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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  

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 توزيع الكهرباء 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 

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

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.  

ر.ع.  ريال عماني

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

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 و المعدل بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2009/59  
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كلمة رئي�س الهيئة  

املخاطر  خلفية  وعلي   .2011 لعام  ال�سنوي  تقريرنا  لكم  اأقدم  اأن  ي�سرين  عمان  الكهرباء-  تنظيم  هيئة  عن  نيابًة 

امل�ستمرة يف الأ�سواق املالية العاملية والدعوات لتمثيل �سيا�سي اأكرب يف كل منطقة ال�سرق الأو�سط، ظل قطاع الكهرباء 

واملياه املرتبطة به يف ال�سلطنة مركزًا على تلبية الطلب املتزايد على الكهرباء واملياه ال�سروريني لرفاهية املواطنني 

والنمو القت�سادي. ففي عام اإت�سم بالتحدي وال�سعوبة: 

زاد عدد ح�سابات م�سرتكي الكهرباء يف ال�سلطنة مبقدار 49815 اأو بن�سبة 7.4% من 677668 يف عام 2010 اإىل 727483. ومنذ اإعادة هيكلة   .1

ال�سوق يف عام 2005 زاد عدد ح�سابات الكهرباء مبقدار 197332، اأي زيادة بن�سبة %37. 

و�سل التزويد بالكهرباء يف عام 2011 5ر18 ترياواط/�ساعة، اأي اأعلى بن�سبة 4ر11% عن ما كان عليه يف عام 2010 واأعلى بن�سبة 95% عن ما   .2

كان عليه يف عام 2005. 

و�سل قيا�ص الهيئة لكثافة الكهرباء )ميغاواط/�ساعة لكل ح�ساب( 25.4% يف عام 2011، اأي اأعلى بن�سبة 7% من 23.8% ميغاواط امل�سجلة يف   .3

عام 2010. يت�سمن هذا التقرير حتليل يحاول تف�سري الزيادة بن�سبة 33% يف امليغاواط/�ساعة لكل ح�ساب منذ عام 2005 ويلقى ال�سوء على 

احلاجة امللحة ل�سيا�سات كفاءة وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة. 

اإ�سافية يف كفاءة  2011. كانت هناك حت�سينات  9.4% على التواىل يف عام  10.4% و  اإنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة به بن�سبة  زاد اإجمايل   .4

ا�ستخدام الوقود مبحطات الإنتاج، فقد كان اإ�ستهالك الغاز للمحطات املو�سلة بال�سبكة الرئي�سة املرتبطة 311 مرت مكعب قيا�سي/ميغاواط/

�ساعة يف عام 2011 مقارنًة بـ  325 مرت مكعب قيا�سي/ميغاواط/�ساعة يف عام 2010 و 378 مرت مكعب قيا�سي/ميغاواط/�ساعة يف عام 2005. 

كما اأنتجت �سركة كهرباء املناطق الريفية متو�سط قدره 3.5 كيلواط/�ساعة من كل لرت من وقود الديزل يف عام 2011 مقارنًة بـ 3.1 كيلواط/

�ساعة يف عام 2005، ومبا اأن تكاليف الوقود ُت�سّكل جزءًا كبريًا من اإجمايل تكلفة التزويد بالكهرباء فقد �ساعدت التح�سينات يف كفاءة اإ�ستخدام 

الوقود يف خف�ص الدعم للكهرباء.  

الوحدات  اإجمايل  من   %13.7 ن�سبة   2011 عام  �سّكل يف  والذي  الفني(  وغري  الفني  )الفاقد  اإجمايل  اإ�سافية يف  اإنخفا�سات  تقريرنا  يوؤكد   .5

الداخلة اإىل �سبكات الكهرباء مقارنًة بن�سبة 16% يف عام 2010، واإذا مت تقييم اإنخفا�ص ميغاواط واحد يف الفاقد مببلغ 10 ر.ع/ميغاواط/

�ساعة فاإن الإنخفا�ص  يف فاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2011 من 16.2% يف عام 2010 اإىل 13.6% حقق فوائد  قدرها 5 مليون ريال 

عماين بقيمة حالية قدرها 83 مليون ريال عماين )بتطبيق معدل خ�سم قدره 6%(. وتعترب الهيئة التقدم الكبري املحقق يف خف�ص الفاقد منذ 

عام 2005 تاأكيدًا اإيجابيًا ل�سيا�سات احلكومة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وفعالية اآليات التحفيز التنظيمية والإ�ستجابات البناءة للمرخ�ص 

لهم لآليات احلوافز والتي يجب تهنئتهم عليها. 

اإ�ستجابة للطلب املتزايد على الكهرباء والتوجيهات ال�سامية بتوظيف 500 مواطن عماين زاد اإجمايل التوظيف بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة   .6

به )التوظيف املبا�سر وموظفي املقاولني( بن�سبة 12% يف عام 2011 مما يعك�ص زيادة بن�سبة 24% يف التوظيف املبا�سر )من 2097 اإىل 2607( 

6% يف التوظيف غري املبا�سر )من 4328 اإىل 4597(. كانت ن�سبة التعمني من اإجمايل التوظيف بالقطاع مبقدار 7204  %65  وزيادة بن�سبة 

مقارنًة بن�سبة 61% يف عام 2010. 

اأ�سدرت الهيئة قرار ف�سل واحد يف �سكوى م�سرتك يف عام 2011 ولكنها ف�سلت يف 184 �سكوى معلقة على اأ�سا�ص ال�سوابق يف 64 قرار ف�سل.   .7

يوؤكد برناجمنا لالأعمال امل�ستقبلية لعام 2012 باأن تعزيز وحماية م�سالح امل�سرتكني ميثل واحدة من اأهم اأولوياتنا، مع الرتكيز امل�ستمر على 

تاأمني التح�سني املطلوب يف خدمات قراءة العدادات واإ�سدار الفواتري والتح�سيل. 

د�سنت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه 300 ميغاواط من التوليد املوؤقت يف عام 2011 لدعم ذروة الطلب على ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة    .8

مع اإ�ستمرار العمل يف اإن�ساء م�سروعى بركاء 3 للطاقة امل�ستقل و�سحار 2 للطاقة امل�ستقل بالرغم من بع�ص التوقف ب�سبب م�ساعب ال�سناعة. 

�سيوفر كل م�سروع من هذه امل�ساريع طاقة مبكرة مبقدار 495 ميغاواط �سايف يف عام 2012 و 745 ميغاواط من ال�سعة اجلديدة املتعاقد عليها 

يف عام 2013، كما مت النتهاء من اجراء مناف�سة عادلة و�سفافة مل�سروع �سور للطاقة امل�ستقل يف عام 2011 ومن ثم وقعت ال�سركة العمانية 

433 ميغاواط من  �ستوفر  والتي  ال�سلطنة  اإنتاج يف  اأكرب حمطة  لتطوير  للطاقة �ص.م.ع.م  فونيك�ص  �سركة  اإتفاقيات مع  واملياه  الطاقة  ل�سراء 
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الطاقة املبكرة يف عام 2013 و 2000 ميغاواط من ال�سعة املتعاقد عليها باإ�ستخدام الوقود بكفاءة عالية يف عام 2014، كما د�سنت �سركة كهرباء 

املناطق الريفية 3 �سبكات ريفية جديدة يف عام 2011 لتوفري حوايل  15 ميغاواط من ال�سعة اجلديد باإ�ستخدام وقود الديزل. بداأت حمطات 

التوليد والتحلية اجلديدة ل�سركة كهرباء املناطق الريفية يف الدقم الت�سغيل التجاري الكامل يف عام 2011، ودخلت املرحلة الأوىل من م�سروع 

�ساللة للمياه والطاقة امل�ستقل الت�سغيل التجاري يف يوليو 2011 موفرًا 61 ميغاواط من ال�سعة املتعاقد عليها لنظام كهرباء �ساللة. وعند تد�سينه 

بالكامل يف عام 2012 �سيوفر م�سروع �ساللة للمياه والطاقة امل�ستقل 445 ميغاواط و 15 مليون جالون يف اليوم  من ال�سعة اجلديدة املتعاقد عليها.  

 

اإ�ستفاد قطاع الكهرباء من  دعم مببلغ 9ر176 مليون ريال عماين من وزارة املالية يف عام 2011حيث بلغ الدعم املايل  111.8 مليون ريال    .9

عماين لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة، و 30.5 مليون ريال عماين  ل�سركة كهرباء املناطق الريفية، و 41 مليون ريال عماين من الدعم املايل لنظام 

كهرباء �ساللة. تعك�ص اأرقام الدعم امل�سار اإليها التكلفة املالية للوقود امل�ستخدم لتوليد الكهرباء. ويو�سح الرتكيز التنظيمي رقم 2 من هذا 

2011 �سيزيد اإذا عك�ست تكاليف الوقود "تكلفة الفر�سة البديلة اخلا�ص بها". ي�سري التحليل اإىل اأن  التقرير كيف اأن الدعم للكهرباء لعام 

م�سرتكي الكهرباء يح�سلون على فائدة من الدعم غري املبا�سر للوقود بالإ�سافة اإىل الدعم املبا�سر. 

تدعم هذه  �سوف  ريال عماين.  مليون   145 قدرها  اإجمالية  بقيمة   2011 عام  والتوزيع يف  بالنقل  مرتبط  م�سروع   368 لهم  املرخ�ص  اإعتمد   .10

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

كانت تكلفة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف عام 2011 تعادل 2.5 ريال عماين لكل ح�ساب م�سرتك، اأي اقل من ُع�سر )0.1( بي�سة   .11

لكل كيلواط/�ساعة مت تزويده واأقل من 0.2% من اإجمايل مبيعات قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به، وهي معايري نعتقد باأنها ت�ساهي ب�سكل 

اإيجابي املعايري العاملية لتكاليف التنظيم.

الهيئة ملتزمة بالتطوير املهني للموظفني العمانيني. ففي عام 2011 اأكمل الفا�سل/ عبدالوهاب الهنائي، وهو ع�سو رئي�سي بدائرة الرتخي�ص   .12

بتقدير جيد جدا.  الربنامج  لندن )King's College London(، حيث اجتاز  بكلية كينجز يف  القانون بنجاح  القانونية، ماج�ستري  وال�سوؤون 

ونتقدم بالتهنئة احلارة للفا�سل عبدالوهاب على هذه النتيجة املمتازة. 

وكان من دواعي احلزن العميق علمنا يف اأغ�سط�ص 2011 بوفاة الفا�سلة/ وردة بنت حمدان اخلمب�سي، وهي زميلة متميزة، بعد عالج طويل   .13

ولالأ�سف غري ناجح من ال�سرطان. كما زاد حزننا ب�سبب خرب وفاة كيفني كلريي، اأول مدير لدائرة التنظيم الفني بالهيئة يف اأغ�سط�ص 2011. 

ويتقدم الأع�ساء واملديرون واملوظفون باأحر التعازي لعائلتي واأ�سدقاء وردة وكيفني. 

يف اأكتوبر 2011 اإعتمد جمل�ص الوزراء املوقر تغيريات يف اأع�ساء الهيئة. واإذ نرحب بالدكتور عامر الهنائي كع�سو جديد فاإننا نودع الرئي�ص   .14

املوؤ�س�ص للهيئة، الدكتور �سالح العلوي، مع اأ�سدق عبارات ال�سكر والتقدير على قيادته وتوجيهاته و�سداقته. 

يود الأع�ساء اأن ُيثمنوا على وجه اخل�سو�ص، مع ال�سكر والتقدير، العمل اجلاد والدوؤوب ملوظفي الهيئة الذين �ساهموا يف اأداء الأن�سطة والأعمال   .15

املذكورة يف هذا التقرير. 

ي�سرين نيابة عن اأع�ساء وموظفي الهيئة اأن اأتقدم ب�سادق التقدير والعرفان ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم- حفظه 

اهلل ورعاه - لروؤيته الثاقبه وتوجيهاته ال�سديده ورعايته الكرمية لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به وحلكومته الر�سيدة لدعمها املتوا�سل لهذا القطاع 

احليوي.

عامر بن مبارك الكيومي

الرئي�ص 

هيئة تنظيم الكهرباء - ُعمان
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هيكل �سوق قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به

2004/78 هيكاًل جديدًا ل�سوق قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به. فيما يلي قطاعات ال�سوق الثالثة الرئي�سية  و�سع املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم 

وال�سركات التي تعمل فيها: 

هيكل �سوق قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف  �سلطنة عمان

يحدد قانون القطاع بع�ص الأن�سطة كاأن�سطة خا�سعة للتنظيم ويتطلب من الأ�سخا�ص الذين يرغبون يف مبا�سرة هذه الأن�سطة اأن يكون م�سرح لهم القيام 

.)www.aer-oman.org( بذلك من قبل الهيئة. يتوفر املزيد من التفا�سيل عن هيكل ال�سوق اجلديد وتنظيمه باملوقع الإلكرتوين للهيئة
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ن�ساط واإح�سائيات قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به

ح�سابات امل�سرتكني: 2010 و 2011

زاد عدد ح�سابات م�سرتكي الكهرباء امل�سجلة يف ال�سلطنة بن�سبة 7.4% يف عام 2011 من  677668 يف عام 2010 اإىل 727483 وهي نف�ص ن�سبة الزيادة 

كما يف عام 2010. �سّكلت ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة 88% من الزيادة يف احل�سابات )89% يف عام 2010(، بينما �سّكلت �سركة كهرباء املناطق الريفية 

2% من الزيادة )3% يف عام 2010( و�سركة ظفار للطاقة 10% من الزيادة )8.4% يف عام 2010(.   يرجى الرجوع اإىل ال�سكل )1( اأدناه واجلدول )1( 

من امللحق )ج( ملزيد من التفا�سيل. 

ال�سكل )1(: ح�سابات امل�سرتكني امل�سجلة ح�سب ال�سركات – 2010 و 2011

بالن�سبة لل�سلطنة ككل فقد �سّكلت ح�سابات القطاع ال�سكني ن�سبة 67% من الزيادة البالغ قدرها 49815 يف احل�سابات و�سّكل القطاع التجاري ن�سبة %28 

من الزيادة.  

�سّكلت ح�سابات القطاع ال�سكني ن�سبة 76% من جميع احل�سابات يف عام 2011.

التزويد بالكهرباء: 2010  و 2011

زاد اإجمايل التزويد بالكهرباء يف ال�سلطنة مبقدار 2،4% ترياواط/�ساعة يف عام 2011 من 16.1% ترياواط/�ساعة يف عام 2010 لي�سل اإىل 18.4 

ترياواط/�ساعة، اأي زيادة بن�سبة 4ر14% التي اأعقبت زيادة بن�سبة 11.4% يف عام 2010. زاد التزويد من ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة بن�سبة 16% يف عام 

2011 )11.1% يف عام 2010( مما يعك�ص منوًا قويًا يف التزويد اإىل م�سرتكي القطاعني التجاري وال�سناعي وحتديدًا من قبل �سركة كهرباء جمان 

التي �سّجلت زيادة بن�سبة 32،7% من اإجمايل التزويد. لقد كان التزويد من �سركة كهرباء املناطق الريفية اأعلى بن�سبة 11.6% عن ما كان عليه يف  عام 

2010، اأي اأقل ب�سكل طفيف من الزيادة بن�سبة 14.2% امل�سجلة يف عام 2010. كان منو التزويد من �سركة ظفار للطاقة بن�سبة 4.9% يف عام 2011 

اأقل ب�سكل كبري من الزيادة بن�سبة 13.5% امل�سجلة يف عام 2010. يرجى الرجوع اإىل ال�سكل )2( واجلدول )2( من امللحق )ج( ملزيد من التفا�سيل. 
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ال�سكل )2(: تزويد الكهرباء ح�سب ال�سركات – 2010 و 2011

�سّكل م�سرتكو القطاع ال�سكني 49% من اإجماىل التزويد يف عام 2011، باإنخفا�ص من ن�سبة 55،2% امل�سجلة يف عام 2005م.

يقارن ال�سكل )3( الزيادات امل�سجلة يف احل�سابات والتزويد لعام 2011 ح�سب فئات امل�سرتكني ، حيث �سّكل  امل�سرتكون من القطاع ال�سكني 67% من 

الزيادة البالغ قدرها 49815 يف احل�سابات ولكن ما ن�سبته 29% فقط من الزيادة البالغ قدرها 2.3 تريواط/�ساعة يف التزويد، بينما �سّكل امل�سرتكون 

من القطاع التجاري 28% من الزيادة يف احل�سابات و 11% من  الزيادة يف التزويد. و �سّكل امل�سرتكون من القطاع ال�سناعي اأقل من 1% من الزيادة يف 

احل�سابات لعام 2011 و 45% من الزيادة يف التزويد. 

ال�سكل )3(: الزيادة يف احل�سابات والتزويد لعام 2011 ح�سب فئات امل�سرتكني

امل�سرتكني  فئات  يتجاوز طلب  والتجاري  ال�سناعي  القطاعني  امل�سرتكني يف  اإىل  التزويد  النمو يف  لأن  ال�سلطنة  الكهرباء يف  الطلب على  يتغري هيكل 

الأخرى. فقد �سّكل م�سرتكو القطاعني ال�سناعي والتجاري ن�سبة 34% من اإجمايل التزويد يف عام 2011، اأي بزيادة من ن�سبة 23% امل�سجلة يف عام 

2005. �سّكل م�سرتكو �سركة كهرباء جمان من القطاعني التجاري وال�سناعي 50% من اإجمايل التزويد من �سركة كهرباء جمان لعام 2011 مقارنًة 

بن�سبة 21% فقط امل�سجلة يف عام 2005 و40% يف عام 2010.

يو�سح ال�سكل )4( التزويد بالكهرباء ح�سب فئات التعرفة لكل قطاع من قطاعات ال�سوق الثالث يف عام 2010 وعام 2011.
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تزويد الكهرباء لكل ح�ساب: 2010 و 2011

25.4 ميغاواط/�ساعة.  اإىل   2010 23.8 ميغاواط/�ساعة يف عام  2011 من  بن�سبة 6،9 يف عام  للح�ساب(  الكهرباء )ميغاواط/�ساعة  كثافة  زادت 

ال�سبكة  م�سرتكو  �سجل  فقد   :2011 عام  زائدة يف  كهرباء  كثافة  الآخرين  بالتزويد  لهم  املرخ�ص  م�سرتكو  �سجل  فقد  للطاقة،  �سركة ظفار  باإ�ستثناء 

الرئي�سة املرتبطة زيادة بن�سبة 8% و�سجل م�سرتكو �سركة كهرباء املناطق الريفية زيادة بن�سبة 6.8% بينما انخف�ص امليغاواط/�ساعة للح�ساب بن�سبة 

2.9% )وهو انخفا�ص يخفي الزيادات يف كثافة الكهرباء مل�سرتكي القطاع التجاري وال�سناعي ل�سركة ظفار للطاقة(. يرجى الرجوع اإىل ال�سكل )5( 

واجلدول )3( من امللحق )ج( ملزيد من التفا�سيل. 

ال�سكل )5(: ميغاواط/�ساعة املزود لكل ح�ساب م�سّجل – 2010 و 2011

متثل كثافة الكهرباء حافزًا مهمًا على نحو متزايد للطلب على الكهرباء. يو�سح ال�سكل )6( باأنه خالل الفرتة بني 2005 و 20011 زاد متو�سط كثافة 

الكهرباء جلميع امل�سرتكني بن�سبة 33% مع اإختالف كبري يف التغيري يف الكثافة يف جميع فئات امل�سرتكني.

ال�سكل )6(: التغيريات يف كثافة الكهرباء خالل الفرتة من 2005 اإىل 2011

تعك�ص الزيادة بن�سبة 161% يف كثافة الكهرباء للم�سرتكني من القطاع ال�سناعي النمو القوي يف التزويد اإىل كبار امل�سرتكني من القطاع ال�سناعي. ُي�سّكل 

امل�سرتكون من القطاع ال�سناعي جزءًا اأ�سغرًا من الزيادة الكلية يف الكثافة مو�سحة يف ال�سكل )6( باملقارنة مع امل�سرتكني من القطاعني ال�سكني و 

التجاري حيث كانت الكثافة بالن�سبة لهم يف عام 2011 اأعلى بن�سبة 27% و 66% على التوايل مما كانت عليه يف عام 2005 حيث �سّكلوا 69% من اإجمايل 

تزويد 2011 مقارنًة بح�سة 14% للم�سرتكني من القطاع ال�سناعي.

