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التعريفات: 

التعرفة التي يلتزم الم�سترك ب�سدادها مقابل التزويد بالكهرباء اأو التو�سيل باإحدى �سبكات التوزيع اأو النقل،   التعرفة المعتمدة 

وتحدد هذه التعرفة على النحو المن�سو�ص عليه في المادة رقم )9( من قانون القطاع  

ما يتقا�ساه المرخ�ص له بالتزويد مقابل التزويد وذلك في حالة عدم وجود تعرفة معتمدة،   التعرفة المنعك�سة 

وتح�سب تلك التعرفة عن كل �سنة ميالدية وفقًا لالأ�س�ص والقواعد التي تحددها الهيئة. عن التكلفة 

ويق�سد به �سيا�سة توظيف المواطنين العمانيين والتي ت�سدرها حكومة �سلطنة عمان من حين لآخر التعمين 

ال�سبكات المرتبطة لل�سركة العمانية لنقل الكهرباء و�سركات م�سقط ومجان ومزون ال�سبكة الرئي�سة المرتبطة 

ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء �ص.م.ع.م ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء 

مياه التحلية في �سلطنة عمان المرتبطة مع اأو القائمة مع قطاع الكهرباء الخا�سعة للتنظيم المياه المرتبطة  

الهيئة  هيئة تنظيم الكهرباء - عمان، وهي الهيئة التي تم اإن�ساوؤها بموجب المادة رقم )19( من قانون القطاع.

التعرفات التي تتقا�سها ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة والمياه و�سركة كهرباء المناطق الريفية على تزويد  تعرفة التزويد بالجملة 

الكهرباء والمياه بالجملة حيث تقوم الهيئة بح�ساب واإعتماد هذه التعرفات كل �سنة.  

ريال عماني ر.ع. 

�سركة كهرباء المناطق الريفية �ص.م.ع.م �سركة المناطق الريفية 

�سركة ظفار للطاقة �ص.م.ع.ع  �سركة ظفار 

�سركة كهرباء مجان �ص.م.ع.م �سركة مجان 

�سركة كهرباء مزون �ص.م.ع.م �سركة مزون 

�سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء �ص.م.ع.م �سركة م�سقط 

قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ال�سادر بموجب المر�سوم ال�سلطاني رقم   قانون القطاع 

 2004/78  

م�سروع �ساللة للمياه والطاقة الم�ستقل م�سروع �ساللة  
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كلمة رئي�س الهيئة  

واإزدحام  التحديات  من  بالعديد  اإت�سم  الذي   .2010 عام  عن  للهيئة  ال�سنوي  التقرير  اأقدم  اأن  ي�سرين 

العمل يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف ال�سلطنة غري اأن القطاع متكن من حتقيق زيادات كبرية يف 

الإنتاج واخلدمات اإ�ستجابًة للمتطلبات املتزايدة على الكهرباء واملياه وحتقيق مزيدا من التقدم لتح�سني 

الكفاءة يف عدة جمالت رئي�سية.  ويف ما يلي اإيجاز لبع�ص التطورات التي يغطيها تقريرنا لعام 2010. 

تعر�ص ال�ساحل ال�سرقي لل�سلطنة لإع�سار فيت بتاريخ 4 يونيو 2010 حيث ت�سبب يف عوا�سف بقوة الإع�سار وفي�سانات حمدودة. وحل�سن   .1

احلظ اأحدث الإع�سار اأثر حمدودًا على التزويد بالكهرباء. ففي 1 يونيو 2010 و�سلت ذروة الطلب على النظام لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة 

اإىل  اإىل 2،308 ميجاواط وعادت  اإنخف�ست بحلول اخلام�ص من يونيو  اأنها  اإل  للعام مبقدار 3،613 ميجاواط  اإىل ما يعترب نقطة عالية 

الو�سع الطبيعي ب�سكل ثابت بعد ذلك. وت�سيد الهيئة بالكيفية التي اإ�ستجاب بها املرخ�ص لهم للتقليل من اأثر الإع�سار لأقل حد ممكن على 

امل�سرتكني. كما ت�سيد الهيئة بالإجراءات الفورية التي اإتخذتها �سرطة عمان ال�سلطانية لنقل املواطنني بعيدًا عن مناطق اخلطر حيث نعتقد 

باأن هذه الإجراءات حدت من التداعيات ال�سلبية لالإع�سار على املواطنني واملقيمني. 

زاد عدد ح�سابات م�سرتكي الكهرباء يف ال�سلطنة بن�سبة 7،4% يف عام 2010 من 630،767 يف عام 2009 اإىل 677،668. ومنذ اإعادة الهيكلة   .2

يف عام 2005 اأ�ساف القطاع 147،417 ح�ساب م�سرتك كهرباء جديد، اأي زيادة بن�سبة %28. 

بلغ اإجمايل التزويد بالكهرباء يف عام 2010  16،1 ترياواط/�ساعة اأي زيادة بن�سبة 11،4% اأعلى عما كان عليه يف عام 2009. فمنذ عام   .3

2005 اإرتفع اإجمايل التزويد بالكهرباء اإىل امل�سرتكني مبقدار 6،6 ترياواط/�ساعة، اأي زيادة بن�سبة 70% معدل منو �سنوي بحوايل %14. 

وحتديدًا كان هناك منوًا قويًا يف عام 2010 يف الطلب على الكهرباء من امل�سرتكني بالقطاعني التجاري وال�سناعي. 

ت�ستمر كثافة الكهرباء )ميجاواط/�ساعة للح�ساب( يف الزيادة ويف عام 2010 بلغت 23،8 ميجاواط/�ساعة، اأي اأعلى بن�سبة 3،7% عما   .4

كانت عليه يف عام 2009 واأعلى بن�سبة 32،6% عما كانت عليه يف عام 2005. 

بلغ اإجمايل توليد الكهرباء يف عام 2010  19،8 ترياواط/�ساعة بزيادة بن�سبة 7،4% اأعلى عما كان عليه يف عام 2009.   زاد اإجمايل اإنتاج   .5

املياه املرتبطة بحوايل 23% حيث بلغت 139،1 مليون مرت مكعب بعد بدء الإنتاج الكامل للمياه املرتبطة مب�سروع اأ�ص اأم اأن بركاء للمياه 

والطاقة امل�ستقل، واإنخف�ص اإ�ستهالك الغاز النوعي للمحطات املو�سولة بال�سبكة الرئي�سة املرتبطة اإىل 325 مرت مكعب قيا�سي/ميجاواط/

�ساعة يف عام 2010 من 329 مرت مكعب قيا�سي/ميجاواط/�ساعة يف عام 2009. 

كان اإجمايل التوظيف )املبا�سر وغري املبا�سر( لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به اأقل بن�سبة 1% يف عام 2010 عما كان عليه يف عام 2009   .6

عما يعك�ص زيادة يف التوظيف املبا�سر )من 1965 اإىل 2097( واإنخفا�سًا بن�سبة 4% يف التوظيف غري املبا�سر ) من 4،529 اإىل 4،328(. 

كان اإجمايل التوظيف يف عام 2010 اأعلى بن�سبة 26% عما كان عليه يف عام 2005 بن�سبة تعمني تبلغ %61.

7.  وي�سرين الإعالن عن حتقيق اإنخفا�ص ملحوظ  يف الفواقد )الفنية وغري الفنية( و التي اإنخف�ست من ن�سبة  19 % من اإجمايل وحدات 

الطاقة الكهربائية التي تدخل اإىل ال�سبكات الكهربائية يف عام 2009 اإىل 16 % يف عام 2010.  فقد اإنخف�ص فاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة 

من 19،1 % اإىل 16،2 %،  اأما �سركة كهرباء املناطق الريفية فقد اإنخف�ص من 10 % اىل 9 % ، واأخريا اإنخف�ص فاقد  �سبكة �ساللة للطاقة 

من 19،2 % اإىل 15،9 % . وت�سري البيانات لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة فقط اإىل اأن قيمة احلد من الفاقد يف 2010 تقدر بحوايل 5 ماليني 

ريال عماين.  وتبلغ القيمة الرتاكمية لتخفي�سات فاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة منذ عام 2004  ما يقارب  12 مليون ريال عماين وذلك 

باإ�ستخدام معدل خ�سم قدره 6 %. اإن هذه الأرقام ل تاأخذ يف الإعتبار التوفري املحتمل من الإ�ستثمارات الإ�سافية  يف البنية التحتية التي 

ت�سيف اىل العوائد  الإقت�سادية الناجتة عن  هذا التخفي�ص، واأبدت الهيئة اإرتياحها لالإجتاه التنازيل  وت�سارع وترية احلد من الفواقد و 

�ست�ستمر يف  حتفيز املرخ�ص لهم لتاأمني مزيدًا من التح�سينات يف هذا املجال.

اأ�سدرت الهيئة 54 قرار ف�سل يف �سكاوى امل�سرتكني يف عام 2010 )10 قرارات مت الف�سل فيها يف دي�سمرب 2009( ، 59% منها ل�سالح   .8

امل�سرتكني و 41% منها ل�سالح املرخ�ص لهم.
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يف عام 2010 كان القطاع م�سغوًل بتاأمني توفري �سعة متعاقد عليها كافية لتلبية الطلبات امل�ستقبلية. فعلى �سبيل املثال اإ�ستمر بناء م�سروع   .9

�ستوفر   2013 عام  بالكامل يف  ت�سغيلها  عند  والتي  الثالث  امل�ستقل  والطاقة  للمياه  بركاء  وم�سروع  الثاين  امل�ستقل  والطاقة  للمياه  �سحار 

اإ�ستمر العمل يف م�سروع �ساللة للمياه والطاقة  اإجمايل قدره 1،500 ميجاواط من ال�سعة املتعاقد عليها لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة. كما 

امل�ستقل الأول يف عام 2010 والذي عند ت�سغيله بالكامل �سيوفر 445 ميجاواط و15 مليون جالون يف اليوم ملنطقة �ساللة. د�سنت �سركة 

كهرباء املناطق الريفية 26 ميجاواط من �سعة التوليد بالديزل مبحطة اإنتاج جديدة يف الدقم.

10.  اإ�ستفاد قطاع الكهرباء من 168 مليون ريال عماين من الدعم املقدم من وزارة املالية يف عام 2010: 111،8 مليون ريال عماين من الدعم 

املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة، 19،7 مليون ريال عماين ل�سركة كهرباء املناطق الريفية و 25،2 مليون ريال عماين من الدعم املايل ل�سبكة 

كهرباء �ساللة.

11.  اإعتمد املرخ�ص لهم يف قطاع الكهرباء 259 م�سروع مرتبط بالنقل والتوزيع يف عام 2010 بقيمة اإجمالية تبلغ 217 مليون ريال عماين حيث 

�ستدعم هذه امل�ساريع توفري خدمات الكهرباء يف جميع مناطق ال�سلطنة.   

اأ�سدرت الهيئة اأول خطوط توجيهية حما�سبية تنظيمية يف عام 2010 تطلب من مرخ�سني لهما اإعداد ح�سابات تنظيمية بالإ�سافة اإىل   .12

املطبقة  املحا�سبية  للمعايري  تف�سريات خمتلفة  الهيئة على  التوجيهية كرد من  بهما. جاءت هذه اخلطوط  القانونية اخلا�سة  احل�سابات 

من خمتلف املدققني وحتديدًا فيما يتعلق مبعيار اللجنة الدولية لتف�سري التقارير املالية رقم 4 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 17. مت توفري 

احل�سابات التنظيمية اإىل الهيئة العامة ل�سوق املايل على اأمل اأن ت�ساعد يف القرارات املتعلقة بتوزيعات الأرباح اإىل امل�ساهمني العمانيني 

اأن  �سرورها من  الهيئة عن  وتعربرّ  املال.  ل�سوق  العامة  الهيئة  ل�سلطة  بالكامل  الأمر خا�سع  وهذا  العام،  الأويل  الطرح  �ساركوا يف  الذين 

احل�سابات التنظيمية اأثبتت باأنها مفيدة يف هذا اخل�سو�ص حيث �ساعدت يف املحافظة على ال�سفافية املالية ملعامالت قطاع الكهرباء واملياه 

املرتبطة به.

يقع على عاتق الهيئة واجب �سمان اأن تكاليف تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به غري مفرطة ول تفر�ص اأعباءًا غري �سرورية على   .13

امل�سرتكني اأو املرخ�ص لهم. كانت نفقاتنا لعام 2010 تعادل 2،5 ريال عماين لكل ح�ساب م�سرتك، اأي اأقل من ُع�سر بي�سة لكل كيلواط/

�ساعة مزود وحوايل 0،2% من اإجمايل عائد قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به، وهي مقايي�ص نعتقد باأنه مر�سية مقارنًة باملعايري العاملية 

للتكاليف التنظيمية. اأما من ناحية التطوير املهني:

يف عام 2010 اأكمل ح�سن بن حممد تقي، مدير ال�سوؤون القت�سادية واملالية بالهيئة ماج�ستري التنظيم الإقت�سادي واملناف�سة بجامعة �سيتي   .14

يف لندن حيث جنح بامتياز عما يعد نتيجة ممتازة، ونتقدم اإىل الفا�سل ح�سن باأحر التهاين على هذا الإجناز. كما بداأ عبدالوهاب الهنائي 

من الدائرة القانونية برنامج ماج�ستري القانون ملدة �سنة واحدة بكلية كينغز بلندن، واأكمل اإبراهيم احلارثي، نائب املدير الفني )بالوكالة( 

اإنتداب ملدة ثالثة اأ�سهر مع م�سغل اأنظمة نقل اإيطايل )�سركة ترينا اإ�ص بي اإيه( يف روما. وتوؤكد هذه التطورات اإلتزام الهيئة بالتطوير 

املهني ملوظفيها العمانيني.

املزيد من تفا�سيل هذه التطورات وتطورات قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به الأخرى مو�سحة يف هذا التقرير ال�سنوي ال�ساد�ص للهيئة.  

ونيابًة عن اأع�ساء وموظفي الهيئة ي�سرين اأن اأعربرّ عن خال�ص ال�سكر وبالغ التقدير حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد   

املتوا�سل  الدعم  املوقرة على  واإىل حكومة جاللته  وقيادته احلكيمة  ال�سديدة  وتوجيهاته  الثاقبة  املعظم، حفظه اهلل ورعاه، على نظرته 

للقطاع. 

 

الدكتور �صالح بن حممد العلوي

رئي�ص هيئة تنظيم الكهرباء، عمان



�صفحة 8

ن�ساط واإح�سائيات قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به 

ح�صابات امل�صرتكني: 2009 و2010 

زاد عدد ح�سابات م�سرتكي الكهرباء امل�سجلة يف ال�سلطنة من 630،767 يف عام 2009 اإىل 677،668 يف عام 2010 وميثل ذلك زيادة بن�سبة %7،4 

بعد زيادة بن�سبة 5،6% يف عام 2009. زاد عدد ح�سابات م�سرتكي الكهرباء يف ال�سلطنة من عام 2005 اإىل 2010 مبقدار 147،417، اأي زيادة بن�سبة 

27،8% مبعدل منو �سنوي متو�سط قدره %6،3. 

