�صة بكل مرخ�ص
له خالل عام .2010

�أعمال التدقيق لل�صحة
وال�سالمة

تعاقدت الهيئة مع ا�ست�شاري م�ستقل وذى خربة ( )KEMAلإجراء �أعمال تدقيق دقيقة و�شاملة
لل�صحة وال�سالمة ل�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�شركة كهرباء املناطق الريفية.

منهجية التدقيق

�شملت �أعمال تدقيق ال�صحة وال�سالمة والبيئة فح�ص ثقافة ال�صحة وال�سالمة لكل مرخ�ص
له على كافة امل�ستويات وت�ضمنت اجتماعات مع رئي�س جمل�س الإدارة والإدارة العليا ومديري
و�ضباط ال�سالمة يف املواقع .ا�ستعر�ضت �أعمال التدقيق كافة امل�ستندات املتعلقة بال�سالمة مبا
فيها �سيا�سات وقواعد و�إجراءات وخطط ال�صحة وال�سالمة والبيئة وموا�صفات املعدات  ...الخ .مت
تقييم امل�ستندات باملقابلة مع قوانني ولوائح ال�صحة وال�سالمة والبيئة .ونورد �أدناه ملخ�ص ًا لنتائج
تدقيق �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�شركة كهرباء املناطق الريفية

تدقيق ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ل�شركة م�سقط لتوزيع
الكهرباء 2009

تو�صل التدقيق �إىل �أن �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء مل تكن تلتزم بواجباتها اخلا�صة بال�سالمة
مبوجب القوانني ذات ال�صلة ورخ�صتها .ومن النتائج الرئي�سية بع�ض حاالت الف�شل التي ع ّر�ضت
اجلمهور وموظفي ومقاويل ال�شركة ملخاطر غري مقبولة.
تت�ضمن تقرير التدقيق  44تو�صية مف�صلة يف �شكل � 9إجراءات فورية و � 17إجراء على املدى
الق�صري و � 18إجراء على املدى البعيد.

�صفحة 25

تدقيق ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ل�شركة كهرباء املناطق
الريفية 2009

تو�صل التدقيق �إىل �أن �شركة كهرباء املناطق الريفية مل تكن تلتزم بواجباتها اخلا�صة بال�سالمة
مبوجب القوانني ذات ال�صلة ورخ�صتها .ومن النتائج الرئي�سية بع�ض حاالت الف�شل التي ع ّر�ضت
اجلمهور وموظفي ومقاويل ال�شركة ملخاطر غري مقبولة.
وكانت هناك نتيجة واحدة حمددة وهي عدم التزام حمطة ومعدات الطاقة التي ورثتها �شركة
كهرباء املناطق الريفية من وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه مبمار�سات وقواعد وت�شريعات ال�سالمة
احلديثة و�أن �شركة كهرباء املناطق الريفية كانت تعمل على تطوير حمطات جديدة با�ستخدام
ت�صميمات عتيقه وغري منا�سبة.
تت�ضمن تقرير التدقيق  43تو�صية مف�صلة يف �شكل � 13إجراء فوري و � 19إجراء على املدى الق�صري
و � 11إجراء على املدى البعيد.

متابعة الإجراءات الت�صحيحية

اتفقت الهيئة على خطط عمل مع �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�شركة كهرباء املناطق الريفية
لتنفيذ �إجراءات ت�صحيحية وعقد اجتماعات �شهرية مع كل مرخ�ص له ملراقبة تنفيذ خطط العمل.
وبالإ�ضافة �إىل تقدمي الدعم لكل مرخ�ص له ف�إن االجتماعات ت�ضمن الإبقاء على الرتكيز امل�ستمر
على م�سائل ال�صحة وال�سالمة والبيئة الرئي�سية.

التحقيق يف احلوادث املميتة

لقد حققت الهيئة يف ثالثة حوادث مميتة خالل عام .2009

حادث بالقرب من جممع
احلارثي بتاريخ � 27سبتمرب
2009

يف حوايل ال�ساعة  03:00من يوم � 27سبتمرب  2009ومبوقع �شركة فيدريك �ستريلينغ باتكو �ش.م.م
بالقرب من جممع احلارثي بالقرم ُوجد عامل ميت ًا بالقرب من هيكل لدعم م�صابيح ال�ضوء الغامر
(الك�شافات) حيث لقي حتفه ب�صعقة كهربائية .طلب الإدعاء العام من الهيئة التحقيق يف احلادث.
تو�صل التحقيق �إىل �أن النظام الكهربائي مت تركيبه ب�شكل رديء ومل يلتزم باملوا�صفات الكهربائية
العمانية .وكانت م�صابيح ال�ضوء الغامر (الك�شافات) الإ�ضافية املثبتة باملوقع مركبة على هيكل
معدين وبه تيار كهربائى بقوة 240ف .تلقى العامل �صدمة كهربائية عند مالم�سته لذلك الهيكل.
�أ�صدرت الهيئة تقريرها �إىل الإدعاء العام وعلى �ضوء نتائج التحقيق ف�إنها تدر�س خيارات ملراقبة
وتطبيق االلتزام باملوا�صفات الكهربائية العمانية مبواقع البناء.
طلبت الهيئة من جمعية املقاولني العمانية تنبيه �أع�ضائها بواجب االلتزام باملوا�صفة العمانية
الكهربائية  4التي (تتطلب تو�صيل �أ�سالك الكهرباء مبواقع البناء بطريقة �آمنة).

حادث مبنطقة ليما بتاريخ 21
نوفمرب 2009

يف حواىل ال�ساعة  09:00بتاريخ  21نوفمرب  2009وعلى �شبكة تابعة ل�شركة كهرباء املناطق الريفية
يف ليما بخ�صب كان اثنان من فنيي اخلطوط التابعني ل�شركة امل�شاريع الهند�سية املتحدة يعمالن
على تركيب تو�صيلة مل�شرتك جديد من خط هوائي قريب منخف�ض اجلهد� .سقط فني اخلطوط
من عمود وتع ّر�ض لإ�صابات يف ر�أ�سه وج�سده .بد�أت الهيئة حتقيق ر�سمي و�أخطرت الإدعاء العام.
وجد التحقيق �أن الهالك كان ي�ضع حزام ال�سالمة ولكن يف حلظ ٍة ما قام بنزع حزام ال�سالمة من
العمود .مل يجد الت�شريح دلي ًال مادي ًا على املوت بال�صعقة الكهربائية ومل يكن بالإمكان حتديد
�سبب ال�سقوط .حدد التحقيق عدة حاالت ق�صور يف �إدارة ال�صحة وال�سالمة ب�شركة كهرباء
املناطق الريفية وعدم االلتزام بقواعد ال�سالمة اخلا�صة بال�شركة.
�أ�صدرت الهيئة تقريرها بتاريخ  15فرباير  2010و�أر�سلت ن�سخة منه �إىل الإدعاء العام.

�صفحة 26

حادث يف والية لوى ،قرية
الزاهية بتاريخ  20دي�سمرب
2009

بتاريخ  20دي�سمرب  2009بقرية الزاهية يف لوى وعلى �شبكة �شركة كهرباء جمان ُقتل �صبي يف
ال�سابعة ع�شر من العمر بال�صدمة الكهربائية بعد مالم�سة �سلك تثبيت معلق مت ف�صله من التو�صيلة
الأر�ضية والم�س الأجزاء املكهربة بطرف م�صهر ف�صل للحماية .مل يتم الت�أكد من وقت انف�صال
�سلك التثبيت من تو�صيلته الأر�ضية �إال �أن التحقيق تو�صل �إىل �أن املوا�صفات الكهربائية العمانية مل
كاف ب�ش�أن معايري الت�صميم لتحديد موقع عازالت �سلك التثبت .كما
ب�شكل ٍ
تن�ص على توجيه وا�ضح ٍ
بينّ هذا احلادث �إىل �أي مدى ميكن للتخريب املتعمد �أن ي�ش ّكل خطر ًا على �سالمة �أ�صول الكهرباء.
حدد التحقيق بع�ض حاالت الف�شل قبل احلادث من قبل �شركة كهرباء جمان فيما يتعلق بااللتزام
بقواعد ال�سالمة وقواعد التوزيع اخلا�صة بال�شركة املذكورة.
�أ�صدرت الهيئة تقرير التحقيق بتاريخ  1فرباير  2010وبعد ذلك قدم الإدعاء العام تهم ًا �ضد
مهند�س ت�شغيل تابع ل�شركة كهرباء جمان.

حادث االنقطاع الرئي�سي
الكامل للكهرباء يف ال�سيب
بتاريخ � 29أبريل 2009

�أدى عطل يف املحول رقم  1بجهد  33/132ك.ف مبحطة املحوالت الرئي�سية يف ال�سيب �إىل فقدان
كبري للتزويد �إىل امل�شرتكني يف ال�سيب يف م�ساء � 29أبريل  .2009حققت الهيئة يف احلادث ووجدت
ب�أن الف�شل كان ب�سبب عطل حمول داخلي مل يتم التمكن من �إ�صالحه ب�سهولة مما �أجرب ال�شركة
العمانية لنقل الكهرباء �إىل ا�ستبدال املحول يف �أقل من ثالث �أيام ون�صف والتي قامت خاللها
ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء و�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء بتحويل الأحمال �إىل حمطات
فرعية �أخرى لتجنب مزيد ًا من انف�صال الأحمال.
�أقر تقرير الهيئة بالأداء املتميز لل�شركة العمانية لنقل الكهرباء عند ا�ستبدال املحول التالف �إال �أنه
�أو�ضح حاالت ق�صور يف �إجراءات الت�شغيل وال�صيانة املتبعة.

حريق يف حمطة حموالت
بو�شر بتاريخ � 19أكتوبر 2009

بتاريخ � 19أكتوبر  2009اندلع حريق عند ال�ساعة � 3:20صباح ًا مبحطة حموالت بو�شر مما �أدى �إىل
فقدان كامل للتزويد بالكهرباء �إىل مناطق تخدمها  8حمطات فرعية رئي�سية تابعة ل�شركة م�سقط
لتوزيع الكهرباء مما �أدى �إىل ت�أثر � 19ألف م�شرتك .ح�ضرت خدمات الطوارئ �إىل املوقع ومت �إطفاء
احلريق عند ال�ساعة � 8:30صباح ًا� .أتلف احلريق واحد من املحوالت الثالثة مبحطة املحوالت �إال
�أن ال�ضرر الذي حلق بالكيبالت جهد  132ك.ف �أدى �إىل ت�أخر عودة حمولني مل يتعر�ضا للتلف اىل
اخلدمة .عملت كل من ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء و�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء ب�شكل �سريع
لإعادة التزويد� .سمحت حمطة ال�صرف ال�صحي بالأن�صب ووزارة الدفاع لوحدات الديزل التابعة
لهما بالتوليد وتزويد امل�شرتكني يف املناطق املت�أثرة .ت�شعر الهيئة بعظيم االمتنان لهذا التعاون.
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حادثتي ال�شركة العمانية لنقل
الكهرباء بالغربة بتاريخ 28
�أكتوبر  2009و  8نوفمرب 2009