تقوم الهيئة بفح�ص العوامل التي توؤثر يف الطلب على الكهرباء للتو�سل لفهم اأف�سل للزيادات الأخرية يف كثافة الكهرباء. يو�سح ال�سكل )7( بع�ص 

بيانات التحليل )ر�سم تو�سيحي لبع�ص املوؤ�سرات حيث العام  2000= 100، البيانات متاحة عند الطلب(.
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ال�سكل )7(: العوامل املحفزة للطلب على الكهرباء: التغيريات يف الدخل والأ�سعار من 2000 اإىل 2011

يعك�ص  مما  ر.ع(   4923 اإىل  ر.ع  )من 1802  فرد  بن�سبة %173  ال�سمي لكل  النفطي   غري  الإجمايل   املحلي  الناجت  زاد    2011 2000  و  عامي  بني 

الناجت  الزيادة يف  تقريبا من   %70 ن�سبته  ال�سكان. حدثت ما  28% يف عدد  بن�سبة  النفطي وزيادة  الإجمايل غري  املحلي  250% يف الناجت  زيادة بن�سبة 

املحلي الإجمايل غري النفطي للفرد بني عام 2005 و 2011. كان اإ�ستهالك الكهرباء للفرد اأعلى بن�سبة 112% يف عام 2011 عن ما كان عليه يف عام 

2000 )مع حدوث 77% من الزيادة من عام 2005(، وكان اإ�ستهالك الكهرباء للح�ساب اأعلى بن�سبة 63% عن ما كان عليه يف عام 2000 ) مع حدوث 

87% من الزيادة بني عامي 2005 و 2011(. 

كما يو�سح ال�سكل )7( اأن عدد ح�سابات الكهرباء لكل 1000 �سخ�ص من ال�سكان قد زاد من 193 يف عام 2000 اإىل 251 يف عام 2011 وقد ي�سري هذا 

اإىل وجود مزيد من الأ�سر. ول توجد زيادات يف تعرفة الكهرباء طيلة فرتة التحليل.

وميكن التوقع من اجلمع بني النمو ال�سكاين والنمو القوي يف دخل الفرد، وتعرفة الكهرباء الثابتة واملدعومة اأن ي�ساهم ذلك يف طلب اأعلى على الكهرباء، 

ولكنه قد ل يف�سر الزيادة امللحوظة يف كثافة الكهرباء. تعتقد  الهيئة  اأن اإرتفاع املداخيل الوطنية وال�سخ�سية  دعمت حترك نحو مزيد من املباين ذات 

كثافة كهرباء اأكرب مع  اأجهزة تكييف ذات اأحمال اأعلى وا�ستخدام اأكرث لالأجهزة الكهربائية.

ال�سكل )8(:  
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يو�سح ال�سكل )اأ( من ال�سكل )8( باأن عدد اإباحات البناء للمباين اجلديدة والتجديد ال�سادرة للفلل واملنازل خالل الفرتة من عام 2005 اإىل عام 

2010 قد زادت بن�سبة 163%. بينما ي�سري  ال�سكل )ب( اإىل تغيري يف توزيع الأرا�سي من حيث امل�ساحة للمباين ال�سكنية خالل هذه الفرتة. مثلت الأرا�سي 

ال�سكنية التي تبلغ م�ساحتها بني 600 و 699 مرت 35% من اإجمايل الأرا�سي ال�سكنية يف عام 2005 و 45% من اإجمايل الأرا�سي يف عام 2010. ارتفعت 

ن�سبة الأرا�سي ال�سكنية التي تبلغ م�ساحتها 600 مرت اأو اأكرث من 67% من اإجمايل قطع الأرا�سي ال�سكنية يف عام 2005 اإىل 77% يف عام 2010.

قد ت�ساعد الزيادة يف اإن�ساء مبان �سكنية اأكرب يف تف�سري الزيادة املالحظة يف كثافة الكهرباء للم�سرتكني من القطاع ال�سكني. وال�سوؤال الرئي�سي هو هل 

ُطلب من الفلل واملنازل اجلديدة التي اأن�سئت بني عامي 2005 و 2010 الإلتزام بقواعد اأو لوائح البناء التي حتدد حد اأدنى من املعايري لكفاءة وتر�سيد 

ا�ستهالك الطاقة؟

يتمثل اإهتمام الهيئة يف اأنه بدون �سيا�سات تعمل على ت�سجيع كفاءة  وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة مثل قواعد البناء ولوائح الأجهزة الكهربائية فاإن الطلب 

على الكهرباء وكثافتها �سوف ي�ستمران يف الزدياد مع زيادة يف املوارد الطبيعية واملالية املطلوبة لتلبية الطلب املتزايد. 

الكهرباء  و�سركات  م�سرتكي  من  واأفكار  معلومات  جلمع   2012 عام  خالل  الطاقة  ا�ستهالك  وتر�سيد  كفاءة  حول  وا�سعة  م�ساورات  الهيئة  �ستجري 

وجمموعات ال�سناعة والأكادمييني واملنظمات غري احلكومية عن كيفية قيام ال�سلطنة بتح�سني كفاءة ا�ستهالك الكهرباء. �سيتم تلخي�ص ال�ستجابة 

للم�ساورات وتقدميها اإىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه للم�ساعدة والإفادة ب�ساأن التطوير امل�ستمر ل�سيا�سات كفاءة الطاقة.

اإنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة: 2010  و 2011 

ميثل الإجمايل الكلي لتوليد الكهرباء يف عام 2011 والبالغ قدره 21.9 ترياواط/�ساعة زيادة بن�سبة 10.4% عن ما كان عليه يف عام 2010، فقد كان 

�سايف التوليد )مبا يف ذلك م�سرتيات ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه و�سركة كهرباء املناطق الريفية( مبقدار 21.4 تريواط/�ساعة اأعلى بن�سبة 

11،5% عن ما كان عليه يف عام 2010. زاد الإجمايل الكلي و�سايف اإنتاج املياه املرتبطة بن�سبة 9،4% )لي�سل اىل 152،2 مليون مرت مكعب( و%12،1 

)لي�سل اىل 145،9 مليون مرت مكعب( على التواىل.

ال�سكل )9(: اإنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة به ح�سب ال�سبكات – 2010 و 2011

زاد اإجمايل توليد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة بن�سبة 1ر11% يف عام 2011، اأعلى عن ما كان عليه يف عام 2010 واإرتفع توليد �سركة كهرباء املناطق الريفية 

بن�سبة 15.3% وزاد توليد نظام كهرباء �ساللة بن�سبة 2.3% فقط ان�سجامًا مع الطلب املنخف�ص على الكهرباء يف �ساللة.  

اإرتفع اإنتاج املياه ب�سركة كهرباء املناطق الريفية بن�سبة 47.5% يف عام 2011 ويعزى ذلك اإىل بدء اإنتاج املياه مبحطة التحلية اجلديدة ب�سركة كهرباء 

املناطق الريفية  يف الدقم والذي �سّكل 82% من الزياده يف اإنتاج املياه لل�سركة يف عام 2011. 
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ا�ستهالك قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به للوقود يف 2011 

الغاز الطبيعي

زاد اإ�ستهالك قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به من الغاز بن�سبة 5.3% يف العام 2011 عن العام 2010 لدعم الإنتاج املتزايد للكهرباء واملياه بن�سبة 

 311 اإىل  املرتبطة  الرئي�سة  بال�سبكة  املو�سولة  للمحطات  الغاز  اإ�ستهالك  واإنخف�ص  ال�سكل )10(،  اإىل  الرجوع  يرجى  التوايل.  9.1% على  و   %10.6

مرت مكعب قيا�سي يف عام 2011 من 325 مرت مكعب قيا�سي يف عام 2010، اأي اإنخفا�ص عام بعد عام بن�سبة 4.4% واأقل بن�سبة 18% عن ما كان عليه 

ال�ستهالك يف عام 2005. 

ال�سكل )10(: ا�ستهالك الغاز مبحطات الإنتاج الرئي�سية: 2010 و 2011

حتليل

ميثل الغاز الطبيعي اأحد اأكرث املوارد الطبيعية اأهمية وقيمة لل�سلطنة وقد دعم التنمية القت�سادية لأكرث من 30 عامًا و�سوف ي�ستمر يف القيام بهذا الدور 

يف امل�ستقبل املنظور. ي�ستعر�ص هذا الق�سم الجتاهات يف الغاز امل�ستخدم لإنتاج الكهرباء واملياه منذ عام 2000 والتغيريات يف هيكل الطلب املحلي على 

الغاز على مدى هذه الفرتة وتكلفة الفر�سة البديلة لإ�ستخدامات الغاز البديلة. يقدم ال�سكل )11( البيانات ذات ال�سلة بالتحليل.
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ال�سكل )11(: حتليل اإ�ستخدام الغاز يف ال�سلطنة: 2000 و 2011

ي�سري ال�سكل )اأ( اأعاله باأن الغاز امل�ستخدم لإنتاج 7.2 ترياواط/�ساعة من الكهرباء و 52 مليون مرت مكعب من مياه التحلية يف عام 2000 �سّكل %19.1 

من اإجمايل ا�ستخدام ال�سلطنة من الغاز )104.4 بليون قدم مكعب قيا�سي من 547.2 بليون قدم مكعب قيا�سي(. وبحلول عام 2011 زاد اإنتاج الكهرباء 

ومياه التحلية بن�سبة 180% و 190% على التوايل وزاد اإجمايل اإ�ستخدام الغاز بن�سبة 124% اإل اأن ح�سة قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به من اإجمايل 

اإ�ستخدام الغاز بلغت 19.5%، اأي مثل ح�سته لعام 2000 وي�سري ذلك اإىل حت�سن كبري يف كفاءة اإ�ستخدام الغاز)يرجى الرجوع اىل ال�سكل "ب"(.

كانت هناك تغيريات ملحوظة يف هيكل الإ�ستخدام املحلي للغاز بني عامي 2000 و 2011:  بينما ظلت ح�سة قطاع الكهرباء من اإ�ستخدام الغاز حوايل 

19% اإل اأن اإ�ستخدام الغاز من جانب املناطق ال�سناعية وامل�ساريع اإرتفع من 27.4% يف عام 2000 اإىل 58.1% يف عام 2011. �سّكل اإ�ستخدام الغاز يف 

حقول النفط والغاز املفقود ب�سبب الإ�ستعال عند الإ�ستخدام وال�ستخدامات الأخرى 22.4% من اإجمايل ا�ستخدام الغاز يف العام 2011، اأي اأقل بكثري 

من احل�سة البالغ قدرها 53.5% يف العام 2000 )اأنظر ال�سكل "ج"(.

يو�سح ال�سكل )د( باأن 97.5% من اإجمايل اإنتاج الكهرباء يف عام 2011 مت با�ستخدام الغاز، بينما �سّكل وقود الديزل 2.5% من اإجمايل الإنتاج. 

تعتقد الهيئة باأن للغاز امل�ستخدم يف حمطات الكهرباء واملياه تكلفة فر�سة بديلة عالية. وب�سرف النظر عن حقيقة اأن ال�سعر العاملي للغاز هو اأعلى بكثري 

من ال�سعر الذي يباع به الغاز لالإ�ستخدام املحلي، فاإن اأي زيادة يف حجم الغاز امل�ستخدم يف حمطات الكهرباء واملاء يقلل حجم الغاز املتاح للمناطق 

ال�سناعية وامل�ساريع التي قد حتقق فوائد اإقت�سادية وطنية كبرية.

الرئي�سة  ال�سبكة  �سعة  3500 ميغاواط من  تد�سني  �سيتم  املنا�سب )حيث  الوقت  الوقود(، ويف  تنويع  املعقول )من حيث  �سيكون من  باأنه  الهيئة  تعتقد 

املرتبطة التي �سوف يتم اإنتاجها بالغاز بحلول عام 2015( ومن املفيد اقت�ساديًا البدء يف اإقامة م�ساريع الطاقة املتجددة بطريقة تناف�سية بدءًا مب�سروع 

200 ميغاواط املقرتح من قبل الهيئة العامة للكهرباء واملياه. وهذا بدوره �سيقلل من اعتماد قطاع الكهرباء على الغاز  الطاقة ال�سم�سية الكبري �سعة 

الطبيعي وتوفري املزيد من الغاز لأن�سطة بديلة والتي من املحتمل اأن تكون ذات قيمة م�سافة اأعلى وم�ساعدة ال�سلطنة يف الوفاء باأية التزامات م�ستقبلية 

ملا �سيخلف بروتوكول كيوتو )حيث اأن ال�سلطنة لي�ست طرفًا يف امللحق 1 من الربوتوكول(. 
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كانت مبادرات الهيئة للطاقة املتجددة ت�ستجيب لتوجيهات ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم، حفظه اهلل، لتحديد الو�سائل التي من خاللها 

ميكن لل�سلطنة ال�ستفادة من مواردها الوفرية للطاقة املتجددة. وبالرغم من التقدم املحدود حتى تاريخه اإل اأن الهيئة �ستوا�سل العمل نحو حتقيق هذا الهدف.

وقود الديزل 

ا�ستهلكت حمطات �سركة كهرباء املناطق الريفية 156.4 مليون لرت من وقود الديزل يف عام 2011، اأي اأعلى من ال�ستهالك يف عام 2010 بن�سبة %3.6 

وذلك لدعم الزيادة البالغ ن�سبتها 3.7% يف اإجمايل توليد الكهرباء  )من 520.5 غيغاواط/�ساعة يف عام 2010 اإىل 540 غيغاواط/�ساعة يف عام 

2011( وزيادة بن�سبة 47.5% يف اإنتاج مياه التحلية )من 958 األف مرت مكعب يف عام 2010 اإىل 4ر1 مليون مرت مكعب يف عام 2011(. 

 

منذ عام 2005 حققت �سركة كهرباء املناطق الريفية حت�ُسنًا بن�سبة 12% يف كفاءة الوقود ملحطات الإنتاج التابعة لها التي تعمل بالديزل يف جميع املناطق 

التي تعمل بها كما هو مبني يف ال�سكل )1( )ُتقا�ص الكفاءة بـ غيغاوات/�ساعة املنتج لكل لرت من الوقود(.

ال�سكل )12(: كفاءة ا�ستخدام وقود الديزل ل�سركة كهرباء املناطق الريفية: من 2005 اإىل 2011

امل�سدر: قاعدة بيانات ال�سبكات الريفية ل�سركة كهرباء املناطق الريفية   

اأنتجت الـ 86 مليون لرت من وقود الديزل امل�ستهلكة مبحطات �سركة كهرباء املناطق الريفية يف عام 2005 متو�سطًا قدره 3.1 كيلواط/�ساعة لكل لرت 

)بالإ�سافة اإىل اإنتاج املياه املرتبطة(، ويف عام 2011 كان الإنتاج الإجمايل اأعلى بن�سبة 103% مما كان عليه يف عام 2005 بينما كان الكيلواط/�ساعة 

لكل لرت اأعلى بن�سبة 12% مبقدار 3.5 كيلواط/�ساعة لكل لرت. وعلى افرتا�ص بقاء كفاءة الوقود ظلت عند معدلها يف عام 2005 فاإن �سركة كهرباء 

2011 )تكاليف  540 غيغاواط/�ساعة من اإجمايل التوليد  يف عام  18.7 مليون لرت اإ�سافية من وقود الديزل لإنتاج  املناطق الريفية �ستحتاج لـكمية 

الوقود كان ميكن اأن تكون اأعلى مببلغ 2.6 مليون ريال عماين، وهو ما يعادل 4.9 بي�سة/كيلواط/�ساعة(. 

لوقود الديزل امل�ستخدم لإنتاج الكهرباء -�ساأنه �ساأن الغاز الطبيعي- تكلفة فر�سة بديلة عالية. تقوم الهيئة باإعداد اإ�سرتاتيجية جديدة �ستتطلب من 

�سركة كهرباء املناطق الريفية درا�سة والنظر يف اإ�ستخدام بدائل الطاقة املتجددة كبديل للتوليد بوقود الديزل عند تد�سني ال�سبكات الريفية اجلديدة 

والتو�سع يف ال�سبكات احلالية. و�سيتعني على �سركة كهرباء املناطق الريفية اإثبات اأن التوليد بالديزل )ُمقّيم بتكلفة "الفر�سة البديلة" القت�سادية( 

متنا�سب مع واجب ال�سراء القت�سادي ل�سركة كهرباء املناطق الريفية وذلك بعد درا�سة والنظر يف عدد من بدائل الطاقة املتجددة.

ن�ساط قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ح�سب املناطق – 2011 

بينما اإ�ستفادت جميع املناطق من ن�ساط قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف عام 2011 اإل اأن حمافظة م�سقط حازت على اأعلى ح�س�ص من الن�ساط: 

30% و 32% من اإنتاج الكهرباء واملياه املرتبطة على التوايل، 37% من التزويد بالكهرباء و 30% من ح�سابات امل�سرتكني و 33% من التوظيف. 

يرتكز الن�ساط ب�سكل كثيف يف حمافظات م�سقط و�سمال الباطنة وجنوب الباطنة حيث �سّكلت هذه املحافظات الثالث 76%  من اإنتاج الكهرباء لعام 

2011 و 99% من اإنتاج املياه املرتبطة و 67% من التزويد و 55% من ح�سابات امل�سرتكني و 50% من التوظيف املرتبط بالقطاع يف عام 2011. 

يو�سح ال�سكل )13( تفا�سيل ن�ساط قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به باملناطق يف عام 2011.
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فاقد النظام 

�سّكل الفاقد الفني وغري الفني ن�سبة 13.6% من اإجمايل الوحدات الداخلة اإىل �سبكات الكهرباء يف ال�سلطنة يف عام 2011 مما يعترب حت�سنًا اإ�سافيًا 

على ن�سبة 16% من الفاقد امل�سجلة يف عام 2010. اإنخف�ص فاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة من 16.2% يف عام 2010 اإىل 13.6% يف عام 2011. زاد 

فاقد �سركة كهرباء املناطق الريفية اإىل 11،5% يف عام 2011 من 9% يف عام 2010، واإنخف�ص فاقد نظام كهرباء �ساللة اإىل 13،7 يف عام 2011 من 

15.9% يف عام 2010.

ُيعترب فاقد النقل والتوزيع والتزويد كموؤ�سر اأداء رئي�سي للكفاءة، وترحب الهيئة بنمط النخفا�ص امل�ستمر يف الفاقد الذي بداأ يف عام 2005. يعر�ص 

ال�سكل )14( الإنخفا�ص ال�سنوي لفاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة منذ عام 2005 ويو�سح باأن فاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة بن�سبة 13.6% يف عام 

2011 اأقل من 14% �سقف الفاقد امل�ستهدف من قبل الهيئة لذلك العام.

ال�سكل )14(: الفاقد )الفني وغري الفني( لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة من 1997 اإىل 2011، و�سقف الفاقد امل�ستهدف يف العام 2014

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

حددت الهيئة ن�سبة 10% للمرخ�ص لهم ك�سقف لفاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2014 كما هو مو�سح يف ال�سكل 14. للمرخ�ص لهم حافز وا�سح 

وقوي لتقليل الفاقد حيث اأنه تتم مكافاأتهم اإذا كان الفاقد الفعلي اأقل من امل�ستويات املعيارية ويخ�سعون لغرامة يف حالة ف�سلهم يف الوفاء باملعايري.