زادت ح�سابات امل�سرتكني بال�سبكة الرئي�سة املرتبطة بن�سبة 7،5% يف عام 2010 )5،5%  يف عام 2009(، وزادت ح�سابات م�سرتكي �سركة املناطق

الريفية بن�سبة 7% )7،4% يف عام 2009( وح�سابات �سبكة كهرباء �ساللة بن�سبة 7.2% )6،2% يف عام 2009(. يقدم ال�سكل )1( واجلدول )1( من

امللحق )ج( مزيد من التفا�سيل عن ح�سابات امل�سرتكني. 

ال�صكل )1(: ح�صابات امل�صرتكني امل�صجلة ح�صب ال�صركات – 2009 و 2010

مثلت ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة 89% من اإجمايل الزيادة يف احل�سابات )86% يف عام 2009(، و�سركة املناطق الريفية 3% )4% يف عام 2009( 

و�سركة ظفار 8،4% )10% يف عام 2009(. و�سكلرّت �سركة م�سقط و�سركة جمان و�سركة مزون ما ن�سبته 32% و 25% و 43% على التوايل من الزيادة 

يف ح�سابات امل�سرتكني بال�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2010. 

ل القطاع التجاري ن�سبة 23% من الزيادة. �سكلت ح�سابات القطاع ال�سكني بن�سبة 73% من الزيادة البالغ قدرها 46،901 يف اإجمايل احل�سابات و�سكرّ

لت ح�سابات القطاع احلكومي حوايل 4% من جميع احل�سابات اجلديدة يف عام 2010.  هذا وقد �سكرّ



�صفحة 9

التزويد بالكهرباء: 2009 و 2010  

يف عام 2010 بلغ اإجمايل التزويد بالكهرباء يف ال�سلطنة 16،1 ترياواط/�ساعة اأي زيادة بن�سبة 11،4% على ن�سبة 14،5 ترياواط/�ساعة املزودة يف

جمان و�سركة  م�سقط  �سركة  قبل  من  التزويد  يف  منوًا  يعك�ص  مما   2010 عام  يف   %11،1 بن�سبة  الرئي�سة  ال�سبكة  من  التزويد  زاد   .2009 عام 

و�سركة مزون بن�سبة 7،7%، 20،4% و 9% على التوايل. زاد التزويد يف عام 2010 من �سركة املناطق الريفية بن�سبة 14،2% اأعلى مما كان عليه يف

من ال�سلطنة  يف  امل�سرتكني  اإىل  بالكهرباء  التزويد  اإجمايل  زاد   .%14 بن�سبة  اأعلى  �ساللة  كهرباء  �سبكة  من  التزويد  اأ�سبح  بينما   2009 عام 

 .%14 بحوايل  �سنوي  متو�سط  منو  مبعدل   %70 بن�سبة  زيادة  ُيعد  مما  ترياواط/�ساعة   6،6 مبقدار   2010 اإىل   2005 عام 

يقدم ال�سكل )2( واجلدول )2( من امللحق )ج( مزيدًا من التفا�سيل عن التزويد بالكهرباء. 

ال�صكل )2(: تزويد الكهرباء ح�صب ال�صركات – 2009 و 2010

زيادة النمو يف التزويد من �سركة جمان يعك�ص زيادة الطلب على الكهرباء من قبل م�سرتكي القطاع التجاري والقطاع ال�سناعي يف منطقة �سحار:

يف عام 2010 اإرتفع  التزويد اإىل م�سرتكي القطاع ال�سناعي بن�سبة 65% عما كان عليه يف عام 2009 ومل�سرتكي القطاع التجاري بن�سبة 25%. مثرّل

 .2009 عام  يف   %34 بن�سبة  مقارنة   ،2010 عام  يف  جمان  ل�سركة  التزويد  اإجمايل  من   %40 وال�سناعي  التجاري  القطاعني  من  امل�سرتكون 

ل امل�سرتكون من القطاع يقدم ال�سكل )3( تزويد الكهرباء ح�سب فئة التعرفة لكل �سبكة من �سبكات �سوق الثالث يف عامي 2009 و 2010. بينما �سكرّ

ال�سكني 52% من اإجمايل التزويد لعام 2010: 54% ن�سبة التزويد من ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة ، 50% من �سركة املناطق الريفية و 38% ن�سبة التزويد

اأعلى من التجاري والقطاع ال�سناعي منوًا قويًا يف الطلب على الكهرباء وح�س�ص  ل امل�سرتكون من القطاع  من �سبكة كهرباء �ساللة، فقد �سجرّ

ل امل�سرتكون بالقطاع التجاري والقطاع ال�سناعي 31% من اإجمايل التزويد يف عام 2010 مقارنًة بن�سبة 23% يف عام 2005.  اإجمايل التزويد. �سكرّ

مثرّل التزويد اإىل ح�سابات القطاع العام )من�ساآت احلكومة ووزارة الدفاع( 15،6% من اإجمايل التزويد يف عام 2010 م�ستمرا يف الإجتاه التنازيل

املالحظ يف التقارير ال�سابقة )19،1% يف عام 2006 و 17،3% يف عام 2007 و 16،4% يف عام 2008 و 15،9% يف عام 2009( ويعزى هذا الإنخفا�ص

اإىل اإرتفاع النمو يف التزويد اإىل امل�سرتكني يف القطاع اخلا�ص.
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�صفحة 11

تزويد الكهرباء لكل ح�صاب: 2009 و 2010

من   %3،7 بن�سبة  الكثافة  متو�سط  زاد  للح�ساب(.  بامليجاواط/�ساعة  )مقا�سة  الكهرباء  كثافة  يف   2010 عام  يف  اإ�سافية  زيادات  هناك  كانت 

23 ميجاواط/�ساعة يف عام 2009 اإىل 23،8 ميجاواط/�ساعة يف عام 2010. يرجى الرجوع اإىل ال�سكل )4( واجلدول )3( من امللحق )ج( ملزيد

اأنحاء الكهرباء يف كل  كثافة  زيادة عامة يف  يوؤكد  واملناطق مما  ال�سوق  التعرفة وقطاعات  فئات  الكهرباء يف معظم  كثافة  التفا�سيل. زادت  من 

ال�سلطنة.

ال�صكل )4(: ميجاواط/�صاعة املزود لكل ح�صاب م�صّجل – 2009 و 2010

الزيادة يف كثافة الكهرباء بن�سبة 11،6% ل�سركة جمان تعك�ص النمو القوي يف التزويد لكبار امل�سرتكني من القطاع ال�سناعي والقطاع التجاري يف

عام 2010.

منذ عام 2005 زاد متو�سط الكثافة لكل ح�ساب مبقدار 5،9 ميجاواط/�ساعة من 17،9 ميجاواط �ساعة اإىل 23،8 ميجاواط/�ساعة، اأي زيادة بن�سبة 

32،6%. ل تعترب الهيئة زيادة الكثافة بهذا احلجم على اأنها م�ستدامة وتنظر يف ما ميكن وما يجب القيام به لتحفيز تر�سيد اإ�ستهالك امل�سرتكني.

و�ستقدم الهيئة بيانات اإىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه لدعم اإدخال �سيا�سات لتعزيز تر�سيد الطاقة. 

اإنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة به – 2009 و 2010 

يف عام 2010 بلغ الإجمايل الكلي لتوليد الكهرباء 19،8 ترياواط/�ساعة، بزيادة بن�سبة 7،4% اأعلى مما كان عليه يف عام 2009. كان �سايف التوليد

)مبا يف ذلك م�سرتيات ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه و�سركة املناطق الريفية( مبقدار 19،2 ترياواط/�ساعة اأعلى بن�سبة 7،5% مما كان

عليه يف عام 2009. 

زاد الإجمايل الكلي لإنتاج املياه املرتبطة يف عام 2010 بحوايل 23% لي�سل اإىل 139،1 مليون مرت مكعب بينما زاد �سايف اإنتاج املياه املرتبطة بن�سبة

14،4% لي�سل اإىل 130،2 مليون مرت مكعب. تعك�ص هذه الزيادات يف اإنتاج املياه املرتبطة بدء الإنتاج الكامل للمياه املرتبطة مب�سروع اأ�ص اأم اأن 

بركاء امل�ستقل للمياه والطاقة. 

 



�صفحة 12

2010، واإرتفع توليد ال�سبكات الريفية بن�سبة 12،3% وزاد توليد �سبكة كهرباء زاد اإجمايل توليد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة بن�سبة 7،2% يف عام 

�ساللة بن�سبة %9. 

اإرتفع اإجمايل اإنتاج املياه املرتبطة لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة بن�سبة 23% لعام 2010 اأعلى عما كان عليه يف عام 2009 ب�سبب م�ساهمة املياه املنتجة

عما  %5 بن�سبة  اأعلى  الريفية  املناطق  ل�سركة  املرتبطة  املياه  اإنتاج  اإجمايل  �سار   2010 عام  ويف  بركاء.  امل�ستقل  والطاقة  املياه  م�سروع  يف 

كان عليه يف عام 2009.  

 .2010 عام  يف  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  اإنتاج  و�سايف  اإجمايل  عن  التفا�سيل  من  مزيدًا  )ج(  امللحق  من   )6( واجلدول   )5( ال�سكل  يقدم 

ال�صكل )5(: اإنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة به ح�صب ال�صبكات – 2009 و 2010 

اإ�صتهالك الغاز: 2010

اإ�ستهلكت حمطات الكهرباء واملياه املرتبطة 6،284 مرت مكعب قيا�سي من الغاز يف عام 2010، بزيادة 6% من الإ�ستهالك يف عام 2009 مما يعك�ص 

التوايل. على   %23 و   %7،2 بن�سبة  بالغاز  تعمل  التي  املحطات  من  املرتبطة  واملياه  للكهرباء  الإجمايل  الإنتاج  يف  زيادات 

ت�ستمر كفاءة الغاز امل�ستخدم لإنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة يف التح�سن: اإنخف�ص اإ�ستهالك الغاز النوعي للمحطات املو�سولة بال�سبكة الرئي�سة من

439 مرت مكعب قيا�سي/ميجاواط/�ساعة يف عام 1995 اإىل 329 مرت مكعب قيا�سي/ميجاواط/�ساعة يف عام 2009، واإنخف�ص اأكرث يف عام 2010 

اإىل 325 مرت مكعب قيا�سي/ميجاواط/�ساعة. 

يقدم ال�سكل )6( تفا�سيل اإ�ستهالك الغاز مبحطات الإنتاج الرئي�سية يف عامي 2009 و 2010. 
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ال�صكل )6(: اإ�صتهالك الغاز مبحطات الإنتاج الرئي�صية: 2009 و 2010 

تتوقع الهيئة حت�سن كفاءة اإ�ستخدام الغاز ب�سكل اأكرب بعد ت�سغيل م�سروع �ساللة يف عام 2011 وم�سروعي الطاقة امل�ستقلني يف بركاء و�سحار يف عام

2012 حيث �ستعمل املحطات على اإ�ستخدام تقنية الدائرة املدجمة ذات الكفاءة يف اإ�ستخدام الوقود. 

ن�صاط قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ح�صب املناطق – 2010 

يقدم ال�سكل )7( تفا�سيل ن�ساط توزيع قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به باملناطق يف عام 2010. 

كما يف ال�سنوات ال�سابقة فقد �سكلرّت حمافظة م�سقط ح�سة كبرية من ن�ساط قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به لل�سلطنة يف 2010: 30% و 35% من

اإجمايل اإنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة على التوايل، و 39% من اإجمايل التزويد بالكهرباء و 30% من احل�سابات امل�سجلة. اإل اأن ح�س�ص حمافظة

املثال �سبيل  فعلى  الأخرى.  املناطق  يف  الن�ساط  زيادة  يعك�ص  مما   2009 يف  عليه  كانت  مما   2010 يف  اأقل  كانت  القطاع  اأن�سطة  من  م�سقط 

فاإن اإجمايل اإنتاج الكهرباء يف جنوب الباطنة كان اأعلى بن�سبة 33% مما كان عليه يف عام 2009، واإجمايل اإنتاج املياه املرتبطة اأعلى بن�سبة %114 

اأعلى ظفار  وحمافظة  الداخلية  املنطقة  يف  الكهرباء  توليد  و�سار  اأن.  اأم  اأ�ص  بركاء  امل�ستقل  والطاقة  املياه  م�سروع  يف  املياه  اإنتاج  بدء  بعد 

بن�سبة 26% و 10% على التوايل.

اإلتزام �سيا�سة احلكومة بتعزيز التنمية الإقت�سادية يف كافة مناطق تعك�ص الزيادة يف ن�ساط قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة يف خمتلف املناطق 

ال�سلطنة. تقع على قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به م�سئولية �سمان توفر الكهرباء لتعزيز ودعم هذه ال�سيا�سة.
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�صفحة 15

فاقد ال�صبكة 

ل الفاقد الفني وغري الفني ن�سبة 16% من اإجمايل الوحدات الداخلة اإىل �سبكات الكهرباء يف ال�سلطنة يف عام 2010 مما يعترب حت�سنًا وا�سحًا �سكرّ

مقارنة بن�سبة 19% من الفاقد امل�سجلة يف عام 2009. حققت جميع �سبكات �سوق الثالث اإنخفا�سًا يف الفاقد يف عام 2010: اإنخف�ص فاقد ال�سبكة

الرئي�سة املرتبطة اإىل 16،2% من ن�سبة 19،1% يف عام 2009، واإنخف�ص فاقد �سركة املناطق الريفية اإىل 9% من ن�سبة 10% يف عام 2009، بينما

اإنخف�ص الفاقد من �سبكة كهرباء �ساللة اإىل 15،9% يف عام 2010 من 19،2% يف عام 2009.

تعترب الهيئة اإجمايل فاقد ال�سبكة كموؤ�سر اأداء للكفاءة بالإجتاه التنازيل واملت�سارع لإنخفا�ص الفاقد. يو�سح ال�سكل )8( الإنخفا�ص ال�سنوي يف فاقد

ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة منذ عام 2005 وهدف الهيئة للفاقد لعام 2011 الذي نتوقع من املرخ�ص لهم حتقيقه. 

