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إن االرتقــاَء بُعمــاَن إلــى الــُذرى العاليــِة، ِمــْن الســموِّ والرفعــِة، التــي تســتحقها 

َلُهــَو واجــٌب وطنــٌي، وأمانــٌة عظيمــٌة، وعلى كلِّ مواطٍن دوٌر يؤديِه في هذا الشــأن
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    ولعــل مــن أبــرز المبــادرات التــي يجــب إلقــاء الضــوء 
الحكومــي  الدعــم  توجيــه  إعــادة  2021م،  عــام  فــي  عليهــا 
ــاء والميــاه، والتــي ســعت هــذه المبــادرة  لقطاعــي الكهرب
إلــى تحقيــق جملــة مــن األهــداف مــن بينهــا تعزيــز مفهــوم 
العدالــة االجتماعيــة واالنســجام مــع رؤيــة عمــان 2040، 
وتحقيــق االســتدامة الماليــة، وكذلــك تعزيــز ثقافــة ترشــيد 
االســتهالك ورفــع كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي، باإلضافــة 
كالطاقــة  للطاقــة  أخــرى  بدائــل  اســتخدام  تشــجيع  إلــى 
الشمســية وتقليــل االعتمــاد علــى الغــاز والتلــوث الناتــج 
عنــه، وتشــجيع االســتثمارات مــن قبــل القطــاع الخــاص 
وتعزيــز المنافســة بيــن المســتثمرين ممــا يســهم فــي 
يوضــح  والتقريــر  المقدمــة،  الخدمــات  وتحســين  تطويــر 
تفاصيــل أكثــر عــن ماهيــة هــذه المبــادرة وآليــة تطبيقهــا.

     ولقــد اطلعــت عــن كثــب علــى مــا تــم إنجــازه فــي عــام 
ــي  ــة لألهــداف الت ــذي يعــد وبحــق ترجمــة حقيقي 2021م وال
تــم وضعهــا بغيــة االرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة 
ــرز هــذه األهــداف  مــن قبــل القطاعــات المختلفــة ومــن أب
تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق مــن خــالل آليــة التحكــم باألســعار 
لوضــع  الحثيــث  والســعي  والتزويــد،  التوزيــع  لشــركات 
الخطــوات الالزمــة لتحســين جــودة الخدمــة المقدمــة مــن 
الهيئــة مــن خــالل تدشــين منصــة حاصــل والتــي تمكــن 
تقديــم شــكواهم ومقترحاتهــم  مــن  المشــتركين  جميــع 
مقــر  إلــى  للحضــور  الحاجــة  دون  ويســر  ســهولة  بــكل 
الهيئــة، كمــا تــم العمــل فــي المشــروع الوطنــي للعــدادات 

     أود بالتقديــر أن أتقــدم لكافــة منتســبي هيئــة تنظيــم 
الخدمــات العامــة بخالــص الشــكر والتقديــر عــل الجهــود 
والتــي  الهيئــة  وتطلعــات  أهــداف  لتحقيــق  المبذولــة 
اإلجــراءات  فــي  وعمليــة  واضحــة  بصــورة  انعكســت 
القطاعــات  لتنظيــم  واضحــة  أســس  لوضــع  المتخــذة 
الســلطانية  المراســيم  حددتــه  مــا  وفــق  لهــا  التابعــة 

الشــأن. هــذا  فــي  الســامية 

    لقــد تــم عقــد عــدة اجتماعــات لمجلــس إدارة الهيئــة 
اســتراتيجية  إلــى  فيهــا  التطــرق  تــم  2021م،  عــام  خــالل 
الخطــة الخمســية للهيئــة 2025-2021 ، وكــون عــام 2021 
بدايــة هــذه الخطــة فقــد تــم اســتعراض األهــداف العامــة 
للهيئــة والتــي جــاءت متســقة مــع أهــداف ومرئيــات رؤيــة 
عمــان 2040، كمــا تــم تنــاول أبــرز المســتجدات الخاصــة 
ــز علــى  ــى التركي بالقوانيــن المتوقــع إصدارهــا، باإلضافــة إل
األولويــة وضــرورة وضــع   الصحــة والســالمة وإعطائهــا 
بشــكل  للهيئــة  ســواء  بهــا  للتقيــد  الالزمــة  اإلجــراءات 
عــام،  بشــكل  للتنظيــم  الخاضعــة  الشــركات  أو  خــاص 
وســوف يبــرز التقريــر بصــورة عامــة خطــة الهيئــة لعــام 
أهــم  إلــى  2021باإلضافــة  عــام  فــي  إنجــازه  تــم  2022ومــا 
المختلفــة  بالقطاعــات  المتعلقــة  التنظيميــة  الجوانــب 
فــي  واإلحصائيــات  والميــاه  الكهربــاء  قطاعــي  الســيما 