تعك�ص الإنخفا�سات الكبرية يف الفاقد املحققة منذ اإعادة هيكلة قطاع الكهرباء يف عام 2005 الطريقة التي اإ�ستجاب بها املرخ�ص لهم لآليات التحكم 

يف الأ�سعار اخلا�سة بهم، وتقدر الهيئة امل�ساهمات املحددة املقدمة من املهند�ص عبداهلل البدري )عندما كان مديرًا عامًا ل�سركة كهرباء مزون( والذي 

حققت مقاربته امل�ستهدفة واملركزة لإدارة الفاقد نتائجًا كبرية. 

 1 توجد قيمة اإقت�سادية كبرية لالإنخفا�سات يف الفاقد من حيث الوفورات يف التكاليف املحققة وامل�ستقبلية. فاإذا كان التوفري يف التكلفة لإنخفا�ص 

ميغاواط/�ساعة يف الفاقد 10 ر.ع فاإن خف�ص فاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة من 16.2% يف العام 2010 اإىل 13.6% يف عام 2011 حقق فوائد  بحوايل 

5 مليون ريال عماين )الفائدة هي 20.4 مليون ريال عماين اإذا مت تقييمها مقابل فاقد عام 2004 البالغة ن�سبته 24.6%(. القيمة املرتاكمة لنخفا�ص 

فاقد ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة منذ عام 2004 اأقل من 17 مليون ريال عماين بقليل، ومن حيث القيمة احلالية فاإن فائدة خف�ص فاقد ال�سبكة الرئي�سة 

املرتبطة يف عام 2012 يكون بحوايل 83 مليون ريال عماين بتطبيق معدل خ�سم قدره 6% )346 مليون ريال عماين اإذا مت تقييمها مقابل فاقد عام 

2004 البالغة ن�سبته 24.6%(، ول تاأخذ هذه الأرقام يف الإعتبار الوفورات يف ا�ستثمارات البنية التحتيه والتي من �ساأنها اأن تزيد ب�سكل كبري القيمة 

امل�ستقبلية لفوائد اإنخفا�ص الفاقد.
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ذروة الطلب على النظام: ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة ونظام كهرباء �ساللة  يف 2010 و 2011

يو�سح ال�سكل )15( ذروة الطلب ال�سهرية على ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عامي 2010 و 2011.

ال�سكل )15(: ذروة الطلب على ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة – 2010 و 2011

يو�سح ال�سكل )16( ذروة الطلب ال�سهرية على نظام كهرباء �ساللة يف عام 2010 و 2011.

ال�سكل )16(: ذروة الطلب على نظام كهرباء �ساللة – 2010 و 2011
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توقعات الطلب على الكهرباء

وفقًا لل�سرط )5( من رخ�سة �سراء الطاقة واملياه تقوم ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بن�سر بيان �سنوي يقدم الروؤية امل�ستقبلية ل�سبع �سنوات للطلب على 

الكهرباء ومياه التحلية وال�سعات املطلوبة لتلبية الطلب املتوقع على ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة ونظام كهرباء �ساللة. متثل توقعات الطلب على الكهرباء لكل �سبع 

�سنوات توقعات ر�سمية تتم فيها الإ�سارة اإىل تخطيط قطاع الكهرباء. يتوفر اأحدث بيان لل�سبع �سنوات )الإ�سدار ال�ساد�ص للفرتة من 2012 اإىل 2018( لالإطالع 

والتنزيل من املوقع الإلكرتوين لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه )www.omanpwp.com( . املالمح البارزة الرئي�سية لتوقعات الطلب على الكهرباء كما يلي:

من املتوقع اأن تنمو ذروة الطلب على ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة مبعدل 8% يف ال�سنة لت�سل اإىل 6582 ميغاواط يف عام ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة: 

2018. تتوقع "احلالة املنخف�سة" منو �سنوي بن�سبة 6% مما يوؤدي اإىل ذروة طلب مبقدار 5791 ميغاواط يف عام 2018،    

وتتوقع "احلالة املرتفعة" منو �سنوي بن�سبة 11% وذروة طلب مبقدار 8059  ميغاواط يف عام 2018، اأعلى مبقدار 1450  

ميغاواط من احلالة املتو�سطة.    

من حيث الطاقة تبلغ توقعات احلالة املتوقعة واملنخف�سة واملرتفعة لعام 2018 32.1 ترياواط/�ساعة، 28.2 ترياواط/  

�ساعة و 41 ترياواط/�ساعة على التوايل.   

من املتوقع اأن تنمو ذروة الطلب مبعدل 10% يف ال�سنة لت�سل اإىل 689 ميغاواط يف عام 2018. تتوقع "احلالة املنخف�سة" نظام كهرباء �ساللة: 

وزيادة  الت�سنيع   املرتفعة" بت�سريع  "احلالة  ت�سمح   .2018 عام  بحلول  ميغاواط   571 اإىل  لت�سل   %7 بن�سبة  �سنوي  منو    

ذروة الطلب مبعدل 17% يف ال�سنة لت�سل اإىل 1041 ميغاواط يف عام 2018، متجاوزة "احلالة املتوقعة" باأكرث من 350   

ميغاواط.   

من حيث الطاقة تبلغ توقعات احلالة املتوقعة واملنخف�سة واملرتفعة لعام 2018  4 ترياواط/�ساعة، 3.3 ترياواط/�ساعة    

و 6.2 ترياواط/�ساعة على التوايل.   

يرجى الرجوع اإىل الإ�سدار ال�ساد�ص من بيان ال�سبع �سنوات لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ملزيد من التفا�سيل عن توقعات الطلب على الكهرباء 

وكيفية تخطيط ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ل�سمان توفر �سعة متعاقد عليها كافية لتلبية الطلب املتوقع على الكهرباء واملياه املرتبطة.

تطورات ال�سعة اجلديدة

كان هناك ن�ساط يف جميع قطاعات ال�سوق الثالث يف عام 2011:

ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة: د�سنت ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه 300 ميغاواط من التوليد املوؤقت بالديزل لتاأمني التزويد اأثناء �سري العمل يف    •
اإن�ساء م�سروع بركاء 3 للطاقة امل�ستقل وم�سروع �سحار2 للطاقة امل�ستقل بالرغم من بع�ص التوقف ب�سبب م�ساعب ال�سناعة. �ستتوفر طاقة مبكرة مبقدار 495  

ميغاواط �سايف عند دخولهما  745 اإىل  م�ستقل  م�سروع طاقة  كل  ال�سعة من  تزيد  و�سوف   ،2012 عام  امل�ستقلني يف  الطاقة  م�سروعي  ميغاواط �سايف من    

الت�سغيل التجاري الكامل يف عام 2013.    

امل�ستقل للطاقة  �سور  مب�سروع  اخلا�سة   امل�سروع  اإتفاقيات  على  لتوقيع  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  لل�سركة  موافقتها  الهيئة  اأعطت   2011 يونيو  يف   

م  ع  م  �ص  للطاقة  فونك�ص  �سركة  بوا�سطة  امل�ستقل  للطاقة  �سور  م�سروع  تطوير  يتم  و2014م.  2013م  عام  يف  مراحل  على  ُيد�سن  �سوف  والذى    

QEWC كيوك  )اليابان،   Chubu و�سوبو   ،Marubeni)اليابان( ماروبيني  من  املكونه  للمجموعة  واململوكة    )Phoenix Power Company(  

1567 اىل  بالإ�سافة  2013م  عام  يف  املبكرة  الطاقة  من  ميغاواط   433 ي�سيف  �سوف  ال�سخم  امل�سروع  هذا  )عمان(.    Multitech وملتيتك  )قطر(    
ميغاواط يف عام 2014م لت�سبح اجلملة 2000 ميغاواط من ال�سعة املتعاقد عليها لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة والتى تت�سم بفعالية عالية لإ�ستخدام الوقود.   

بالديزل: التوليد  من  ميغاواط   15 تن�سر   2011 عام  يف  جديدة  ريفية  �سبكات   3 الريفية  املناطق  كهرباء  �سركة  د�سنت  الريفية:  ال�سبكات    •

ميغاواط(  و)10،5  ظفار،  مبحافظة  اجلديدة(  )مدحال  ب�سبكة  ميغاواط(   3،8( ظفار،  مبحافظة  )اأندات(  ب�سبكة  ميغاواط(   0،76(   

لتوفر  2011 الدقم يف عام  الريفية يف  املناطق  ل�سركة كهرباء  التحلية اجلديدة  ت�سغيل حمطة  بداأ  الو�سطى(.  ب�سبكة )اخل�سراء( )مبحافظة   

اإنتاج مياه  اإجماىل  27% من  و  الو�سطى  التحلية يف حمافظة  اإنتاج مياه  اإجماىل  85% من  ال�سرب وميثل ذلك  )374675 مرت مكعب( من مياه    

التحلية ل�سركة  كهرباء املناطق الريفية لعام 2011.  

ميغاواط  61 ليوفر   2011 يوليو  يف  التجاري  الت�سغيل  امل�ستقل  والطاقة  للمياه   �ساللة  م�سروع  من  الأوىل  املرحلة  بداأت  �ساللة:  كهرباء  نظام  			•

للنظام. بداأ اختبار طاقة املرحلة الثانية يف اأغ�سط�ص 2011 وعند اإكمالها يف يناير 2012 �سوف توفر �سعة قدرها 112 ميغاواط لتبداأ الت�سغيل    

MIDG من ال�سعة   15 445 ميغاواط و  2012 فاإن م�سروع �ساللة للمياه و الطاقة امل�ستقل �سوف يوفر  التجاري. وعند تد�سينه بالكامل يف عام   

اجلديدة املتعاقد عليها.      
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ملكية قطاع الكهرباء واملياه يف عام 2011

يعك�ص هيكل ملكية قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به املبني يف ال�سكل )17( تطورين هامني يف عام 2011: الأول كان الطرح العام الأوىل لن�سبة 35% من 

ح�س�ص �سركة الر�سيل للطاقة و �سركة اإ�ص اإم اإن بركاء من خالل اإدراج �سركة اإ�ص اإم اإن للطاقة القاب�سة يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية، وباإعتباره 

واحدًا من الإكتتابات العامة الأولية القليلة التي متت باملنطقة يف عام 2011 فقد مت جتاوز الإكتتاب بـ 1.7 مرة. والتطور الثاين كان ال�سطب الكامل 

ل�سركة ظفار للطاقة من لئحة الدراج والذي �سوف ي�سهل اإعادة الهيكلة امل�ستمرة ل�سوق نظام كهرباء �ساللة.

ال�سكل )17(: ملكية قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به – 2011

اإيكونوميك  عمان  جملة  تقوم  احلجم.  كبرية  �سركات  لت�سبح  واملياه  والكهرباء  الإ�سكان  لوزارة  اخللف  ال�سركات  منت   2004 عام  يف  تاأ�سي�سها  منذ 

ريفيو )Oman Economic Review OER( بتقييم �سنوي لل�سركات املدرجة ب�سوق م�سقط لالأوراق املالية، ويعتمد الت�سنيف الرئي�سي على الإيرادات 

ال�سنوية. وبا�ستثناء �سركات م�ساريع املياه والطاقة امل�ستقلة فاإن �سركات قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به غري مدرجة يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية. 

يو�سح ال�سكل )18( كيف �ستبدو قائمة جملة عمان اإيكونوميك ريفيو )Oman Economic Review OER(  لأكرب ع�سرين �سركة )م�سنفة من حيث 

اإيرادات عام 2011( اإذا ما كانت �سركات قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به موؤهلة لالإ�سافة اإىل هذه القائمة.
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ال�سكل )18(: مقارنات حلجم ال�سركات – �سركات �سوق م�سقط لالأوراق املالية و�سركات قطاع الكهرباء

 .)OER( حوايل ثلث الإيرادات الإجمالية لأكرب ع�سرين �سركة يف قائمة جملة عمان اإيكونوميك ريفيو )التى مل تو�سح يف ال�سكل 18

بلغ اإجمايل اإيراد قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف عام 2011 82%، اأي اأعلى من الإيرادات املجمعة ل�سركتي عمانتل والنور�ص مع خ�سوع اأكرث من 

.PRI-X 70% من اإيراد قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به للتنظيم مبوجب اآلية التحكم يف الأ�سعار من نوع

الكثافة الراأ�سمالية لأن�سطة الكهرباء منعك�سة يف قيم الأ�سول ل�سركات قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به والتي ت�ساوي 16% من اإجمايل قيم الأ�سول 

لأكرب ع�سرين �سركة يف قائمة جملة عمان اإيكونوميك ريفيو )OER( )م�سنفة بقيمة الأ�سول(، و 68% من اإجمايل الأ�سول يف حالة ا�ستثناء امل�سارف 

اإن �سركات قطاع الكهرباء واملياه   .)OER( اإيكونوميك ريفيو اأكرب ع�سرين �سركة يف قائمة جملة عمان  اأ�سول  اإجمايل  76% من  ُت�سّكل  الأربعة والتي 

املرتبطة به هي موؤ�س�سات كبرية احلجم يف حالة منو. واأحد التحديات الرئي�سية يف امل�ستقبل �سيكون �سمان اأن تكون لهذه ال�سركات الإدارة والقدرات 

الفنية املطلوبة للعمل يف قطاع خدمات مهم و�سريع النمو.

الكهرباء  قطاع  �سركات  من  خم�سة  �ستظهر 

عمان  جملة  قائمة  يف  به  املرتبطة  واملياه 

ع�سرين  لأكرب   )OER( ريفيو  اإيكونوميك 

�سركة: ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه 

)يف املركز الرابع(، م�سقط لتوزيع الكهرباء 

كهرباء  �سركة  ع�سر(،  احلادي  املركز  )يف 

�سركة  ع�سر(،  )الثاين  املركز  يف  مزون 

ع�سر(  اخلام�ص  املركز  )يف  جمان  كهرباء 

و�سركة ظفار للطاقة )مت �سطبها من الإدراج 

التا�سع  تاأتي يف املركز  2011 ولكنها  يف عام 

ع�سر(.

يف  القاب�سة  للطاقة  اإن  اإم  اإ�ص  اإدراج  مت 

 )OER( اإيكونوميك ريفيو  قائمة جملة عمان 

اإل   2011 عام  يف  الأويل  العام  طرحها  بعد 

والع�سرين يف  املركز احلادي  اإىل  نزلت  اأنها 

القائمة املعدلة.

قطاع  �سركات  لإيرادات  الكلي  الإجمايل  بلغ 

 2011 عام  يف  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 

)ومبا يف ذلك ال�سركات
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امل�ساريع املعتمدة والإنفاق الراأ�سمايل: 2011

اإعتمد املرخ�ص لهم بت�سغيل ال�سبكات )ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء و�سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�سركة كهرباء جمان و�سركة كهرباء مزون 

و�سركة كهرباء املناطق الريفية( 368 م�سروعًا يف عام 2011 بقيمة اإجمالية تبلغ 145 مليون ريال عماين. يو�سح ال�سكل )19( تفا�سيل هذه امل�ساريع 

ح�سب املرخ�ص لهم واملناطق والقّيم.

ال�سكل )19(: املوافقات على امل�ساريع ح�سب املرخ�ص لهم يف عام 2011

�سّكلت ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء و�سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء 28% من امل�ساريع املعتمدة ح�سب القيمة، و�سكّلت كل من �سركة كهرباء مزون 

و�سركة كهرباء جمان 22% و 16% على التوايل بينما �سكّلت �سركة كهرباء املناطق الريفية %6.

من حيث ال�ستثمار يف املناطق فقد �سكّلت حمافظة م�سقط ما ن�سبته 41.5% )60 مليون ريال عماين( من امل�ساريع املعتمدة و�سكّلت حمافظتي �سمال 

وجنوب ال�سرقية 17.2% )25 مليون ريال عماين( ويعزى ذلك لالإ�ستثمارات الكبرية يف ال�سبكات من جانب ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء و�سركة 

كهرباء مزون.  

اإ�ستفادت جميع املحافظات من اإ�ستثمارات قطاع الكهرباء يف عام 2011 ان�سجامًا مع التزام �سيا�سة احلكومة بتوفري خدمات الكهرباء واملياه املرتبطة 

به يف كل اأنحاء ال�سلطنة.
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التوظيف والتعمني بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به: 2010  و 2011

تتوىل الهيئة اإجراء م�سح �سنوي للتوظيف والتعمني يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به. يقدم هذا امل�سح معلومات عن التوظيف املبا�سر وغري املبا�سر 

)املقاولني( ح�سب ال�سركات والدرجات والن�ساط اخلا�سع للتنظيم واملناطق واجلن�سيات )مواطنني عمانيني واأجانب(.

يقدم ال�سكل )20( بع�ص النتائج من م�سح عام 2011.

ال�سكل )20(: اإجمايل التوظيف يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ح�سب النوع واجلن�سية والوظيفه:- 2010 و 2011

امل�سدر: م�سح الهيئة للتوظيف لعام 2011.

كان التوظيف املبا�سر لعام 2011 اأعلى عن ما كان عليه يف عام 2010 بن�سبة 24% والذي يعك�ص توظيف 510 مواطن عماين اإ�ستجابًة للتوجيهات ال�سامية. 

كان التوظيف غري املبا�سر يف عام 2011 لعدد 4597 اأعلى بن�سبة 6% عن ما كان عليه يف العام ال�سابق ب�سبب اإ�سافة 204 موظف عماين لدى املقاولني. 

ارتفع اإجمايل التوظيف )املبا�سر وغري املبا�سر( منذ عام 2005 بن�سبة 50% من 4796 اإىل 7204 يف عام 2011. ي�سّكل التوظيف املبا�سر 63% من هذه 

الزيادة، وُي�سّكل املواطنون العمانيون ن�سبة 85% من الزيادة يف التوظيف املبا�سر.
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يو�سح ال�سكل )21( معدلت التعمني يف التوظيف املبا�سر وغري املبا�سر.

ال�سكل )21(: التوظيف والتعمني يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به: 2011

امل�سدر: م�سح الهيئة للتوظيف لعام 2011.

�سّكل املواطنون العمانيون ما ن�سبته 87% من التوظيف املبا�سر يف عام 2011 )نف�ص ن�سبة عام 2010( و 53% من التوظيف غري املبا�سر مما ي�ساهم 

يف معدل التعمني بالقطاع بن�سبة 65%، اأعلى باأربع نقاط مئوية من ن�سبة التعمني البالغ قدرها 61% امل�سجلة يف عام 2010. ُيلقي م�سح الهيئة ال�سنوي 

للتوظيف ال�سوء على التغيريات يف الرتكيبة الأ�سا�سية للتوظيف يف قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به. وهي مو�سحة يف ال�سكل )22(.

ال�سكل )22(: التوظيف والتعمني ح�سب الن�ساط – 2011

امل�سدر: م�سح الهيئة للتوظيف لعام 2011.

تعك�ص الزيادة يف التوظيف بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به لعام 2011 املو�سحة يف ال�سكل )3( اإ�ستجابة القطاع لالأوامر ال�سامية والحتياجات من 

التوظيف لقطاع يعمل ِبِجد ملواكبة النمو القوي للطلب على الكهرباء. ويف حني اأن الهيئة ت�سعر بالإرتياح من قدرة قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به على 

ال�ستجابة لالأوامر ال�سامية واإ�ستيعاب عدد كبري من املوظفني اجلدد اإل اأنه �سيكون من املهم �سمان تزويد املوظفني اجلدد بالتدريب والتطوير الالزمني 

لزيادة اإنتاجيتهم وبالتايل امل�ساعدة يف تخفيف الزيادات امل�ستقبلية يف تكاليف قطاع الكهرباء.