2011 لعام  الفاقد  وهدف   ،2010 اإىل   1997 من  املرتبطة  الرئي�صة  لل�صبكة  الفني(  وغري  )الفني  الفاقد   :)8( ال�صكل 

امل�سدر: بيانات قبل اإعادة الهيكلة من تقارير وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه، بيانات بعد اإعادة الهيكلة من الهيئة

بني عامي 1997 و 2004 )قبل اإعادة الهيكلة( زاد الفاقد املعادل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة ب�سكل ثابت من 17،4% اإىل 24،6%. وعلى مدى نف�ص

الفرتة كانت هناك زيادة بن�سبة 70% يف �سراء الطاقة)�سايف امليجاواط/�ساعة الداخلة لل�سبكات( والتزويد اإىل امل�سرتكني بن�سبة 55%. فاإذا كان

اإجتاه الزيادة يف فاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة بني 1997 و 2004 اإ�ستمر حتى عام 2010 فكان فاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام 2010 �سيبلغ

ال�سبكة فاقد  اإنخف�ص   2010 و   2004 عامي  بني   .2010 عام  يف  املرتبطة  الرئي�سة  لل�سبكة  الفعلي  الفاقد  من   %14 بحوايل  اأكرث  اأي   %30

الرئي�سة املرتبطة من 24،6% اإىل 16،2% وميثل ذلك اإنخفا�سًا بن�سبة 29% يف معدل الفاقد، بينما زاد �سراء الطاقة بن�سبة 63% وزاد التزويد اإىل 

الكهرباء.  قطاع  هيكلة  اإعادة  وبعد  قبل  لالأداء  املقايي�ص  هذه   )9( ال�سكل  يلخ�ص  الفرتة.  نف�ص  مدى  على   %81 بن�سبة  امل�سرتكني 
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ال�صكل )9(: التغري يف م�صرتيات ال�صبكة الرئي�صة املرتبطة ومعدل التزويد والفاقد قبل وبعد اإعادة الهيكلة 

     امل�سدر: بيانات قبل اإعادة الهيكلة من تقارير وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه، بيانات بعد اإعادة الهيكلة من الهيئة

تعترب الهيئة التقدم الكبري الذي حتقق يف خف�ص الفاقد نتيجة مبا�سرة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء. بالإ�سافة اىل حت�سن الكفاءة، فاإن اإنخفا�ص

الهام�ص من العائد  اأن  اإفرتا�سًا  والالحقة.  ال�سابقة  لالأعوام  التكاليف  التوفري يف  قيمة  بالإهتمام من حيث  اإقت�ساديا جديرا  ُيعد عائدا  الفاقد 

اإنخفا�ص الفاقد هي 10ر.ع. لكل ميجاواط/�ساعة، فاإن الإنخفا�ص يف فاقد ال�سبكة الرئي�سة من 19،1% يف 2009 اإىل 16،2% يف 2010 �سيعود بعوائد

اأن حني  يف  ر.ع.،  مليون   12 من  يقارب  ما  اي   2004 عام  منذ  الفاقد  لإنخفا�ص  الإجمالية  القيمة  وهي  ر.ع.  ماليني   5 نحو  قدرها 

القيمة احلالية لإنخفا�ص الفاقد يف عام 2010 تبلغ نحو 81 مليون ر.ع.، عند اإ�ستعمال معدل خ�سم بن�سبة 6%. هذه الأرقام ل تاأخذ يف الإعتبار

كبري. ب�سكل  امل�ستقبل  يف  الفاقد  اإنخفا�ص  عوائد  قيمة  زيادة  باإمكانها  توفريات  وهي  امل�ستقبلية،  التحتية  البنية  اإ�ستثمارات  يف  املحتمل  التوفري 

حددت الهيئة ن�سبة 14% كهدف متو�سط لفاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2011 كما هو مو�سح يف ال�سكل )8(. منذ عام 2009 فاإن اآلية التحكم

يف الأ�سعار اجلديدة ل�سركة م�سقط و�سركة جمان و�سركة مزون قد عززت احلوافز لتقليل الفاقد لأن املرخ�ص لهم لن يح�سلوا على دعم مايل عن

فاقد فعلي اأعلى من املعايري املتفق عليها. للمرخ�ص لهم حافز وا�سح وقوي لتقليل الفاقد حيث اأنهم يحتفظون بالعوائد املالية من تخفي�ص الفاقد 

الفعلي باأكرث من املبالغ املعيارية ولكنهم يخ�سعون لغرامة يف حالة ف�سلهم يف الوفاء باملعايري. 

و�سعت الهيئة هدفًا طويل املدى لفاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة يرتاوح من 7% اإىل 9% وهي تعمل على �سبط اأهداف جديدة للفاقد من خالل اآلية 

التحكم يف الأ�سعار لكل من �سركة م�سقط وجمان ومزون التي �ستبداأ يف 1 يناير 2012.
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ذروة الطلب على النظام: ال�صبكة الرئي�صة املرتبطة و�صبكة كهرباء �صاللة  يف 2009 و 2010

يو�سح ال�سكل )10( ذروة الطلب ال�سهرية على ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عامي 2009 و 2010. 

ال�صكل )10(: ذروة الطلب على ال�صبكة الرئي�صة املرتبطة – 2009 و 2010

 يو�سح ال�سكل )11( ذروة الطلب ال�سهرية على �سبكة كهرباء �ساللة يف عام 2009 و 2010.

ال�صكل )11(: ذروة الطلب على �صبكة كهرباء �صاللة – 2009 و 2010

. .
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ال�صعة اجلديدة يف عام 2010   

بينما مل يتم تد�سني �سعة جديدة متعاقد عليها يف عام 2010 اإل اأنه مت اإحراز تقدم كبري ل�سمان توفر �سعة جديدة متعاقد عليها لتلبية الطلبات امل�ستقبلية. 

بالن�سبة لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة اإ�ستمر بناء م�سروع �سحار للمياه والطاقة امل�ستقل 2 وم�سروع اأ�ص اأم اأن بركاء للمياه والطاقة امل�ستقل 3   .1

املخطط ت�سغيلها على مراحل يف عام 2012 و 2013 والتي عند ت�سغيلها بالكامل �ستوفر اإجمايل قدره 1،500 ميجاواط من ال�سعة املتعاقد 

عليها لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة. خالل عام 2010 طرحت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه مناف�سة مل�سروع طاقة م�ستقل جديد يف 

�سور والذي �سيوفر 400 ميجاواط من ال�سعة يف عام 2013 ولغاية 2،000 ميجاواط يف عام 2014 عند ت�سغيله بالكامل.

اإ�ستمر العمل يف م�سروع �ساللة للمياه والطاقة امل�ستقل الأول يف عام 2010 والذي عند ت�سغيله بالكامل �سيوفر 445 ميجاواط من �سعة   .2

التوليد و15 مليون جالون يف اليوم من مياه التحلية. وبحلول عام 2012 �ست�سل ال�سعة املتعاقد عليها ل�سبكة كهرباء �ساللة 701 ميجاواط 

مع احتمال توفر 100 ميجاواط اإ�سافية من الرابط الكهربائي ل�سركة تنمية نفط عمان.

ملزيد من التفا�سيل عن توقعات الطلب لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة و�سبكة كهرباء �ساللة وال�سعات املتعاقد عليها يرجى الرجوع اإىل بيان   

التنبوؤ مبقدار الطلب ل�سبع �سنوات لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه )الإ�سدار اخلام�ص( والذي يتوفر على املوقع الإلكرتوين التايل: 

www.omanpwp.co.om

�سعة جديدة  26 ميجاواط/�ساعة من  د�سنت   2010 وفـي عام  الريفيـة  املناطــق  فـي  اأعمالها  تو�سيـع  فـي  الريفية  املناطق  �سركة  ت�ستمــر   .3

بالديزل يف املرحلة الأوىل من حمطة الإنتاج اجلديدة يف الدقم.

ملكية قطاع الكهرباء واملياه 2010   

يف عام 2010 رفعت �سركة الكهرباء القاب�سة �ص.م.ع.م ح�ستها يف �سركة ظفار للطاقة �ص.م.ع.ع اإىل 98،1% مما جعل 1،9% من اأ�سهم �سركة ظفار

تتداول يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية. ت�ساعد احل�سة الزائدة ل�سركة الكهرباء القاب�سة يف عملية اإعادة الهيكلة لإتفاقية اإمتياز �ساللة. اإعتبارًا

من 2012 تتوقع الهيئة تنظيم �سوق الكهرباء يف �ساللة مع هيكل ال�سوق يف املناطق الأخرى لل�سلطنة. 

ال�صكل )12(: ملكية قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به – 2010

هيكل ملكية قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به بنهاية عام 2010 كما هو مو�سح يف ال�سكل )12(.
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امل�صاريع املعتمدة والإنفاق الراأ�صمايل: 2010  

لقد اإعتمد م�سغلو ال�سبكات املرخ�ص لهم )ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء و�سركة م�سقط و�سركة جمان و�سركة مزون و�سركة املناطق الريفية(

259 م�سروعًا يف عام 2010 بقيمة اإجمالية تبلغ 216،6 مليون ريال عماين. يقدم ال�سكل )13( تفا�سيل هذه امل�ساريع ح�سب املرخ�ص لهم واملناطق

والقيرّم. 

ال�صكل )13(: املوافقات على امل�صاريع ح�صب املرخ�ص لهم يف عام 2010

متثل ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء 68% من امل�ساريع املعتمدة ح�سب القيمة وهي اأعلى ح�سة بني جميع املرخ�ص لهم مما يعك�ص اإ�ستثمار كبري يف 

تو�سيع �سبكات النقل والتدعيم املطلوبة لربط حمطات الإنتاج اجلديدة. �سكلرّت كل من �سركة م�سقط و�سركة جمان )9%( من امل�ساريع من حيث

القيمة بينما �سكلرّت �سركة مزون )8،4%( و�سركة املناطق الريفية )%5،5(.

27% من اإجمايل امل�ساريع من حيث الإ�ستثمار يف املناطق فاإن الإ�ستثمار البالغ قدره 58،8 مليون ريال عماين يف منطقة م�سقط ميثل ما ن�سبته 

املعتمدة ح�سب القيمة. 

�سوف ت�ستفيد كافة املناطق من اإ�ستثمارات قطاع الكهرباء املعتمدة من قبل املرخ�ص لهم يف عام2010 وذلك متا�سيا مع املجال وا�سع الإنت�سار

لالأن�سطة املرتبطة بالكهرباء يف كل اأنحاء ال�سلطنة.



�صفحة 20

التوظيف والتعمني: 2009 و 2010  

تتوىل الهيئة اإجراء م�سح �سنوي للتوظيف والتعمني يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به. يقدم هذا الق�سم معلومات من م�سح عام 2010 ب�ساأن

عمانيني )مواطنني  واجلن�سيات  واملناطق  للتنظيم  اخلا�سع  والن�ساط  والدرجات  ال�سركات  ح�سب  )املقاولني(  املبا�سر  وغري  املبا�سر  التوظيف 

واأجانب(. 

زاد اإجمايل التوظيف )املبا�سر وغري املبا�سر( من 5،101 يف عام 2005 اإىل 6،425 يف عام 2010، اأي زيادة بن�سبة 26%. كان التوظيف املبا�سر يف

2010 من 4،529 يف عام  اإنخف�ص التوظيف غري املبا�سر يف عام  2009 بينما  7% مما كان عليه يف عام  اأعلى بن�سبة  2010 مبقدار 2،097  عام 

2009 اإىل 4،328. يرجى مراجعة ال�سكل )14(. 

ال�صكل )14(: اإجمايل التوظيف يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ح�صب النوع والعمل – 2009 و 2010 

امل�سدر: م�سح الهيئة للتوظيف لعام 2010.  

يو�سح ال�سكل )15( ح�سة التعمني يف التوظيف املبا�سر وغري املبا�سر يف عام 2010. 

ال�صكل )15(: التوظيف والتعمني يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به – 2010

امل�سدر: م�سح الهيئة للتوظيف لعام 2010.  
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ل املواطنون العمانيون ما ن�سبته 83% من اإجمايل التوظيف املبا�سر يف عام 2010)وهي نف�ص ن�سبة عام 2009(، و 51% من التوظيف غري املبا�سر �سكرّ

م�ساويًا لن�سبة التعمني بالقطاع البالغ قدرها 61%، اأي اأقل بثالث نقاط مئوية من ن�سبة التعمني البالغ قدرها 64% امل�سجلة يف عام 2009.

ُيلقي م�سح الهيئة ال�سنوي للتوظيف ال�سوء على التغيريات يف الرتكيبة الأ�سا�سية للتوظيف يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به. يرجى مراجعة 

ال�سكل )16(:

ل التوظيف غري املبا�سر 67%. كان هناك �سايف اإنخفا�ص يف ل التوظيف املبا�سر 33% من اإجمايل التوظيف بالقطاع يف عام 2010 بينما �سكرّ �سكرّ

اإجمايل التوظيف مبقدار 69 يف عام 2010. ُتعزى الزيادة بن�سبة 83% يف التوظيف املبا�سر اإىل املواطنني العمانيني. 

ال�صكل )16(: التوظيف والتعمني ح�صب الن�صاط – 2010

امل�سدر: م�سح الهيئة للتوظيف لعام 2010.  
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يف الأول من يونيو 2010 اأبلغ املركز امل�سرتك للتحذير من الأعا�سري عن طق�ص قا�ٍص يف املحيط الهندي قد اإ�ستد

 لي�سل اإىل الدرجة 1 من اإع�سار مداري )فيت(. ويف الثاين من يونيو اأ�سدرت الهيئة حتذيرا بحدوث طق�ص قا�ٍص لتنبيه

املرخ�ص لهم وتوقع اأمطار غزيرة ورياح عاتية على طول ال�ساحل ال�سرقي لل�سلطنة يف املنطقة ال�سرقية واملنطقة

الو�سطى وجزيرة م�سرية، ومن املحتمل اإمتداده اإىل م�سقط. ويف يوم اخلمي�ص الرابع من يونيو �سرب الإع�سار

فيت ال�ساحل ال�سرقي لل�سلطنة مع رياح بقوة اأعا�سري وفي�سانات حمدودة ، واأ�سدرت �سرطة عمان ال�سلطانية 

اإعالنات بالإخالء الطارئ مقدمًا اإىل �سكان م�سرية وراأ�ص احلد وقامت بنقل املواطنني بعيدًا من مناطق اخلطر

مما �ساعد يف تقليل الأثر الب�سري لالإع�سار لأقل حد. �سعف الإع�سار عند حتركه على طول �ساحل �سور قبل

تقريبًا. ال�ساعة  يف  ميل   125 ب�سرعة  ورياح  في�سانات  يف  ت�سبب  مما  م�سقط  العا�سمة  اإىل  و�سوله 

كان لالإع�سار اأثر حمدود على التزويد بالكهرباء: ففي الأول من يونيو 2010 و�سلت ذروة الطلب على النظام

يونيو من  اخلام�ص  ويف  ميجاواط،   3،613 مبقدار  للعام  عالية  نقطة  يعترب  ما  اإىل  املرتبطة  الرئي�سة  لل�سبكة 

الطبيعي الو�سع  اإىل  وعادت  ميجاواط   2،308 اإىل  املرتبطة  الرئي�سة  ال�سبكة  على  الطلب  ذروة  اإنخف�ست 

التي بالكيفية  الهيئة  وت�سيد  تاأثرًا.  الأكرث  مزون  و�سركة  م�سقط  �سركة  �سبكات  وكانت  ذلك.  بعد  ثابت  ب�سكل 

اإىل التزويد  اإنقطاع  للحد من  املتخذة  الإجراءات  بالإمتنان على  وت�سعر  لهم لالإع�سار  املرخ�ص  بها  اإ�ستجاب 

امل�سرتكني. 