بتاريخ � 28أكتوبر � 2009أدى عطل يف �شبكة النقل التابعة لل�شركة العمانية لنقل الكهرباء �إىل ف�صل
حمطة كهرباء الغربة من ال�شبكة مما نتج عنه انقطاع التزويد �إىل امل�شرتكني مبنطقة الغربة.
مت ف�صل  60ميجاواط تقريبا من الطلب �أثناء احلادث .بتاريخ  8نوفمرب �أدت حماولة من جانب
ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء لإعادة التزويد بالطاقة للمغذي املت�ضرر يف احلادث الأول �إىل
�إنقطاع وا�سع للتزويد يف م�سقط وف�صل حمطة النقل والتوليد و�إمتد ذلك حتى بركاء وجحلوت.
تعاقدت الهيئة مع ا�ست�شاري متخ�ص�ص ( )Vector Power Solutionsللتحقيق يف احلادثتني
و�أية حاالت ق�صور كامنة يف ت�صميم وت�شغيل و�صيانة �شبكة ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء والتي
قد تكون �ساهمت يف الأعطال.
حدد التحقيق عدة م�شاكل ت�شمل م�شاكل يف ت�صميم احلماية التي ظلت كامنه يف النظام منذ
تد�شينه من قبل وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه وم�سائل ت�شغيلية وم�سائل متعلقة باملوارد يف دائرة
احلماية لل�شركة العمانية لنقل الكهرباء .مت �إر�سال التو�صيات املبدئية للإجراءات الت�صحيحية
الفورية ق�صرية املدى �إىل ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء بتاريخ  16دي�سمرب  .2009قدمت الهيئة
التقرير النهائي �إىل جمل�س �إدارة ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء و�إدارتها العليا بتاريخ  22فرباير
.2010

فريق العمل التنفيذي ل�صيف
2009

عمل «فريق العمل التنفيذي ل�صيف  »2009على تقليل خماطر حاالت انقطاع التزويد بالطاقة
خالل �صيف � .2009ساعد فريق العمل التنفيذي ل�صيف  2009يف ت�أمني �سعة توليد كاملة من
حمطة ا�س ام ان بركاء  2للطاقة قبل ذروة الطلب خالل �صيف عام  2009وتركيب �أجهزة تعوي�ض
الطاقة التفاعلية (مكثفات) مبختلف املواقع على الأنظمة ال�شبكات املرخ�صة.

فريق العمل التنفيذي ل�صيف
2010

�شك ّلت الهيئة يف يونيو  2009فريق عمل تنفيذي لعام  2010برئا�سة الرئي�س التنفيذي للهيئة
وممثلي الإدارات العليا للمرخ�ص لهم والهيئة العامة للكهرباء واملياه .يتمثل املو�ضوع الأ�سا�سي
لفريق العمل التنفيذي يف حتديد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل املرخ�ص لهم ل�ضمان
�أمان التزويد بالكهرباء يف عام  2010و  .2011لن يتم تد�شني �سعة جديدة متعاقد عليها مل�شروع
طاقة م�ستقل  /م�شروع مياه وطاقة م�ستقل يف عامي  2010و  ،2011ونظر ًا لبقاء منو الطلب على
الكهرباء قوي ًا ف�إن لدى الهيئة �إهتمام من �أنه قد يكون لنق�ص يف �سعة التوليد الثابتة عواقب خطرية
ب�ش�أن �أمن النظام والتزويد بالكهرباء .قامت الهيئة يف نوفمرب  2009بتعيني ا�ست�شاري ()SKM
لتحديد مواقع حيث ميكن تركيب �سعة توليد ب�شكل �آمن قبل مايو  .2010و�ضعت ال�شركة العمانية
لنقل الكهرباء �أولويات ملواقع لت�أمني �أق�صى فائدة للنظام ال�شامل وطرحت ال�شركة العمانية ل�شراء
الطاقة واملياه مناق�صة توليد م�ؤقت ب�سعة 117ميجاواط باملواقع املختارة يف عام .2010
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الهيئة العامة للكهرباء واملياه

مت �إ�صدار قانونني يف عام  2009يحددان �صالحيات وواجبات الهيئة العامة للكهرباء واملياه
وعالقتها بالهيئة:
 -1ين�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/58على القواعد ال�سارية على الهيئة العامة للكهرباء
واملياه و�أهدافها وهيكلها الإداري ونظامها املايل.
 -2عدّل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/59بع�ض �أحكام قانون القطاع كما يلي:
 )1تعريف قرار الإا�ستثمار الإ�سرتاتيجي على �أنه القرار الذى ت�صدره الهيئة العامة للكهرباء
واملياه والذي يتطلب الإ�ستثمار يف الأن�شطة اخلا�ضعة للتنظيم للم�صلحة العامة.
 )2تعريف م�شاريع البحث والتطوير على �أنها م�شاريع البحث التجريبية املتعلقة بالأن�شطة اخلا�ضعة
للتنظيم للم�ساعدة يف �إدخال تقنيات جديدة.
 )3يتطلب تعديل على املادة ( )25من قانون القطاع ا�ستجابة الهيئة لطلبات الهيئة العامة للكهرباء
واملياه للت�شاور والدعم ب�ش�أن �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط.
 )4تعديل ي�ؤكد حق الهيئة العامة للكهرباء واملياه يف اعتماد ون�شر معايري مل�شاريع البحث والتطوير
بعد التن�سيق مع الهيئة .يتعني على الهيئة الت�شاور مع املرخ�ص لهم وحاملي الإعفاءات الذين قد
يت�أثروا مب�شروع بحث وتطوير وامل�ساعدة يف تنفيذ تلك امل�شاريع (يرجى مراجعة املادة « »122من
قانون القطاع املعدل).

ندوتي الطاقة املتجددة وكفاءة
الطاقة

ا�ست�ضافت الهيئة يف مايو  2009ندوة حول الطاقة املتجددة ( 10و  11مايو)و ندوة كفاءة الطاقة
( 12مايو) بفندق ق�صر الب�ستان يف مب�سقط� .إفتتح ندوة الطاقة املتجددة معايل  /حممد بن نا�صر
اخل�صيبي ـ �أمني عام وزارة االقت�صاد الوطني ،كما افتتح ندوة الطاقة املتجددة �سعادة  /حممد بن
عبداهلل املحروقي ـ رئي�س الهيئة العامة للكهرباء واملياه.
ت�ضمنت الندوتني عرو�ض تو�ضيحية قدمها خرباء عامليون ومناق�شات جماعية ر ّكزت على اجلوانب
العملية لكفاءة الطاقة ومبادرات الطاقة املتجددة والتي مت تنفيذها بنجاح يف دول �أخرى .جمعت
الندوات خرباء عامليني يف جمال ال�صناعة و�أفراد من اجلمهور ووا�ضعي ال�سيا�سات وم�سئولني
حكوميني بالإ�ضافة �إىل مطورين من القطاع اخلا�ص(.امللحق (هـ) يحتوي على �صور فوتغرافية
للفعالية).
لقد �ألقت الندوات املذكورة ال�ضوء على عدد من املبادرات اخلا�صة بالطاقة املتجددة والتي �إتبعت
التو�صيات الواردة يف درا�سة الطاقة املتجددة التي �أعدتها الهيئة يف عام 2008م .قامت الهيئة
بالإعالن عن تفا�صيل مبادرتها مل�شاريع جتريبية والتي مت مبقت�ضاها دعوة املطورين للتقدم
مبقرتحات مل�شاريع هجني من الطاقة املتجددة ـ والديزل يتم تو�صيلها ب�شبكة كهرباء املناطق
الريفية  .قامت الهيئة العامة للكهرباء واملياه بتعيني �إ�ست�شاريني عامليني لإعداد درا�سة جدوىلأول
م�شروع كبري للطاقة ال�شم�سية و�سيتم عر�ض نتائج الدرا�سة للهيئة العامة للكهرباء واملياه يف عام
2010م.
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�إعادة هيكلة قطاع املياه

لقد �أجاز جمل�س الوزراء املوقر يف جل�ستة رقم 2009/18م املنعقدة يف  2يونيو عام 2009م
التوجيهات اخلا�صة ب�إعادة هيكلة قطاع املياه يف امل�ستقبل .ولقد حدد املجل�س املوقر دور وم�سئوليات
كل من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ،والهيئة العامة للكهرباء واملياه ،و�شركة الكهرباء
القاب�ضة ،وال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه �ش م ع م .كما مت �إ�سناد عدد من امل�سئوليات
الهامة لهيئة تنظيم الكهرباء مبا يف ذلك دور املنظم لقطاع املياه وتكون م�سئولة عن �إ�صدار وتطبيق
�أنظمة تتعلق ب�آلية �إ�سرتداد التكلفة ،ونوعية اخلدمة والعالقات بامل�ستهلكني.

م�شاورات الهيئة العامة
للكهرباء واملياه حول م�شروع
مياه وطاقة م�ستقل حمتمل
با�ستخدام الفحم

�أطلقت الهيئة العامة للكهرباء واملياه يف يونيو  2009م�شاورات حول التنفيذ املحتمل مل�شروع مياه
وطاقة م�ستقل با�ستخدام الفحم يف ال�سلطنة .ويف معر�ض ا�ستجابتها للم�شاورات يف �أغ�سط�س
 2009اتفقت الهيئة مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه على �ضرورة �أن ي�ضع �أي قرار لال�ستمرار
يف م�شروع مياه وطاقة م�ستقل يعمل بالفحم اهتمام ًا خا�ص ًا لالعتبارات البيئية وكيف ت�ؤثر تكاليف
االلتزام البيئي على اجلانب االقت�صادي للتوليد با�ستخدام الفحم .اقرتحت الهيئة منح �أولوية �أكرب
لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف قرارات توزيع الغاز حيث من �ش�أن ذلك �أن يتفادى احلاجة
ال�ستخدام الفحم على املدى املتو�سط.

م�شاورات عامة:
التعرفات املنعك�سة عن التكلفة

يف �أكتوبر � 2009أطلقت الهيئة م�شاورات عامة حول مقرتحات ب�ش�أن تعرفات منعك�سة عن التكلفة
لكبار م�ستهلكي الكهرباء .تدر�س الهيئة الإ�ستجابة للم�شاورات (وت�شمل �إ�ستجابات من جهات من
القطاعني العام واخلا�ص وم�ستهلكي الكهرباء وامل�ستثمرين املحتملني) وتظل الهيئة ملتزمة بتنفيذ
تعرفات منعك�سة عن التكلفة ب�أ�سرع ما ميكن .من املتوقع �إجراء بع�ض التغيريات على مقرتحات
التعرفة املو�ضحة يف ورقة امل�شاورات .تتوقع الهيئة ن�شر رد موحد لكافة الإ�ستجابات على امل�شاورات
واملقرتحات النهائية للتعرفات يف عام .2010

مبادرة الطاقة املتجددة:
م�شاريع جتريبية

ن�شرت الهيئة يف عام  2008درا�سة حول الطاقة املتجددة �أكدت توفر موارد طاقة ال�شم�س وطاقة
الرياح يف ال�سلطنة .وافقت الهيئة على تو�صية ب�ش�أن درا�سة م�شاريع جتريبية يف مواقع ريفية يتم
تزويدها حاليا بالكهرباء التى يتم توليدها بوقود الديزل بوا�سطة �شركة كهرباء املناطق الريفية
ووجهت الهيئة الدعوة ملطورين لتقدمي عرو�ض مل�شاريع جتريبية.
خالل عام  2009قامت الهيئة با�ستالم وتقييم عرو�ض من  12مطور ًا ب�إجمايل  35م�شروع ًا جتريبي ًا
ب�سعة �إجمالية حمتملة قدرها7ر 48ميجاواط ،منها م�شروعني بطاقة الرياح ب�سعة �إجمالية 7ر4
ميجاواط و  33م�شروع بالطاقة ال�شم�سية ب�سعة �إجمالية  44ميجاواط.
ُقدمت العرو�ض من جهات عمانية ومطورين من اليابان وتركيا وكوريا اجلنوبية وهولندا و�أملانيا
والواليات املتحدة.
يف ابريل  2010ن�شرت الهيئة قائمة خمت�صرة ب�ستة م�شاريع جتريبية (يرجى زيارة املوقع
الإلكرتوين www.aer-oman.org :ملزيد من التفا�صيل) وتناق�ش حالي ًا تنفيذها مع �شركة كهرباء
املناطق الريفية ومطوري امل�شاريع .ت�شعر الهيئة باالمتنان للم�ساعدة الق ّيمة والدعم ال�سخي من
جانب �شركة كهرباء املناطق الريفية �إىل املطورين �أثناء عملية التقييم.