وان�سجامًا مع واجبها نحو �سمان اأداء قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ب�سكل فعال وتقليل الدعم املايل املطلوب من احلكومة �سوف تعمل الهيئة على 

درا�سة كيفية تنفيذ اآليات حوافز اإ�سافية لتحفيز املرخ�ص لهم لتح�سني اإنتاجية موظفي قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به وتعزيز تطورهم املهني.
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امل�سائل املتعلقة بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف عام 2011

اأعمال التدقيق والتحقيقات

يف مايو 2009 اأ�سدرت الهيئة اإنذارات مبوجب املادة )116( من قانون القطاع  تخطر مبوجبها املرخ�ص لهم بالتوزيع والتزويد باأنه �سيتم اإجراء اأعمال 

تفتي�ص على حمطات الكهرباء الفرعية واملحطات التابعة لهم ب�سكل م�ستمر وع�سوائي. فاإذا وجد اأي مرفق غري مغلق اأو غري اآمن يف راأي الهيئة املعقول 

ف�سوف يخ�سع لغرامة قدرها -/500 ر.ع. عقدت الهيئة خالل عام 2011 اجتماعات اإ�سافية مع املرخ�ص لهم ملراقبة تقدم اأعمال التدقيق لل�سحة 

وال�سالمة التي مت اإجراوؤها يف عام 2010 وتقييم اللتزام ب�سروط الإنذار ال�سادر لهم يف عام 2009.

التحقيقات يف احلوادث املميته:

لالأ�سف �سهد عام 2011 اإرتفاعًا يف عدد احلوادث املرتبطة بالكهرباء والتى مت اإبالغ الهيئة بها ت�سمل وقوع 9 وفيات واإ�سابة خطرية واحدة. اإرتبطت 

الزيادة يف الوفيات – جزئيًا – بالزيادة يف �سرقات معدات الكهرباء. فيما يلي قائمة بتفا�سيل احلوادث املت�سمنة وفيات.

حققت الهيئة يف جميع احلوادث املميتة با�ستثناء احلادث الذي وقع بتاريخ 26 اأكتوبر يف �سحم. )تلقت الهيئة اإخطارًا بعد احلادث باأن �سرطة عمان 

ال�سلطانية اأكملت حتقيقاتها و�سمحت باإعادة املوقع اإىل اخلدمة(. ويف كل حالة حيث كان ل�سبب احلادث اإنعكا�سات على املرخ�ص لهم الآخرين اأ�سدرت 

الهيئة توجيه بغر�ص تقليل خطر تكرار احلادث. 

واإ�ستجابًة لطلبات من الإدعاء العام حققت الهيئة يف الوفيات يف خ�سب والهجر وجعالن بني بوعلي وقدمت تقاريرها اإىل الدعاء العام يف كل حالة.

م�سروع الغربة للمياه امل�ستقل

طلبت الهيئة العامة للكهرباء واملياه من الهيئة اإعداد مقرتحات )ت�سمل اأية تعديالت مطلوبة على قانون القطاع( لت�سهيل تطوير م�سروع مياه م�ستقل 

جديد بالغربة.  لل�سلطنة برنامج ناجح جدًا وموؤ�س�ص ب�سكل جيد مل�ساريع الطاقة ) واملياه( امل�ستقلة والذي جذب اإ�ستثمارات كبرية اإىل ال�سلطنة وينقل 

خماطر الت�سغيل والأداء اإىل القطاع اخلا�ص وي�سمح للمواطنني العمانيني بامل�ساركة يف فوائد برنامج التخ�سي�ص الناجح من خالل امل�ساركة يف عرو�ص 

الطرح الأويل العام لالأ�سهم التي ُطرحت يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية، وقد عك�ص طلب الهيئة العامة للكهرباء واملياه رغبة احلكومة يف تطبيق  منوذج 

م�ساريع الطاقة امل�ستقلة على م�ساريع املياه امل�ستقلة والتي لي�ست �سمن نطاق اخت�سا�ص قانون القطاع يف الوقت احلايل.

احلادثاملرخ�ص لهاملوقعالتاريخ

12 مايو 2011

28 يونيو 2011

29 يونيو 2011

10 �سبتمرب 2011

26 اأكتوبر 2011

1 نوفمرب 2011

31 دي�سمرب 2011

�سيح الأحمر

خ�سب 

الهجر

بركاء

�سحم

جعالن بني بوعلي

نخل

�سركة كهرباء مزون

�سركة كهرباء املناطق 

الريفية

�سركة كهرباء جمان

�سركة كهرباء مزون

�سركة كهرباء جمان

�سركة كهرباء مزون

�سركة كهرباء مزون

وفاة اأحد عمال مقاول اأثناء �سرقة ق�سيب التو�سيل

وفاة اأحد عمال مقاول عند عمل تو�سيلة جهد منخف�ص مكهربة

وفاة اأحد عمال مقاول عند عمل تو�سيلة جهد منخف�ص مكهربة

وفاة فرد من اجلمهور يف حماولة ل�سرقة كابل

وفاة فرد من اجلمهور يف حماولة ل�سرقة كابل

وفاة ثالثة اأفراد من اجلمهور بال�سعق الكهربائي اأثناء الأمطار الغزيرة

وفاة طفل بعد تلقيه �سدمة كهربائية من تركيبات اإ�ساءة غري 

مرخ�سة 
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يف يوليو 2011 وبعد الت�ساور مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه وال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه قدمت الهيئة مقرتحات اإىل الهيئة العامة للكهرباء 

واملياه والتي، من خالل تعديالت على قانون القطاع، �سوف:

اأو من قبل ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة  ت�سمح للهيئة العامة للكهرباء واملياه بتحديد ما اإذا كان يجب توفري حمطة حتلية جديدة من قبلها    .1

واملياه كم�سروع مياه م�ستقل ،  

 

اإذا اأخطرت الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بطلب ل�سعة مياه حتلية جديدة �ستقوم ال�سركة العمانية ل�سراء   .2

الطاقة واملياه باإجراء مناف�سة عادلة و�سفافة مفتوحة للم�ستثمرين املحليني والعامليني مل�سروع املياه امل�ستقل. �ستلتزم املناف�سة باأحكام املادة )79(   

من قانون القطاع و�ست�سرف الهيئة عليها.    

�ستحتاج �سركة م�سروع املياه امل�ستقل لرخ�سة من الهيئة للموافقة على اإنتاج مياه التحلية مب�سروع املياه امل�ستقل املحدد.   .3

تقوم الهيئة العامة للكهرباء واملياه بالتن�سيق مع وزارة ال�سوؤون القانونية ب�ساأن التعديالت املقرتحة على قانون القطاع والتي من املتوقع النتهاء منها يف 

عام 2012. 

يف نوفمرب 2011 اعتمدت الهيئة ورقة تو�سح تعريف امل�سروع وورقة تو�سح اإجراءات املناف�سة من اإعداد ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه وبالتايل 

البدء يف اإجراء مناف�سة مل�سروع الغربة للمياه امل�ستقل والذي �سيوفر 42 مليون جالون يف اليوم من �سعة مياه التحلية املتعاقد عليها بحلول عام 2014.

التحقيق يف انقطاعات الكهرباء مبنطقة جعالن بني بوعلي  

خالل الفرتة من 28 اأغ�سط�ص 2011 اإىل 8 �سبتمرب 2011 تعطلت خم�سة من العوازل ال�سطوانية ال�ستة جهد 33 ك.ف على املحولني جهد  33/132 

132 ك.ف، ومن الوا�سح ب�سكل منف�سل عن بع�سها البع�ص، يف خم�ص تواريخ منف�سلة  ك.ف، مبحطة املحولت الرئ�سية بجعالن بني بو علي جهد 

خالل تلك الفرتة. وخالل هذه ال�سل�سلة من احلوادث عانى جميع امل�سرتكني الذين يتم تزويدهم من حمطة كهرباء جعالن بني بو علي من فقدان 

الطاقة ب�سبب النمط غري الطبيعي واملركز ب�سكٍل مرتفع لالأعطال، وقد �سرعت الهيئة يف اإجراء حتقيقني منف�سلني يف احلوادث لبحث اجلوانب الفنية 

واجلوانب التنظيمية معًا وكيفية اإ�ستجابة املرخ�ص لهم حلوادث الإنقطاع. مت ن�سر هذين التقريرين باللغتني الإجنليزية والعربية، وقدمت الهيئة الدعم 

اإىل �سركة كهرباء مزون لتح�سني تاأمني التزويد اإىل امل�سرتكني الذين يتم تزويدهم من حمطة جعالن بني بوعلي. 

 التحقيق يف تقرير حادث حمطة كهرباء ري�سوت )ب(

بتاريخ 28 يونيو 2011 وقع حادث خطري يف حمطة كهرباء ري�سوت )ب( يف �ساللة عندما كان هناك ومي�ص كهربائي على مفتاح كهربائي جهد 11 

ك.ف والذي ت�سبب يف حروق �سديدة لعامل يف غرفة مفاتيح الكهرباء. وحدد التحقيق الذي اأكملته �سركة اإ�ص كيه اإم )SKM( اأنه بينما كان يتم القيام 

بالعمل وفقًا للت�سريح الذي مت اإ�سداره غري اأن الإ�سابات كانت ب�سبب عدم تقدير املخاطر املرتبطة بنوع املفتاح الكهربائي باملوقع. كما ثٌمن التحقيق 

الإجراءات ال�سحيحة وال�سريعة للموظفني  مبوقع احلادث والتي لعبت دورًا رئي�سيًا يف انقاذ حياة امل�ساب. 

التحقيق يف اإنقطاعات التزويد بجزيرة م�سرية

 1000 اإىل  للتزويد  املتكررة  الإنقطاعات  للتحقيق يف   Vector Power Solutions الطاقة  فيكتور حللول  �سركة  بتعيني  الهيئة  قامت   2011 يناير  يف 

م�سرتك يتم تزويدهم من �سبكة توزيع جهد 11 ك.ف تابعة ل�سركة كهرباء املناطق الريفية بجزيرة م�سرية. بداأت النقطاعات بتاريخ 26 نوفمرب 2010 

واإ�ستمرت ب�سكل �سبه منتظم حتى 15 دي�سمرب 2010، وبعد حتقيق فني مف�سل كان الإ�ستنتاج الرئي�سي باأنه مت مد كابالت �سبكة الكهرباء اأكرث من 

الالزم مما اأدى اإىل حدوث رنني عند الرتدد التوافقي الثالث ل�سبكة الكهرباء )150 هريتز(. كان احلل املو�سى به ا�ستبدال التاأري�ص املوجود مبقاوم 

تاأري�ص، كجزء من ت�سميم جديد لنظام التاأري�ص.ُ طلب من �سركة كهرباء املناطق الريفية تنفيذ التو�سيات واأن توؤكد للهيئة اأنها قامت بذلك.

امل�سائل املرتبطة  بالعدادات

ا�ستغرقت الهيئة قدرًا كبريًا من الوقت يف عام 2011 يف مراجعة مقرتحات لتطبيق حلول جديدة للعدادات والأنظمة املرتبطة بها. وبعد درا�سة ميزات 

املقاربات واحللول الفنية املختلفة وبعد اإ�ستعرا�ص جتربة مبادرات العدادات يف مناطق  اأخرى خل�ست الهيئة اإىل اأن النهج وا�سع النطاق لبنية حتتية 

متقدمة للعدادات غري مربر على اأ�سا�ص اعتبارات املنفعة مقابل التكلفة وب�سبب املخاطر املرتبطة بالبنية التحتية لتقنية املعلومات. ومع ذلك، اأقرت 
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الهيئة باأن هنالك حاجة ملحة لتح�سني العدادات وخدمات قراءة العدادات عند التعامل مع امل�سرتكني وذلك باإ�ستخدام تقنيات جديدة للعدادات لتوفري 

اإ�ستخدامات مثل التوا�سل ذو الإجتاهني واحلماية  �سد التالعب بالعدادات وتدعم هيكل التعرفة املختلفة واإدارة الطلب على الكهرباء واأكدت دعمها 

ملقاربة ت�ستهدف القراءة التوماتيكية للعدادات مع تركيز اأويل على م�ستهلكي الكهرباء الكبار. تتوقع الهيئة اإ�ستالم مقرتحات من املرخ�ص لهم يف عام 

2012 حتدد نهج من�سق للعدادات وخدمات قراءة العدادات. ت�سكر الهيئة �سركة الكهرباء القاب�سة �ص.م.ع.م على ت�سهيل وقيادة نهج من�سق ومركز على 

امل�سائل املرتبطة  بالعدادات لدى جميع املرخ�ص لهم. 

الزيارات اخلارجية

يف نوفمرب 2011 قام وفد م�سرتك من الهيئة العامة للكهرباء واملياه والهيئة برئا�سة �سعادة حممد بن عبداهلل املحروقي، بزيارة اململكة املتحدة وايرلندا 

لالإطالع على �سيا�سات كفاءة الطاقة يف البلدين. ويف لندن اإلتقى الوفد مع �ساحب ال�سعادة غريغ بيكر، وزير الدولة بوزارة الطاقة وَتٌغري املناخ وم�سئولني 

عن "ال�سفقة اخل�سراء"، "Green Deal" وهي مبادرة رئي�سية لكفاءة الطاقة باململكة املتحدة والتي �سيتم طرحها يف عام 2012. ثم �سافر الوفد اإىل 

 .)ESBI( ايرلندا لعقد اجتماعات مع هيئة الطاقة امل�ستدامة ليرلندا واإدارة الت�سالت والطاقة واملوارد الطبيعية و جمل�ص التزويد بالكهرباء الدويل

وكانت هذه الجتماعات مفيدة حلٍد بعيد وقدمت معلومات وجتربة مفيدة والتي من �ساأنها اأن ت�ساعد يف تطوير �سيا�سات كفاءة الطاقة يف �سلطنة عمان. 

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

قامت الهيئة بالتن�سيق مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه طيلة عام 2011 ب�ساأن عدد من امل�سائل املتعلقة بال�سيا�سة وت�سمل تطوير �سيا�سات كفاءة الطاقة 

و�سيا�سات وم�ساريع الطاقة املتجددة وجدول زمني معدل لإعادة هيكلة اتفاقية امتياز �ساللة. 

زيارة الربوف�سري �ستيفن ليتل�سايلد

اإن نظام اآلية التحكم يف الأ�سعار والذي قامت الهيئة بتنفيذه يف عام 2005 قام على اأ�سا�ص منهج PRI-X الذي طوره وقاده الربوف�سري �ستيفن ليت�سايلد. 

قامت الهيئة بدعوة الربوف�سري ليتل�سايلد اإىل ال�سلطنة ملخاطبة الأع�ساء واملوظفني والحتفاء باملرحلة التالية من تطور الهيئة مبكتبها اجلديد.

زار الربوف�سري ليتل�سايلد الهيئة يف مار�ص 2011 وقدم عر�سًا عن تطور تنظيم مرافق اخلدمات ون�سوء الت�سويات االتي يقود امل�سرتك التفاو�ص ب�ساأنها. 

قدم موظفو الهيئة عرو�ص اإىل الربوف�سري ليتل�سايلد ُتبني تطور واإجنازات الهيئة منذ تاأ�سي�سها يف عام 2005. اإلتقى الربوف�سري ليتل�سايلد امل�سئولني 

احلكوميني وال�ست�ساريني والزمالء الذين �ساهموا يف برنامج حت�سني قطاع الكهرباء وعرّب عن تقديره للفا�سل ح�سن تقي، مدير ال�سوؤون القت�سادية 

واملالية بالهيئة حل�سوله على ماج�ستري يف التنظيم القت�سادي واملناف�سة من جامعة لندن بامتياز.

وكان من دواعي ال�سرف للهيئة اإ�ست�سافة زيارة الربوف�سري ليتل�سايلد و�سرورها باأنه اعترب تنفيذ الهيئة لتنظيم اآلية التحكم يف الأ�سعار متنا�سقًا مع 

منهج PRI-X والذي قام بتطويره يف الثمانينيات.
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الرتكيز التنظيمي رقم )1(: الإنذارات مبوجب املادة )116(

يو�سح الرتكيز التنظيمي واحدة من اأكرث اأدوات التنظيم اأهمية وقوة متوفره للهيئة، وهي الإنذار مبوجب املادة )116(. ميكن اإ�سدار اإنذار مبوجب املادة 

)116( اإىل مرخ�ص له اأو حامل اإعفاء اإذا راأت الهيئة باأن ال�سخ�ص يخل اأو من املحتمل اأن يخل ب�سرط من �سروط رخ�سته اأو الإعفاء املمنوح له اأو ُحكم 

من اأحكام قانون القطاع. الإخطار مبوجب املادة )116( موؤطر باأربعة مواد من قانون القطاع وامللخ�سة يف ال�سكل )23(.

ال�سكل )23(: الأ�سا�ص القانوين لالإنذارات مبوجب املادة )116(

تعك�ص هذه املواد املبادئ التي تعترب حجر الزاوية للتنظيم اجلديد:

يجب اأن ت�سدر الهيئة اإنذارًا خطيًا مبوجب املادة )116( قبل اتخاذ اأي اإجراء تنفيذي ويتطلب قانون القطاع منها اأن ت�سع كل  ال�سفافية:  

اإنذار مبوجب املادة )116( يف ال�سجل العمومي.   

�سروط  وذكر  التنفيذي  الإجراء  باإتخاذ  الهيئة  قيام  �سبب  ي�سرح  اأن   )116( املادة  مبوجب  ي�سدر  الذي  الإنذار  على  يجب  الإجراء املربر:  

الرخ�سة اأو الإعفاء ذات ال�سلة اأو حكم قانون القطاع الذي مت الإخالل به اأو من املحتمل الإخالل به.   

يجب اأن ي�سمح الإنذار بوقت لل�سخ�ص الذي ي�سدر له اإنذار مبوجب املادة )116( لت�سحيح املخالفة الفعلية اأو املتوقعة ومتنع  فرتة الت�سحيح:  

الهيئة من اإتخاذ اإجراء تنفيذي اإ�سايف يف حالة اتخاذ اخلطوات الت�سحيحية املطلوبة.   

مثل جميع قرارات الهيئة فاإن قرار اإ�سدار اإنذار مبوجب املادة )116( اأو اأيًا من الإجراءات التنفيذية املقرتحة ميكن الإعرتا�ص حق العرتا�ص:  

عليه والطعن فيه مبوجب املادة )125( من قانون القطاع.    

يجب اأن تكون اأية غرامة اأو تعوي�ص تفر�سه الهيئة متنا�سبًا مع املخالفة واأي �سرر يقع على ال�سخ�ص املتاأثر باملخالفة. ل ي�سمح التنا�سبية:  

القانون للهيئة بفر�ص غرامة اأو تعوي�ص اإذا كانت املخالفة طفيفة.    

املادة )116(

املادة )117(

املادة )118(

املادة )119(

ت�سمح للهيئة باإ�سدار اإنذار خطي )اإنذار مبوجب املادة 116( اإذا كان مرخ�ص له اأو حامل اإعفاء اأخل اأو من املحتمل اأن 

يخل ب�سرط من �سروط رخ�سته اأو الإعفاء املمنوح له اأو ُحكم من اأحكام قانون القطاع. يتطلب الإنذار مبوجب املادة )116( 

اإيقاف املخالفة خالل فرتة زمنية حمددة ويجب اأن يحدد اإجراءات التنفيذ التي �ستتخذها الهيئة اإذا مل تتوقف املخالفة 

خالل الفرتة الزمنية املحددة. ميكن للهيئة اتخاذ اإي اإجراء تنفيذي تراه معقوًل ل�سمان اللتزام. 

ل يجوز للهيئة اإتخاذ اإجراء تنفيذي من�سو�ص عليه يف الإنذار مبوجب املادة )116( اإذا كان ال�سخ�ص املوّجه له الإنذار بداأ 

يف اتخاذ اإجراءات باللتزام املطلوب من جانب الهيئة اأو اإذا كانت املخالفة ب�سيطة. وقد تلغي الهيئة الإنذار بنف�ص الطريقة 

التي �سدر بها، وقد ُتعّدل بنود الإنذار بالتفاق مع ال�سخ�ص املوّجه له الإنذار. 

يجب اأن يت�سمن كل اإنذار مبوجب املادة )116(: )1( تفا�سيل املخالفة واآثار الإجراء التنفيذي املقرتح من جانب الهيئة، 

)2( اإطار زمني لالأ�سخا�ص بغر�ص الرد اأو العرتا�ص على الإجراء التنفيذي املقرتح من جانب الهيئة و )3( اأية حقائق 

اأخرى تعتربها الهيئة �سرورية. يجب على الهيئة اأن تنظر يف اأية مالحظات اأو اعرتا�سات ُتقدم لها ردًا على الإنذار ال�سادر 

مبوجب املادة )116(.