2010 وبطلب من �سعادة رئي�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه اإجتمعت الهيئة و�سركات قطاع وبتاريخ 30 يونيو 

الكهرباء ملناق�سة اإ�ستجابة قطاع الكهرباء اإىل ثاين اإع�سار يواجهه يف ثالث �سنوات )بعد اإع�سار جونو يف عام

2007( ودرا�سة الإجراءات الإ�سافية التي يجب اإتخاذها لتح�سني مرونة �سبكات الكهرباء يف ال�سلطنة وقدرتها

على التكيرّف مع اأحوال الطق�ص القا�سية.

تفتي�ص من�صاآت الكهرباء 

يف مايو 2009 اأ�سدرت الهيئة اإنذارات مبوجب املادة )116( باإخطار املرخ�ص لهم يف جمال توزيع وتزويدالكهرباء

�ستتعر�ص وع�سوائي.  م�ستمر  ب�سكل  بها  املرتبطة  واملحطات  الفرعية  الكهرباء  حمطات  على  تفتي�ص  باإجراء 

اأي من�ساأة ُيكت�سف باأنها غري مقفلة اأو غري اآمنة يف راأي الهيئة املعقول لفر�ص غرامة بقيمة -/500 ر.ع. ففي عام

 2010قامت الهيئة باإجراء ت�سع اأعمال تفتي�ص واأ�سدرت غرامات باإجمايل 26،000 ر.ع والتي �ستعود عائداتها

لتمويل حملة الهيئة يف املدار�ص العمانية لتحذير التالميذ من اأخطار الكهرباء. 

�صركة الغربة للطاقة والتحلية – املرجل رقم 5 نوع بابكوك

5 نوع بابكوك  طبقًا  اأخطرت �سركة الغربة للطاقة والتحلية الهيئة باإكمال جتديد املرجل رقم   2010 يف يونيو 

ل�سروط الإنذار  ال�سادر مبوجب املادة )116( يف عام 2008 وطلبت من الهيئة اإلغاء الإنذار عن ذلك املرجل.

اإنتهاك ب�ساأن  الإنــذار  باإلغاء  الهيئة  قامت  الطلب  لتاأييد  املقدمة  وال�سهادات  امل�ستندات  جميع  مراجعة  وبعد 

الرخ�سة املتعلق باملرجل رقم 5 اإل اأنها اأكدت باأن �سروط الإخطار �ستظل �سارية على املرجل رقم 4. وتعربرّ الهيئة

عن تقديرها ملجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية ل�سركة الغربة للطاقة والتحلية على اإتخاذ الإجراءات التي اأدت 

اإىل حت�سن اأداء املحطة و�ساعدت يف حماية �سحة و�سالمة موظفي ال�سركة واملواطنني.

العدادات الرقمية والرتكيبات 

يف عام 2009 قامت الهيئة باإرجاء تركيب العدادات الرقمية اإ�ستجابًة لعدد كبري من �سكاوى امل�سرتكني ب�ساأن

دقة العدادات الرقمية. تعاقدت الهيئة مع �سركة كيما )KEMA( لتدقيق العدادات الرقمية التي قام 

امل�صائل املرتبطة بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف عام 2010 

الإع�صار فيت 

املادة )116( الإنذارات

اأعمال التفتي�ص والتحقيق 
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املرخ�ص لهم برتكيبها يف عينة من من�ساآت امل�سرتكني ويف يناير 2010 زودت املرخ�ص لهم بن�سخة من تقرير

التدقيق النهائي املعد من قبل �سركة كيما. وجدت اأعمال التدقيق باأن تركيبات العدادات الرقمية مل تت�سبب يف

اإرتفاع الإ�ستهالك املحت�سب بالعدادات اأعلى من الإ�ستهالك الفعلي واأن الإرتفاع يف �سكاوى امل�سرتكني من غري

من القراءات  باأن  اأظهر  الفوترة  لبيانات  التدقيق  اأن  اإل  الرقمية.  العدادات  اأخطاء  ب�سبب  يكون  اأن  املحتمل 

العداد تركيب  تاريخ  من  �سهور  ب�سعة  بعد  اإل  امل�سرتكني  فواتري  تظهر يف  املركبة حديثًا مل  الرقمية  العدادات 

تركيب  من  املوؤقت  الإيقاف  رفع  وعند  الإ�ستهالك.  يف  مفاجئة  زيادة  اإىل  خاطئ  ب�سكل  ت�سري  والتي  الرقمي، 

العدادات الرقمية اإ�سرتطت الهيئة ظهور القراءات من العداد الرقمي املركب يف الفاتورة التالية امل�سدرة اإىل

امل�سرتكني ولي�ص بعد 5 اأ�سابيع من تاريخ تركيب العداد.

التدقيق البيئي  

يف عام 2010 قدمت الهيئة ل�سركات م�سقط وجمان ومزون وال�سركة العمانية لنقل الكهرباء التقارير النهائية

ب�سروط الإلتزام  التقارير جمالت عدم  2009. حددت جميع  اإجرائها يف عام  التي مت  البيئي  التدقيق  لأعمال 

وال�سركة ومزون  وجمال  م�سقط  �سركات  من  الطلب  مت  البيئية.  واللوائح  القوانني  وبع�ص  �سركة  لكل  الرخ�ص 

وتو�سية وردت يف اإجراء  تنفيذ كل  برنامج  وتاأكيد  والرد عليها  التدقيق  تقارير  الكهرباء درا�سة  لنقل  العمانية 

التقارير. 

يف �سبتمرب 2010 قدمت الهيئة ل�سركة كهرباء املناطق الريفية تقرير بالتدقيق البيئي املعد من قبل �سركة دبليو 

التدقيق عدة جمالت من عدم الإلتزام برخ�سة �سركة كهرباء املناطق الريفية )WSP(. حدد تقرير  اأ�ص بي 

وبع�ص القوانني واللوائح البيئية. مت الطلب من �سركة كهرباء املناطق الريفية درا�سة تقرير التدقيق والرد عليه

وتاأكيد برنامج تنفيذ كل اإجراء وتو�سية وردت يف التقرير.

تدقيق ال�صحة وال�صالمة والبيئة   

تعاقدت الهيئة مع �سركة كيما )KEMA( لإجراء تدقيق �سامل لل�سحة وال�سالمة ل�سركتي مزون وجمان حيث

اأ�سار التدقيق اإىل حالت ف�سل خطرية يف اإدارة م�سائل ال�سحة وال�سالمة من قبل ال�سركتني. وعلى �سوء الطبيعة

نتائج لعر�ص  ل�سركتي مزون وجمان  التنفيذية  والإدارات  اإدارة  الهيئة جمال�ص  التدقيق دعت  لنتائج  اخلطرية 

التقرير. وتو�سيات  اإجراءات  لتنفيذ  برامج  على  وجمان  مزون  �سركتي  من  كل  وافقت  الرئي�سية.  التدقيق 

تدقيق التحكم يف الأ�صعار    

يف فرباير 2010 قدمت الهيئة اإىل �سركات م�سقط وجمان ومزون تقارير نهائية ب�ساأن اأعمال تدقيق التحكم يف

اأن موارد التحكم يف 2009. وكان الهدف من هذا التدقيق يتمثل يف التحقق من  الأ�سعار التي اأجريت يف عام 

الأ�سعار )وحتديدًا الإنفاق الراأ�سمايل( كان يتم اإ�ستخدامه بكفاءة ويف الأغرا�ص التي خ�س�ص من اأجلها. �سعرت 

الهيئة بخيبة الأمل من نتائج التدقيق والتي ت�سمل نتائج ت�سري اإىل )1( حتديد عدم تنظيم التخطيط الراأ�سمايل

�ص ن�سب كبرية من الإ�ستثمار الراأ�سمايل خلطر من مع عدم وجود ممار�سات و�سوابط اإدارية وا�سحة و )2( تعررّ

تدين معايري م�ستندات التقييم ملا قبل الإ�ستثمار.

التحقيق يف اإنقطاع التزويد يف م�صقط 

خالل الفرتة من 17 اإىل 19 يونيو 2010 �سهد امل�سرتكون يف منطقة م�سقط اإنقطاع متكرر للتزويد. وجد حتقيق

حدثت الأداء.  لتح�سني  تو�سيات  وقدم  �سروري  هو  مما  اأكرب  كانت  الإنقطاعات  ومدة  وحجم  عدد  اأن  الهيئة 

ثالثة اإنقطاعات كبرية ب�سبب مقاولني خارجيني الذين قاموا باإتالف اأ�سول الكهرباء اأثناء اأدائهم لعمل لأطراف
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الت�سليح  اأعمال  تكاليف  دفع  منهم  ُطلب  حيث  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  اإىل  املقاولني  عن  الإبالغ  مت  اأخرى. 

بالإ�سافة اإىل غرامات عن الإنقطاعات.

التحقيق يف احلوادث الكبرية لل�صركة العمانية لنقل الكهرباء 81 و 83  

يف فرباير 2010 زودت الهيئة ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء بتقرير عن التحقيق يف احلماية املعد من قبل �سركة

فيكتور حللول الطاقة ب�ساأن احلادث الكبري رقم 81 )28 اأكتوبر 2009( واحلادث الكبري 83 )8 نوفمرب 2009(.

تو�سيات وقدم  احلماية  مل�سائل  الكهرباء  لنقل  العمانية  ال�سركة  اإدارة  يف  ق�سور  جوانب  التحقيق  تقرير  حدد 

باإجراء حت�سينات على الهيكل التنظيمي واملوارد الب�سرية لدائرة احلماية التابعة لل�سركة العمانية لنقل الكهرباء.

على ال�سركة  وافقت  حيث  الكهرباء  لنقل  العمانية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  اإىل  التحقيق  نتائج  تقدمي  مت 

جدول زمني لتنفيذ التو�سيات الواردة يف التقرير.

حادث الكامل – �صبتمرب 2010 

نظام �ص  تعررّ املحطة.  من  للتزويد  كامل  فقدان  اإىل  للطاقة  الكامل  مبحطة  حادث  اأدى   2010 �سبتمرب   12 يف 

الإنت�سار وا�سع  اإنف�سال  اإىل  اأدى  مما  منخف�ص  وجهد  مرتفع  طلب  حلالت  الكهرباء  لنقل  العمانية  ال�سركة 

لالأحمال يف كل املنطقة ال�سرقية حيث مل يتم التعامل مع هذه امل�ساكل بالكامل حتى 13 �سبتمرب 2010. بداأت

اأ�سباب الإنقطاعات الطويلة يف اإنف�سال الوحدات بالكامل وثانيًا يف  اأ�سباب  اأوًل يف  الهيئة حتقيقني مف�سلني، 

التزويد اإىل امل�سرتكني نتيجة مل�سائل مرتبطة بال�سبكة. حدد التقرير اإجراءات ت�سحيحية ل�سركة الكامل للطاقة 

واإجراءات فورية لل�سركة العمانية لنقل الكهرباء و�سركة مزون لتقليل خطر واأثر اأي حادث م�ستقبلي لأدنى حد.

ال�سحية املخاطر  من  املواطنني  حماية  كيفية  لتو�سيح  ندوة   2010 فرباير  �سهر  يف  الهيئة  اإ�ست�سافت 

من  )ELF-EMF( واملغناطي�سية  الكهربائية  للمجالت  الإنخفا�ص  �سديدة  للرتددات  التعر�ص  جراء  املحتملة 

خطوط واأ�سول ومن�ساآت الكهرباء. اأدارت الندوة �سركة كيما التي قامت الهيئة بتعيينها ملراجعة بحث علمي يف

الكهربائية للمجالت  الإنخفا�ص  �سديدة  الرتددات  لوائح  وجمال  اأ�سا�ص  على  تو�سيات  وتقدمي  املجال  هذا 

واملغناطي�سية.

2010 عقدت الهيئة اإجتماعًا فريق العمل التنفيذي برئا�سة املدير التنفيذي للهيئة وي�سم كبار ممثلي يف عام 

الإدارات التنفيذية للمرخ�ص لهم والهيئة العامة للكهرباء واملياه لتحديد الإجراءات الواجب اإتخاذها من قبل

املرخ�ص لهم حلماية اأمن التزويد بالكهرباء يف �سيف 2010. ويف ظل عدم وجود �سعة م�سروع )مياه( وطاقة

ب�ساأن عواقب بالقلق  الهيئة  الكهرباء �سعرت  الطلب على  وبقاء قوة منو   2011 ليتم تد�سينها يف  م�ستقل جديد 

النق�ص يف �سعة التوليد الثابتة لأمن النظام. قامت الهيئة بتعيني �سركة اأ�ص كيه اأم لإجراء مراجعة حا�سمة ملواقع

600 ميجاواط من توليد موؤقت بالديزل لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سيف التو�سيل املحتملة لغاية 

.2011

حادث الوفاة بالوادي الكبري – مار�ص 2010  

طلب املدعي العام من الهيئة تقدمي راأي فني حول حادث الوفاة ل�سبي تعر�ص لل�سعق الكهربائي يف بيته عندما

كان يقوم بالإ�ستحمام. وقع احلادث يف 9 مار�ص 2010 حيث مت تقدمي تقرير عن احلادث اإىل املدعي العام.

ندوة حول الرتددات 

�صديدة الإنخفا�ص

للمجالت الكهربائية

واملغناطي�صية

.)ELF-EMF(

فريق العمل التنفيذي

ل�صيف 2011  

التحقيق يف احلوادث

املميتة
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حادث الوفاة بقريات – يونيو 2010  

طلب املدعي العام من الهيئة التحقيق يف حادث وفاة ملزارع يف ولية قريات مبحافظة م�سقط. وقع احلادث

بتاريخ 4 يونيو 2010 اأثناء اإع�سار فيت. مت اإكمال وتقدمي التقرير عن احلادث اإىل املدعي العام.

اإ�ست�سافت الهيئة بتاريخ 16 و 17 مار�ص 2010 الإجتماع الثاين للجهات امل�سوؤولة عن تنظيم الكهرباء بدول جمل�ص

التعاون اخلليجي حتت مظلة الأمانة العامة ملجل�ص التعاون اخلليجي، حيث اإ�ست�سافت اململكة العربية ال�سعودية

الإجتماع الأول يف عام 2007. تراأ�ص رئي�ص الهيئة الدكتور، �سالح العلوي،الإجتماعات التي ناق�ست اإعادة هيكلة

اأ�سواق الكهرباء بدول جمل�ص التعاون اخلليجي والقوانني ذات ال�سلة والتعرفات والرتتيبات لتنظيم هيئة الربط

الكهربائي لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

�ساركت الهيئة خالل عام 2010 يف اإجتماعات ناق�ست الرتتيبات التعاقدية لإدارة اأن�سطة هيئة الربط الكهربائي

لدول جمل�ص التعاون لدخول اخلليج العربية. وتعربرّ الهيئة عن تقديرها ملوظفي ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة

واملياه وال�سركة العمانية لنقل الكهرباء الذين مثلوا ال�سلطنة يف العديد من اللجان الفنية التابعة لهيئة الربط

الرئي�ص نائب  ميثل  م�ستمرة.  م�ساركتهم  زالت  وما  العربية  اخلليجي  لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  الكهربائي 

التنفيذي للهيئة ال�سلطنة يف اللجنة الإ�ست�سارية والتنظيمية التي ت�سرف على وتنظم اأعمال هيئة الربط الكهربائي

لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

وبطلب من �سعادة رئي�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه تعاقدت الهيئة مع اإ�ست�ساري متخ�س�ص ملراجعة ال�سروط

اإلتزامات لتحديث  العربية  لدخول اخلليج  التعاون  لدول جمل�ص  الكهربائي  الربط  للدرا�سة من هيئة  املرجعية 

ال�سعة للدول الأع�ساء. اإقرتحت الهيئة اأن تقوم الدرا�سة بالنظر يف تكاليف وفوائد معايري توقع فقدان / خ�سارة

الأحمال وتقييم الفوائد بالن�سبة لل�سلطنة من الربط الكهربائي الدويل بني الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة 

عمان مبعزل عن الربط الكهربائي الدويل لدول جمل�ص التعاون اخلليجي. 