قمة �شباب عمان
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خالل الفرتة من � 7إىل  9دي�سمرب ح�ضر نائب الرئي�س التنفيذي �أول قمة ل�شباب عمان مبنتجع
النه�ضة بوالية بركاء و�شارك يف مناق�شات حول تنوع وت�أمني الطاقة.

الرتكيز التنظيمي  :1م�سح مو�سع للتوظيف املبا�رش
مبنا�سبة ال�سنة اخلام�سة للهيكل اجلديد لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به عملت الهيئة على تو�سيع جمال امل�سح ال�سنوي للتوظيف جلمع معلومات
�إ�ضافية حول املوا�ضيع املتعلقة بالتوظيف املبا�شر مثل م�شاركة املوظفات وحركة املوظفني ومدة التوظيف والنق�ص يف املهارات والإنفاق على تدريب
املوظفني .تعاقدت الهيئة مع الدار العربية لتحليل البيانات �ش.م.م ،وهي م�ؤ�س�سة �أبحاث قائمة يف ال�سلطنة وذلك لت�صميم �إ�ستبيان م�سح وامل�ساعدة
يف حتليل النتائج .ر ّكز امل�سح على التوظيف املبا�شر فقط (بدون موظفي املقاولني) وح�صل على ردود من � 15شركة ( 14مرخ�ص لهم و�شركة ظفار
للطاقة �ش.م.ع.ع) عن الفرتة من � 1أكتوبر � 2008إىل � 31سبتمرب  .2009يلقي الرتكيز التنظيمي ال�ضوء على بع�ض نتائج امل�سح.

م�شاركة املوظفات
�إن م�شاركة املوظفات يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به منخف�ضة حلدٍ بعيد :يف عام � 2009ش ّكلت  147موظفة ن�سبة  %7.4فقط من التوظيف
املبا�شر و  %9من جميع املوظفني العمانيني و  %7من املوظفني الأجانب( .راجع ال�شكل .)17

ال�شكل ( )17توظيف املوظفات ح�سب املهام الوظيفية واجلن�سية

امل�صدر :امل�سح املو�سع للتوظيف املبا�شر لعام  2009وحتليل الدار العربية لتحليل البيانات/الهيئة
ت�شغل ن�سبة  %93من املوظفات وظائف �إدارية و�إ�شرافية ومتثل هذه الن�سبة  %21من جميع الوظائف الإدارية والإ�شرافية و  %27من املوظفني
العمانيني يف الوظائف الإدارية والإ�شرافية .ت�شغل املوظفات  %4من الوظائف الفنية و  %2فقط من الوظائف على م�ستوى املديرين.

حركة املوظفني
ع ّرف امل�سح حركة املوظفني على �أنها عدد تاركي العمل (ب�شكل طوعي �أو �إجباري) خالل فرتة �أثنى ع�شر �شهر ًا كن�سبة مئوية من متو�سط املوظفني
يف نف�س الفرتة� .أظهر امل�سح معدل  %5من متو�سط حركة موظفي القطاع مع تغيرّ كبري ح�سب املهام الوظيفية والأن�شطة اخلا�ضعة للتنظيم .راجع
ال�شكل (.)18

�صفحة 31

ال�شكل ( )18معدالت حركة املوظفني :ح�سب املهام الوظيفية والأن�شطة اخلا�ضعة للتنظيم

امل�صدر :امل�سح املو�سع للتوظيف املبا�شر لعام  2009وحتليل الدار العربية لتحليل البيانات/الهيئة
ح�سب املهام الوظيفية ف�إن حركة املوظفني هي الأعلى يف جمال الت�شغيل ( )%11والإدارة ( .)%7وح�سب الأن�شطة اخلا�ضعة للتنظيم ف�إن حركة
املوظفني هي الأعلى يف �أن�شطة الإنتاج ( )%10والأقل يف �أن�شطة ال�شراء لل�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه ( .)%2وكما هو مبني يف ال�شكل ()19
فقد �أظهر امل�سح معدالت خمتلفة حلركة املوظفني العمانيني والأجانب اخلريجني وغري اخلريجني.

ال�شكل ( )19معدالت حركة املوظفني للخريجني وغري اخلرجني

امل�صدر :امل�سح املو�سع للتوظيف املبا�شر لعام  2009وحتليل الدار العربية لتحليل البيانات/الهيئة
حركة املوظفني الأجانب �أعلى من املوظفني العمانيني بالن�سبة للخريجني وغري اخلريجني .تبلغ ن�سبة حركة املوظفني اخلريجني  %7وهي �أعلى بقليل
من معدل  %5من متو�سط حركة موظفي القطاع.

�صفحة 32

مدة التوظيف لتاركي العمل
قدم امل�سح معلومات حول مدة التوظيف للموظفني الذين تركوا وظائفهم بني �أكتوبر  2008و �سبتمرب .2009

ال�شكل ( )20مدة التوظيف لتاركي العمل

امل�صدر :امل�سح املو�سع للتوظيف املبا�شر لعام  2009وحتليل الدار العربية لتحليل البيانات/الهيئة
ُيبينّ ال�شكل (� )20أن  %12من املوظفني العمانيني والأجانب تركوا وظائفهم بعد مدة توظيف قدرها � 12شهر �أو �أقل .كان حلوايل  %37من تاركي
العمل العمانيني مدد خدمة بلغت � 23شهر �أو �أقل مقارن ًة بن�سبة  %65من تاركي العمل الأجانب.

النق�ص يف املهارات وت�شغيل اخلريجني
�أظهرت � 12شركة من ال�شركات اخلم�س ع�شر م�شاكل ب�سبب نق�ص يف العمالة املاهرة بينما مل تب ّلغ ثالث �شركات (�شركة الر�سيل للطاقة �ش.م.ع.م
و�شركة �إ�س �إم �إن بركاء �ش.م.ع.م وال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه) عن نق�ص يف العمالة املاهرة .وبالأخ�ص حددت ال�شركات حاالت نق�ص
�سجل حاالت نق�ص يف
حمددة يف العمالة التى لديها مهارات قيادية واخلربة املتخ�ص�صة يف الأن�شطة الهند�سية .حوايل ن�صف جميع ال�شركات ّ
م�ستوى املديرين ويف الأعمال الفنية والإدارية والإ�شرافية.
ثالث �شركات فقط من اخلم�س ع�شرة �شركة التي مت م�سحها لديها برامج لت�شغيل اخلريجني .ذكرت معظم ال�شركات ب�أنها حت�ضر معار�ض
للوظائف واملهن وحتتفظ بات�صاالت مع امل�ؤ�س�سات التعليمية ل�شغل الوظائف ال�شاغرة عند ظهورها.

�صفحة 33

الإنفاق على تدريب املوظفني
حدد امل�سح �إنفاق على تدريب املوظفني مببلغ  850000ريال عماين فقط بني �أكتوبر  2008و �سبتمرب  2009وي�ش ّكل هذا ما ن�سبته  %0.2فقط
من �إجمايل التكاليف االقت�صادية للقطاع يف عام  2009و  %0.5فقط من الدعم املايل للقطاع .يقدم ال�شكل ( )21تفا�صيل الإنفاق على تدريب
املوظفني ح�سب ال�شركات والأن�شطة وفئات التدريب والإنفاق على كل موظف.

ال�شكل ( )21الإنفاق على تدريب املوظفني

امل�صدر :امل�سح املو�سع للتوظيف املبا�شر لعام  2009وحتليل الدار العربية لتحليل البيانات/الهيئة
�ش ّكل التدريب يف جمال ال�صحة وال�سالمة ما ن�سبته  %8فقط ( 66755ر.ع) من �إجمايل الإنفاق على تدريب املوظفني منها لل�شركة العمانية لنقل
الكهرباء ن�سبة  %45و�شركات م�سقط  %2وجمان  %22ومزون  %0و�شركات الإنتاج بن�سبة  %20و�شركة كهرباء املناطق الريفية �ش.م.ع.م بن�سبة
 .%12يثري م�ستوى الإنفاق املتدين على التدريب يف جمال ال�صحة وال�سالمة �إهتمام الهيئة وكذلك عدم ت�سجيل �شركتي ت�شغيل (�شركة كهرباء مزون
و�شركة ظفار للطاقة �ش.م.ع.ع) �أية �إنفاق على التدريب يف جمال ال�صحة وال�سالمة.
�ش ّكل التدريب يف جمال خدمات امل�شرتكني  %3فقط ( 25774ر.ع) من �إجمايل الإنفاق على التدريب� .ش ّكلت ثالث �شركات توزيع ما ن�سبته  %74من
هذا الإنفاق (م�سقط  ،%14جمان  ،%55ومزون  )%0بينما �سجلت �شركة كهرباء املناطق الريفية ما ن�سبته .%24
يبلغ متو�سط الإنفاق على التدريب لكل موظف مبا�شر يف كل القطاع  427ر.ع فقط� .سجلت كل من ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه (1255
ر.ع) وال�شركة العمانية لنقل الكهرباء ( 631ر.ع) من الإنفاق على التدرب لكل موظف فوق متو�سط القطاع بينما �سجلت جميع ال�شركات الأخرى
�إنفاق على التدريب لكل موظف �أقل من املتو�سط للقطاع.

�صفحة 34

الرتكيز التنظيمي رقم ( :)2احت�ساب احل�ص�ص ال�سوقية
وفر قانون القطاع ونظام الرخ�ص حماية تنظيمية هامة من الرتكيز املفرط يف �سوق �سعة توليد الكهرباء وحتلية املياه يف قطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به و�إعادة التوحيد الر�أ�سي لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به .يتم تطبيق �إجراءات احلماية من خالل املادة ( )7من قانون القطاع التي
تفر�ض قيود على الأن�شطة اخلا�ضعة للتنظيم وامل�صالح االقت�صادية والفقرة الثانية من املادة ( )112من قانون القطاع التي تتطلب �أن تفر�ض كل
رخ�صة توليد وتوليد/حتليه قيود على احل�صة ال�سوقية على حاملي الرخ�ص.
تعمل القيود املفرو�ضة على الأن�شطة اخلا�ضعة للتنظيم وامل�صالح االقت�صادية على احلماية من �إعادة التوحيد الر�أ�سي حيث �أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل
تقليل ال�شفافية و�إ�ضعاف احلوافز لتح�سني الفعالية و�إعاقة املناف�سة واملزيد من التحرير لل�سوق .تعمل القيود على احل�ص�ص ال�سوقية على منع
الرتكيز املفرط يف �سوق �سعة توليد الكهرباء وحتلية املياه والتي قد ت�ؤدي �إىل ظهور النفوذ وال�سيطرة على ال�سوق .يو�ضح هذا الرتكيز التنظيمي
كيفية قيام الهيئة بح�ساب احل�ص�ص ال�سوقية ل�سعة التوليد للم�ستثمرين وحتديد امل�سائل املت�صلة بح�ساب احل�ص�ص ال�سوقية.

حدود احل�صة ال�سوقية
تن�ص كل رخ�صة توليد وتوليد/حتلية على :يحظر على املرخ�ص له  .....بدون املوافقة اخلطية لهيئة التنظيم �أن يكون له �أكرث من:
()1
()2

خم�س وع�شرين يف املائة ( )%25من ال�سعة االنتاجية للمن�ش�آت الإنتاجية والتي تولد الكهرباء وت�سلمها يف النظام ال�شامل� ،أو
خم�س وع�شرين يف املائة ( )%25من ال�سعة االنتاجية للمن�ش�آت االنتاجية والتي تقوم بتحلية املياه وت�ش ّكل جز ًء من قطاع املياه املرتبطة.