قد ت�ستخدم الهيئة الإنذار مبوجب املادة )116( لفر�ص غرامة تراها معقولة ودفع تعوي�ص لالأ�سخا�ص املتاأثرين باملخالفة 

مببالغ وخالل جدول زمني ح�سبما تقرره الهيئة. يجب اأن يكون اإجمايل الغرامة والتعوي�ص متنا�سبًا مع اأي �سرر تعّر�ص له 

الأ�سخا�ص املتاأثرين وذلك وفقًا لإعتبارات امل�سلحة العامة. 
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مثال لتطبيق ال�سالحيات املمنوحة مبوجب املادة )116(

بتاريخ 1 مايو 2005 توىل فريق جديد اإدارة �سركة الغربة للطاقة والتحلية �ص.م.ع.م )الغربة(، وهي اأحدى ال�سركات اخللف لوزارة الإ�سكان والكهرباء 

واملياه. منحت الهيئة للغربة رخ�سة باملوافقة على توليد الكهرباء وحتلية املياه باملحطة. وقد جدت الإدارة اجلديدة باأن حمطة الغربة مل تخ�سع ل�سيانة 

منتظمة ومنا�سبة ونتيجة لذلك تدهورت حالة بع�ص الآلت واملعدات وكانت يف حالة رديئة.

يف يناير 2008 اأخطرت اإدارة الغربة الهيئة باأنها قد ٌت�سطر لإغالق املراجل لأ�سباب تتعلق بال�سحة وال�سالمة. قامت الهيئة بتعيني خبري دويل وم�ستقل 

لإجراء تقييم للحالة والقيام باأعمال تفتي�ص باملوقع بتاريخ 5 و 6 فرباير 2008. اأكدت اأعمال الفح�ص والتفتي�ص باأن مراجل بابكوك Babcock رقم 4، 

5 و 6 باملحطة كانت يف حالة رديئة جدًا ب�سبب جوانب الق�سور يف نظام ال�سيانة ال�سابق. خل�ص التقرير اإىل اأنه يف حني اأن الت�سغيل امل�ستمر للمراجل 

قد يكون �سروريًا لدعم تزويد املياه اإىل حمافظة م�سقط اإل اأن املراجل كانت غري اآمنة يف حد ذاتها و�سكلت خطرًا كبريًا على املوظفني الذين يعملون 

مبحطة الغربة وعلى ال�سكان القاطنني بالقرب منها.

تفهمت الهيئة اأهمية املحافظة على التزويد باملياه اإىل حمافظة م�سقط اإل اأنها مل تعترب ذلك مربرًا كافيًا لتعري�ص املوظفني وال�سكان ملخاطر غري مقبولة 

تتعلق بال�سحة وال�سالمة. ومن خالل ممار�ستها ل�سالحياتها مبوجب املادة )116( اأ�سدرت الهيئة اإنذارًا اإىل الغربة بتاريخ 17 فرباير 2008 موؤكدة 

فيه باأن ال�سركة كانت خمالفة ل�سرط الرخ�سة رقم 11 )ال�سحة وال�سالمة( ويتطلب من ال�سركة الإلتزام بعدد )13( تو�سيه مبا فيها:

التنفيذ الفوري لإجراءات تقليل املخاطر التي و�سعت قيودًا ت�سغيليًة على املراجل وفر�ست قيودًا على الدخول اإىل مكان املراجل وطلبت ت�سنيع   .1

وتركيب حواجز للتحكم يف الدخول لت�سهيل الإخالء ال�سريع والآمن يف حالة الطوارئ للموظفني.   

باأن ل اإ�سرتاط  ال�سلة مع  التحكم ذات  واأنظمة  الأنابيب  و 6 ومتديد   5  ،4 Babcock رقم  بابكوك  اإعداد جدول زمني لإكمال جتديد مراجل   .2

تكون اإعتبارات التكلفة عاماًل حا�سمًا يف جودة وتوقيت  اأعمال الإ�سالح.   

رد �سركة الغربة للطاقة والتحلية )الغربة(

اأكد اأول رد للغربة على الإنذار بتاريخ 18 فرباير 2008 باأن جمل�ص الإدارة اإعتمد تعيني مهند�ص متخ�س�ص للقيام بتقييم احلالة واإعداد خطة لتنفيذ 

جميع تو�سيات الهيئةاأخذًا يف الإعتبار �سرورة اإبقاء بع�ص املراجل يف اخلدمة ب�سكل دائم ل�سمان اإ�ستمرار اإنتاج مياه التحلية. وبعد ذلك:

املادة  مبوجب  ال�سادر  الإنذار  بنود  ح�سب   6 Babcockرقم  بابكوك   مرجل  جتديد  اإكمال  مت  قد  باأنه  الهيئة  الغربة  اأخطرت   2009 يونيو  يف  		•

)116( وطلبت اإلغاء الإنذار. بتاريخ 5 يوليو 2009 وبعد مراجعة جميع امل�ستندات وال�سهادات املوؤيدة واإجراء زيارة ميدانية قامت الهيئة باإلغاء  

بنود الإنذار املنطبقة على املرجل رقم 6 ولكنها اأكدت باأن الإنذار يظل قائمًا بالن�سبة للمراجل رقم 4 و 5.   

املادة  ال�سادر مبوجب  الإنذار  بنود  5 ح�سب  رقم    Babcock بابكوك  اإكمال جتديد مرجل  قد مت  باأنه  الهيئة  الغربة  اأخطرت   2010 يونيو  يف  		•

)116( وطلبت اإلغاء الإنذار. بتاريخ 15 يوليو 2010 وبعد مراجعة جميع امل�ستندات وال�سهادات املوؤيدة واإجراء زيارة ميدانية قامت الهيئة باإلغاء   

بنود الإنذار املنطبقة على املرجل رقم 5 ولكنها اأكدت باأن الإنذار يظل قائمًا بالن�سبة للمرجل رقم 4.  

املادة  ال�سادر مبوجب  الإنذار  بنود  4 ح�سب  Babcock رقم  بابكوك  اإكمال جتديد مرجل  باأنه قد مت  الهيئة  الغربة  اأخطرت   2011 يف فرباير  		•

امل�ستندات  جميع  ملراجعة   2008 فرباير  يف  الأوىل  امليدانية  بالزيارة  قام  الذي  اخلبري  نف�ص  مع  الهيئة  تعاقدت  الإنذار.  اإلغاء  وطلبت   )116(  

15 مايو اإلغاء الإخطار. بتاريخ  اإذا كان من املنا�سب  اإ�سافية والإفادة عما  وال�سهادات املوؤيدة املقدمة من جانب الغربة واإجراء زيارة ميدانية   

2011 األغت الهيئة باقي بنود الإنذار.   

ت�سعر الهيئة بالمتنان ملجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية للغربة على الطريقة املثالية التي ردت بها على الإنذار ال�سادر مبوجب املادة )116( حيث 

�ساعدت الإجراءات التي اإتخذوها حلماية �سحة و�سالمة املوظفني العاملني باملحطة واملقيمني بالقرب منها وحت�سني اأداء املحطة وتاأمني اإمدادات املياه 

ملحافظة م�سقط.
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الرتكيز التنظيمي رقم )2(: تكاليف الفر�سة البديلة والدعم القت�سادي

يناق�ص هذا الرتكيز التنظيمي كيف �سيزيد دعم الكهرباء لعام 2011 يف كل قطاع من قطاعات ال�سوق الثالثة اإذا ما مت تعديل تكاليف الوقود لعك�ص 

تكلفة الفر�سة البديلة الإقت�سادية اخلا�سة بها.

خلفية

يح�سل قطاع الكهرباء على دعم "مبا�سر" من وزارة املالية عن طريق اآلية من�سو�ص عليها يف املادة )18( من قانون القطاع. كما ي�ستفيد امل�سرتكون من الدعم 

"غري املبا�سر" لأن تكلفة بيع الوقود اإىل حمطات الإنتاج اأقل من تكلفة الفر�سة البديلة الإقت�سادية اخلا�سة بها. اإن �سياع فر�ص اإ�ستخدام الغاز ووقود الديزل 
املنتج حمليًا لأغرا�ص مثل الت�سدير اأو زيادة املخ�س�سات للم�ساريع ال�سناعية تفر�ص تكاليف حقيقية على احلكومة. اإن عدم ت�سمني تكاليف الفر�سة البديلة 

املذكورة يف الدعم مبوجب املادة )18( يقلل من امل�ستوى احلقيقي للدعم املقدم للم�سرتكني.  واإعتبارًا من عام 2012 �ستقوم الهيئة بن�سر الدعم للكهرباء بناءًا 

على اأ�سا�سني: اأحدهما �سوف يعك�ص التكلفة املالية للوقود امل�ستخدم لإنتاج الكهرباء والآخر �سوف ُيعدل تكاليف الوقود لعك�ص تكاليف الفر�سة البديلة اخلا�سة بها.

الفرتا�سات واملنهجية

يتم اإنتاج اأكرث من 99% من الكهرباء املزودة من ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة ونظام كهرباء �ساللة مبحطات تعمل بالغاز والتي ت�سرتي الغاز بتكلفة 1.5 

التغيري يف  اأكرث تعقيدا بعد  الآن  املبا�سر، وهو  بالأمر  لي�ص  للغاز الطبيعي  )mmBTu(.اإن و�سع �سعر �سوق عاملي  دولر ملليون وحدة حرارية بريطانية 

العالقة طويلة الأمد بني اأ�سعار النفط واأ�سعار الغاز بعد اكت�ساف خمزونات كبرية من روا�سب الغاز يف الطبقة الطفلية )الطبقات الطينية( يف اأمريكا 

ال�سمالية. ومع ذلك، فاإن معلومات ال�سوق التي ت�سري اإىل وجود نطاق �سعر ي�سل اإىل 9 دولر ملليون وحدة حرارية بريطانية )mmBTu( من �ساأنه اأن يقدم 

تقديرات متحفظة ومعقولة لتكلفة الفر�سة البديلة للغاز لأغرا�ص هذا التحليل.

للرت  بي�سة   140 �سعر قدره  ال�سركة متو�سط  تدفع عنها  والذي  الديزل  بوقود  الريفية  املناطق  �سركة كهرباء  املنتجة مبحطات  الكهرباء  اإنتاج كل  يتم 

)تختلف الأ�سعار من منطقة لأخرى(. تكلفة وقود الديزل اأكرث اإرتباطا باأ�سعار النفط العاملية. عوامل التحويل ملحتوى الطاقة للربميل من النفط اخلام 

النفط ميكن  �سعر  النفط اخلام )159( عند تطبيقها على نطاق افرتا�سات  برميل من  لكل  اللرتات  بريطانية(، وعدد  )5.8 مليون وحدة حرارية 

اإ�ستنتاج تكاليف الديزل لكل لرت وتقديرات تكاليف الوقود لعام 2011 ل�سركة كهرباء املناطق الريفية.

الدعم لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة 

بالن�سبة لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة �سّكلت تكاليف الغاز 83% تقريبًا من الدعم الفعلي لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام 2011 البالغ قدره 105 مليون 

ريال عماين. يو�سح ال�سكل رقم )ر ف2-1( كيف اأن الدعم لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يزيد وفقا للزيادة يف تكلفة الغاز مبقدار 1.5 دولر ملليون وحدة 

.)mmBTu( لي�سل اإىل حد اأق�سى قدره 9 دولر ملليون وحدة حرارية بريطانية  )mmBTu( حرارية بريطانية

ال�سكل )ر ف 2-1( حتليل الدعم لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة

وعند تكلفة قدرها 5ر4 دولر ملليون وحدة حرارية بريطانية )mmBTu( يزيد الدعم لل�سبكة الرئي�سية املرتبطة بن�سبة 166% لي�سل اإىل 2ر280 مليون 

ريال عماين )1ر17 بي�سة/كيلواط/�ساعة(. وعند 9 دولر ملليون وحدة حرارية بريطانية )mmBTu( يرتفع الدعم اإىل 5ر542 مليون ريال عماين )33.1 

بي�سة/كيلواط/�ساعة( والتي ُي�سكل منها الدعم املايل 19.4% فقط.
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الدعم املايل لنظام كهرباء �ساللة

�سّكلت تكاليف الغاز 31% تقريبًا من الدعم يف عام 2011 البالغ قدره 41 مليون ريال عماين يف �ساللة. يو�سح ال�سكل رقم )ر ف2-2( نتائج حتليل 

الدعم لنظام كهرباء �ساللة.

ال�سكل )ر ف 2-2( حتليل الدعم لنظام كهرباء �ساللة

وعند تكلفة قدرها 4.5 دولر ملليون وحدة حرارية بريطانية )mmBTu( يزيد الدعم لنظام كهرباء �ساللة بن�سبة 63% لي�سل اإىل 66.7 مليون ريال 

عماين )40 بي�سة/كيلواط/�ساعة(. وعند 9 دولر ملليون وحدة حرارية بريطانية )mmBTu( يرتفع الدعم اإىل 105.3 مليون ريال عماين )63.1 بي�سة/

كيلواط/�ساعة( والتي ُي�سكل منها الدعم املايل %39.

الدعم املايل ل�سركة كهرباء املناطق الريفية

�سّكلت تكاليف وقود الديزل 68% من الدعم يف عام 2011 البالغ قدره 30.5 مليون ريال عماين ل�سركة كهرباء املناطق الريفية. يقدم ال�سكل رقم )ر ف2-3( نتائج حتليل 

الدعم ل�سركة كهرباء املناطق الريفية. بالإ�سافة اإىل تكاليف �سراء الوقود ل�سركة كهرباء املناطق الريفية فاإن احلكومة تدفع 22 بي�سة اإ�سافية لكل لرت اإىل موردي وقود 

الديزل وهذه لي�ست تكلفة على �سركة كهرباء املناطق الريفية ولكنها زادت تكلفة التوليد بالديزل يف عام 2011 مببلغ 3.3 مليون ريال عماين. تعك�ص ح�سا�سيات تكلفة 

الديزل الأخرى اإفرتا�سات �سعر النفط املختلفة: 80 دولر للربميل )191 بي�سة/لرت(، 90 دولر للربميل )215 بي�سة/لرت(، 102 دولر للربميل )244 بي�سة/لرت( و 110 

دولر للربميل )263 بي�سة/لرت(. ل�سعرين من اأ�سعار النفط اأهمية خا�سة: 58 دولر للربميل كان افرتا�ص �سعر النفط املطبق من قبل وزارة املالية لإعداد م�سودة ميزانية 

2011 و 102 دولر للربميل كان املتو�سط الفعلي ل�سعر نفط عمان يف عام 2011 )امل�سدر: امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2012، �سفحة 33، وزارة املالية، 2012(.

ال�سكل )ر ف 2-3( حتليل الدعم ل�سركة كهرباء املناطق الريفية

عند تكلفة ديزل قدرها 140 بي�سة/لرت )متنا�سق مع اإفرتا�ص �سعر النفط 58 دولر للربميل يف م�سودة ميزانية عام 2011( كان الدعم يف عام 2011 

ل�سركة كهرباء املناطق الريفية 5ر30 مليون ريال عماين. وعند ال�سعر الفعلي للنفط يف عام 2011 البالغ قدره 102 دولر للربميل تزيد تكلفة الديزل 

لت�سل اإىل 244 بي�سة/لرت ويزيد الدعم ل�سركة كهرباء املناطق الريفية اإىل 46 مليون ريال عماين )6ر99 بي�سة/كيواط(.
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اإ�ستنتاجات

يح�سل امل�سرتكون على فائدة كبرية من الدعم غري املبا�سر للوقود وذلك  بالإ�سافة اإىل الدعم املبا�سر املقدم مبوجب املادة )18( من قانون القطاع. 

وعند تكلفة غاز قدرها 5ر4 دولر ملليون وحدة حرارية بريطانية )mmBTu( وتكاليف ديزل قدرها 215 بي�سة/لرت يزيد اإجمايل الدعم للكهرباء يف عام 

 )mmBTu( 2011 اإىل 389 مليون ريال عماين، اأي اأعلى بن�سبة 120% من الدعم املايل. فعند تكاليف غاز قدرها 9 دولر ملليون وحدة حرارية بريطانية

وتكاليف ديزل قدرها 244 بي�سة/لرت للديزل يزيد اإجمايل الدعم للكهرباء اإىل 694 مليون ريال عماين، وهو اأعلى بن�سبة 292% من الدعم املايل. 

ميكن للف�سل يف ح�ساب تكلفة الفر�سة البديلة للوقود امل�ستخدم لتوليد الكهرباء اأن يوؤثر �سلبًا على قرارات هامة مرتبطة بالكهرباء:-

ميكن اأن يوؤدي التقرير البخ�ص للتكلفة الإقت�سادية لتزويد الكهرباء اإىل اإ�ستهالك غري فّعال )كما هو منعك�ص يف حتليلنا لكثافة الكهرباء املتزايدة(  .1

وخ�سو�سًا واأن تعرفات الكهرباء اأ�ساًل مدعومة. كما ميكن اأن يوؤدي اإىل الإفراط يف التزويد والإ�ستخدام غري الفعال ملوارد طبيعية ومالية قّيمة؛    

ال�سركات وامل�ستهلكني قد ي�ستثمرون ب�سكل اأقل يف احللول اخلا�سة بكفاءة  الطاقة وتقليل الفاقد اإذا مت تقييم الفوائد الهام�سية للوفورات مقابل   .2

التكاليف املالية بدًل من التكاليف القت�سادية؛   

الهيئة متخوفة من اأن الرتكيز على التكلفة املالية للوقود يعيق ن�سر الطاقة املتجددة يف ال�سلطنة خ�سو�سًا يف املناطق الريفية. يبدو اأن عددًا من   .3

م�ساريع الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح التجريبية مكلفة عند تقييمها مقابل التكاليف املالية للتوليد بالديزل ل�سركة كهرباء املناطق الريفية.   

تتجاوز  اأن  ميكن  املتجددة  الطاقة  مل�ساريع  الإقت�سادية  الفوائد  اأن  اإىل  ت�سري  الهيئة  تقييمات  فاإن  الإقت�سادية  التكاليف  مقابل  تقييمها  وعند   

تكاليفها: وت�سمل هذه الفوائد وفورات يف تكلفة الوقود ودعم اأقل واإنبعاثات منخف�سة وتلوث بيئي منخف�ص.  
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املادة )29( – التقارير

املزيد من التحرير لل�سوق

يو�سح ال�سكل )24( تقييم الهيئة للتنفيذ املحتمل لإجراءات التحرير الأربع املحددة يف قانون القطاع.

ال�سكل )24(: املزيد من التحرير لل�سوق

:تقييم الهيئة ل�ستعداد ال�سوق اإجراء التحرير

ل ترى الهيئة باأن ال�سوق م�ستعد ملثل هذا الإجراء للتحرير.

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

اإتخاذ  الهيئة  تقرتح  ل  الوقت احلايل.  الإجراء يف  تنفيذ هذا  من 

خطوات لإعداد ال�سوق 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�ستعد  ال�سوق  باأن  الهيئة  ترى  ل 

املخاطر  توزيع  على  كبريا  تغيريا  الإجراء  هذا  تنفيذ  يت�سمن 

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

ل   التوليد.  �سمان  تخطيط  معيار  تقييم  اإعادة  ويتطلب  والطاقة( 

تقرتح الهيئة الت�ساور ب�ساأن هذا الإجراء للتحرير. 

ال�سماح ملحطات الإنتاج املرخ�ص لها بالبيع اإىل اأ�سخا�ص بخالف 

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

للتحرير. الإجراء  هذا  ملثل  م�ستعد  ال�سوق  باأن  الهيئة  ترى  ل 

لنقل  العمانية  ال�سركة  اإىل   2011 عام  يف  رخ�ص  الهيئة  منحت 

واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  واإىل  لت�سغيل  الكهرباء 

والإمارات  ال�سلطنة  بني  الرئي�سي  الدويل  الرابط  عرب  للمتاجرة 

من  مزيدًا  اإتخاذ  املت�سور  غري  من  التوايل.  على  املتحدة  العربية 

الإجراءات لتعزيز هذا الإجراء للتحرير يف املدى املتو�سط.