يف مار�ص 2010 قامت الهيئة مبراجعة ودرا�سة تقرير تعرفات ور�سوم PETA الذي اأعدته NERA ل�سالح هيئة

الربط الكهربائي لدول جمل�ص التعاون لدخول اخلليج العربية. وتوؤكد هذه الهيئة على دعمها لتو�سيات التقرير

حول اجلوانب الفنية واملالية للربط الكهربائي الدويل بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي.

م�ستوى على  وم�سئولني  وزراء  ي�سم  عماين  وفد  �سمن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  توجه   2010 دي�سمرب  يف 

عاٍل اإىل لندن لعقد اإجتماعات مع م�سئويل حكومة اململكة املتحدة وال�سركات الربيطانية ملناق�سة فر�ص التعاون

الإقت�سادي.

قامت الهيئة بالتن�سيق مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه طوال عام 2010 حول عدد من امل�سائل املرتبطة بال�سيا�سة

ت�سمنت احل�سول على تاأكيد حكومي بح�سول قطاع الكهرباء على اأولوية يف املخ�س�سات امل�ستقبلية من الغاز

املتجددة الطاقة  وم�ساريع  و�سيا�سات  الطاقة  كفاءة  �سيا�سات  تطوير  يف  للم�ساعدة  املحتملة  والأطر  الطبيعي 

ومقرتح لت�سريع جديد لتاأكيد وحماية حقوق الأرا�سي لل�سركة العمانية لنقل الكهرباء وتاأكيد املتطلبات املتعلقة

ب�سيا�سة احلكومة ب�ساأن حتويل خطوط الكهرباء اإىل خطوط اأر�سية وتو�سيح ال�سيا�سات املطبقة على مناف�سات

م�ساريع )املياه( والطاقة امل�ستقلة ب�ساأن اأهلية املتناق�سني واملطلب املعزز للمتناق�سني لإثبات اخلربة الدولية.

اإجتماع اجلهات امل�صوؤولة

عن تنظيم الكهرباء

بدول جمل�ص التعاون

اخلليج

هيئة الربط الكهربائي

لدول جمل�ص التعاون

لدول اخلليج العربية

زيارات خارجية 

الهيئة العامة للكهرباء 

واملياه  
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الهيئة ملتزمة بالتطوير املهني للموظفني العمانيني. ففي عام 2010: 

الإقت�سادي  التنظيم  بالهيئة ماج�ستري  واملالية  الإقت�سادية  ال�سوؤون  اأكمل ح�سن بن حممد تقي، مدير   )1(

واملناف�سة بجامعة �سيتي يف لندن حيث جنح باإمتياز. 

بداأ عبدالوهاب الهنائي من الدائرة القانونية برنامج ماج�ستري القانون ملدة �سنة واحدة بكلية كينغز   )2(

لندن.

اأنظمة نقل  اأ�سهر مع م�سغل  انتداب ملدة ثالثة  الفني )بالوكالة(  اإبراهيم احلارثي، نائب املدير  اأكمل   )3(

ر خربة قيرّمة ل�سركة خا�سة لنقل الكهرباء خا�سعة  اإيطايل، �سركة ترينا اأ�ص بي اأيه يف روما، والذي وفرّ

للتنظيم. 

الكهرباء تو�سيل  متويل  باإعتماد  الهيئة  تقوم  مبوجبها  والتي  اآلية  على  القطاع  قانون  من   )87( املادة  تن�ص 

مل�ساريع الإجمايل  العدد  يرفع  2010 مما  الكهرباء يف عام  تو�سيل  اإعتماد )10( م�ساريع  الريفية. مت  املناطق 

الكهرباء املعتمدة مبوجب املادة )87( منذ 1 مايو 2005 اإىل )25( م�سروع بقيمة اإجمالية تبلغ 71،971،333

مليون ريال عماين.

ح�سابات اإعداد  لهما  من مرخ�سني  تطلب   2010 عام  تنظيمية يف  توجيهية حما�سبية  الهيئة خطوط  اأ�سدرت 

ح�سابات على  امل�سلحة  اأ�سحاب  ح�سول  ل�سمان  بهما  اخلا�سة  القانونية  احل�سابات  اإىل  بالإ�سافة  تنظيمية 

تعك�ص ب�سكل �سليم واقع التدفقات النقدية املرتبطة بالأن�سطة اخلا�سعة للتنظيم. جاءت هذه اخلطوط التوجيهية

يتعلق فيما  وحتديدًا  املدققني  خمتلف  من  املطبقة  املحا�سبية  للمعايري  خمتلفة  تف�سريات  على  الهيئة  من  كرد 

الإختالفات يف تتمثل   .17 رقم  الدويل  املحا�سبة  ومعيار   4 رقم  املالية  التقارير  لتف�سري  الدولية  اللجنة  مبعيار 

اآراء التدقيق يف اإ�ستعداد مدقق بتوقيع ح�سابات ال�سركة بدون حتفظ بينما كان مدقق اآخر غري م�ستعدا للقيام

بذلك وطلب توقيع احل�سابات بتحفظ. 

قامت الهيئة بتوفري احل�سابات التنظيمية اإىل الهيئة العامة ل�سوق املايل على اأمل اأن ت�ساعد يف القرارات املتعلقة

بتوزيعات الأرباح اإىل امل�ساهمني العمانيني الذين �ساركوا يف طرح اأويل عام، وهذا الأمر خا�سع بالكامل ل�سلطة

هذا مفيدة يف  باأنها  اأثبتت  التنظيمية  احل�سابات  اأن  من  �سرورها  الهيئة عن  وتعربرّ  املال.  ل�سوق  العامة  الهيئة 

به. املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  ملعامالت  املالية  ال�سفافية  على  املحافظة  يف  �ساعدت  حيث  اخل�سو�ص 

 

التطوير املهني ملوظفي

الهيئة 

متويل م�صاريع

الكهرباءل�صركةكهرباء

املناطق الريفية  

احل�صابات التنظيمية  
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اأعمال التنظيم رقم )1(: الف�سل يف �سكاوى تخ�س تغيري اأماكن الأ�سول

ف�سلت الهيئة خالل عام 2010 يف 8 �سكاوى تتعلق بطلبات للمرخ�ص لهم بتمويل نقل الأ�سول الواقعة يف اأو بالقرب من اأرا�ٍص مملوكة للم�سرتكني

اإىل اأمكان اأخرى. وعند الف�سل يف مثل هذه ال�سكاوى ت�سعى الهيئة لإثبات عما اإذا كانت: 

منها. قريبًا  اأو  امل�سرتك  اأر�ص  يف  فعاًل  تقع  الأ�سول  	•
لالأر�ص. امل�سرتك  امتالك  قبل  املكان  يف  قائمة  الأ�سول  	•

اإن�ساوؤها مبوجب الت�ساريح واملوافقات الالزمة. مت  الأ�سول  	•
بال�سالمة.  تتعلق  م�سائل  اأية  هناك  	•

 

الأ�سول اإن�ساء  والت�ساريح على  واملوافقات  والكروكي  )امللكية(  بامل�سرتك  الأر�ص اخلا�سة  ملكية  ب�سهادات  املو�سحة  الأدلة  بفح�ص  الهيئة  تقوم 

املقدمة من املرخ�ص لهم. يقوم موظفو الهيئة بزيارة ميدانية للتاأكد من الو�سع على الواقع وتقييم جدوى وتكلفة نقل الأ�سول اإىل اأماكن اأخرى

الف�سل اإ�سدار قرارات  الهيئة يف  التالية طريقة  الأمثلة  تبني  املو�سوعية.  وقائعها  اأ�سا�ص  تقدير كل حالة على  يتم  بال�سالمة.  املرتبطة  وامل�سائل 

املذكورة. 

احلالة الأوىل: ميتلك م�سرتك اأر�ص �سكنية يف بركاء منذ يوليو 2005 وطلب من الهيئة اإ�سدار قرار يلزم ال�سركة حتمل نفقات نقل عمودي كهرباء

وخط هوائي من اأر�سه. ثبت للهيئة اأن اخلط مبني بو�سوح يف الكروكي ال�سادر يف مايو 2005 وف�سلت يف ال�سكوى ل�سالح ال�سركة. 

 

يبني الكروكي على اليمني بو�سوح خط الكهرباء ممتدًا عرب و�سط قطعة الأر�ص. 

 خط جهد 11 كيلوفولت مير

عرب اأر�ص امل�سرتك
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خط نقل  نفقات  حتمل  ال�سركة  يلزم  قرار  اإ�سدار  الهيئة  من  وطلب   1979 منذ  الر�سيل  يف  �سكنية  اأر�ص  قطعة  م�سرتك  ميتلك  الثانية:  احلالة 

جهد 11 ك.ف والذي مير عرب قطعته. ثبت للهيئة اأن اخلط مل يكن مو�سحًا يف الكروكي ال�سادر يف 1997 ولحظت باأن ال�سركة مل تتمكن من تقدمي

دليل على اأنه مت اإن�ساء اخلط مبوجب املوافقات الالزمة، وعليه فقد ف�سلت يف ال�سكوى ل�سالح امل�سرتك. 

 

ل يبني الكروكي على اليمني اأي خط كهرباء مير عرب قطعة اأر�ص امل�سرتك. امل�سار املو�سح يف الكروكي هو الواقع يف اجلهة اليمنى من ال�سورة.

احلالة الثالثة: ميتلك م�سرتك قطعة اأر�ص يف املعبيلة وُمِنَح متديدًا لأر�سه يف اأبريل 2008 كما هو مو�سح يف الكروكي. وجد امل�سرتك كيبلني حتت

اأر�سه وطلب من الهيئة اإ�سدار قرار يلزم ال�سركه حتمل نفقات نقل الكوابل املذكورة اإىل مكان اآخر. قدمت ال�سركة ر�سومات معتمدة توؤكد اإن�ساء

اخلطوط قبل اأبريل 2008 حيث مت التاأ�سري على اخلطوط حتت الأر�ص بو�سوح على هذه الر�سومات. وعليه فقد ف�سلت الهيئة يف ال�سكوى ل�سالح

ال�صركة. 

 

تو�سح ال�سورة على الي�سار املحطة الفرعية ومبنى جديد مت اإن�ساوؤه من قبل امل�سرتك. تو�سح ال�سورة اليمنى عالمة كيبل مو�سوعة بني املحطة 

الفرعية واأر�ص امل�سرتك مما يثبت بو�سوح م�سار الكيبالت الأر�سية من املحطة الفرعية. 

 خط جهد 11 كيلوفولت مير

عرب اأر�ص امل�سرتك

 املكان الذي تقطع فيه

الكوابل اأر�ص امل�سرتك
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احلالة الرابعة: طلب م�سرتكان، اأحدهما ميتلك قطعة اأر�ص يف مدينة ال�سلطان قابو�ص والآخر ميتلك قطعة اأر�ص يف املعبيلة، من الهيئة الف�سل

بنقل حمطات فرعية واقعة بالقرب )ولي�ص على( عقاريهما على نفقة ال�سركة. تاأكدت الهيئة اأن املحطات الفرعية كانت على بعد 7 اأمتار و3،5

مرت من من�ساآت امل�سرتكني على التوايل واأنه كانت هناك اإجراءات �سالمة منا�سبة لتخفيف الأخطار التي تهدد ال�سالمة. ف�سلت الهيئة يف ال�سكوتني

ل�سالح ال�سركة. 

 

تبني ال�سورة على الي�سار بو�سوح املحطة الفرعية يف املعبيلة منف�سلة من اأر�ص امل�سرتك مب�سار. يظهر الكروكي اأر�ص امل�سرتك )190( يف و�سط

ال�سورة مع املحطة الفرعية يف الأمام.  

      

تبني ال�سورة على الي�سار بو�سوح املحطة الفرعية يف مدينة ال�سلطان قابو�ص حيث تبعد بحوايل 3،5 مرت من عقار امل�سرتك. يظهر الكروكي جهة

اليمني الأر�ص الف�ساء التي اأن�سئت عليها املحطة الفرعية.  

   املحطة الفرعية

اأر�ص امل�سرتك

   املحطة الفرعية

تقريبا 3.5 م
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اأعمال التنظيم رقم )2(: التعرفة املعتمدة والدعم املايل للم�سرتكني يف القطاع ال�سكني 

ُطِلَب من الهيئة درا�سة الدعم املايل للكهرباء املقدم للم�سرتكني يف القطاع ال�سكني يف عام 2010. يقدم هذا الق�سم من التقرير نتائج درا�ستنا. 

املايل مبوجب والدعم  �سركة ظفار �ص.م.ع.ع  اإىل  املايل  املقدم من احلكومة )الدعم  الكهرباء  لقطاع  املايل  الدعم  اإجمايل  ِدَر  ُقرّ  2010 يف عام 

ل ذلك 39% من التكلفة الإقت�سادية املقدرة للتزويد بالكهرباء مع متويل الن�سبة  املادة ) 18( من قانون القطاع( مببلغ 165 مليون ريال عماين. ُي�سِكرّ

الباقية )61%( من عائد التعرفة املفرو�سة على امل�سرتكني. 

الدعم ح�صب فئات امل�صرتكني 

باإفرتا�ص متو�سط التكلفة الإقت�سادية للتزويد لكل �سركة هو نف�سه جلميع فئات امل�سرتكني كان من املمكن اأن ميثل امل�سرتكون يف القطاع ال�سكني

لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة ما ن�سبته 57% من الدعم املايل البالغ قدره 110 مليون ريال عماين لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة. اأنظر ال�سكل )17(. 

ال�صكل )17(: توزيع الدعم املايل لل�صبكة الرئي�صة املرتبطة يف عام 2010 ح�صب فئات امل�صرتكني

باإفرتا�ص نف�ص التكلفة الإقت�سادية للتزويد جلميع امل�سرتكني

 

امل�سدر: ح�سابات الهيئة

ي�سري تطبيق تقدير اأكرث واقعية للتكلفة الإقت�سادية للتزويد اإىل امل�سرتكني يف القطاع ال�سكني )التي تعك�ص اأمناط الإ�ستهالك وم�ستويات تو�سيل

لون اأكرث من 90% من الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام  اجلهد( اإىل اأن م�سرتكي القطاع  ال�سكني لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة ُي�سِكرّ

2010 كما هو مبني يف ال�سكل )18(. 