ُيع ّرف قانون القطاع النظام ال�شامل على �أنه ال�شبكات املرتبطة للمرخ�ص لهم يف ال�سلطنة (وبالتايل ا�ستثناء �سعة التوليد ل�شركة كهرباء املناطق
الريفية ونظام كهرباء �صاللة) .يت�ضمن �سوق �سعة حتلية املياه حمطات حتلية املياه املرتبطة التابعة ل�شركة كهرباء املناطق الريفية.
لي�س الغر�ض من حدود احل�صة ال�سوقية عدم ال�سماح ب�شكل تلقائي بالزيادة عليها ولكن لإدراك �أنه من غري املحتمل مل�ستثمرين بح�ص�ص �سوقية
�أقل من احلد �أن تكون لهم ال�سيطرة على ال�سوق غري �أن ذلك قد اليكون هو احلال بالن�سبة للح�ص�ص ال�سوقية فوق حد الـ .%25

تعريف احل�صة ال�سوقية ل�سعة التوليد
تُع ّرف الهيئة ح�صة امل�ستثمر يف �سوق التوليد للنظام ال�شامل على �أنها حا�صل �ضرب �سعة التوليد (ميجاواط) يف ح�صة م�ساهمة امل�ستثمر .تقوم
الهيئة بح�ساب احل�ص�ص ال�سوقية للم�ستثمر يف املناف�سات مل�شاريع املياه والطاقة امل�ستقل وعند ا�ستالم طلبات للموافقة على تغيري ال�سيطرة على
مرخ�ص له .وعلى الهيئة �أن تقرر قيد احل�صة ال�سوقية الواجب تطبيقه� ،إن وجد ،على كل م�ستثمر �أو عما �إذا كان �ستتم خدمة امل�صلحة العامة ب�شكل
�أف�ضل من خالل ال�سماح بح�صة �سوقية تزيد على حد الـ  25يف املائة.

االعتبارات االقت�صادية
تُع ّرف اجلهات امل�سئولة عن املناف�سة والهيئات التنظيمية ،ب�شكل منوذجي ،ال�سيطرة على ال�سوق من حيث قدرة �أي �شركة على رفع الأ�سعار فوق
امل�ستويات التناف�سية لفرتات م�ستمرة .احل�صة ال�سوقية لل�سيطرة املحتملة م�ؤ�شر مفيد على ال�سوق ولكنها لي�ست يف ذاتها دليل على ال�سيطرة على
ال�سوق" :فقد ال تكون �شركة متلك ح�صة �سوقية مرتفعة قادرة على ممار�سة ال�سيطرة على ال�سوق �إذا كانت خ�صائ�ص ال�سوق الأخرى حتد من
ا�ستخدام مثل هذه ال�سيطرة كالتحكم يف التكاليف و�إقتحام ال�سوق من �شركات مناف�سة وقوة امل�شرتي التعوي�ضية"
يوفر هيكل �سوق الكهرباء والإطار التنظيمي يف ال�سلطنه �إجراءات وقائية هامة �ضد ممار�سة ال�سيطرة على ال�سوق .مينع قانون القطاع :املن�ش�آت
الإنتاجية البيع مبا�شر ًة �إىل امل�ستهلكني النهائيني ،ويتطلب من املن�ش�آت الإنتاجية بيع كامل �إنتاجها �إىل ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه
(منحها قانون القطاع قوة �شراء تعوي�ضية كبرية) ،وي�ضمن �أن للمن�ش�آت الإنتاجية فر�صة �ضئيلة لرفع الأ�سعار لأن تعرفات اتفاقية �شراء الطاقة

�صفحة 35

واملياه املحددة مبناف�سات عادلة و�شفافة تظل كما هي دون تغيري طيلة مدة االتفاقيات (خالفا لتلك التى تخ�ضع لعوامل التغيري التى يتم الإتفاق
عليها م�سبق ًا و�أ�سعار ال�صرف �أو الت�سويات الأخرى).
وبالرغم من هذه الإجراءات للحماية ف�إن احل�ص�ص ال�سوقية املرتفعة لن تكون بدون خماطر .قد يحاول مالكو املن�ش�آت الإنتاجية املرخ�صة ممار�سة
ال�سيطرة على ال�سوق بخف�ض جودة الإنتاج املتعاقد عليه (لت�أمني زيادة فعالة للأ�سعار) �أو بالت�أثري على توقيت االنقطاعات املجدولة وترتيبات
التحكم لال�ستفادة منها ولكنها تزيد تكاليف النظام ال�شامل .الرتكيز قد يعيق املزيد من حترير ال�سوق .ومن �أحد م�صادر القلق الرئي�سية هو
�أنه ميكن للم�ستثمرين الذين لهم ح�ص�ص �سوقية مرتفعة ويواجهون �صعوبات مالية نقل عدم اال�ستقرار املايل �إىل كل ال�سوق� :إن احتمال عدم
اال�ستقرار مرتبط بعالقة متبادلة مع احل�صة ال�سوقية.
تويل الهيئة �أهمية كبرية ويقع على عاتقها واجب �ضمان تو�سيع املناف�سة لدخول ال�سوق لأق�صى حد .قد يكون للإ�ضعاف غري ال�ضروري للمناف�سة يف
دخول ال�سوق بتقييد م�شاركة امل�ستثمرين ذوي امل�صلحة �آثار طويلة املدى على التكاليف والدعم املايل للقطاع.

اعتبارات تطوير ال�سوق
يزداد منو الطلب على الكهرباء يف ال�سلطنة ب�شكل �سريع .ومع بقاء االعوامل الأخرى مت�ساوية ،ف�إن �إ�ضافة �سعة جديدة �سيقلل احل�ص�ص ال�سوقية
للم�ستثمرين احلاليني .تتطلب املناف�سة على �سعة جديدة من مالكي �أي م�شروع جديد م�ستقل للمياه والطاقة طرح  %35من �أ�سهم �شركة امل�شروع �إىل
اجلمهور عرب �سوق م�سقط للأوراق املالية خالل ثالث �سنوات من الت�شغيل التجاري الكامل وميثل ذلك التزام ًا يقلل احل�ص�ص ال�سوقية للم�ستثمرين
ب�شكل �أكرب على املدى املتو�سط.
تقلل وحدات التوليد التي ت�صل لنهاية حياتها االقت�صادية و�ضعف الوحدات احلجم احلايل لل�سعة ،ومع بقاء الأ�شياء الأخرى مت�ساوية ،ميكن �أن
تزيد احل�ص�ص ال�سوقية للم�ستثمرين .ت�ضع الهيئة اعتبار ًا لهذه امل�سائل وعوامل �أخرى عند ح�ساب احل�ص�ص ال�سوقية.

مثال حل�ساب احل�صة ال�سوقية :م�شروعي الطاقة امل�ستقلني بركاء  3و �صحار 2
يف عام  2009طرحت ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه مناف�سة مل�شروعني م�ستقلني للطاقة :بركاء  750( 3ميجاواط) و�صحار 750( 2
ميجاواط)ُ .
وطلب من الهيئة �أن حتدد �إذا ما �سيكون من املنا�سب ال�سماح للم�ستثمرين احلاليني بامل�شاركة يف مناف�سات م�شروع الطاقة امل�ستقل.
كان ل�شركة �سويز �إهتمام خا�ص حيث كانت متلك ح�ص�ص يف ثالث حمطات (م�شروع �صحار للمياه والطاقة امل�ستقل و �إ�س �إم �إن بركاء والر�سيل).
يبد�أ ح�ساب احل�صة ال�سوقية ب�إثبات حجم ال�سوق وكيف ُيتوقع من ال�سوق �أن يتغري على املدى املتو�سط :افرتا�ضات احلالة الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف
ح�سابات الهيئة للح�صة ال�سوقية مل�شروعي بركاء  3و�صحار  2مو�ضحة يف ال�شكل (.)22

�صفحة 36

ال�شكل (� :)22سوق �سعة التوليد لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة2015 – 2009 ،

امل�صدر :ح�سابات الهيئة
من املفرو�ض �أن يزيد �سوق �سعة التوليد من  3724ميجاواط يف عام � 2009إىل  6572ميجاواط يف عام  2015مما يعك�س انخفا�ض ًا لل�سعة احلالية
من  3724ميجاواط يف عام � 2009إىل  3402يف عام  2015و�إ�ضافات �سعة جديدة مبقدار  3350ميجاواط (ت�شمل  750ميجاواط من م�شروعي
بركاء  3و�صحار  2للطاقة امل�ستقلني).
تبنت الهيئة مقاربة معتدلة يف �إثبات حجم ال�سوق والنمو امل�ستقبلي :مت ا�ستبعاد ال�سعة غري املتعاقد عليها وحتديد �سعات م�شروعي بركاء  3و�صحار
 2للطاقة امل�ستقلني ب�أق�صى حد للتوقعات.
م�ؤ�شر هريفندال  -هري�شمان ( )HHIعبارة عن م�ؤ�شر لقيا�س تركيز ال�سوق .م�ؤ�شر هريفندال  -هري�شمان ( )HHIمبقدار � 1800أو �أعلى ي�شري
عال لل�سوق وم�ؤ�شر هريفندال  -هري�شمان ( )HHIمبقدار �أقل من  1000يعترب متنا�سق مع �سوق تناف�سي .يعك�س م�ؤ�شر هريفندال -
�إىل تركيز ٍ
هري�شمان ( )HHIيف ال�شكل ( ) تركيز "من�ش�أة �إنتاجية" وي�شري �إىل �أنه مع منو �سوق ال�سلطنة ف�إن الرتكيز �سيقل .يف حني �أن �إنخفا�ض تركيز "
من�ش�أة �إنتاجية " مرحب به �إال �أنه لي�س له �صلة بح�سابات الهيئة للح�صة ال�سوقية املطلوبة مبوجب قانون القطاع للرتكيز على احل�ص�ص ال�سوقية
للم�ستثمرين.
وبا�ستخدام مثال م�شروع �صحار للطاقة واملياه امل�ستقل يف عام  2013كمثال :قامت الهيئة ب�ضرب ح�ص�ص كل م�ستثمر يف �سعة املحطة بامليجاواط
وق�سمت الناجت على �إجمايل ال�سوق بامليجاواط ،راجع ال�شكل (.)23

�صفحة 37

ال�شكل ( :)23مثال حل�ساب – الح�صة ال�سوقية للم�ستثمر في م�شروع �صحار للمياه
والطاقة الم�ستقل في عام  590( 2013ميجاواط)

امل�صدر :ح�سابات الهيئة
متتلك �شركة �سويز ح�صة بن�سبة  %45يف م�شروع �صحار للطاقة واملياه امل�ستقل والتي عند �ضربها يف �سعة املحطة ( 590ميجاواط) وق�سمتها على
�إجمايل ال�سوق بامليجاواط يف  5807( 2013ميجاواط) متثل ح�صة بن�سبة 6ر %4من �إجمايل ال�سوق .يتم تكرار احل�سبة لكل حمطة يكون �أو �سيكون
ل�شركة �سويز م�صلحة يف حالة تر�سية م�شروعي بركاء  3و�صحار  2للطاقة امل�ستقلني عليها (احل�سبة الكاملة لعام  2013مو�ضحة يف امللحق ز).
اقرتح عر�ض �سويز مل�شروعي بركاء  3و�صحار  2للطاقة امل�ستقلني ح�صة بن�سبة  %45يف كل م�شروع طاقة م�ستقل .وبعد تد�شني ال�سعة الكاملة لكل
م�شروع طاقة م�ستقل يف  2013ف�سوف يكون ل�شركة �سويز ح�صة بن�سبة 7ر %23من �إجمايل �سوق �سعة توليد النظام ال�شامل (راجع ال�شكل .)24
وبعد ذلك تنخف�ض احل�صة ال�سوقية ل�شركة �سويز نتيجة لل�سعة اجلديدة لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة و�إكمال الطرح الأوىل العام مل�شروعي بركاء 3
و�صحار  2للطاقة امل�ستقلني املتوقع يف عام .2015