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

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

ت�سدير الكهرباء من اأو اإىل بلد اآخر

التزويد  جمال  يف  للمناف�سة  م�ستعد  ال�سوق  باأن  الهيئة  تعتقد 

قبل  القطاع  قانون  مبوجب  املطلوبة  امل�ساورات  تبداأ  و�سوف 

تقدمي مقرتحات اإىل احلكومة املوقرة. 

كانت الهيئة تقوم باإعداد ال�سوق للمناف�سة يف جمال التزويد منذ 

عام 2005 من خالل تطبيق نظام حما�سبة تنظيمية واآلية حتكم 

لالأ�سعار للتوزيع والتزويد تتطلب من املرخ�ص لهم ن�سر ر�سوم 

الكهرباء  لنقل  العمانية  ال�سركة  ومن  التوزيع،  �سبكة  اإ�ستخدام 

اإ�ستخدام �سبكة النقل، ومن ال�سركة العمانية ل�سراء  ن�سر ر�سوم 

الطاقة واملياه تعرفات تزويد الكهرباء باجلملة. 

�سيعمل الدخول املتوقع ملرخ�ص لهم بالتزويد جدد على ت�سجيع 

عند  ظلت  والتي  امل�سرتكني  خدمة  معايري  ورفع  املناف�سة 

يف  املناف�سة  طرح  على  الهيئة  �ستعمل  ُمر�سية.  غري  م�ستويات 

التزويد خالل �سنتني. 

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

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

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

منف�سلني للدعم املايل: الأول الدعم لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة واملطلوب من قبل �سركات م�سقط وجمان ومزون، والثاين الدعم املطلوب ل�سركة كهرباء 

املناطق الريفية.

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

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

العمانية لنقل الكهرباء و�سركات م�سقط وجمان ومزون و�سركة كهرباء املناطق الريفية. يحدد طرح العائد من التعرفة املعتمدة للم�سرتكني )والدخل 

الآخر( من اأق�سى عائد م�سموح به الدعم املايل للكهرباء املطلوب ل�سنة معينة.

الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف 2011

بلغ الدعم الفعلي لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام 2011 مبلغًا قدره 105.4 مليون ريال عماين وهذا املبلغ يعك�ص اإجمايل تكاليف اقت�سادية قدرها 

365.3 مليون ريال عماين وعائدات من امل�سرتكني مببلغ 259.9 مليون ريال عماين. يو�سح ال�سكل )25( الدعم املايل الفعلي لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة 

يف عام 2011 ح�سب ال�سركات.

ال�سكل )25( الدعم املايل الفعلي لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف عام 2011 ح�سب ال�سركات

�سّكل الدعم املايل لعام 2011 لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة 29% من اإجمايل التكلفة القت�سادية للتزويد )365.3 مليون ر.ع(، ومت ا�سرتداد ن�سبة %71 

الباقية من التكاليف عن طريق العائد من امل�سرتكني. 

�سكّلت كل من �سركات م�سقط وجمان ومزون ما ن�سبته 18%و 31% و 52% على التوايل من اإجمايل الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2011 

بلغ الدعم املايل ل�سركة م�سقط مبلغ وقدره 6ر18 مليون ريال عماين والذي �سّكل فقط 13% من اإجمايل متطلباتها من التكلفة القت�سادية، بينما �سّكل 

الدعم املايل ل�سركتي جمان ومزون )5ر32 مليون ريال عماين و 3ر54 مليون ريال عماين على التوايل( 32% و 44% من التكاليف القت�سادية لعام 2011 

اخلا�سة بكٍل منهما. يعك�ص الدعم املطلوب من قبل كل �سركة الختالفات يف تركيبة امل�سرتكني وخ�سائ�ص �سبكات التوزيع للمرخ�ص لهم.
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توقعات الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2012

يو�سح ال�سكل )26( تقديرات الهيئة للدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2012 ح�سب ال�سركات.

ال�سكل )26(: توقعات الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2012

يبلغ تقدير الهيئة للدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2012 مبلغ وقدره 164.5 مليون ريال عماين ويعك�ص ذلك تكاليف اقت�سادية اإجمالية 

مقدرة تبلغ 457.1 مليون ريال عماين منها 64% )اأو292.6 مليون ريال عماين( ُيتوقع ا�سرتدادها من خالل العائدات من امل�سرتكني. 

يعك�ص تقدير الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2012 زيادة بن�سبة 56% )59.1 مليون ريال عماين( عن الدعم املايل الفعلي لعام 2011 والذي 

بدوره يعك�ص زيادة متوقعة بن�سبة 20% )75 مليون ريال عماين( يف التكاليف القت�سادية الأ�سا�سية وزيادة بن�سبة 13% )32.7 مليون ريال عماين( 

يف العائدات من امل�سرتكني. ُتعزى الزيادة يف تكاليف عام 2012 ب�سكل اأ�سا�سي اإىل )1( الزيادة يف تكاليف التوليد و )2( تكاليف توزيع وتزويد اأعلى.

تكاليف التوليد

3 للطاقة امل�ستقل واللذان  الثاين للطاقة امل�ستقل وم�سروع بركاء  2012 تكلفة م�سروع �سحار  التوليد لعام  الزيادة يف تكاليف  تعك�ص ن�سبة كبرية من 

لقد مت عك�ص   .2013 املتعاقد عليها يف عام  ال�سعة  و 1490ميغاواط �سايف من   2012 املبكرة يف عام  الطاقة  990 ميغاواط �سايف من  �سيوفران معًا 

التكاليف الثابتة مل�سروعى الطاقة امل�ستقلني اجلديدين يف تقديراتنا للتكاليف القت�سادية لعام 2012، يف حني اأن فوائد كفاءة املحطة التى ت�ستخدم 

تقنية الدائرة املدجمة عالية الكفاءة لن تتحقق بالكامل حتى عام 2013 عند دخول م�سروعي الطاقة امل�ستقلني مرحلة الت�سغيل التجاري الكامل. �سوف 

يزيد الإنتاج من م�سروعي الطاقة امل�ستقلني اجلديدين من كفاءة اإ�ستخدام الغاز ب�سكل اأكرب ويحل حمل املحطة الأقل كفاءة يف ااإ�ستخدام الغاز وي�ساعد 

يف كبح اإرتفاع التكاليف الإقت�سادية لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة.

تكاليف التوزيع والتزوريد

اآليات التحكم يف الأ�سعار( ل�سركات م�سقط وجمان ومزون والتي  2011 تقييمات مف�سلة للتكاليف القت�سادية )مراجعات  اأجرت الهيئة خالل عام 

بلغت ذروتها يف حتديد �سوابط جديدة للتحكم يف الأ�سعار ملدة 3 �سنوات والتي دخلت حيز التنفيذ يف 1 يناير 2012. تت�سمن اآليات التحكم يف الأ�سعار 

اجلديدة زيادات كبرية يف النفقات الراأ�سمالية والت�سغيلية التي تنعك�ص يف زيادة مببلغ 5ر43 مليون ريال عماين )38%( يف تكاليف التوزيع والتزويد 

لعام 2012.
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�ستعمل خم�س�سات النفقات الراأ�سمالية التي متت زيادتها على دعم تو�سيع وتدعيم �سبكات التوزيع املرخ�ص لها لإ�ستيعاب النمو القوي امل�ستمر يف 

الطلب والأعمال املطلوبة لو�سع خطوط الكهرباء حتت الأر�ص و�سمان اإلتزام املرخ�ص لهم بقواعد اأمن ال�سبكات. تاأتي الزيادة الكبرية يف خم�س�سات 

التكاليف الت�سغيلية ا�ستجابًة لبع�ص القرارات الهامة املتعلقة بال�سيا�سة يف عام 2011، وت�سمل:

اإ�ستجابة قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به للتوجيهات  2011 كجزء من  100 موظف جديد يف عام  التوظيف: قامت كل �سركة بتوظيف حوايل   .1

احلكومية لتوظيف 500 مواطن عماين. ُي�سّكل املوظفون  اجلدد حوايل 25% من م�ستوى املوظفني احلايل لكل �سركة بالإ�سافة اإىل التوظيف يف  

املهن املتخ�س�سة املطلوب خالل فرتة اآلية التحكم يف الأ�سعار وذلك لتلبية الإحتياجات املحددة لالأعمال.    

 

2.  تكاليف املوظفني: كان لتوجيهات احلكومة التي تتطلب رفع احلد الأدنى للرواتب وم�ستحقات املوظفني الأخرى اأثرًا كبريًا على التكاليف الت�سغيلية

للمرخ�ص لهم ومقاوليهم.    

تكاليف عامة واإدارية اأخرى: اأدت الزيادات يف اأعداد املوظفني اإىل زيادات مقابلة يف التكاليف العامة والإدارية الأخرى والتي مت ا�ستيعابها �سمن  .3

خم�س�سات اآليات التحكم يف الأ�سعار اجلديدة والتي ت�سمل، على �سبيل املثال، تكاليف تدريب وتطوير املوظفني اجلدد )واحلاليني(.    

اأعمالهم  والتزويد على تطوير  التوزيع  ت�ساعد �سركات  والتي �سوف  املبادرات  والتزويد عددًا من  التوزيع  اأ�سعار  للتحكم يف  الآليات اجلديدة  تت�سمن 

وحتفيزهم لتح�سني كفاءة وجودة اخلدمات املقدمة للم�سرتكني وت�سمل:

اآلية حتفيز جديدة لتاأمني التزويد )ل�سمان تركيز اإداري كاٍف على الإلتزام الدائم مبعايري اأمن �سبكات التوزيع(.  .1

 

اإ�ستمرار اآلية حتفيز خلف�ص الفاقد ولكن مب�ستويات اأقل من الفاقد امل�ستهدف ليتم حتقيقه بحلول عام 2014.   .2

مطلب �سمان ح�سول جميع اإ�ستثمارات اجلهد 33 ك.ف على م�ستندات مكتملة ب�سكل منا�سب لتقييم الإ�ستثمارات. �سرتاقب الهيئة عن كثب اأداء  .3

النفقات الراأ�سمالية يف فرتة اآليات التحكم يف الأ�سعار القادمة وتطبيق ت�سويات لقيمة الأ�سول اخلا�سعة للتنظيم RAB حيثما يكون منا�سبًا)عدم   

كفاءة اإ�ستخدام النفقات الراأ�سمالية(.   

يرجى الرجوع اإىل امللحق )د( ملزيد من التفا�سيل عن الدعم املايل الفعلي لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة لعام 2011 وتقدير الهيئة للدعم املايل لل�سبكة 

الرئي�سة املرتبطة لعام 2012 .
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احلركة الأ�سا�سية يف الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة: من 2006 اإىل 2011 وتقديرات لعام 2012

يقدم ال�سكل )27( قيا�ص الهيئة الأ�سا�سي للدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة بني عامي 2006 و 2011 والدعم املايل املتوقع لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة 

2006 و 2011 بغر�ص العودة اإىل  2012. يفرت�ص القيا�ص الأ�سا�سي باأن العائدات والتكاليف والكفاءة كانت متوقعة ب�سكل �سحيح بني عامي  يف عام 

ال�سفر من معامالت الت�سحيح. يعك�ص تقدير الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة يف 2012 اأق�سى عائد م�سموح به لعام 2012 لل�سركة العمانية 

ل�سراء الطاقة واملياه وال�سركة العمانية لنقل الكهرباء و�سركات م�سقط وجمان ومزون وافرت�ص منوًا يف التزويد بن�سبة %11.8.

ال�سكل )27(: احلركة الأ�سا�سية يف الدعم املايل لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة: من 2006 اإىل 2011 وتقدير عام 2012

امل�سدر: ح�سابات الهيئة

ارتفعت التكلفة القت�سادية الأ�سا�سية للتزويد من ال�سبكة الرئي�سة املرتبطة بني 2006 و 2011 بن�سبة 66% مقارنًة بزيادة بن�سبة 82% يف العائد من 

امل�سرتكني وزيادة بن�سبة 100% يف الوحدات املزوّدة. كان م�ستوى الدعم املايل الأ�سا�سي اأعلى بن�سبة 40% يف عام 2011 عن ما كان عليه يف عام 2006 

بينما كان الدعم املايل الأ�سا�سي لكل كيلواط/�ساعة اأقل بن�سبة %21.
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الدعم املايل ل�سركة كهرباء املناطق الريفية )�ص.م.ع.م(

بلغ الدعم املايل الفعلي ل�سركة كهرباء املناطق الريفية يف عام 2011  30.5 مليون ر.ع اأو 66 بي�سة/كيلواط/�ساعة، اأي اأقل قلياًل من 6ر31 مليون ر.ع 

من توقعات الدعم املايل يف تقرير الهيئة ال�سنوي لعام 2010.  يو�سح ال�سكل )28( الدعم املايل الفعلي ل�سركة كهرباء املناطق الريفية بني عامي 2006 

و 2011 وتوقعات الدعم املايل ل�سركة كهرباء املناطق الريفية يف عام 2012.

ال�سكل )28(: الدعم املايل الفعلي ل�سركة كهرباء املناطق الريفية لعام 2011 – وتوقعات الدعم املايل لعام 2012

�سيزيد الدعم املايل ل�سركة كهرباء املناطق الريفية لعام 2012 لي�سل اإىل 41،6 مليون ر.ع )79،9 بي�سة/كيلواط/�ساعة(، اأعلى بن�سبة 36% من الدعم 

املايل الفعلي يف عام 2011. تعك�ص الزيادة يف الدعم املايل ل�سركة كهرباء املناطق الريفية لعام 2012 التغيريات يف اآليات التحكم يف الأ�سعار لل�سركة 

لإ�ستيعاب 70 مليون ريال عماين من النفقات الراأ�سمالية، منها 42 مليون ريال عماين �ستعمل على متويل الإ�ستثمار يف اأنظمة النقل والتوزيع يف م�سندم 

لدعم املحطة �سعة 120 ميغاواط التي تعمل بالغاز والتي عند ت�سغيلها �ستحل حمل التوليد بالديزل العايل التكلفة.

تخ�سع �سركة كهرباء املناطق الريفية اأي�سًا لنف�ص �سغوط التكاليف التي يتعر�ص لها املرخ�ص لهم لل�سبكة الرئي�سة املرتبطة ب�ساأن التوجيهات بالتوظيف 

وتكاليف املوظفني والزيادات املقابلة يف التكاليف العمومية والإدارية. يرجى الرجوع اإىل امللحق )د( ملزيد من التفا�سيل عن تقدير الدعم املايل ل�سركة 

كهرباء املناطق الريفية لعام 2012.
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مقارنة الدعم املايل لعام 2011 ح�سب ال�سركات

املايل  والدعم   2011 عام  يف  الريفية  املناطق  كهرباء  و�سركة  ومزون  وجمان  م�سقط  �سركات  اإىل  املقدم  املايل  للدعم  مقارنة   )29( ال�سكل  يو�سح 

احلكومي ل�سركة ظفار للطاقة يف ذلك العام. يعر�ص ال�سكل على اجلهة الي�سرى الدعم املايل )بي�سة( لكل كيلواط/�ساعة مت تزويده بينما يعر�ص ال�سكل 

على اجلهة اليمنى الدعم املايل )ر.ع( لكل ح�ساب م�سرتك.

ال�سكل )29(: مقارنات للدعم املايل لعام 2011 ح�سب ال�سركات

ُت�سكل �سركة كهرباء مزون 31% من الدعم املايل البالغ قدره 176.9 مليون ر.ع املقدم لل�سركات يف عام 2011، بينما ُت�سكل �سركة كهرباء جمان %18 

و�سركة كهرباء املناطق الريفية 17%  و�سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء 11% و�سركة ظفار للطاقة %23.

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

بالكهرباء ل�سركة كهرباء املناطق الريفية املقدم وفقًا للمادة "87" من قانون القطاع( مما يوؤكد الدعم املاىل الكبري الذي ُيقدم للم�سرتكني يف املناطق 

الريفية. 

تعك�ص املتطلبات من الدعم املايل جلميع ال�سركات زيادات اأ�سمية يف التكاليف القت�سادية )لدعم الطلب املتزايد( والتعرفات املعتمدة غري املدرجة يف 

موؤ�سر الت�سخم وبالتايل تنخف�ص فعليًا عامًا بعد اآخر.
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تعرفات الكهرباء

يتطلب قانون القطاع فر�ص تعرفة  معتمدة جُمازة من قبل جمل�ص الوزراء املوقر على كل الكهرباء التى يتم تزويدها من قبل املرخ�ص لهم بالتزويد. 

يقدم ال�سكل )30( تفا�سيل التعرفة املعتمدة احلالية ملختلف فئات امل�سرتكني ور�سوم التعرفة املعتمدة لقطع واإعادة تو�سيل ح�سابات امل�سرتكني.

ال�سكل )30(: التعرفات املعتمدة

مل يتم تطبيق تعرفات معتمدة جديدة اأو اإجراء تعديالت على التعرفات يف عام 2011.
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التنظيم

هيئة تنظيم الكهرباء – عمان ) الهيئة(:

اأن�سئت الهيئة ككيان م�ستقل اإداريًا وماليًا مبوجب املادة )19( من قانون القطاع وتخ�سع لقانون الرقابة املالية للدولة وتخت�ص الهيئة بتنظيم قطاع 

الكهرباء واملياه املرتبطة به وذلك مبوجب املادة )2( من قانون القطاع. و يتم تعيني اأع�ساء الهيئة بوا�سطة جمل�ص الوزراء- املوقر- ملدة ثالث �سنوات، 

والأع�ساء احلاليني هم:-

الفا�سل /عامر بن مبارك الكيومي – الرئي�ص و ع�سو غري تنفيذي )غري متفرغ(  

د. عامر بن �سيف الهنائي - ع�سو غري تنفيذي )غري متفرغ(  

الفا�سل/ جون كونني - مدير تنفيذي - مدير تنفيذي وع�سو )متفرغ(  

الهيكل التنظيمي واملوظفني

يف حني اأن الأع�ساء م�سئولون ب�سورة جماعية عن اإدارة �سوؤون الهيئة وعن �سمان وفاء الهيئة بواجباتها ومهامها القانونية اإل اأن معظم الأعمال اليومية 

تقوم بها اأربع دوائر  م�سئولة عن اجلوانب املختلفة للتنظيم.

الهيكل التنظيمي للهيئة

باإ�ستثناء الأع�ساء، يعمل بالهيئة ما جمموعه 31 موظفًا معظمهم مواطنني عمانيني. ميتلك املوظفون املهنيون موؤهالت ذات �سلة مبجالت التنظيم 

اخلا�سة بهم: يحمل 18 من املوظفني �سهادات بكالوريو�ص بينما يحمل 5 منهم �سهادات ماج�ستري.
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اإجتماعات الأع�ساء

يف 29 اأكتوبر 2011 ويف اجلل�سة رقم33/ 2011 اأقر جمل�ص الوزراء املوقر تغيريات يف ت�سكيل الهيئة، حيث اأقر املجل�ص جتديد تعيني كل من الفا�سل 

عامر بن مبارك الكيومي والفا�سل جون كونني ملدة اأخرى تبداأ من الأول من نوفمرب لعام 2011م، وتعيني ع�سو جديد هو الدكتور عامر بن �سيف الهنائي 

الذي ُعني بدياًل للدكتور �سالح العلوي اإعتبارًا من الأول من نوفمرب لعام 2011. وقد اأقر الأع�ساء يف اإجتماعهم الأول املنعقد بتاريخ 16 نوفمرب 2011 

اإنتخاب الفا�سل عامر الكيومي رئي�سًا للهيئة.