ال�صكل )18(: توزيع الدعم املايل لل�صبكة الرئي�صة املرتبطة يف 2010 )ريال عماين(

تطبيق تقديرات حمددة للتكلفة الإقت�سادية للتزويد اإىل م�سرتكي القطاع ال�سكني

 

امل�سدر: ح�سابات الهيئة
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نبذة عن الطلبات والدعم املايل – م�صرتكي القطاع ال�صكني 

مبا اأن الطلب على الكهرباء من م�سرتكي القطاع ال�سكني مرتبط ب�سكل قوي وثابت مع درجة احلرارة فاإن الطلب اأعلى بكثري يف �سهور ال�سيف

مما هو عليه يف مو�سم ال�ستاء. ويف الوقت احلايل فاإن خم�س�ص الدعم مرتبط ب�سكل قوي وثابت مع الطلب مما ي�سمن اإ�ستفادة م�سرتكي القطاع

ال�سكني ب�سكل اأكرب من الدعم املايل يف �سهور الطلب املرتفع. وهذا مو�سح يف ال�سكل )19( كمثال للطلب ال�سهري النموذجي مل�سرتكي القطاع

ال�سكني الذي اإ�ستهلكوا بني 20،000 اإىل 25،000 كيلوواط/�ساعة يف عام 2010. 

ال�صكل )19(: نبذة عن الطلب ال�صهري والدعم – 2010 

م�سرتكي القطاع ال�سكني: اإ�ستهالك عام 2010 بني 20،000 اإىل 25،000 كيلوواط/�ساعة 

امل�سدر: قاعدة بيانات ال�سركة لعام 2010 وح�سابات الهيئة

نبذة عن الطلب ال�سهري النموذجي )الر�سوم البيانية اخلطية( لهذه املجموعة تو�سح اأن الإ�ستهالك مت�سابهة ب�سكل كبري يف كل ال�سركات )باإ�ستثناء

�سركة ظفار يف �سهري اأغ�سط�ص و�سبتمرب(. قيمة وتوقيت الدعم املايل املقدم اإىل هوؤلء امل�سرتكني مو�سحة بالأعمدة يف الر�سم البياين اخللفي مما

يوؤكد باأن الدعم املايل مرتبط ب�سكل قوي وثابت مع الطلب على الكهرباء. قد ل ُيَقِدر امل�سرتكون اأنه بينما ترتفع فواتري الكهرباء اخلا�سة بهم يف

�سهور ال�سيف ب�سبب اإرتفاع الإ�ستهالك فاإن الأمر كذلك بالن�سبة ملبلغ الدعم املايل املقدم من احلكومة. 

حدد حتليلنا درجة ب�سيطة من الدعم املايل املت�سارب �سمن فئة م�سرتكي القطاع ال�سكني حيث يدفع عدد كبري من امل�سرتكني باإ�ستهالك �سنوي

يزيد عن 500،000 كيلوواط/�ساعة اأكرث يف بع�ص ال�سهور من التكلفة الإقت�سادية للتزويد )لأنه ي�سعر عند 30 بي�سة/كيلوواط/�ساعة فاإن اأعلى

جمموعة من التعرفة املعتمدة للقطاع ال�سكني تكون يف بع�ص ال�سهور اأعلى من التكلفة الإقت�سادية للتزويد(.

ي�سري حتليل مف�سل لإ�ستهالك الكهرباء يف القطاع ال�سكني يف عام 2010 اإىل اأن 79% من جمموع م�سرتكي القطاع ال�سكني يف ال�سلطنة اإ�ستهلكوا

25،000 كيلوواط/�ساعة اأو اأقل )راجع اجلدول ت.ت. رقم 1(. ومبوجب التعرفة املعتمدة حاليًا للقطاع ال�سكني فقد دفع هوؤلء امل�سرتكني 10 بي�صات

فقط لكل كيلوواط/�ساعة مت اإ�ستهالكه. 
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اجلدول اأ.ت. )1(: ح�صابات القطاع ال�صكني مع الإ�صتهالك يف 2010 اأقل من 25،000 كيلوواط/�صاعة

امل�سدر: اإقرارات ال�سركة ) اأبريل 2010( وح�سابات الهيئة

ل اأكرث من 50% من كل الدعم  تقدر الهيئة اأن م�ستهلكي القطاع ال�سكني والذين كان اإ�ستهالكهم لعام 2010 اأقل من 25،000 كيلوواط/�ساعة �سكرّ

املاىل للكهرباء مل�سرتكي القطاع ال�سكني يف ال�سلطنة. 

التعرفة املعتمدة – الفعلية والإ�صمية

ظلت التعرفة املعتمدة للقطاع ال�سكني مثل جميع التعرفات املعتمدة للكهرباء يف ال�سلطنة ثابتة لأكرث من 10 �سنوات بينما اإرتفع الت�سخم )مقا�سًا 

مبوؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك( بحوايل 34%. وهذا يعني اأنه من حيث اأ�سعار عام 2000 اأن التعرفة املعتمدة للقطاع ال�سكني اإنخف�ست بن�سبة 34% فعليًا 

اإىل 6،6 بي�سة/كيلوواط/�ساعة كما هو مبني يف ال�سكل )20(. 

ال�صكل )20(: التعرفة الإ�صمية مقابل الفعلية )املجموعة الأقل من التعرفة املعتمدة للقطاع ال�صكني(

 

امل�سدر: ح�سابات الهيئة  

اإذا كان مت اإدراج التعرفة املعتمدة للقطاع ال�سكني يف موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك من عام 2000، مع بقاء العوامل الأخرى مت�ساوية، كان من املحتمل اأن

يكون العائد من التعرفة من م�سرتكي القطاع ال�سكني يف عام 2010 اأعلى مببلغ 33 مليون ريال عماين والدعم املايل اأقل مببلغ 33 مليون ريال عماين

يف ذلك العام. 
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املادة )29( اإعداد التقارير

ال�صكل )21(: املزيد من التحرير لل�صوق

اإجراء التحرير تقييم الهيئة ل�صتعداد ال�صوق

ل ترى الهيئة باأن ال�صوق م�صتعد ملثل هذا الإجراء للتحرير.

احلكومة  اأو  امل�ستثمرين  اأو  امل�سرتكني  باأن  الهيئة  تعتقد  ل 

تقرتح   . احلايل  الوقت  يف  الإجراء  هذا  تنفيذ  من  �سي�ستفيدون 

الهيئة عدم اإتخاذ خطوات لإعداد ال�صوق لتنفيذ هذا الإجراء.

اأو  �ص.م.ع.م.  القاب�سة  الكهرباء  �سركة  يف  احلكومة  ح�سة  بيع 

ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه �ص.م.ع.م.

للتحرير.  الإجراء  هذا  ملثل  م�صتعد  ال�صوق  باأن  الهيئة  ترى  ل 

يت�سمن تنفيذ هذا الإجراء تغيريا كبريا على توزيع املخاطرالواردة 

املياه  �سراء  واتفاقية  الطاقة  �سراء  )اإتفاقية  احلالية  العقود  يف 

 . التوليد  �سمان  تخطيط  معيار  تقييم  اإعادة  ويتطلب  والطاقة( 

الهيئة مل ولن تقرتح الت�صاور بخ�صو�ص هذا الإجراء للتحرير.

اأ�سخا�ص  اإىل  بالبيع  لها  املرخ�ص  الإنتاجية  للمن�ساآت  ال�سماح 

بخالف ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه �ص.م.ع.م.

للتحرير.  الإجراء  هذا  ملثل  م�صتعد  ال�صوق  باأن  الهيئة  ترى  ل 

عمان  �سلطنة  بني  الرئي�سي  الدويل  الربط  لتد�سني  الإ�ستعدادات 

احلال  هو  مثلما  متقدمة  مرحلة  يف  املتحدة  العربية  والإمارات 

بالن�سبة للمناق�سات حول اإن�ساء هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية. �صوف متنح الهيئة تراخي�ص يف عام 

الرابط  العمانية لنقل الكهرباء لت�صغيل  ال�صركة  2011 لكل من 

بني �صلطنة عمان والإمارات العربية املتحدة وال�صركة العمانية 

ال�صبكة  عرب  الكهرباء  وت�صدير  لإ�صترياد  واملياه  الطاقة  ل�صراء 

املرتبطة مع دولة الإمارات العربية املتحدة . تقرتح الهيئة عدم 

اإتخاذ خطوات اإ�صافية لإعداد ال�صوق لتنفيذ اإجراءات اأخرى على 

املدى املتو�صط .

واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  بخالف  لأ�سخا�ص  ال�سماح 

�ص.م.ع.م. و�سركة كهرباء املناطق الريفية �ص.م.ع.م. باإ�سترياد اأو 

ت�سدير الكهرباء من واإىل بلد اآخر.

للتحرير  الإجراء  هذا  ملثل  م�صتعد  ال�صوق  باأن  الهيئة  ترى  ل 

فرتة  خالل  التزويد  يف  املناف�صة  اإدخال  باإمكانية  توؤمن  ولكنها 

التحكم باأ�صعار التوزيع والتزويد القادمة : 2012 - 2014 .

 ، والتزويد  التوزيع  حل�سابات  كامل  ف�سل  بتطبيق  الهيئة  قامت 

من  يتطلب  وهذا   ، والتزويد  للتوزيع  الأ�سعار  يف  التحكم  وف�سل 

املرخ�ص لهم اإ�سدار ر�سوم اإ�ستخدام ال�سبكات من 1 يناير 2012. 

وم�سك  واإعداد  العدادات  متلك  ترتيبات  اإعداد  ب�سدد  الهيئة  اإن 

احل�سابات من اأجل ت�سهيل املناف�سة على التزويد.

واحلكومة  وامل�صرتكني  لهم  املرخ�ص  مع  تت�صاور  �صوف  الهيئة 

حول املقرتحات اخلا�صة باإدخال املناف�صة على التزويد.

         خلق مناف�سة بني املرخ�ص لهم بالتزويد
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الدعم املايل للكهرباء 

تطبق املادة )18( من قانون القطاع اآلية تقوم مبوجبها وزارة املالية بتقدمي الدعم املايل للكهرباء والذي تقوم الهيئة باإحت�سابه ويدفع اإىل اأربعة من

املرخ�ص لهم بالتزويد )�سركات م�سقط وجمان ومزون و�سركة املناطق الريفية( وذلك على اأ�سا�ص �سنوي. تقوم الهيئة باإجراء ح�سابني منف�سلني

للدعم املايل: اأوًل الدعم لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة واملطلوب من قبل �سركات م�سقط وجمان ومزون وثانيًا الدعم املطلوب ل�سركة املناطق الريفية.

ف الدعم املايل باأنه الفرق بني التكلفة الإقت�سادية للتزويد )مبا يف ذلك تكاليف التمويل( وعائد التعرفة املعتمدة )وعائدات اأخرى(. ت�ستنج ُيعررّ

التكاليف الإقت�سادية للتزويد من اأق�سى عائد م�سموح به لآلية التحكم يف الأ�سعار اخلا�سة بال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه وال�سركة العمانية

لتوزيع الكهرباء و�سركات م�سقط وجمان ومزون و�سركة املناطق الريفية. يحدد طرح العائد من التعرفة املعتمدة للم�سرتكني )والدخل الآخر( من

اأق�سى عائد م�سموح به للدعم املايل للكهرباء املطلوب ل�سنة معينة. 

الدعم املايل لل�صبكة الرئي�صة املرتبطة يف 2010 

يو�سح ال�سكل )22( الدعم املايل الفعلي لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام 2010 ح�سب ال�سركات. بلغ الدعم املايل الفعلي لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة 

111،8 مليون ر.ع اأي اأقل بحوايل 20 مليون ر.ع من التوقعات يف تقريرنا ال�سنوي لعام 2009 )ب�سبب عائد اأعلى وتكاليف اقت�سادية اأقل(.  واأعلى

بحوايل 2 مليون ر.ع من متطلبات الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام 2009. يعك�ص النمو بن�سبة 13% يف العائد من التعرفة املعتمدة منوًا 

ن�سبة 11% يف الوحدات املزودة والتح�سن يف هام�ص حت�سيل العائد.

ال�صكل )22(: الدعم املايل الفعلي لل�صبكة الرئي�صة املرتبطة يف عام 2010 ح�صب ال�صركات

ل الدعم املايل لعام 2010 لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة )111،8 مليون ر.ع( ن�سبة 33% من اإجمايل التكلفة الإقت�سادية للتزويد )338،9 مليون  �سكرّ

ر.ع(، ومت تغطية ن�سبة 67% الباقية من التكاليف الإقت�سادية عن طريق العائد من امل�سرتكني. 

�سكلرّت كل من �سركات م�سقط وجمان ومزون ما ن�سبته 23%، 29% و 48% على التوايل من اإجمايل الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2010. 

ت�ستمر �سركة مزون يف ح�سولها على اأعلى  املتطلبات من الدعم املايل لكل كيلوواط/�ساعة مبقدار 12،8 بي�سة/كيلوواط/�ساعة بينما تبلغ متطلبات 

�سركة كل  قبل  من  املطلوب  الدعم  يعك�ص  كيلوواط/�ساعة.  لكل  بي�سة   4،1 م�سقط  �سركة  ومتطلبات  بي�سة/كيلوواط/�ساعة   8،9 جمان  �سركة 

الإختالفات يف فئات امل�سرتكني وخ�سائ�ص �سبكات التوزيع للمرخ�ص لهم. 
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توقعات الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2011 

 يقدم ال�سكل )23( تقديرات الهيئة للدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2011 ح�سب ال�سركات. 

ال�صكل )23(: توقعات الدعم املايل لل�صبكة الرئي�صة املرتبطة لعام 2010

تقدير الهيئة للدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2011 والذي بلغ 109،2 مليون ريال عماين اأقل ب�سكل هام�سي من الدعم املايل الفعلي لعام

2010. يتم طرح 2010 ويعزى ذلك ب�سكل رئي�سي اإىل املبالغ زائدة التح�سيل من قبل املرخ�ص لهم بالتزويد لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام 

)اإ�سافة( املبالغ املح�سلة بالزيادة )اأو النق�سان( يف عام 2010 اإىل م�ستحقات املرخ�ص لهم من الإيرادات يف عام 2011 وبالتايل نخف�ص )نزيد(

تقديراتنا للدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام 2011. 