ال�شكل ( :)24مثال حل�ساب – احل�صة ال�سوقية ل�شركة �سويز يف عام 2013

�صفحة 38

امل�صدر :ح�سابات الهيئة
قامت الهيئة باختبار ح�سا�سية نتائج احل�صة ال�سوقية ل�شركة �سويز جتاه التغيريات يف االفرتا�ضات املدخلة� ،إحدىاحل�سا�سيات �إفرت�ضت عدم
اال�ستمرار يف حمطة الطاقة ال�شم�سية الكبرية.
تو�صلت الهيئة �إىل �أنه �سيكون من املنا�سب ال�سماح ل�شركة �سويز بامل�شاركة يف مناف�سات م�شروعي بركاء  3و�صحار  2لأنها لن تتجاوز حد احل�صة
ال�سوقية البالغة ن�سبته  %25و�ست�ضيف "حدة تناف�سية" �إىل عملية املناف�سة .ن�صت الهيئة على مطلب �أن يكون م�شروعي بركاء  3و�صحار  2للطاقة
امل�ستقلني م�ستقلني مالي ًا (ال يجوز ت�ضمني �أى �شروط للربط بني عدم الوفاء يف �أى م�شروع مب�شروع �آخر) مما يوفر حماية �إ�ضافية من خماطر عدم
اال�ستقرار املايل املحتمل.
�أخطرت الهيئة �شركة �سويز �أنه مبا �أن ح�صتها ال�سوقية �ستكون قريبة من احلد البالغة ن�سبته  %25يف حالة تر�سية م�شروعي بركاء  3و�صحار 2
للطاقة امل�ستقلني عليها ف�إن الهيئة لن توافق على م�شاركة �سويز يف مناف�سة مل�شروع الطاقة واملياه امل�ستقل القادم.

�صفحة 39

املادة ( - )29رفع التقارير
املزيد من حترير ال�سوق
يو�ضح ال�شكل ( )25تقييم الهيئة للتنفيذ املحتمل الجراءات التحرير الأربع املحددة يف قانون القطاع

ال�شكل ( :)25املزيد من التحرير لل�سوق
تقييم الهيئة ال�ستعداد ال�سوق

�إجراء التحرير
ال ترى الهيئة ب�أن ال�سوق م�ستعد ملثل هذا الإجراء للتحرير.

بيع ح�صة احلكومة يف �شركة الكهرباء القاب�ضة �ش.م.ع.م �أو
ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه �ش.م.ع.م

ال تعتقد الهيئة ب�أن امل�شرتكني �أو امل�ستثمرين �أو احلكومة �سي�ستفيدون
من تنفيذ هذا الإجراء يف الوقت احلايل .تقرتح الهيئة عدم

ال�سماح للمن�ش�آت الإنتاجية املرخ�ص لها بالبيع �إىل �أ�شخا�ص
بخالف ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه �ش.م.ع.م

يت�ضمن تنفيذ هذا الإجراء تغيريا كبريا على توزيع املخاطر الواردة
يف العقود احلالية (اتفاقية �شراء الطاقة واتفاقية �شراء املياه
والطاقة) ويتطلب �إعادة تقييم معيار تخطيط �ضمان التوليد .الهيئة

اتخاذ خطوات لإعداد ال�سوق لتنفيذ هذا الإجراء.
ال ترى الهيئة ب�أن ال�سوق م�ستعد ملثل هذا الإجراء للتحرير.

مل ولن تقرتح الت�شاور بخ�صو�ص هذا الإجراء للتحرير.
ال ترى الهيئة ب�أن ال�سوق م�ستعد ملثل هذا الإجراء للتحرير.

اال�ستعدادات لتد�شني الربط الدويل الرئي�سي بني ال�سلطنة
والإمارات العربية املتحدة يف مرحلة متقدمة مثلما هو احلال
بالن�سبة للمناق�شات حول �إن�شاء هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س
ال�سماح لأ�شخا�ص بخالف ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه التعاون لدول اخلليج العربية� .سوف متنح الهيئة تراخي�ص يف
�ش.م.ع.م و�شركة كهرباء املناطق الريفية �ش.م.ع .با�سترياد �أو عام  2010لكل من ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء لت�شغيل
ت�صدير الكهرباء من �أو اىل بلد �آخر
الرابط بني �سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية املتحدة

وال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه ال�سترياد و ت�صدير
الكهرباء عرب ال�شبكة املرتبطة مع دولة الإمارات العربية
املتحدة .تقرتح الهيئة عدم اتخاذ خطوات �إ�ضافية لإعداد
ال�سوق لتنفيذ �إجراءات �أخرى على املدى املتو�سط.
ال ترى الهيئة ب�أن ال�سوق م�ستعد ملثل هذا الإجراء للتحرير
ولكنها تعتقد ب�أن ذلك ميكن حتقيقه خالل ثالث �سنوات.

خلق مناف�سة بني املرخ�ص لهم بالتزويد.

تعتقد الهيئة ب�أن تنفيذ هذا الإجراء �سيكون له فوائد كبرية
للم�شرتكني وتعترب تنفيذه كهدف هام وميكن حتقيقه .طبقت الهيئة
�ضوابط منف�صلة للتحكم يف �آلية �أ�سعار التوزيع والتزويد من  1يناير
 2009والتي �سوف تعمل ،بالتزامن مع التطوير الإ�ضايف ملتطلبات
حما�سبة تنظيمية منف�صلة ،على ت�سهيل �إدخال املناف�سة يف جمال
التزويد خالل ثالث �سنوات.

تعتقد الهيئة ب�أن دخول مرخ�ص لهم بالتزويد جدد �سوف يعمل على
ت�شجيع املناف�سة وترقية معايري خدمة امل�شرتكني والتي تظل عند
م�ستويات غري ُمر�ضية بعد خم�س �سنوات من �إعادة هيكلة القطاع.

�صفحة 40

الدعم املايل للكهرباء
تن�ص املادة ( )18من قانون القطاع على �آلية تقوم مبوجبها وزارة املالية بتقدمي الدعم املايل للكهرباء والذي تقوم الهيئة باحت�سابه ويدفع �إىل
�أربعة من املرخ�ص لهم بالتزويد (�شركات م�سقط وجمان ومزون و�شركة كهرباء املناطق الريفية) وذلك على �أ�سا�س �سنوي .تقوم الهيئة ب�إجراء
ح�سابني منف�صلني للدعم املايل� :أو ًال الدعم لل�شبكة الرئي�سية املرتبطة واملطلوب من قبل �شركات م�سقط وجمان ومزون وثاني ًا الدعم املطلوب
ل�شركة كهرباء املناطق الريفية.
ُيع ّرف الدعم املايل ب�أنه الفرق بني التكلفة االقت�صادية للتزويد (مبا يف ذلك تكاليف التمويل) وعائد التعرفة املعتمدة (وعائدات �أخرى) .ت�ستنج
التكاليف االقت�صادية للتزويد من �أق�صى عائد م�سموح به لآلية التحكم يف الأ�سعار اخلا�صة بال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه وال�شركة العمانية
لنقل الكهرباء و�شركات م�سقط وجمان ومزون و�شركة كهرباء املناطق الريفية .يحدد الدعم املايل للكهرباء املطلوب ل�سنة معينة بطرح العائد من
التعرفة املعتمدة للم�شرتكني (وم�صادر الدخل الأخرى) من �أق�صى عائد م�سموح به.

الدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة
يو�ضح ال�شكل ( )26الدعم املايل الفعلي لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام  2009ح�سب ال�شركات.
بلغ الدعم املايل الفعلي لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة  109.5مليون ريال عماين �أي �أعلى مببلغ  2مليون ريال عماين من التوقعات يف تقريرنا ال�سنوي
لعام  .2008يعك�س النمو بن�سبة  %12يف العائد من امل�شرتكني يف عام  2009منو ًا بن�سبة  %12يف الوحدات املزودة والتح�سن الهام�شي يف حت�صيل
العائد.

ال�شكل ( :)26الدعم املايل الفعلي لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام  2009ح�سب ال�شركات

�صفحة 41

�ش ّكل الدعم املايل لعام  2009لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة ( 109.5مليون ريال عماين) ن�سبة  %35من �إجمايل التكلفة االقت�صادية للتزويد (311
مليون ريال عماين)� .شك ّلت كل من �شركات م�سقط وجمان ومزون ما ن�سبته  %42 ،%20و  %49على التوايل من �إجمايل الدعم املايل لل�شبكة
الرئي�سة املرتبطة لعام  .2009ت�ستمر �شركة كهرباء مزون يف ح�صولها على �أعلى املتطلبات من الدعم املايل لكل كيلواط�/ساعة مبقدار 13.7
بي�سة/كيلواط�/ساعة بينما تبلغ متطلبات �شركة كهرباء جمان  10.6بي�سة/كيلواط�/ساعة ومتطلبات �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء  4.3بي�سة
لكل كيلواط�/ساعة .يعك�س الدعم املطلوب من قبل كل �شركة االختالفات يف تركيبة امل�شرتكني واالختالفات يف خ�صائ�ص �شبكات التوزيع اخلا�صة
بال�شركات املذكورة.

توقعات الدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2010
تتوقع الهيئة �أن يبلغ الدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة 4ر 132مليون ريال عماين يف عام � ،2010أي �أعلى مببلغ  23مليون ريال عماين من
الدعم املايل الفعلي لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام  .2009تعك�س الزيادة يف الدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة الزيادات املتوقعة يف التكاليف
االقت�صادية والعائدات من امل�شرتكني بن�سبة  %15و  %11.5على التوايل .يو�ضح ال�شكل ( )2تقديرات الهيئة للدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة
لعام  2010ح�سب ال�شركات.

ال�شكل ( :)27توقعات الدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2010

وح�سب ما توقعنا يف تقريرنا ال�سنوي لعام  2007ف�إن القرارات املرتبطة بال�سيا�سات متار�س �ضغط ًا ت�صاعدي ًا على التكاليف االقت�صادية والدعم
املايل للكهرباء :فبالإ�ضافة �إىل اال�ستثمار املطلوب لدعم النمو القوي يف الطلب على الكهرباء ف�إنه يتعني على املرخ�ص لهم و�ضع جزء كبري من
خطوط الكهرباء اجلديدة حتت الأر�ض وا�ستبدال وحتديث ال�شبكات لاللتزام مبعايري الأمان والتخطيط اجلديدة .يعك�س حوايل ن�صف الزيادة
يف الدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة لعام  2010تكاليف  117ميغاواط من التوليد امل�ؤقت بالديزل املطلوب لدعم ال�شبكة الرئي�سة املرتبطة يف
عام .2010
ملزيد من التفا�صيل حول الدعم املايل الفعلي لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة لعام  2009وتقديرات الهيئة للدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام
 2010يرجى الرجوع �إىل امللحق (د).