اجتمع الأع�ساء ب�سكل منتظم طوال عام 2011 يف التواريخ املو�سحة يف ال�سكل )31(

ال�سكل )31(: اجتماعات اأع�ساء الهيئة يف عام 2011م

تكاليف التنظيم

يقع على عاتق الهيئة �سمان اأن تكاليف تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة غري مفرطة ول تفر�ص اأعباء غري �سرورية على امل�سرتكني اأو املرخ�ص 

لهم. ففي عام 2011 كانت نفقات الهيئة تعادل 5ر2 ريال عماين لكل ح�ساب م�سرتك، اأي اقل من ُع�سر بي�سة لكل كيلواط/�ساعة مت تزويده وحوايل 

0.2% من اإجمايل مبيعات قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به، وهي معايري تعتقد الهيئة باأنها ت�ساهي ب�سكل اإيجابي املعايري العاملية لتكاليف التنظيم.
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التمويل

ت�سرتد الهيئة جميع تكاليفها من خالل ر�سوم الرخ�ص والتي توزع تكاليف الهيئة على كل ن�ساط خا�سع للتنظيم على اأ�سا�ص الوقت الذي تتوقع الهيئة 

اأن تق�سيه يف تنظيم كل ن�ساط. يقدم ال�سكل )32( الدخل من ر�سوم الرخ�ص ح�سب كل ن�ساط خا�سع للتنظيم وعدد املرخ�ص لهم لكل ن�ساط لالأعوام 

من 2006 اإىل 2012، �ساملة.

ال�سكل )32(: ر�سوم الرخ�ص: من 2006 اإىل 2012

متول ر�سوم الرخ�ص جميع بنود العمل املحددة يف برنامج العمال امل�ستقبلية للهيئة لعام 2012.

برنامج العمال امل�ستقبلية للهيئة لعام 2012

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

املقرتح. ففي دي�سمرب 2011 اأجرت الهيئة م�ساورات حول برناجمها لالأعمال امل�ستقبلية املقرتح لعام 2012 وقامت بن�سر الربنامج مبوجب املادة )34( 

من قانون القطاع  وتعمل حاليًا على تنفيذ جميع مهامها الأ�سا�سية. برنامج الأعمال امل�ستقبلية لعام 2012 مو�سح يف امللحق )هـ( من هذا التقرير.

التطوير املهني ملوظفي اللهيئة

الهيئة ملتزمة بالتطوير املهني للموظفني العمانيني. ففي عام 2011 اأكمل الفا�سل عبدالوهاب الهنائي وهو ع�سو رئي�سي بدائرة الرتخي�ص وال�سوؤون 

القانونية ماج�ستري القانون بنجاح بكلية كينجز يف لندن، حيث اجتاز الربنامج بتقدير جيد جدًا. تتقدم الهيئة بالتهنئة احلارة للفا�سل / عبدالوهاب 

الهنائي على هذه النتيجة املمتازة. 

Saïd  لالأعمال بجامعة اك�سفورد. مت ت�سكيل هيكل  2011 بداأ الفا�سل قي�ص الزكواين درا�سة املاج�ستري يف قيادة امل�ساريع الكبرية بكلية  يف �سبتمرب 

وحمتوى هذه الدورة اجلديدة لتلبية متطلبات هيئة امل�ساريع الكبرية باململكة املتحدة والتي تتطلب من اأي �سخ�ص يقود م�سروعًا كبريًا باململكة املتحدة 

باأن يكون قد اأكمل الدورة  املذكورة بنجاح.
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دائرة �سوؤون امل�سرتكني

دائرة �سوؤون امل�سرتكني م�سئولة عن حماية وتعزيز م�سالح م�سرتكي الكهرباء. تقوم الدائرة بهذه الأعمال من خالل الف�سل يف ال�سكاوى ومراقبة اأداء 

املرخ�ص لهم بالتوزيع والتزويد لإلتزامات الرخ�ص املتعلقة بامل�سرتكني  وتعزيز وعي امل�سرتكني مبعايري اخلدمة التي ي�ستحقونها.

يف عام 2011 قامت الدائرة بالأعمال الآتية:

اعتماد قواعد ممار�سة جديدة للم�سرتكني املتاأخرين يف الدفع والتي تنطبق على امل�سرتكني الذين يواجهون �سعوبات يف دفع فواتري الكهرباء.  	•

مراجعة الإجراءات املعتمدة للتعامل مع ال�سكاوى وتقدمي تو�سيات لتح�سني ح�سول امل�سرتكني على تلك الإجراءات وحت�سني الإ�ستجابة ل�سكاوي  	•

امل�سرتكني والتعامل معها.   

و�سع املبادئ الأ�سا�سية التي ينبغي اأن تنطبق فيما يتعلق مبواثيق امل�سرتكني اجلديدة التي يتعني ن�سرها من قبل املرخ�ص لهم بالتوزيع والتزويد يف 	•

اأوائل عام 2012.    

الف�سل يف )184( �سكوى من �سكاوى امل�سرتكني التى مل يبت فيها م�سبقا.  	•

تنظيم اجتماعات ات�سال �سهرية منتظمة مع املرخ�ص لهم بالتوزيع والتزويد ملناق�سة امل�سائل املتعلقة بامل�سرتكني. 	•

الرخ�ص والقواعد والإجراءات واملواثيق:

بالتزويد  لهم  املرخ�ص  بوا�سطة  فواتريهم،  دفع  يف  �سعوبة  يواجهون  الذين  للم�سرتكني  الدفع،  يف  املتاأخرين  للم�سرتكني  ممار�سة  قواعد  تطوير  مت 

بالإ�سرتاك فيما بينهم وبالتعاون الوثيق مع الهيئة، ومت اإعتماد القواعد ر�سميًا من قبل اأع�ساء الهيئة مبوجب اأحكام ال�سرط )41( من رخ�ص التوزيع 

علن عنها يف بيان �سحفي ن�سرته الهيئة 
ُ
والتزويد وال�سرط )44( من رخ�سة �سركة كهرباء املناطق الريفية يف اجتماع عقد بتاريخ 18 اأكتوبر 2011 واأ

يف نف�ص اليوم.

ت�ستجيب قواعد املمار�سة لإهتمام الهيئة املتعلق بعدم و�سع اعتبار كاٍف لظروف كل م�سرتك، وتتطلب  ال�سماح للم�سرتكني الذين عليهم ديون ل�سركات 

الكهرباء ب�سدادها ح�سب قدرتهم على الدفع. كما تتطلب عدم قيام �سركات الكهرباء بقطع الكهرباء عن امل�سرتكني الذين تو�سلوا لتفاق على �سداد 

ديونهم ح�سب قدرتهم على الدفع �سريطة حماولتهم اجلادة لإ�ستيفاء �سروط ذلك التفاق. قام املرخ�ص لهم بن�سر القواعد املذكورة خالل الربع الأول 

من عام 2012 وتقوم الهيئة مبراقبة اللتزام ب�سروطه عن كثب.

وفقًا لل�سرط )24( من رخ�سة التوزيع والتزويد وجهت الهيئة ال�سركات مبراجعة اإجراءات التعامل مع ال�سكاوى املو�سوعة منذ عام 2005 حيث ُطلب 

من ال�سركات و�سع اإعتبار لت�سهيالت التعامل املعززة التي يوفرها نظام جديد لإدارة عالقات امل�سرتكني وكذلك للمبادئ اخلم�ص التي و�سعتها الهيئة 

عند مراجعتها لأف�سل املمار�سات العاملية والتي تقرتح �سرورة اأن تكون اإجراءات التعامل املنقحة للتعامل مع ال�سكاوى:-

ظاهرة ومبّلغة ب�سكل جيد اإىل امل�سرتكني. 		•

�سهل احل�سول عليها، ويعني ذلك اأن تكون ب�سيطة و�سهلة ال�ستيعاب وُمعرّب عنها بلغة وا�سحة و�سهلة للم�سرتكني واأن ت�سهل عملية تقدمي �سكوى.  		•

فعالة، ويعني ذلك اأن ت�سمن ت�سجيل ال�سكاوى والتعامل معها ب�سكل �سحيح من قبل موظفني مدربني ب�سكل جيد و�سمان ت�سحيح حالت الف�سل يف 		•

تقدمي اخلدمة ب�سكل �سريع.    

متجاوبة، ويعني ذلك اأن ت�سمن الإ�ستجابة لل�سكاوى �سمن اإطار زمني معقول )ح�سبما ما متكنه اأنظمة تكنولوجيا املعلومات احلديثة( وكذلك  		•

تقدمي �سرح منا�سب لأي حالت ف�سل يف تقدمي اخلدمة مع تقدمي اإعتذار، اإذا كان ذلك منا�سبــــــًا.   

ت�سمن الإبالغ عن حالت الف�سل يف تقدمي اخلدمة ب�سكل �سحيح حتى تقوم امل�ستويات الأعلى يف ال�سركات بالعمل مبوجب الدرو�ص امل�ستفادة وذلك 		•

بغر�ص تقليل خماطر حالت الف�سل املتكررة يف ظروف م�سابهة.   

كما ُطلب من املرخ�ص لهم بالتزويد الت�ساور مع امل�سرتكني وممثلي امل�سرتكني فيما يتعلق مبقرتحاتهم. من املتوقع ن�سر اإجراءات معدلة للتعامل مع 

�سكاوى امل�سرتكني واملعتمدة من قبل الهيئة وتت�سمن املبادئ املبينة اأعاله خالل الن�سف الأول من عام 2012. وبعد ذلك �ستقوم الهيئة بتطبيق الرتتيبات 

ال�سرورية للمراقبة.
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اجتمعت الدائرة خالل عام 2011 ب�سكل متكرر مع املرخ�ص لهم بالتوزيع والتزويد ومع �سركة كهرباء املناطق الريفية لتطوير مواثيق امل�سرتكني والتي 

�ست�سع �سل�سلة من التزامات وا�سحة وذات مغزى مل�ستوى اخلدمة مل�سرتكي كل �سركة. مل تن�ص الهيئة على املحتوى الدقيق مليثاق كل �سركة غري اأنها 

ن�ست على �سرورة تغطيتها امل�سائل التي تثري اإهتمام حمدد مل�سرتكي كل �سركة. وبدًل عن ذلك، و�سعت الهيئة �سل�سلة من اخلطوط التوجيهية م�سممة 

ل�سمان اأن املواثيق ال�سادرة من ال�سركات ذات م�سداقية واإنها مدعومة بتحقق ومراقبة منا�سبة لالأداء. ويت�سمن ذلك تقارير منتظمة ُتقدم اإىل الهيئة 

وتقرير �سنوي عن الأداء ُيقدم اإىل امل�سرتكني. ومن املقرر ن�سر املواثيق خالل الن�سف الأول من عام 2012.

ال�سكاوى وقرارات الف�سل:

بعد اإ�سدار 64 قرار ف�سل يف �سكاوى امل�سرتكني بني عامي 2005 و 2010 ركزت الهيئة يف عام 2011 على �سمان تطبيق جمموعة كبرية من ال�سوابق التي 

و�سعتها على قرارات الف�سل ال�سادرة فى �سكاوى مماثلة مقدمة من م�سرتكني اآخرين. وبتطبيق هذه الآلية ف�سلت الهيئة يف اإجمايل قدره 183 �سكوى 

خالل عام 2011 واأ�سدرت قرار ف�سل واحد يف �سكوى.  قرار الف�سل كان اأنه حيث ف�سلت �سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء يف تقدمي دلياًل كافيًا على التالعب 

بالعداد وبالتايل تقرر اإعفاء امل�سرتك من الغرامة وعلى ال�سركة اإعادة احت�ساب الفاتورة با�ستخدام متو�سط ال�ستهالك يف الفرتات/ال�سنوات املرجعية.

اأدناه حتلياًل  2010. يو�سح ال�سكل )33(  49  �سكوى امل�ستلمة يف عام  2011، اأي بزيادة طفيفة من الـ  54 �سكوى من امل�سرتكني يف عام  تلقت الهيئة 

للم�سائل التي كانت مو�سوعًا لل�سكاوى الـ 54 امل�سار اإليها.

حتليل �سكاوى امل�سرتكني 

كان النمط الأكرث و�سوحًا  يف عام 2011 هو الإنخفا�ص يف عدد ال�سكاوى املتعلقة بالفواتري من 66% من الإجمايل يف عام 2010 اإىل 44% من الإجمايل 

يف عام 2011. كما ُلوحظ اإنخفا�سًا مماثاًل فيما يتعلق ب�سكاوى التالعب بالعداد والتي اإنخف�ست من 15% اإىل 9% من  العدد الإجمايل لل�سكاوى. اإل اأن 

ذلك قابله زيادة يف ال�سكاوى املتعلقة بنقل الأ�سول وتوفري تو�سيالت كهرباء جديدة، والتي زادت من 6% و 2% من العدد الإجمايل يف عام 2010 اإىل 

20% و 13% على التوايل يف عام 2011.

ال�سكل ) 33 (: اأنواع �سكاوى امل�سرتكني يف عام 2011

م�ساعدة امل�سرتكني

اإ�سافة اإىل ال�سكاوى الر�سمية امل�ستلمة، تقدم الدائرة اأي�سًا الن�سح للم�سرتكني الذين يت�سلون بالهيئة قبل رفع الأمر ب�سكل ر�سمي مع املرخ�ص لهم 

بالتزويد. ويتم اإخطار امل�سرتكني بحقوقهم وتوعيتهم باأنه يتعني على املرخ�ص لهم الف�سل يف ال�سكاوى وفقا لالإجراءات املعتمدة  للتعامل مع ال�سكاوى. 

بلغ عدد اإجتماعات امل�سرتكني يف عام 2011 )اأول �سنة يتم فيها حفظ �سجالت ر�سمية( 67 وتعلقت ما ن�سبته 45% منها بالفواتري. وهذا رقم م�سابه اإىل 

حٍد بعيد لن�سبة ال�سكاوى الر�سمية التي تلقتها الدائرة.

�صفحة 47
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دائرة ال�سوؤون القت�سادية واملالية

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

واعتماد تعرفات تزويد الكهرباء واملياه باجلملة وح�ساب متطلبات الدعم ال�سنوية للمرخ�ص لهم بالتزويد.

قامت الدائرة بالأعمال الآتية يف عام 2011:

اإجراء املراجعة الثالثة لآلية التحكم يف اأ�سعار التوزيع والتزويد ل�سركات م�سقط وجمان ومزون.  		•

بدء مراجعة لآلية التحكم يف الأ�سعار ل�سركة كهرباء املناطق الريفية.  		•

اآلية التحكم يف الأ�سعار احلالية لعام القيام مبراجعة للتكاليف القت�سادية لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه لالإفادة مبالئمة الإبقاء على  		•

 .2011   

القيام بح�سابات احل�سة ال�سوقية لل�سركات امل�ساركة يف املناف�سة يف م�سروع الغربة للمياه امل�ستقل.  		•

مراجعة مقرتحات تعرفة تزويد الكهرباء واملياه باجلملة لعام 2012 لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه و�سركة كهرباء املناطق الريفية املقدمة 		•

لالإعتماد.   

القيام بتحليل مف�سل لأمناط الطلب مل�سرتكي القطاع ال�سكني والتعرفة املعتمدة للقطاع ال�سكني لالإفادة مب�ستوى وتوزيع الدعم مل�سرتكي القطاع   		•

ال�سكني.  

امل�ساهمة يف مراجعات واعتماد طلبات �سركة كهرباء املناطق الريفية لتمويل التو�سع يف التزويد بالكهرباء واملقدمة مبوجب املادة )87( من قانون  		•

القطاع.  

تعرفات التوزيع باجلملة للكهرباء واملياه ل�سركة كهرباء املناطق الريفية وال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه عن عام 2012 مو�سحة يف ال�سكل )34( 

وال�سكل )35( على التواىل مبا يف ذلك تعرفات التزويد باجلملة للكهرباء لنظام كهرباء �ساللة والتي نقوم بن�سرها لأول اأمرة.

ال�سكل )34(: تعرفات التزويد باجلملة للمياه ل�سركة كهرباء املناطق الريفية عن عام 2012
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ال�سكل )35(: تعرفات التزويد باجلملة للكهرباء واملياه لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه عن عام 2012
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الدائرة الفنية

الدائرة الفنية هى امل�سئولة عن اإعتماد املوا�سفات الفنية ومراقبة اللتزام بقواعد ال�سناعة ومعايري التخطيط والت�سغيل واملوا�سفات الكهربائية العمانية. 

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

قامت الدائرة خالل عام 2011 بالأعمال التالية:

اإجراء التقييمات الفنية لطلبات الإنفاق الراأ�سمايل املقدمة من �سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�سركة كهرباء جمان و�سركة كهرباء مزون لالأعوام 2012، 	•

2013 و 2014 وحددت الدائره نفقات غري اإقت�سادية من قبل اإثنني من املرخ�ص لهم والذي اأدى اإىل اإجراء ت�سويات لقيمة الأ�سول اخلا�سعة للتنظيم لكل   

منهما.    

مراجعة م�ستندات التقييم ملا قبل ال�ستثمار لل�سركة العمانية لنقل الكهرباء لإ�ستثمارات النقل الكبرية باإجمايل )31،2 مليون ريال عماين(. تعاونت الهيئة   	•

مع ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء ملعاجلة جوانب الق�سور املحددة يف بع�ص م�ستندات التقييم ملا قبل الإ�ستثمار، ويف حالة واحدة وجدت اأنه من ال�سروري    

حتديث وتعديل قواعد اأمن �سبكه النقل وقد مت اإعتماد التعديالت الالزمة ب�ساأنها يف �سبتمرب 2011.     

اإجراء التحقيقات وتقدمي الدعم الفني لالإدعاء العام فيما يتعلق بتحقيقاته يف حوادث الكهرباء اخلطرية مبا فيها حوادث الوفيات.  	•

اأحرزته كل من �سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء و�سركة كهرباء جمان و�سركة كهرباء مزون و�سركة كهرباء املناطق الريفية يف تنفيذ  التقدم الذي  متابعة  	•

الإجراءات املحددة يف اأعمال تدقيق ال�سحة وال�سالمة لعامي 2009 و 2010.   

الريفية  املناطق  كهرباء  و�سركة  مزون  كهرباء  و�سركة  جمان  كهرباء  و�سركة  الكهرباء  لتوزيع  م�سقط  ل�سركة   2011 لعام  النظام  قدرة  بيانات  مراجعة  	•

وال�سركة العمانية لنقل الكهرباء.  

اإجراء حتقيقات ر�سمية يف النقطاعات الوا�سعة النت�سار واملمتدة للتزويد يف وليات جعالن بني بوعلي وجعالن بني بوح�سن والكامل والوايف. 	•

اإجراء حتقيقات ر�سمية يف الإنقطاع الوا�سع للكهرباء يف م�سقط الذي اأدى اإىل فقدان التزويد مبحطة املحولت الرئي�سية بجحلوت بتاريخ 18 مايو 2011  	•

وحمطة املحولت الرئي�سية مبدينة ال�سلطان قابو�ص بتاريخ 13 �سبتمرب 2011.  

وبالن�سبة التزويد.  وا�ستمرارية  جودة  ب�ساأن  م�سرية   جزيرة  ويف  مدحا  بولية  الريفية  املناطق  كهرباء  �سركة  م�سرتكي  من  مقدمة  �سكاوى  يف  التحقيق  	•

جلزيرة م�سرية، فقد حددت الهيئة ق�سور فني يف ت�سميم ال�سبكة وقدمت تو�سيات ل�سركة كهرباء املناطق الريفية لتنفيذ اإجراءات ت�سحيحية ق�سرية    

وطويلة املدى.   

تقدمي دعم فني لتقييم م�ساريع الطاقة املتجددة التجريبية. 	•

مراجعة املقرتحات املقدمة من �سركة ظفار للطاقة ب�ساأن اإن�ساء مركز حتكم جديد يف �ساللة.  	•

متثيل الهيئة يف مبادرة على م�ستوى القطاع بالتعاون مع �سرطة عمان ال�سلطانية ملعاجلة م�سكالت  �سرقة الأ�سول الكهربائية.  	•

تقدمي الدعم اإىل �سركة كهرباء املناطق الريفية لتطوير خطط ل�ستثمارات كبرية يف جمال نقل الكهرباء يف م�سندم، وكجزء من ذلك الدعم، قامت الهيئة 	•

اأمن �سبكة نقل الكهرباء لل�سركة يف  اأمن �سبكة نقل الكهرباء ل�سركة كهرباء املناطق الريفية. وقامت الهيئة باعتماد قواعد  بدعم ال�سركة لتطوير قواعد    

يناير 2012.   