ملزيد من التفا�سيل حول الدعم املايل الفعلي لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2010 وتقديرات الهيئة للدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام

2011 يرجى الرجوع اإىل امللحق )د(.
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احلركة الأ�سا�سية يف الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة: من 2006 اإىل 2010 وتقديرات 2011

يقدم ال�سكل )24( قيا�ص الهيئة الأ�سا�سي للدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة بني الأعوام 2006 و 2010 والدعم املايل املتوقع لل�سبكة الرئي�سة

املرتبطة يف عام 2011. يفرت�ص القيا�ص الأ�سا�سي باأن العائدات والتكاليف والكفاءة كانت متوقعة ب�سكل �سحيح بني عام 2006 وعام 2010 بغر�ص

2011 اأق�سى عائد م�سموح به لعام   2011 الرئي�سة املرتبطة يف  لل�سبكة  الت�سحيح. يعك�ص تقدير الدعم املايل  اإىل ال�سفر من معامالت  العودة 

لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه وال�سركة العمانية لنقل الكهرباء و�سركات م�سقط وجمان ومزون واإفرتا�ص منوًا يف التزويد بن�سبة %13،4. 

ال�صكل )24(: احلركة الأ�صا�صية يف الدعم املايل لل�صبكة الرئي�صة املرتبطة: من 2006 اإىل 2010 وتوقعات 2011

امل�سدر: ح�سابات الهيئة

من  العائد  يف   %60 بن�سبة  بزيادة  مقارنًة   %50 بن�سبة   2010 و   2006 بني  للتزويد  الأ�سا�سية  الإقت�سادية  التكلفة  زيادة  اإىل   )24( ال�سكل  ي�سري 

امل�سرتكني. كان م�ستوى الدعم املايل الأ�سا�سي  اأعلى بن�سبة 35% من ما كان عليه يف عام 2006 بينما كان الدعم املايل الأ�سا�سي لكل كيلوواط/

�ساعة اأقل بن�سبة %12.

الدعم املايل ل�صركة املناطق الريفية 

بلغ الدعم املايل الفعلي ل�سركة املناطق الريفية يف عام 2010  29،7 مليون ر.ع اأو 71 بي�سة/كيلواط/�ساعة، اأي اأقل قلياًل من 30 مليون ر.ع من

التوقعات يف التقرير ال�سنوي لعام 2009.  يقدم ال�سكل )25( الدعم املايل الفعلي ل�سركة املناطق الريفية بني عام 2006 و 2010 وتوقعات الدعم

املايل ل�سركة املناطق الريفية يف عام 2011. 
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ال�صكل )25(: الدعم املايل الفعلي ل�صركة املناطق الريفية لعام 2010 – وتوقعات الدعم املايل لعام2011 

تتوقع الهيئة دعم مايل ل�سركة املناطق الريفية لعام 2011 مببلغ 32،6 مليون ر.ع )69،5 بي�سة/كيلوواط/�ساعة(. يرجى مراجعة امللحق )د( ملزيد

من التفا�سيل. 

مقارنة الدعم املايل لعام 2010 ح�صب ال�صركات 

يقدم ال�سكل )26( مقارنة للدعم املايل املقدم اإىل �سركات م�سقط وجمان ومزون و�سركة املناطق الريفية يف عام 2010 والدعم املايل احلكومي

ل�سركة ظفار يف ذلك العام. يعر�ص اجلدول يف الي�سار الدعم املايل )بي�سة( لكل كيلوواط/�ساعة مت تزويده بينما تعر�ص اللوحة اليمنى الدعم املايل 

)ر.ع( لكل ح�ساب م�سرتك.

ال�صكل )26(: مقارنات الدعم املايل لعام 2010 ح�صب ال�صركات 

�سكلرّت مزون 32% من الدعم املايل البالغ قدره 166،7 مليون ر.ع املقدم لل�سركات يف عام 2010، بينما �سكلرّت �سركة جمان 19% و�سركة املناطق

الريفية 18%  و�سركة م�سقط 16% و�سركة ظفار %15.

الدعم املايل لكل كيلوواط/�ساعة ولكل ح�ساب ل�سركة املناطق الريفية اأعلى ب�سكل كبري من بقية ال�سركات )وي�ستثنى من ذلك التو�سع يف التزويد 

بالكهرباء ل�سركة املناطق الريفية املقدم وفقًا للمادة )87( من قانون القطاع( مما يوؤكد الدعم الكبري الذي يقدمه الدعم املايل للم�سرتكني يف

املناطق الريفية. 

تعك�ص املتطلبات من الدعم املايل جلميع ال�سركات زيادات اإ�سمية يف التكاليف الإقت�سادية )متا�سيًا مع الناجت الأعلى( والعائد من التعرفات

املعتمدة غري املدرج يف موؤ�سر الت�سخم وبالتايل تنخف�ص فعليًا عامًا بعد اآخر. 
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تعرفات الكهرباء 

يتطلب قانون القطاع فر�ص ر�سوم على كل الكهرباء املزودة من قبل املرخ�ص لهم بالتزويد بتعرفة معتمدة من قبل جمل�ص الوزراء املوقر. 

يقدم ال�سكل )27( تفا�سيل التعرفة املعتمدة احلالية ملختلف فئات امل�سرتكني ور�سوم التعرفة املعتمدة لقطع واإعادة تو�سيل ح�سابات امل�سرتكني.

ال�صكل )27(: التعرفات املعتمدة

مل يتم تطبيق تعرفات معتمدة جديدة اأو اإجراء تعديالت على التعرفات يف عام 2010.
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التنظيم 

هيئة تنظيم الكهرباء، عمان 

ن�سئت الهيئة ككيان م�ستقل اإداريًا وماليًا خا�سع لقانون الرقابة املالية للدولة مبوجب املادة )19( من قانون القطاع. الهيئة خمت�سة بتنظيم قطاع 
ُ
اأ

الكهرباء واملياه املرتبطة به طبقًا للمادة )2( من قانون القطاع. 

يتم تعيني اأع�ساء الهيئة من قبل جمل�ص الوزراء املوقر ملدة ثالث �سنوات. مت تعيني الأع�ساء ملدة ثالثة �سنوات اأخرى يف فرباير 2008. 

الأع�صاء هم كالآتي: 

متفرغ( )غري  تنفيذي  غري  وع�سو  الهيئة  – رئي�ص  العلوي  حممد  بن  �سالح  الدكتور  	•
متفرغ( )غري  تنفيذي  غري  – ع�سو  الكيومي  مبارك  بن  عامر  الفا�سل/  	•

)متفرغ( وع�سو  التنفيذي  – املدير  كنني  جون  الفا�سل/  	•

الأع�ساء م�سوؤولني ب�سورة جماعية عن اإدارة �سوؤون الهيئة وعن �سمان قيام الهيئة بواجباتها ومهامها القانونية. اإجتمع الأع�ساء ب�سكل منتظم

طوال عام 2010 لإدارة �سوؤون الهيئة يف التواريخ املو�سحة يف ال�سكل )28(. 

ال�صكل )28(: اإجتماعات الأع�صاء يف عام 2010 
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تكاليف التنظيم

على الواقعة  التنظيمية  الأعباء  تخفي�ص  و�سمان  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  تنظيم  تكاليف  اإرتفاع  عدم  من  التاأكد  الهيئة  واجبات   من 

 امل�سرتكني و حاملي الرخ�ص. ففي عام 2010 كان اإجمايل تكاليف الهيئة مبعدل 2.5  ريال عماين لكل ح�ساب اأو اأقل من  0.1 بي�سة لكل كيلوواط /

�ساعة يتم تزويده اأو ما يعادل 0.2% من الدخل الكلي لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به. وتعترب الهيئة هذه املعايري الرقمية اإيجابية عند مقارنتها

باملعايري الدولية لتكاليف التنظيم.

التمويل

تغطي الهيئة جميع تكاليفها من خالل ر�سوم الرخ�ص. يتم ح�ساب الر�سوم بتوزيع التكاليف على كل ن�ساط خا�سع للتنظيم على اأ�سا�ص الوقت الذي

 تتوقع الهيئة اأن تق�سيه يف تنظيم كل ن�ساط. يو�سح ال�سكل )29( الدخل من ر�سوم الرخ�ص عن كل ن�ساط خا�سع للتنظيم وعدد املرخ�ص لهم لكل

 ن�ساط لالأعوام من 2005 اإىل 2010، �ساملة. 

ال�صكل )29(: ر�صوم الرخ�ص: من 2006 اإىل 2011 

رت ر�سوم الرخ�ص لعام 2010 متوياًل لهيكل تنظيمي جديد اإعتمده الأع�ساء يف عام 2008، وتكلفة املقر اجلديد للمكاتب. اإنتقلت الهيئة اإىل وفرّ

مكاتبها اجلديدة يف يوليو 2010 وتقوم الآن بالتعيني ل�سغل جميع الوظائف ال�ساغرة يف الهيكل التنظيمي اجلديد. واإعتبارًا من دي�سمرب 2010 كان

عدد العاملني بالهيئة ) 30 ( موظف بدوام كامل معظمهم من املواطنني العمانيني مبوؤهالت مهنية. ومبوجب الهيكل التنظيمي اجلديد تتوقع الهيئة 

اأن يكون لديها بني 40 اإىل 50 موظف بدوام كامل. 

متول ر�سوم الرخ�ص جميع بنود العمل املحددة يف برنامج الأعمال امل�ستقبلية للهيئة لعام 2011. 

برنامج الأعمال امل�صتقبلية للهيئة لعام 2011

تتطلب املادة )34( من قانون القطاع اأن تقوم الهيئة باإعداد برنامج الأعمال امل�ستقبلية للعام القادم والت�ساور مع الأ�سخا�ص الذين قد يتاأثرون

بربنامج بالأعمال املقرتحة. ففي دي�سمرب 2010 اأجرت الهيئة م�ساورات حول برناجمها لالأعمال امل�ستقبلية املقرتح لعام 2011 وتعمل حاليًا على

 .)www.aer-oman.org تنفيذ جميع مهامها الأ�سا�سية )الربنامج متوفر لالإطالع واملراجعة مبوقع الهيئة



�صفحة 41

دائرة �صوؤون امل�صرتكني 

دائرة �سوؤون امل�سرتكني م�سوؤولة عن حماية وتعزيز م�سالح م�سرتكي الكهرباء و�سمان اإعطاء الأولوية والإهتمام الالزمني مل�سالح امل�سرتكني من

قبل الهيئة. تقوم الدائرة باأداء هذه الأعمال من خالل تعزيز وعي امل�سرتكني مبعايري اخلدمة التي ي�ستحقونها ورفع معايري الأداء حلاملي الرخ�ص. 

ولدعم هذه الأعمال تقوم الدائرة مبراقبة تنفيذ قانون القطاع واإعتماد ومراقبة ال�سروط الرئي�سية لرخ�ص التوزيع والتزويد خ�سو�سًا بنود التو�سيل

وبنود التزويد وقواعد املمار�سة واإجراءات نظر ال�سكاوي. كما تقوم الدائرة بالتحقيق يف، وحيثما كان �سروريًا وتقدمي تو�سيات ب�ساأن اإ�ستخدام

ال�سالحيات القانونية للهيئة للف�سل يف النزاعات بني املرخ�ص لهم بالتزويد وامل�سرتكني الذين مل يتمكنوا من حل �سكاواهم مع ال�سركات املعنية. 

قامت الدائرة بالأعمال الآتية يف عام 2010: 

اإ�سدار اأربعة وخم�سني قرار ف�سل يف ال�سكاوي يف عام 2010 )10 قرارات مت الف�سل فيها يف دي�سمرب 2009(،  وبالتايل و�سع جمموعة من   .1

القرارات ال�سابقة كمرجع للحالت امل�سابهة يف امل�ستقبل.

الوعي  تعزيز  وكذلك  ال�سكاوي  الف�سل يف  قرارات  املتزايد من  العدد  لدعم  والتزويد  بالتوزيع  لهم  املرخ�ص  العملية مع  تعزيز عالقتها   .2

بالقرارات ال�سابقة. 

عقد اإجتماعات مع امل�سرتكني مبقر الهيئة، وحيثما كان �سروريًا ومالئمًا تقوم الهيئة بزيارة مواقع امل�سرتكني لتقدمي اإر�سادات حمددة على   .3

ال�سكاوي الفردية ون�سائح عامة فيما يتعلق بحقوق امل�سرتكني. 

قرارات الف�صل: 

قرارات الف�سل ال�سادرة يف عام 2010 مدرجة يف اجلدول رقم )�ص م 1(. ومن )54(قرار ف�سل )10 قرارات مت الف�سل فيها يف دي�سمرب 2009(

من  %85 ن�سبة  وكانت  بالتزويد.  لهم  املرخ�ص  ل�سالح   %41 و  امل�سرتكني  ل�سالح   2010 عام  يف  الف�سل  قرارات  من    %59 ن�سبة  كانت 

ال�سكاوي التي مت الف�سل فيها �سد �سركة م�سقط و 6% �سد �سركة جمان و 9% �سد �سركة مزون. 

حتليل �صكاوي امل�صرتكني 

تلقت الدائرة 49 �سكوى من امل�سرتكني يف عام 2010 وميثل ذلك اإنخفا�سًا كبريًا مرحبًا به مقارنة بعدد ال�سكاوي امل�ستلمة يف عام 2009 التي

بلغت 144. يقدم ال�سكل 30 اأدناه حتلياًل للم�سائل التي كانت مو�سوعًا ل�سكاوي امل�سرتكني يف عام 2010.

ال�صكل )30(: فئات �صكاوي امل�صرتكني يف عام 2010 

 

امل�سدر: بيانات الهيئة ل�سكاوي امل�سرتكني



�صفحة 42

به قامت  الذي  العمل  ويعك�ص ذلك  امل�سرتكني  �سكاوي  فئة من  لكل   2009 عام  عليه يف  كان  اأقل عما   2010 عام  امل�ستلمة يف  ال�سكاوي  كان عدد 

الدائرة ملعاجلة عدد متزايد من قرارات الف�سل التي ت�سع �سوابق لل�سركات من اأجل اإتباعها. ومن اجليد مالحظة اأنه كان هناك اإنخفا�سًا مرحبًا

به حلٍد كبري يف ال�سكاوي املتعلقة بالتالعب بالعدادات مما يدل على �سبط واإدارة جيدة لهذه احلالت املعقدة واحل�سا�سة مع اإنخفا�ص من 37 حالة

يف عام 2009 اإىل 7 فقط يف عام 2010. يعود معظم هذا الإنخفا�ص اإىل اإنخفا�ص يف عدد ال�سكاوي املرفوعة �سد �سركة م�سقط والتي اإنخف�ست

من 29 يف عام 2009 اإىل 3 فقط يف عام 2010. 

وكما يو�سح ال�سكل 30 اإ�ستمرارية النزاعات املتعلقة بالفواتري لتمثل معظم ال�سكاوي وقد اإرتفعت من 53% يف عام 2009 اإىل 67% يف عام 2010.

اإل اأن العدد الإجمايل لل�سكاوي املتعلقة بنزاعات الفواتري اإنخف�ص من 76 اإىل 33. ويف حني اأننا نتطلع اإىل اإ�ستمرارية هذا الإجتاه نحو الإنخفا�ص

اإل اأن الدائرة تعتقد بان هنالك جماًل كبريًا للتح�سن يف طريقة قيام املرخ�ص لهم مبعاجلة �سكاوي الفواتري وال�سكاوي ذات ال�سلة وتعمل الدائرة

على تطبيق قواعد للممار�سة ب�ساأن الدفع املتاأخر يف عام 2011. 