�صفحة 42

احلركة الأ�سا�سية يف الدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة :من � 2006إىل 2009
يو�ضح ال�شكل ( )3قيا�س الهيئة الأ�سا�سي للدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة يف الأعوام  2006و  2009والدعم املايل املتوقع لل�شبكة الرئي�سة
املرتبطة يف عام  .2010يفرت�ض القيا�س الأ�سا�سي ب�أن العائدات والتكاليف والفعالية كانت متوقعة ب�شكل �صحيح بني عام  2006وعام 2009
بغر�ض العودة �إىل ال�صفر من معامالت الت�صحيح .يعك�س تقدير الدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة يف � 2010أق�صى عائد م�سموح به يف عام
 2010لل�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه وال�شركة العمانية لنقل الكهرباء و�شركات م�سقط وجمان ومزون وافرت�ض منو ًا يف التزويد (الوحدات
اخلا�ضعة للتنظيم املزودة) بن�سبة .%12.3

ال�شكل ( :)28احلركة الأ�سا�سية يف الدعم املايل لل�شبكة الرئي�سة املرتبطة :من � 2006إىل  2009وتوقعات 2010

امل�صدر :ح�سابات الهيئة

ي�شري ال�شكل (� )28إىل زيادة التكلفة االقت�صادية الأ�سا�سية للتزويد بني  2006و  2010بن�سبة  %54مقارن ًة بزيادة بن�سبة  %57يف العائد .من املتوقع
�أن يكون م�ستوى الدعم املايل الأ�سا�سي �أعلى بن�سبة  %50يف عام  2010من عام  2006بينما من املتوقع �أن يكون الدعم املايل للأ�سا�سي لكل كيلواط/
�ساعة �أقل بن�سبة .%3

الدعم املايل ل�شركة كهرباء املناطق الريفية
بلغ الدعم املايل الفعلي ل�شركة كهرباء املناطق الريفية يف عام  2009مبقدار  32.9مليون ريال عماين �أو  75.7بي�سة/كيلواط�/ساعة� ،أي �أقل قلي ًال
من  33مليون ريال عماين من توقعات ا�ستحقاق الدعم املايل يف التقرير ال�سنوي لعام ( 2008دعم مايل قدره  28.8مليون ريال عماين وت�سوية
للدعم املايل مبقدار  4.3مليون ريال عماين) .يو�ضح ال�شكل ()29الدعم املايل ل�شركة كهرباء املناطق الريفية بني عامي � 2006إىل – 2009
وتقديرات الدعم املايل لعام .2010
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ال�شكل ( :)29الدعم املايل الفعلي ل�شركة كهرباء املناطق الريفية لعام  – 2009وتوقعات الدعم املايل لعام 2010

تتوقع الهيئة دعم مايل ل�شركة كهرباء املناطق الريفية لعام  2010مببلغ  30مليون ريال عماين ( 70بي�سة/كيلواط�/ساعة) .يرجى مراجعة امللحق
(د) ملزيد من التفا�صيل.

مقارنة الدعم املايل لعام  2009ح�سب ال�شركات
يو�ضح ال�شكل ( )30مقارنة للدعم املايل املقدم �إىل �شركات م�سقط وجمان ومزون و�شركة كهرباء املناطق الريفية يف عام  2009والدعم املايل
احلكومي ل�شركة ظفار للطاقة يف ذلك العام .يو�ضح اجلدول على الي�سار الدعم املايل (بي�سة) لكل كيلواط�/ساعة مت تزويده بينما يو�ضح اجلدول
على اليمني الدعم املايل (ريال عماين) لكل ح�ساب م�شرتك.

ال�شكل ( :)30مقارنات للدعم املايل لعام 2009

�شك ّلت �شركة كهرباء مزون  %32من  163.2مليون ريال عماين �إجمايل الدعم املايل يف  ،2009بينما �شك ّلت �شركة كهرباء املناطق الريفية و�شركة
لكل ،و�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء  ،%15و�شركة ظفار للطاقة .٪13
كهرباء جمان ٍ %20
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�إن الدعم املايل ل�شركة كهرباء املناطق الريفية لكل كيلوواط �ساعة يتم التزويد به ولكل ح�ساب م�شرتك �أعلى بن�سبة كبرية عن ما هو عليه لدى بقية
ال�شركات (غري �شامل املبالغ التي يتم توفريها لتو�سعات ال�شبكة وفقا للمادة  87من قانون القطاع) مما ي�ؤكد الن�سبة الكبرية للدعم املايل املقدم
اىل امل�شرتكني يف املناطق الريفية.
تعك�س املتطلبات من الدعم املايل جلميع ال�شركات زيادات �أ�سمية يف التكاليف االقت�صادية (بالتنا�سب مع الزيادة يف الناجت) والتعريفات املعتمدة
والتي تنخف�ض فعلي ًا عام ًا بعد �آخر .قد ي�ؤدي قرار بربط التعريفات املعتمدة مب�ؤ�شر الت�ضخم �إىل خف�ض الدعم املايل للكهرباء :وهذا الأمر من
�ش�أن ،احلكومة لتقرر فيه.

تعرفة الكهرباء
يتطلب قانون القطاع فر�ض ر�سوم علىكل الكهرباء املزودة من قبل املرخ�ص لهم بالتزويد بتعرفة معتمدة جمازة من جمل�س الوزراء املوقر.
يو�ضح ال�شكل ( )31تفا�صيل التعرفة املعتمدة احلالية ملختلف فئات امل�شرتكني و ر�سوم التعرفة املعتمدة لقطع و �إعادة تو�صيل ح�سابات امل�شرتكني.

ل�شكل ( :)31التعرفة املعتمدة
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التنظيم
هيئة تنظيم الكهرباء ،عمان
�أُن�شئت الهيئة ككيان م�ستقل �إداري ًا ومالي ًا وتخ�ضع لقانون الرقابة املالية للدولة وذلك مبوجب املادة ( )19من قانون القطاع .والهيئة خمت�صة
بتنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به طبق ًا للمادة ( )2من قانون القطاع.
يتم تعيني �أع�ضاء الهيئة من قبل جمل�س الوزراء املوقر ملدة ثالث �سنوات ،ويف فرباير 2008م مت تعيني الأع�ضاء ملدة ثالث �سنوات �آخرى.
الأع�ضاء احلاليني للهيئة هم:
n
n
n

الدكتور �صالح بن حممد العلوي – ع�ضو غري تنفيذي (غري متفرغ)
الفا�ضل /عامر بن مبارك الكيومي – ع�ضو غري تنفيذي (غري متفرغ)
الفا�ضل /جون كنني – الرئي�س التنفيذي وع�ضو (متفرغ)

�إن الأع�ضاء م�سئولون ب�صورة جماعية عن �إدارة �ش�ؤون الهيئة وعن �ضمان وفاء الهيئة بواجباتها ومهامها القانونية .اجتمع الأع�ضاء ب�شكل منتظم
طوال عام  2009لإدارة �ش�ؤون الهيئة كما هو مو�ضح يف ال�شكل (.)1

ال�شكل ( :)32اجتماعات الأع�ضاء خالل عام 2009

�صفحة 46

التمويل
متول الهيئة جميع تكاليفها من خالل ر�سوم الرخ�ص .يتم ح�ساب الر�سوم بتوزيع التكاليف على كل ن�شاط خا�ضع للتنظيم على �أ�سا�س الوقت الذي
تتوقع الهيئة �أن تق�ضيه يف تنظيم كل ن�شاط .يو�ضح ال�شكل ( )2الدخل من ر�سوم الرخ�ص عن كل ن�شاط خا�ضع للتنظيم وعدد املرخ�ص لهم لكل
ن�شاط للأعوام من � 2005إىل � ،2010شاملة ال�سنتني.

ال�شكل ( :)33ر�سوم الرخ�ص :من � 2005إىل 2010

وف ّرت ر�سوم الرخ�ص لعام  2009التمويل لهيكل تنظيمي جديد مت اعتماده من قبل الأع�ضاء يف عام  2008وتكلفة الإنتقال �إىل املكاتب اجلديدة.
�ستنتقل الهيئة �إىل مكاتبها اجلديدة يف يوليو  2010و�ستبد�أ على الفور يف �إجراءات التوظيف ل�شغل جميع الوظائف ال�شاغرة يف الهيكل التنظيمي
اجلديد .كان عدد املوظفني بالهيئة يف دي�سمرب  )22( 2009موظف بدوام كامل معظمهم من املواطنني العمانيني مب�ؤهالت مهنية .ومبوجب الهيكل
التنظيمي اجلديد �سوف يرتفع عدد املوظفني بالهيئة �إىل �أكرث من  40موظف بدوام كامل.
كما مت ّول ر�سوم الرخ�ص كافة بنود العمل املحددة يف برنامج الهيئة للأعمال امل�ستقبلية لعام ( 2010متوفرة لالطالع مبوقع الهيئة
.)www.aer-oman.org

برنامج الأعمال امل�ستقبلية لعام 2010
تتطلب املادة ( )34من قانون القطاع �أن تقوم الهيئة ب�إعداد برنامج للأعمال امل�ستقبلية للعام القادم والت�شاور مع الأ�شخا�ص الذين قد يت�أثرون
بربنامج العمل املقرتح .يف دي�سمرب � 2009أجرت الهيئة م�شاورات حول برناجمها للأعمال امل�ستقبلية املقرتح لعام  2010وتعمل حالي ًا على تنفيذ
جميع املهام الواردة يف الربنامج املذكور (متوفر لالطالع مبوقع الهيئة .)www.aer-oman.org
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دائرة �ش�ؤون امل�شرتكني
�إن دائرة �ش�ؤون امل�شرتكني هي امل�سئولة عن حماية وتعزيز م�صالح م�شرتكي الكهرباء و�ضمان �إعطاء الأولوية واالهتمام الالزمني مل�صالح امل�شرتكني
من قبل الهيئة .تعتمد الدائرة وتراقب قواعد العمل للمرخ�ص لهم بالتزويد وذلك حلماية م�صالح م�شرتكي الكهرباء وتتوىل الف�صل يف ال�شكاوى
نياب ًة عن امل�شرتكني الذي مل يتمكنوا من حل النزاعات مبا�شر ًة مع �أي مرخ�ص له بالتزويد.
قامت الدائرة بالأعمال الآتية يف عام :2009
 -1امل�ساهمة يف مراجعة طريقة معاجلة �شكاوى امل�شرتكني من قبل الهيئة واملرخ�ص لهم .حددت املراجعة جمال كبري للتح�سني و�أو�صت ب�إعطاء
الأولوية يف برنامج الأعمال امل�ستقبلية لعام 2010م اخلا�ص بالهيئة لإتخاذ �إجراء يهدف �إىل تقليل الوقت امل�ستغرق يف معاجلة �شكاوى
امل�شرتكني.
 -2عقدت اجتماعات مع مئات من امل�شرتكني مبكاتب الهيئة ملناق�شة ال�شكاوى والقيام بخم�س وع�شرين زيارة �إىل عقارات امل�شرتكني
 -3تقدمي امل�ساعدة والدعم للدائرة الفنية:
 )1عند طلب الدخول �إىل عقارات امل�شرتكني لل�سماح ل�شركة كيما وجامعة ال�سلطان قابو�س لقيا�س قراءات الرتددات �شديدة االنخفا�ض
للمجاالت الكهربائية واملغنطي�سية.
 )2ب�ش�أن �أعمال التدقيق العديدة لل�صحة وال�سالمة والبيئة املتعلقة ب�شكاوى امل�شرتكني.
 )3تدقيق تركيب العدادات الرقمية بعقارات امل�شرتكني.