جمل�ص مراجعة قواعد ال�سبكات 

اجتمع جمل�ص مراجعة قواعد ال�سبكات اأربع مرات خالل عام 2011. اأنظر ال�سكل ) 36(.

ال�سكل ) 36 (: اجتماعات جمل�ص مراجعة قواعد ال�سبكة يف عام 2011
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لقد در�ص جمل�ص مراجعة قواعد ال�سبكات عددًا من التعديالت الإ�سافية على الن�سخة )2( من قواعد ال�سبكات خالل العام. اإعتمدت الهيئة تعدياًل 

واحدًا.  قام جمل�ص مراجعة قواعد ال�سبكات  بدرا�سة متاأنية ملقرتحات ب�ساأن التحكم الآيل يف التوليد ونتيجة لذلك مت طلب القيام بدرا�سة اإ�ست�سارية 

بغر�ص درا�سة جميع املوا�سيع التي اأثارها جمل�ص مراجعة قواعد ال�سبكات.

جمل�ص مراجعة قواعد التوزيع

اجتمع جمل�ص مراجعة قواعد التوزيع اأربع مرات خالل عام 2011، انظر ال�سكل )37(.

ال�سكل ) 37 (: اجتماعات جمل�ص مراجعة قواعد التوزيع يف عام 2011

خالل عام 2011 قام جمل�ص مراجعة قواعد التوزيع بالبحث يف �سبل حت�سني اإجراءات اإعتماد املنتجات واإعتماد املقاولني. وخالل العام اأ�سدر جمل�ص 

مراجعة قواعد التوزيع )9( موافقات ملنتجات جديدة، وموافقة موؤقتة واحدة واأوقف املجل�ص منتجني. ويف حماولة لتح�سني جودة و�سالمة اخلدمات 

املقدمة من قبل املقاولني فقد قرر جمل�ص مراجعة قواعد التوزيع باأنه �سيتم املوافقة على درجات الت�سجيل من قبل اأع�ساء جمل�ص مراجعة قواعد التوزيع 

فقط بدًل من جمموعة العمل املفو�سة �سابقًا. نتيجة  ملخاوف ب�ساأن الأداء يف جمال ال�سحة وال�سالمة لأحد مقاويل الدرجة )اأ(، قام جمل�ص مراجعة 

قواعد التوزيع بالتدقيق على اأعمال املقاول وحدد القيام باإجراءات حمددة من اأجل الإبقاء على و�سع الت�سجيل.

اإدارة الأ�سول

اآلية التحكم يف  اإدارة الأ�سول يف �سركات القطاع، وحتديدًا املرخ�ص لهم بالتوزيع من خالل خم�س�سات حمددة يف  دعمت الهيئة مبادرات لتنفيذ 

الأ�سعار. قامت الهيئة �سلفًا بو�سع الأ�س�ص لالأ�ساليب الأ�سا�سية لإدارة الأ�سول فيما يتعلق بالإ�ستثمار الراأ�سمايل )من خالل الطلب من املرخ�ص لهم 

باإتباع دورة التخطيط والتنفيذ واملراجعة والعمل والتي هي يف جوهر اإدارة الأ�سول(، ومن خالل اآليات التحكم يف الأ�سعار مت و�سع اإطار تعمل من خالله 

على مراقبة تطوره الالحق.

اأعمال فريق العمل التنفيذي

ا�ستمرت الهيئة يف دعمها لقطاع الكهرباء من خالل عمل فريق العمل التنفيذي بغر�ص تاأمني التزويد اإىل امل�سرتكني خالل ف�سل ال�سيف يف عامي 

2011 و 2012. وفرت الهيئة الأدوات التنظيمية لتمكني تو�سيل وت�سغيل التوليد املوؤقت لعام 2011. وا�ستعدادًا ل�سيف 2012 راقبت الهيئة اأعمال ال�سركة 

العمانية لنقل الكهرباء لتوفري تو�سيالت ملحطتي كهرباء �سحار 2 وبركاء 3 مبا ي�سمن تلبية متطلبات التغذية العك�سية ملحطات التوليد.
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دائرة الرتخي�ص وال�سوؤون القانونية

تعمل الدائرة كم�ست�سار قانوين لأع�ساء الهيئة ل�سمان التزام قرارات الهيئة مبتطلبات قانون القطاع والقوانني ال�سارية الأخرى. والدائرة م�سئولة عن 

مراقبة اللتزام ب�سروط املوافقات املمنوحة من قبل الهيئة وعن املحافظة على قنوات الت�سال مع الوزارات املعنية واجلهات املخت�سة ل�سمان ح�سول 

الهيئة على املعلومات املطلوبة لتقدمي ال�ست�سارات ال�سرورية اإىل حاملي الرخ�ص وحاملي الإعفاءات. كما اأن الدائرة م�سئولة عن حفظ ال�سجل العمومى.

قامت الدائرة بالأعمال الآتية خالل عام 2011:

منح رخ�سة توليد وحتلية اإىل �سركة �سيمبكورب �ساللة للطاقة واملياه )�ص.م.ع.م( بتاريخ 1يونيو 2011.  	•
 

مراجعة الطلب املقدم من ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء )�ص.م.ع.م( لتطوير وت�سغيل الربط الدويل بني حمطات الكهرباء الفرعية يف مدحا 	•

)الوا�سط( ب�سلطنة عمان والفوعة بدولة الإمارات العربية املتحدة )الربط الدويل بني �سلطنة عمان واأبوظبي(. وبعد التاأكد من منح موافقات   

ال�سركة  اإىل   2011/1 رقم  الدويل  الربط  الهيئة رخ�سة  واملياه )�ص.م.ع.م( منحت  الطاقة  ل�سراء  العمانية  ال�سركة  اإىل  والت�سدير  ال�سترياد    

العمانية لنقل الكهرباء باملوافقة على تطوير وت�سغيل الربط الدويل بني �سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية املتحدة ملدة خم�ص �سنوات )قابلة  

للتجديد عند الطلب(. اأخذت هذه املوافقات �سكل تعديالت على:    

الرخ�سة املمنوحة اإىل ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه باملوافقة على ا�سترياد وت�سدير الكهرباء عرب الربط الدويل بني �سلطنة عمان ودولة 		•

الإمارات العربية املتحدة.    

الرخ�سة املمنوحة اإىل ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء باملوافقة على الربط الدويل مع دولة الإمارات العربية املتحدة.  		•

مراجعة طلبات باملوافقة على ت�سغيل حمطات موؤقتة لتوليد الكهرباء )بالديزل( تعاقدت عليها ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه لدعم ال�سبكة  	•

الرئي�سة املرتبطة عند اأوقات ذروة الطلب على النظام يف �سيف عام 2011. مت منح موافقات حمدودة املدة اإىل:   

- �سركة ال�سرق الأو�سط الدولية للطاقة �ص.م.م )الإعفاء رقم 2011/1 لإنتاج 59 ميغاواط(  

- �سركة اأوف�سات املحدودة �ص.م.م )اأمر الإعفاء رقم 2011/2 لإنتاج 158 ميغاواط(  

- �سركة حلول وخدمات الإيجار �ص.م.م )اأمر الإعفاء رقم 2011/3 لإنتاج 43 ميغاواط(  

- �سركة �سقر اأنرجي �سوليو�سنز و�سركاهم – فرع ُعمان )اأمر الإعفاء رقم 2011/4 لإنتاج 40 ميغاواط(  

للطاقة  الباطنة  �سركة  يف  منهما  كل  ح�س�ص  لتحويل  الكهربائية  للطاقة  �سكوكو  �سركة   )2( و  كوربوري�سن  �سوجيتز   )1( من  طلبات  مراجعة  	•

)�ص.م.ع.م( و �سركة ال�سوادى للطاقة )�سركات م�سروعي بركاء 3/�سحار 2(. وبعد ال�سعي للح�سول على مزيد من املعلومات حول ال�سفقة وبعد  

منح موافقات وفقًا للمادة )106( من قانون القطاع وافقت الهيئة على نقل احل�س�ص.   

واملياه للطاقة  مل�سروع �ساللة  له  واملياه )�ص.م.ع.م( )املرخ�ص  للطاقة  �سيمبكورب �ساللة  �سركة  بيع ح�س�ص يف  للموافقة على  مراجعة طلب  	•

امل�ستقل(. وبناًء على املعلومات املقدمة من مقدم الطلب اقتنعت الهيئة باأن املرخ�ص له �سيظل �سخ�سًا منا�سبًا بعد ال�سفقة وعليه وافقت على بيع   

احل�س�ص.   

اإن بركاء )�ص.م.ع.م( )املرخ�ص له(  للح�سول على موافقات ب�ساأن التزام طرح عام اأويل. راأت الهيئة باأن  اإم  اإ�ص   مراجعة طلب من �سركة  	•

ال�سفقة توؤدي اإىل تغيري يف ال�سيطرة على املرخ�ص له. وبعد مراجعة املعلومات املقدمة من مقدم الطلب قررت الهيئة باأن املرخ�ص له �سيظل   

�سخ�سًا منا�سبًا بعد حتويل احل�س�ص واأكدت موافقتها على ال�سفقة.   

مراجعة طلب للموافقة على بيع مياه منزوعة املعادن من قبل �سركة اأكوا باور بركاء )�ص.م.ع.ع( اإىل ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه لدعم 	•

مراحل التد�سني وما قبل التد�سني مل�سروع بركاء 3.    

مراجعة طلب للموافقة على اتفاقية ت�سوية للطاقة بني �سركة �سحار للطاقة )�ص.م.ع.ع( و �سركة كهرباء جمان �ص.م.ع.م. اأكدت الهيئة موافقتها 	•

على الت�سوية والتي حلت نزاعًا طويل الأمد بني الطرفني.   

خالل عام 2011 قدمت الدائرة امل�سورة القانونية لدعم امل�ساريع التجريبية للطاقة املتجددة وم�سروع الغربة للمياه امل�ستقل. �ساعدت الهيئة يف اإعداد 

م�سروع التعديالت على قانون القطاع من �ساأنها الن�ص على �سراء وتنظيم م�سروع الغربة للمياه امل�ستقل وم�ساريع املياه امل�ستقلة امل�ستقبلية.

مثلت الدائرة الهيئة يف دعاوى اأمام املحاكم العمانية مبا يف ذلك املحكمة البتدائية وحمكمة ال�ستئناف.
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هيئة تنظيم الكهرباء،

 عمان

التقرير والبيانات املالية

لل�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2011

امللحق )اأ(: القوائم املالية املدققة
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الكيانات املرخ�س لها
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اإح�سائيات قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
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اأولويات العمل لعام 2012 

ي�سمل برنامج الأعمال امل�ستقبلية لعام 2012 عدد من جمالت العمل »ذات الأولوية الق�سوى« كما يلي: 

تعزيز وحماية م�سالح امل�سرتكني  .1

�سوف تعمل دائرة خدمات امل�سرتكني لرفع م�ستوى وعي امل�سرتكني بحقوقهم ب�ساأن ما يتوقعونه من مزودي خدمات الكهرباء.   .1

املزيد من الفح�ص والتدقيق لالآتي:   .2

)1( اأداء اأعمال قراءة العدادات واإعداد الفواتري والتح�سيل.  

)2( تطبيق املرخ�ص لهم ومقاوليهم لر�سوم تو�سيل امل�سرتكني ومعاجلة طلبات التو�سيل.  

)3( اإلتزامات املرخ�ص لهم الوارده يف مواثيق امل�سرتكني ال�سادرة يف عام 2011.   

النتهاء من املقرتحات لتعرفة معتمدة جديدة للم�سرتكني من ذوي الحتياجات اخلا�سة مع التزام را�سخ بتقدمي املقرتحات النهائية اإىل احلكومة  .3

بحلول نهاية الربع الأول من عام 2012.   

الت�ساور الر�سمي مع جميع اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني ب�ساأن اإجراء املناف�سة يف جمال التزويد  يف امل�ستقبل. �ستكون اآراء ووجهات نظر امل�سرتكني على  .4

وجه اخل�سو�ص هامة ل�سياغة املقرتحات لهذا الإجراء الهام ب�ساأن التحرير.    

ندوة ال�سحة وال�سالمة  .2

 

ملزيد من التاأكيد على اأهمية ال�سحة وال�سالمة والبيئة �سوف ت�ست�سيف الهيئة ندوة لإلقاء ال�سوء على الأداء يف جمال ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف 

قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به منذ اإعادة الهيكلة وكذلك اإلقاء ال�سوء على جمالت للمزيد من التح�سني واأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال ال�سحة 

وال�سالمة والبيئة ودرا�سة حالت التح�سينات يف جمال ال�سحة وال�سالمة والبيئة التى حققتها �سركات الكهرباء يف ال�سلطنة. �ستقدم الندوة مقارنة 

لاللتزامات يف جمال ال�سحة وال�سالمة والبيئة مبوجب خمتلف الأنظمة التنظيمية لالإ�ستفادة منها ملزيد من التطوير للوائح ال�سحة وال�سالمة والبيئة 

يف ال�سلطنة وتطبيقها.

اإعادة هيكلة اتفاقية امتياز �ساللة   .3

  

�سوف ت�ستمر الهيئة يف التن�سيق مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه وال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ب�ساأن اإعادة هيكلة اتفاقية امتياز �ساللة بناًء 

على التقدم املحقق خالل عام 2011. من املتوقع تنفيذ اإعادة الهيكلة يف عام 2012 وقبل ذلك �سيتعني على الهيئة القيام بالآتي: 

منح رخ�ص توليد وتوزيع وتزويد جديدة اإىل ال�سركات املعنية.  .1

تنفيذ واعتماد اآليات جديدة للتحكم يف الأ�سعار وترتيبات لتعرفة التزويد باجلملة لل�سركات املعنية.   .2

والرتتيبات  �ساللة  ملنطقة  اجلديد  ال�سوق  هيكل  لتعك�ص  واملياه  الطاقة  ل�سراء  العمانية  وال�سركة  الكهرباء  لنقل  العمانية  ال�سركة  رخ�ص  تعديل   .3

التنظيمية.   

تنفيذ ترتيبات مبوجب املادة )18( من قانون القطاع حل�ساب وتاأمني توفري الدعم للكهرباء للمرخ�ص له بالتزويد يف �ساللة.        .4

املعايري الت�سغيلية واملالية  .4

على  ال�سوء  واإلقاء  الأداء  تقارير  واإت�ساق  ال�سفافية  لزيادة  املالية  وزارة  مع  عليها  التفاق  يتم  اأ�سا�سية  ومالية«  »ت�سغيلية  معايري  لن�سر  الهيئة  ت�سعى 

الجتاهات يف كفاءة قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به. مل تتمكن الهيئة من التقدم يف هذا العمل يف العام املا�سي وتعترب اإعداد املعايري اأولوية هامة. 

الت�ساور حول طرق وو�سائل ت�سجيع )1( ال�ستثمار يف الطاقة النظيفة و )2( كفاءة الطاقة يف ال�سلطنة    .5

ترى الهيئة اأن الوقت منا�سب للت�ساور مع اأ�سحاب امل�سلحة ب�ساأن احلاجة والإجراءات املمكنة لدعم ال�ستثمار يف الطاقة النظيفة وطرق وو�سائل حت�سني 

كفاءة الطاقة. �ستقت�سي نتائج امل�ساورات التقدم اإىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه باإقرتاح ب�ساأن �سبل امل�سي قدمًا يف هاتني امل�ساألتني الهامتني.   
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جمالت العمل الأخرى املخطط لها لعام 2012

بال�سافة اإىل جمالت العمل »ذات الأولوية الق�سوى« املبينة اأعاله تتوقع الهيئة اأي�سًا امل�سي قدمًا يف جمالت عمل اأخرى خالل عام 2012 ت�سمل: 

املزيد من اأعمال تدقيق ال�سحة وال�سالمة والبيئة للمرخ�ص لهم وي�سمل ذلك املرخ�ص لهم بالتوليد والتوليد/التحلية.    .1

مراجعة وتنفيذ اآلية جديدة للتحكم يف الأ�سعار لل�سركة العمانية لنقل الكهرباء �ص.م.ع.م لت�سري اعتبارًا من 1 يناير 2013. �ستت�ساور الهيئة مع  .2

م�ستخدمي �سبكات النقل قبل تنفيذ اآلية جديدة للتحكم يف الأ�سعار و �سوف تقوم  )1( بالتدقيق لآلية التحكم يف الأ�سعار و )2( تدقيق التحكم   

وذلك لتكوين تقييمنا لكفاءة ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء.  

 

�ستقوم الهيئة بالتن�سيق مع املرخ�ص لهم و�سركة الكهرباء القاب�سة �ص.م.ع.م للم�سي قدمًا يف تنفيذ م�سروع على نطاق حمدود يهدف اإىل حتديد  .3

و�سع الهيئة يف  ترغب  بذلك.  املرتبطة  والأنظمة  للعدادات  الآلية  والقراءة  الرقمية  للعدادات  النطاق  الوا�سع  ال�ستخدام  اإمكانية  وفوائد  تكاليف    

بيانات اأ�سا�سية، بدعم من املرخ�ص لهم، خل�سائ�ص ا�ستهالك امل�سرتكني بغر�ص تقييم التغري يف ا�ستهالك امل�سرتكني املن�سوب للمعلومات التي    

توفرها تقنيات تنفيذ امل�سروع املذكور.    

حمطة الكهرباء يف تيبات وبخا مبحافظة م�سندم: �ستعمل الهيئة على دعم تطوير حمطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز والبنية التحتية املرتبطة بها يف  .4

حمافظة م�سندم والتي �ستعمل يف نهاية الأمر على ا�ستبدال جزءًا كبريًا من التوليد بالديزل ل�سركة كهرباء املناطق الريفية يف تلك املنطقة.     

 

دعم �سراء م�سروع الغربة للمياه امل�ستقل من خالل مناف�سة عادلة و�سفافة.   .5

اإجراء تدقيق لآلية التحكم يف الأ�سعار جلميع نفقات الكهربة ل�سركة كهرباء املناطق الريفية املعتمدة من جانب الهيئة حتى تاريخه.    .6

اإعداد واإ�سدار دليل للمحا�سبة التنظيمية )1( للمرخ�ص لهم بالتوزيع والتزويد – لدعم املناف�سة يف جمال التزويد و )2( بالن�سبة لل�سركة العمانية  .7

لنقل الكهرباء، دعم تنفيذ ترتيبات اآلية حتكم يف الأ�سعار منف�سلة لعمليات ال�سركة يف �ساللة وال�سبكة الرئي�سة املرتبطة.   

اللتزام القانوين واللتزام بالرخ�سة:- مل تتمكن الهيئة من ا�ستكمال تدقيق اللتزام امل�سمن يف برنامج الأعمال امل�ستقبلية لعام 2011 وتعتزم  .8

القيام بذلك يف عام 2012. ويف اإطار الإعداد لذلك تقوم الهيئة بتنفيذ »نظام التزام« داخلي والذي �سيوفر اأ�سا�سًا لفح�ص ون�سر تقارير وتقييمات   

عن اللتزام التنظيمي.    

مبادرات الطاقة املتجددة: �سوف ت�ستمر الهيئة يف دعم املبادرات العديدة للطاقة املتجددة و�ستعمل على تكليف ا�ست�ساريني متخ�س�سني لتقدمي   .9

امل�سورة ب�ساأن م�سائل توحيد ال�سبكات لدعم اأول م�سروع كبري للطاقة ال�سم�سية يف ال�سلطنة واتخاذ خطوات ل�سمان اإ�ستفادة ال�سلطنة من جتربة  

تطبيق تقنيات الطاقة ال�سم�سية وتقنيات الطاقة املتجددة الأخرى املطبقة يف مناطق اآخرى.    

10. �سم الأعمال من برامج العمل ال�سابقة

هيئة تنظيم الكهرباء – عمان 

يناير 2012 
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