2011 تقرتح الدائرة الإ�ستمرار يف خطط متكني م�سرتكي الكهرباء العمانيني  من زيادة وعيهم وتوقعاتهم عرب عرو�ص حية وكتيبات و يف عام 

وو�سائل الت�سال الأخرى. 
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�صفحة 46

 دائرة ال�صوؤون الإقت�صادية واملالية

)RPI-X( الأ�سعار التحكم يف  اآليات  وي�سمل ذلك و�سع ومراقبة  به،  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  لقطاع  الإقت�سادي  التنظيم  الدائرة م�سوؤولة عن 

ومراجعة واإعتماد تعرفات تزويد الكهرباء واملياه باجلملة. يو�سح ال�سكل 31 و 32 على التوايل التعرفات املعتمدة لتزويد الكهرباء واملياه باجلملة 

لعام 2011 لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه و�سركة املناطق الريفية. 

ال�صكل )31( تعرفات تزويد الكهرباء واملياه باجلملة لعام 2011 لل�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه

        اأ( تعرفات تزويد الكهرباء باجلملة لعام 2011 لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه

ال�صكل )32( تعرفات تزويد املياه باجلملة لعام 2011 �صركة كهرباء املناطق الريفية



�صفحة 47

قامت الدائرة بالأعمال الآتية يف عام 2010:

ومزون.  وجمان  م�سقط  ل�سركات  والتزويد  التوزيع  اأ�سعار  يف  للتحكم  الثالثة  املراجعة  بدء  	•
القيام مبراجعة للتكاليف الإقت�سادية لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه لالإفادة مبالءمة الإ�ستمرارية على اآلية التحكيم يف الأ�سعار  	•

احلالية لعام 2011. 

�سور.  يف  امل�ستقل  الطاقة  مل�سروع  املناف�سة  على  الإ�سراف  لدعم  ال�سوقية  للح�سة  بح�سابات  القيام  	•
ومزون.  وجمان  م�سقط  ل�سركات:  الأ�سعار  يف  التحكم  اآلية  تدقيق  اإكمال  يف  امل�ساعدة  	•

الريفية. املناطق  و�سركة  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  لل�سركة  باجلملة  واملياه  الكهرباء  تزويد  تعرفة  مقرتحات  مراجعة  	•
الثالث.  ال�سوق  لقطاعات  امل�سرتكني  وح�سابات  والتزويد  الكهرباء  لإنتاج  ال�سنوي  النمو  تو�سح  التي  الف�سلية  التقارير  ن�سر  بدء  	•

القطاع.   قانون  من   )87( املادة  مبوجب  واملقدمة  الكهرباء  لتمويل  الريفية  املناطق  �سركة  طلبات  واإعتماد  مراجعات  يف  امل�ساهمة  	•



�صفحة 48

الدائرة الفنية 

الدائرة الفنية م�سوؤولة عن اإعتماد املوا�سفات الفنية ومراقبة الإلتزام بقواعد القطاع وقواعد التخطيط والت�سغيل واملوا�سفات الكهربائية العمانية.

متثل الدائرة الهيئة يف جمل�سي قواعد ال�سبكات وقواعد التوزيع وتلعب دورًا قياديًا يف التحقيقات الفنية املتعلقة بال�سحة وال�سالمة املهنية. 

قامت الدائرة خالل عام 2010 بالأعمال التالية: 

ل جزء من �سبكات التوزيع املرخ�سة للتاأكد من اأنها مل متثل م�سدر خطر لعامة اجلمهور. نتج عن اأعمال  فح�ص املن�ساآت والأ�سول التي ُت�سكرّ  .1

الفح�ص التي اأجرتها الدائرة اإ�سدار اإنذارات مبوجب املادة )116( من قانون القطاع يف مايو 2009 اإىل ثالثة من املرخ�ص لهم بالتوزيع 

والتزويد. 

 .)WSP( اإكمال اأعمال التدقيق املتعلقة بحماية البيئة ل�سركة املناطق الريفية مع املدقق البيئي  .2

مراجعة م�ستندات التقييم ملا قبل الإ�ستثمار لل�سركة العمانية لنقل الكهرباء مببلغ يتجاوز 111 مليون ريال عماين والتو�سية باإعتماد نفقات   .3

مببلغ 44 مليون ريال عماين التي قدمت عنها ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء �سمان كاٍف باأن الإ�ستثمارات املقرتحة مثلت اأف�سل اأو اأكرث 

اخليارات كفاءة. 

اإكمال اأعمال تدقيق مف�سلة لل�سحة وال�سالمة املهنية ل�سركة جمان و�سركة مزون وتقدمي عرو�ص تو�سيحية اإىل جمل�سي اإدارة ال�سركتني   .4

لتو�سيح الإجراءات الت�سحيحية املطلوبة. 

متابعة التقدم الذي اأحرزته كل من �سركة م�سقط و�سركة املناطق الريفية مقابل الإجراءات املحددة يف اأعمال تدقيق ال�سحة وال�سالمة   .5

املهنية لعام 2009. 

متابعة التقدم الذي اأحرزته كل من �سركة م�سقط و�سركة جمان و�سركة مزون مقابل الإجراءات املحددة يف اأعمال تدقيق التحكم يف اأ�سعار   .6

التوزيع لعام 2009. 

2010 ل�سركة م�سقط و�سركة جمان و�سركة مزون و�سركة املناطق الريفية وال�سركة العمانية لنقل  مراجعة واإعتماد بيانات القدرة لعام   .7

الكهرباء. 

بدء حتقيقات ر�سمية يف فاقد التوليد من حمطة الكامل للطاقة الكهربائية والإنقطاع الالحق والوا�سع واملمتد للتزويد باملنطقة ال�سرقية.   .8

بدء حتقيق ر�سمي يف اإنقطاع كبري للكهرباء يف م�سقط اأدى اإىل فاقد يف التزويد مبحطة حمولت بو�سر.   .9

التحقيق يف �سكاوى مقدمة من م�سرتكي �سركة املناطق الريفية مبنطقة وادي اأ�سود  ب�ساأن جودة خدمات التزويد املقدم لهم.   .10

متابعة التو�سيات املقدمة اإىل املرخ�ص لهم بالتوليد نتيجة لتقييم عام 2009م لقدرة حمطات الكهرباء على التحول من الغاز اإىل الوقود   .11

ال�سائل. 

امل�ساعدة يف مراجعة مقرتحات ل�ستة م�ساريع جتربيه حمتملة للطاقة املتجددة.  .12

مراجعة م�سروع احلماية من الأودية لربج نقل الكهرباء املت�سرر بوادي نفعة )بدبد( املقدم من ال�سركة املتحدة للطاقة وذلك بالتعاون مع   .13

)�سركة لهمري انرتنا�سونال(.



�صفحة 49

 جمل�ص مراجعة قواعد ال�صبكة 

عقد جمل�ص مراجعة قواعد ال�سبكة اأربعة اإجتماعات خالل عام 2010. يرجى مراجعة ال�سكل 33.

ال�صكل 33: اإجتماعات جمل�ص مراجعة قواعد ال�صبكة يف عام 2010

اإعتمدت الهيئة الن�سخة )2( لقواعد ال�سبكة يف فرباير 2010، كما در�ص جمل�ص مراجعة قواعد ال�سبكة عددًا من التعديالت الإ�سافية على قواعد 

ال�سبكة خالل العام. 

 

جمل�ص مراجعة قواعد التوزيع 

اإجتمع جمل�ص مراجعة قواعد التوزيع اأربع مرات خالل عام 2010، يرجى الرجوع اإىل ال�سكل 34.

ال�صكل 34: اإجتماعات جمل�ص مراجعة قواعد التوزيع يف عام 2010

اإرتاأى جمل�ص مراجعة قواعد   .2010 27 موافقة وجتديد ملقاولني خالل عام  و  التوزيع موافقة واحدة ملنتج جديد  اأ�سدر جمل�ص مراجعة قواعد 

التوزيع احلاجة ملنح املزيد من املوافقات للمنتجات، وبنهاية عام 2010 قامت جمموعة العمل لإعتماد املنتجات مبراجعة وتعديل اإجراءاتها لت�سريع

عملية تقييم املنتجات. فخالل عام 2010 مت اإعتماد 4 مهند�سي فح�ص وجتديد رخ�ص لعدد )2( مهند�سي حماية. 

والتي ال�سنة  ال�سادرة خالل  العمانية  الكهربائية  باملوا�سفات  الإلتزام  التوزيع بعدة حالت احلد من  الهيئة جمل�ص مراجعة قواعد  كما ن�سحت 

ت�سمنت اإ�ستثناءات عامة عن املوا�سفات الكهربائية العمانية رقم )2( ب�ساأن متطلبات اإ�ستخدام اأنابيب اإ�سمنت الإ�ْسَب�ْسُتو�ص و اإ�ستثناءات عامة عن

املوا�سفات الكهربائية العمانية رقم )11(، البند 4 )د( ب�ساأن تغليف ال�ُسمك ل�سواين الكيبل الفولذي وال�سالمل. 



�صفحة 50

دائرة الرتخي�ص وال�صوؤون القانونية

تعمل الدائرة كم�ست�سار قانوين لأع�ساء الهيئة كما تعمل على �سمان اإلتزام قرارات الأع�ساء مبتطلبات قانون القطاع والقوانني ال�سارية الأخرى.

والدائرة م�سوؤولة عن مراقبة الإلتزام ب�سروط املوافقات املمنوحة من قبل الهيئة وعن املحافظة على قنوات الإت�سال مع الوزارات املعنية واجلهات

املخت�سة ل�سمان ح�سول الهيئة على املعلومات املطلوبة لتقدمي الإ�ست�سارات ال�سرورية اإىل حاملي الرخ�ص وحاملي الإعفاءات. كما اأن الدائرة

م�سوؤولة عن حفظ ال�سجل العمومي ومتثيل الهيئة اأمام اجلهات الق�سائية.

قامت الدائرة بالأعمال الآتية خالل عام 2010: 

مراجعة طلب للموافقة على تغيري ال�سيطرة على �سركة املتحدة للطاقة �ص.م.ع.ع )املرخ�ص له( واملقدم من �سركة اأم جي ئي �سي )ُعمان(   )1(

القاب�سة املحدودة. وبعد اإقتناعها باأن املرخ�ص له �سيظل �سخ�ص منا�سب بعد تغيري ال�سيطرة قامت الهيئة بتاأكيد موافقتها على تغيري 

ال�سيطرة.

مراجعة طلب للموافقة على تغيري ال�سيطرة على �سركة اإيه ئي اإ�ص بركاء �ص.م.ع.ع )املرخ�ص له( واملقدم من �سركة اأعمال املياه و الطاقة   )2(

الدولية )اأكوا باور الدولية(. وبناًء على املعلومات املقدمة يف الطلب وبعد احل�سول على بع�ص ال�سمانات والتعهدات من الأ�سخا�ص املعنيني 

فقد اأكدت الهيئة موافقتها على تغيري ال�سيطرة.

م�ساعدة الهيئة يف الإ�سراف على مناف�سات ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة و املياه مل�سروعي �سحار2 وبركاء 3 للطاقة امل�ستقلني. حيث   )3(

يقع على عاتق الهيئة واجب �سمان اإجراء املناف�سات ب�سورة عادلة و�سفافة، واأنه ُيتوقع من �سركات امل�ساريع التي حتتاج لرخ�ص مل�سروعي 

اإ�ستيفاء متطلبات معيار ال�سخ�ص املنا�سب املن�سورة من قبل الهيئة مبوجب املادة )22( من قانون  �سحار2 وبركاء 3 للطاقة امل�ستقلني 

برتتيبات  الإلتزام  من  للتاأكد  امل�ستقلني  للطاقة  وبركاء 3  مل�سروعي �سحار2  ال�سمانات  م�ستندات  مراجعة  الدائرة يف  �ساعدت  القطاع. 

الأ�سول املالية املن�سو�ص عليها يف طلب العرو�ص )التي متنع اأحكام ال�سمانات الإ�سافية املتبادلة وعدم الوفاء املتبادل للديون بني �سركات 

امل�سروعني(.

رقم  الرخ�سة  من  الإعفاء  اأمر  منح  قبل  �ص.م.م  املحدودة  اأوف�سات  �سركة  من  مقدم  الرخ�سة  من  اإعفاء  على  للح�سول  مراجعة طلب   )4(

ال�سبكة  واملياه لدعم  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  تعاقدت عليه  بالديزل  توليد موؤقت  بت�سغيل  الرخ�سة  الإعفاء من  2010/1. يخول 

الرئي�سة املرتبطة عند اأوقات ذروة الطلب على النظام يف �سيف عام 2010.

قامت الدائرة مبراجعة طلبات لتعديالت على اإعفاءات قائمة ووافقت الهيئة على التعديلني التاليني.:   )5(

تعديل على اأمر الإعفاء رقم 2005/10 املمنوح ل�سركة اأوك�سيدينتال ُعمان لزيادة احلد امل�سرح به لل�سعة الإجمالية اإىل 120  )1  

    ميجاواط. 

تعديل على اأمر الإعفاء من الرخ�سة رقم 2008/2 املمنوح لل�سركة الُعمانية للم�سايف والبرتوكيماويات حيث �سيعمل     )2  

التعديل املطلوب على )1(  الت�سريح لل�سركة العمانية للم�سايف والبرتوكيماويات بتزويد الكهرباء اإىل ال�سركة العمانية      

للعطريات البرتوكيميائية و )2( زيادة حد ال�سركة الُعمانية للم�سايف والبرتوكيماويات للتزويد اإىل �سركة تنمية نفط عمان     

مبيناء الفحل.   

   

.)ELF-EMF( ندوة حول الرتددات �صديدة الإنخفا�ص للمجالت الكهربائية واملغناطي�صية

�سديدة  للرتددات  التعر�ص  املحتملة جراء  ال�سحية  املخاطر  املواطنني من  كيفية حماية  لتو�سيح  ندوة   2010 �سهر فرباير  الهيئة يف  اإ�ست�سافت 

الإنخفا�ص للمجالت الكهربائية واملغناطي�سية )ELF-EMF( من خطوط واأ�سول ومن�ساآت الكهرباء. حيث اأدارت الندوة �سركة )كيما(التي قامت

الهيئة بتعيينها ملراجعة بحث علمي يف هذا املجال وتقدمي تو�سيات على اأ�سا�ص لوائح الرتددات �سديدة الإنخفا�ص للمجالت الكهربائية  واملغناطي�سية.

واملغناطي�سية. الكهربائية  للمجالت  الإنخفا�ص  �سديدة  الرتددات  لوائح  اإعداد  يف  الفنية  الدائرة  بدعم  القانونية  الدائرة  تقوم  و 
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امللحق )اأ(: القوائم املالية املدققة

هيئة تنظيم الكهرباء،

 عمان

التقرير والبيانات املالية

لل�صنة املنتهية 31 دي�صمرب 2010
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امللحق )د(: ح�سابات الدعم املايل للكهرباء
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