قرارات الف�صل يف �شكاوى امل�شرتكني
�أ�صدرت الهيئة ع�شرة قرارات للف�صل يف �شكاوى م�شرتكني يف عام :2009
 -1قرار الف�صل رقم  :2009/1قررت الهيئة ال�سماح ل�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء ب�إعادة احت�ساب العائد املح�صل ب�أقل من قيمته ملدة � 12شهر
ب�سبب خلل يف العداد.
 -2قرار الف�صل رقم  :2009/2قررت الهيئة ال�سماح ل�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء ب�إعادة احت�ساب العائد املح�صل ب�أقل من قيمته ملدة � 10شهور.
 -3قرار الف�صل رقم  :2009/3قررت الهيئة ب�أن �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء احت�سبت ب�شكل �صحيح فواتري لأ�شهر معينة و�أنه يجب مطالبة
امل�شرتك بدفع املبالغ املتنازع عليها.
 -4قرار الف�صل رقم  :2009/4قررت الهيئة �أنه بعد مراجعة الر�سم التخطيطي للم�ساحة (الكروكي) يجب على امل�شرتك ولي�س �شركة كهرباء
مزون حتمل تكاليف تغيري موقع اخلطوط بعيدا عن عقارات امل�شرتك.
 -5قرار الف�صل رقم  :2009/5قررت الهيئة ب�أنه يجب على �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء تطبيق التعرفة امل�سموح بها للقطاع ال�سكني يف التاريخ
الذي طلب فيه امل�شرتك تغيري التعرفة.
 -6قرار الف�صل رقم  :2009/6قررت الهيئة ب�أنه يجب على �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء �إعادة احت�ساب فواتري امل�شرتك اعتماد ًا على متو�سط
اال�ستهالك للفرتات املماثلة يف ال�سنوات ال�سابقة.
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 -7قرار الف�صل رقم  :2009/7قررت الهيئة ب�أن �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء احت�سبت ب�صورة خاطئة فاتورة م�شرتك ويجب عليها �إعادة
احت�ساب الفاتورة بتطبيق التعرفة ال�صحيحة.
 -8قرار الف�صل رقم  :2009/8قررت الهيئة ب�أن �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء ف�شلت يف �إثبات التالعب بالعداد ولذلك يجب عليها �سحب
الغرامة اخلا�صة بالتالعب يف العداد.
 -9قرار الف�صل رقم  :2009/9قررت الهيئة ال�سماح ل�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء ا�سرتداد العائد املح�صل ب�أقل من قيمته ب�سبب خلل يف
العداد ملدة � 12شهر.
 -10قرار الف�صل رقم  :2009/10قررت الهيئة ب�أنه يجب على �شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء �إعادة احت�ساب فاتورة م�شرتك اعتماد ًا على متو�سط
اال�ستهالك للفرتات املماثلة يف ال�سنوات ال�سابقة.

حتليل �شكاوى امل�شرتكني
تلقت الدائرة � 144شكوى من امل�شرتكني يف عام  2009بزيادة بن�سبة ( )% 122عن عدد ال�شكاوى امل�ستلمة يف عام  .2008يقدم ال�شكل (� )34أدناه
حتلي ًال للم�سائل التي كانت مو�ضوع ًا ل�شكاوى امل�شرتكني يف عام .2009

ال�شكل (� :)34أنواع �شكاوى امل�شرتكني يف عام 2009

امل�صدر :قاعدة بيانات الهيئة ل�شكاوى امل�شرتكني
�شكلت املوا�ضيع املتعلقة بالفواتري  %51من �إجمايل �شكاوى امل�شرتكني يف عام  2009وكانت معظم �شكاوى الفواتري تتعلق بحاالت قلق من الفواتري
املرتفعة� .شك ّلت طلبات تغيري �أماكن �أ�صول الكهرباء (الأعمدة ،املحوالت واملحطات الفرعية) ن�سبة  %11من ال�شكاوى يف عام  ٪24( 2009يف عام
 ،)2008وت�شكل ن�سبة ال�شكاوى املتعلقة بالتالعب بالعدادات  %26من ال�شكاوى لعام  ٪8( 2009يف عام  ،)2008وبلغت �شكاوى املنازعات يف قراءة
العدادات  %4من ال�شكاوى ( ٪9يف عام .)2008
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دائرة ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية
الدائرة م�سئولة عن التنظيم االقت�صادي لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ،وي�شمل ذلك و�ضع ومراقبة �آليات التحكم يف الأ�سعار نوع ()RPI-X
ومراجعة واعتماد تعرفات تزويد الكهرباء واملياه باجلملة .التعرفات املعتمدة لتزويد الكهرباء واملياه باجلملة لعام  2010لل�شركة العمانية ل�شراء
الطاقة واملياه مبينة يف ال�شكل رقم (.)35

ال�شكل ( :)35تعرفة تزويد الكهرباء واملياه باجلملة يف عام  2010لل�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه
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تعرفة تزويد املياه باجلملة ل�شركة كهرباء املناطق الريفية مو�ضحة يف ال�شكل ()36

ال�شكل ( :)36تعرفات تزويد املياه باجلملة لعام  2010ل�شركة كهرباء املناطق الريفية

قامت الدائرة بالأعمال الآتية يف عام :2010
n

n

n

امل�ساهمة يف و�ضع �آلية حتكم جديدة للأ�سعار لل�شركة العمانية لنقل الكهرباء للفرتة من  1يناير � 2010إىل  31دي�سمرب  .2012تقدم �آلية التحكم
اجلديدة للأ�سعار خم�ص�صات �إنفاق ر�أ�سمايل ب�إجمايل  200مليون ريال عماين و�أق�صى عائدات م�سموح بها تبلغ  125مليون ريال عماين.
القيام بح�سابات للم�ساهمة ال�سوقية لل�شركات امل�شاركة يف املناف�سات مل�شروعي بركاء  3و�صحار  2امل�ستقل للطاقة وتزويد الطاقة (يرجى
الرجوع �إىل الرتكيز التنظيمي  )2ملزيد من التفا�صيل.
اال�ستجابة لطلب من الهيئة العامة للكهرباء واملياه ب�ش�أن حتليل التكلفة-الفائدة االقت�صادية لع�ضوية ال�سلطنة يف هيئة الربط الكهربائي لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .قامت الهيئة بتعيني هورتون  4لال�ست�شارات ( )Horton 4 Consultingلإجراء حتليل بغر�ض ت�أكيد �أن
تكاليف م�شاركة ال�سلطنة يف امل�شروع اخلليجي (م�ساهمة ال�سلطنة يف ر�أ�سمال مال هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية وتكاليف الوفاء بالتزام ال�سعة املركبة) مربرة بالفوائد املحتملة.

n

امل�ساعدة يف تدقيق �آلية التحكم يف الأ�سعار لثالثة من املرخ�ص لهم بالتوزيع والتزويد.

n

تقدمي معلومات هامة للم�شاورات العامة ملقرتحات الهيئة ب�ش�أن تعرفات منعك�سة عن التكلفة لكبار م�ستهلكي الكهرباء.

�	nإدارة م�سح للتوظيف يف �شركات قطاع الكهرباء لتوفري مزيد ًا من التفا�صيل للتوظيف يف القطاع ح�سب اجلن�سيات والنوع وتقييم معايري لقيا�س
حركة املوظفني ومعدالت االحتفاظ باملوظفني والإنفاق على التدريب والتطوير.
n

امل�ساعدة يف تقييمات م�شاريع الطاقة املتجددة التجريبية وت�شمل التقييمات االقت�صادية املف�صلة ل�ستة م�شاريع مت ح�صرها يف قائمة خمت�صرة.

n

امل�ساهمة يف مراجعة واعتماد طلبات �شركة كهرباء املناطق الريفية لتمويل تو�سعات ال�شبكة واملقدمة مبوجب املادة ( )87من قانون القطاع.

مت�ش ًا مع التزام الهيئة بتطوير قدرات العاملني بها فقد بد�أ الفا�ضل /ح�سن تقي الذى ي�شغل وظيفة �إقت�صادى �أول يف �سبتمرب 2009م درا�سة
املاج�ستري يف الإقت�صاد التنظيمي واملناف�سة بجامعة �سيتي ( )City Universityمبدينة لندن على �أ�سا�س التفرغ الكامل على نفقة الهيئة.

�صفحة 51

الدائرة الفنية
الدائرة الفنية م�سئولة عن اعتماد املوا�صفات الفنية ومراقبة االلتزام بقواعد القطاع وقواعد التخطيط والت�شغيل واملوا�صفات الكهربائية العمانية.
متثل الدائرة الهيئة يف جمل�سي مراجعة قواعد ال�شبكة ومراجعه قواعد التوزيع وتلعب دور ًا قيادي ًا يف التحقيقات الفنية والتحقيقات املتعلقة
بال�صحة وال�سالمة.

قامت الدائرة خالل عام  2009بالآتي:
 -1فح�ص املن�ش�آت والأ�صول التي تُ�ش ّكل جزء من �شبكات التوزيع املرخ�صة للت�أكد من �أنها مل متثل م�صدر خطر لعامة اجلمهور .دعمت �أعمال الفح�ص
التي �أجرتها الدائرة �إ�صدار �إنذارات مبوجب املادة ( )116من قانون القطاع يف مايو � 2009إىل ال�شركات الثالث املرخ�ص لها بالتوزيع والتزويد.
 -2امل�ساعدة يف مراجعة واعتماد م�ستندات املناف�سة مل�شروعي بركاء  3و�صحار  2امل�ستقلني للطاقة.
 -3قيادة �أعمال تدقيق �آلية التحكيم يف الأ�سعار والتي عملت على تقييم �أداء املرخ�ص لهم بالتوزيع والتزويد مبوجب �ضوابط �آلية التحكم بالأ�سعار
اخلا�صة بكل منهم خالل الفرتة من � 2005إىل .2009
 -4مراجعة واعتماد بيانات القدرة لعام  2009ل�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�شركة كهرباء جمان و�شركة كهرباء مزون و�شركة كهرباء املناطق
الريفية وال�شركة العمانية لنقل الكهرباء.
 -5مراجعة مقرتحات الإنفاق الر�أ�سمايل لل�شركة العمانية لنقل الكهرباء للفرتة من � 2010إىل � .2015أو�ضحت املراجعة وجود نواق�ص هامة يف
تقييمات اال�ستثمار لل�شركة العمانية لنقل الكهرباء والتي مل تقدم ال�ضمانات الكافية ب�أن اال�ستثمارات املقرتحة مثلت �أف�ضل اخليارات من
الناحية الإقت�صادية .اعتمدت الهيئة خم�ص�ص مبدئي ملبالغ الإنفاق الر�أ�سمايل للفرتة من � 2010إىل  2013و�سوف تعمل ب�شكل وثيق مع ال�شركة
العمانية لنقل الكهرباء العتماد �إنفاق ر�أ�سمايل على �أ�سا�س كل م�شروع على حده.
 -6متابعة الإنذار ال�صادر مبوجب املادة ( )116من قانون القطاع واملوجه �إىل �شركة الغربة للطاقة وحتلية املياه يف عام  2008عن الت�شغيل غري
الآمن لغاليات املرحلة الأوىل نوع بابكوك رقم  5 ،4و 6حيث ثبت �إجناز �إجراءات حت�سني كافية مبا ي�سمح �سحب الإنذار ال�صادر مبوجب املادة
( )116بالن�سبة للغالية .6
 -7تطوير موا�صفات كهربائية عمانية جديدة للعدادات الرقمية بالتعاون مع ا�ست�شاري متخ�ص�ص قد مت �إعتمادها بعد م�شاورات مكثفة مع �شركات
قطاع الكهرباء.
 -8امل�ساعدة يف التقييمات املف�صلة مل�شاريع الطاقة املتجددة التجريبية املقدمة طوال عام  .2009قامت الهيئة بدعم من اال�ست�شاري كوي
( )COWIبتقييم جدوى  34م�شروع للطاقة املتجددة والتي قامت الهيئة بتحديد قائمة خمت�صرة ب�ست م�شاريع منها للتنفيذ.

املهمة اخلا�صة بدرا�سة املجاالت الكهربائية واملغناطي�سية
بنا ًء على العمل الذي مت ال�شروع فيه يف عام  2008كلفت الهيئة جامعة ال�سلطان قابو�س ب�أخذ قيا�سات قوة املجاالت الكهربائية وقوة املجاالت
املغناطي�سية خالل فرتات ذروة الطلب يف ال�صيف باملواقع التي قامت �شركة كيما ( )KEMAب�أخذ قيا�ساتها يف ف�صل ال�شتاء� .ساهمت نتائج
القيا�س يف املراجعة ال�شاملة التى قامت بها �شركة كيما للبحث العلمي حول الآثار ال�صحية املحتملة للتع ّر�ض للرتددات �شديدة الأنخفا�ض للمجاالت
الكهربائية واملغناطي�سية (� .)ELF-EMFأو�صت الدرا�سة ال�سلطنة �إتباع التو�صيات اخلا�صة بالرتددات �شديدة االنخفا�ض للمجاالت الكهربائية
واملغناطي�سية املن�شورة من قبل اللجنة الدولية للحماية من الإ�شعاعات غري امل�ؤينة ( )ICNIRPوالتي حتظى بقبول عاملي وا�سع� .أكدت درا�سات
القيا�س بان م�ستويات املجاالت الكهربائية واملغناطي�سية للرتددات �شديدة الأنخفا�ض يف ال�سلطنة �أقل بكثري من امل�ستويات املو�صى بها يف تو�صيالت
اللجنة الدولية للحماية من الإ�شعاعات غري امل�ؤينة (.)ICNIRP

�صفحة 52

قدرة املولدات على حتويل نوع الوقود امل�ستخدم
خالل عام  2009ف�شلت العديد من حمطات الإنتاج يف التحول من �إ�ستخدام الغاز �إىل الوقود ال�سائل خالل الأطر الزمنية املقررة .وبالتعاون مع
ا�ست�شاري متخ�ص�ص (� )SKMأجرت الدائرة تقييمات لت�أمني تزويد الغاز وقدرة التوربينات الغازية على التحول التلقائي �إىل �إ�ستخدام الوقود
ال�سائل يف حالة الف�شل يف التزويد بالغاز .مت تقدمي التو�صيات املنبثقة من التقييم �إىل وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للكهرباء واملياه وال�شركة
العمانية ل�شراء الطاقة واملياه ،و�ستقوم الدائرة الفنية مبتابعة تنفيذ التو�صيات يف عام .2010

جمل�س مراجعة قواعد ال�شبكة
اجتمع جمل�س مراجعة قواعد ال�شبكة �أربع مرات خالل عام  .2009يرجى مراجعة ال�شكل ()37

ال�شكل ( :)37اجتماعات جمل�س مراجعة قواعد ال�شبكة يف عام 2009

خالل عام  2009وافق جمل�س مراجعة قواعد التوزيع على عدد من التعديالت على قواعد ال�شبكة والتي قدمها للهيئة .مت اعتماد التعديالت يف �شكل
الن�سخة  2لقواعد ال�شبكة يف فرباير .2010

جمل�س مراجعة قواعد التوزيع
اجتمع جمل�س مراجعة قواعد التوزيع �أربع مرات خالل عام  ،2009يرجى الرجوع �إىل ال�شكل (.)38

ال�شكل ( :)38اجتماعات جمل�س مراجعة قواعد التوزيع يف عام 2009

�أ�صدر جمل�س مراجعة قواعد التوزيع  8موافقات جديدة ملنتجات و  48موافقة وجتديد ملقاولني خالل عام .2009

�صفحة 53

دائرة الرتخي�ص وال�ش�ؤون القانونية
تعمل الدائرة كم�ست�شار قانوين لأع�ضاء الهيئة كما تعمل على �ضمان التزام قرارات الأع�ضاء مبتطلبات قانون القطاع والقوانني ال�سارية الأخرى.
والدائرة م�سئولة عن مراقبة االلتزام ب�شروط الرخ�ص والإعفاءات املمنوحة من قبل الهيئة وعن املحافظة على قنوات االت�صال مع الوزارات املعنية
واجلهات املخت�صة ل�ضمان ح�صول الهيئة على املعلومات املطلوبة لتقدمي امل�شورة ال�ضرورية حلاملي الرخ�ص وحاملي الإعفاءات .كما �أن الدائرة
م�سئولة عن حفظ ال�سجل العام.

قامت الدائرة بالأعمال الآتية خالل عام :2009
-1

مراجعة طلب للح�صول على رخ�صة توليد وحتلية مقدم من �شركة �إ�س �إم �إن بركاء للطاقة �ش.م.ع.م .مت منح الرخ�صة بتاريخ  14نوفمرب
 2009وحلت حمل �أمر الإعفاء من الرخ�صة رقم  2008/1والذي مت مبوجبه الرتخي�ص للح�صول على الطاقة املبكرة من حمطة �شركة �إ�س
�إم �إن بركاء.

-2

مراجعة طلب للموافقة على تغيري ال�سيطرة على �شركة ال�شرقية للتحلية �ش.م.ع.م ب�صفتها �صاحبة �أمر الإعفاء من الرخ�صة رقم .2007/1
وافقت الهيئة على طلب تغيري ال�سيطرة املقدم من �شركتي مبادلة و فيوال بتاريخ  21نوفمرب .2009

-3

الإ�شراف على �إجراء التعديالت على:

	�أ) 	�أمر الإعفاء من الرخ�صة رقم  2005/9املمنوح ل�شركة تنمية نفط عمان لت�سهيل تزويد الكهرباء لبع�ض املواقع الريفية.
ب) جدول ال�شروط املتعلقة بالر�سوم لرخ�ص التوزيع والتزويد لتطبيق �آليات جديدة للتحكم يف الأ�سعار لثالث �سنوات اعتبارا من  1يناير
2009
ج) جدول ال�شروط املتعلقة بالر�سوم لرخ�صة النقل والتحكم املمنوحة �إىل ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء �ش.م.ع.م لت�سهيل متديد العمل
ب�آلية التحكم يف الأ�سعار ل�سنة واحدة.
-4

مراجعة �شكوى �ضد �شركة كهرباء املناطق الريفية مقدمة من ال�شركة العمانية الوطنية للهند�سة واال�ستثمار والتي تدعي بالتمييز غري
العادل يف منح بع�ض املناق�صات حيث �أدعت ال�شركة العمانية الوطنية للهند�سة واال�ستثمار ب�أن �شركة كهرباء املناطق الريفية خالفت
قانون القطاع وقانون ولوائح املناق�صات و�شروط رخ�صة �شركة كهرباء املناطق الريفية .وبعد �إجراء مراجعة دقيقة و�شاملة تو�صلت الهيئة
�إىل �أن �شركة كهرباء املناطق الريفية مل متار�س التمييز �ضد ال�شركة العمانية الوطنية للهند�سة واال�ستثمار ومل تخالف �أي ًا من التزاماتها
التنظيمية.

-5

امل�ساعدة يف �إعداد لوائح جديدة تلزم املرخ�ص لهم والأ�شخا�ص الآخرين ب�إخطار الهيئة واجلهات الأخرى بالوفيات التى ت�سببها احلوادث
واحلوادث الأخرى خالل فرتة زمنية حمددة� .ستطلق الهيئة م�شاورات ب�ش�أن اللوائح اجلديدة قبل �إ�صدارها مبوجب �أحكام املادة ()38
من قانون القطاع يف عام .2010

�إتفاقيات الربط الكهربائي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
قدمت الدائرة طيلة عام  2009م�ساهمات كبرية يف �إعداد ومراجعة االتفاقية الرئي�سية للربط الكهربائي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
(االتفاقية العامة واتفاقية تبادل وجتارة الطاقة) والتى مل يتم التوقيع عليها من قبل ال�سلطنه حتى الأن ،حيث �سيتم التوقيع عليها عند �إن�ضمام
ال�سلطنة �إىل هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .كما �شاركت الدائرة يف اجتماعات ومناق�شات �إعداد ال�صيغه
النهائية للإتفاقية الثنائية للربط الكهرباء مع دولة الإمارات العربية املتحدة.

�صفحة 54

الندوة القانونية
نظمت الدائرة ندوة قانونية بتاريخ � 25أكتوبر  2009ل�شرح والتعريف ب�أحكام قانون القطاع واللوائح ذات ال�صلة وهيكل ال�سوق اجلديد لقطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به والإطار التنظيمي اجلديد و�صالحيات ومهام الهيئة .ت�ضمن جدول �أعمال الندوة وقت ًا للمناق�شات واملعلومات املقدمة
من امل�شاركني والتي �أثرت موا�ضيع الندوة وقدمت معلومات هامة حول امل�سائل القانونية ومقرتحات ب�ش�أن العمل يف امل�ستقبل.
ح�ضر الندوة ق�ضاة من حمكمة الق�ضاء الإداري واملحكمة االبتدائية وحمكمة اال�ستئناف واملحكمة العليا و�شرطة عمان ال�سلطانية بالإ�ضافة �إىل
عدد من املحامني وم�سئولني من الإدعاء العام وامل�ست�شارين القانونيني لل�شركات العاملة يف قطاع الكهرباء و�آخرين من العاملني يف املهن القانونية
املختلفة.

�إنذارات مبوجب املادة ()116
للهيئة �صالحية �إ�صدار �إنذارات مبوجب املادة (� )116إىل املرخ�ص لهم الذين يف�شلون �أو يتوقع ف�شلهم يف االلتزام بواجب قانوين �أو �شرط من
�شروط رخ�صة ذات �صلة .ميكن فر�ض غرامات وعقوبات مبوجب املادة ( ، )116وبالن�سبة حلاالت عدم االلتزام اخلطرية ميكن البدء يف �إجراءات
�إلغاء الرخ�صة .يف عام � 2009ساعدت الدائرة يف �إعداد و�إ�صدار:
�	-1إنذارات مبوجب املادة (� )116إىل �شركة كهرباء جمان �ش.م.ع.م و�شركة كهرباء مزون �ش.م.ع.م و�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء �ش.م.ع.م
وال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه �ش.م.ع.م .لقد مت تكليف املرخ�ص لهم املذكورين ب�أعمال من قبل فريق العمل التنفيذي الذي تقوده
الهيئة واملكلف بتقليل �إحتمال انقطاع التزويد خالل �صيف  .2009تو�صلت الهيئة �إىل �أن املرخ�ص لهم مل يحققوا تقدم ًا كافي ًا لتنفيذ املهام
املوكلة �إليهم و�أ�صدرت �إنذارات مبوجب املادة (� )116إىل جميع املرخ�ص لهم .التزم املرخ�ص لهم فيما بعد مبتطلبات الإنذارات.
-2

بعد �سل�سلة من التدقيق على املن�ش�آت تو�صلت الهيئة �إىل ف�شل املرخ�ص لهم بالتوزيع والتزويد يف �ضمان غلق �أو ت�أمني املحطات الفرعية
وبالتايل الف�شل يف حماية �صحة و�سالمة اجلمهور� .أ�صدرت الهيئة �إنذارات مبوجب املادة (� )116إىل �شركة كهرباء جمان �ش.م.ع.م
و�شركة كهرباء مزون �ش.م.ع.م و�شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء �ش.م.ع.م بفر�ض غرامات عليهم يف حالة ما �إذا وجدت �أي من�ش�آت غري
مغلقة �أو غريم�ؤمنة �أوغري �آمنة.
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