الجانبيــن. هذيــن 

الذكيــة ووضــع األطــر العامــة لــه واعتمــاد الموازنــة الالزمــة 
لتشــغيله وهــذا المشــروع يعــد نقلــة نوعيــة فــي القــراءات 
الدقــة  أبرزهــا  أهــداف  مــن  ســيحققه  لمــا  المحتســبة 
مــن  وغيرهــا  القــراءات،  هــذه  تســجيل  فــي  والســهولة 
األهــداف المفضيــة إلــى تحســين كفــاءة المــوارد البشــرية 

االســتثمارات. وجلــب 

الهيئــة  رئيــس  الدكتــور  لســعادة  شــكري  أكــرر       
لتطويــر  الجهــد  مــن  المزيــد  بــذل  آمــال  ولموظفيهــا، 
أفضــل  تقديــم  إلــى  وصــوال  للهيئــة  التابعــة  القطاعــات 
الممارســات التنظيميــة واإلداريــة والفنيــة بمــا يعكــس 
جــودة الخدمــات المقدمــة مــن الهيئــة ويســهم بفاعليــة 
فــي التنميــة الشــاملة لســلطنة عمــان تحــت ظــل القيــادة 
الحكيمــة لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم 

ورعــاه- – حفظــه هللا  المعظــم  بــن طــارق 

وهللا ولي التوفيق،،،

معالي الدكتور 
محمد بن حمد الرمحي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس اإلدارة 
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المســتحقين وفــق معاييــر االســتحقاق أحقيــة اختيــار حســاب 
واحــد ليتــم تطبيــق الدعــم الحكومــي اإلضافــي، وقــد تــم إجــراء 
األشــهر  للســتة  التعرفــة  لتطبيــق  للبرنامــج  شــامل  تقييــم 
األولــى مــن عــام 2021م، حيــث خُلــص التقييــم إلــى ضــرورة إدخــال 
بعــض التعديــالت علــى هيكلــة التعرفــة لضمــان تحقيــق أهــداف 
البرنامج و إعادة تصنيف الفئات الســكنية وزيادة عدد الوحدات 
فــي الشــرائح لتصبــح: تعرفــة الحســاب األساســي )حســابين 
الهيئــة  الحســابات اإلضافيــة، كمــا قامــت  أقــل( و تعرفــة  أو 
باإلضافــة إلــى التعرفــات الســكنية بتقييــم التعرفــات األخــرى 
المرتبطــة باألنشــطة االقتصاديــة والزراعيــة والســمكية، حيــث 
تقــرر خــالل عــام 2021م اســتثناء الفئــات الزراعيــة والســمكية 
مــن تطبيــق التعرفــة المنعكســة عــن التكلفــة عليهــا ابتــداء مــن 

عــام 2022م .

واســمحوا لــي فــي هــذا التقريــر أن أعــرج علــى أبــرز التحديــات 
التــي واجههــا قطاعــي الكهربــاء والميــاه فــي عــام 2021، الحالــة 
المداريــة )إعصــار شــاهين( التــي شــهدتها محافظتــي شــمال 
للغايــة  بالغــة  ا  أضــراًر اإلعصــار  خلــف  وقــد  الباطنــة،  وجنــوب 
فــي البنيــة األساســية وفــي ممتلــكات المواطنيــن والمقيميــن، 
أدى إلــى انقطاعــات فــي الكهربــاء والميــاه مــن جــراء انجــراف 
فــي  وامتــدت  للميــاه  الموصلــة  األنابيــب  وتلــف  األعمــدة 
الوهلــة  منــذ  الهيئــة  قامــت  وقــد  أيــام،  إلــى  المناطــق  بعــض 
األولــى بواجبهــا للتخفيــف مــن حــدة هــذه المعانــاة مــن خــالل 
وتذليــل  القطاعيــن  هذيــن  مشــغلي  مــع  المباشــر  التواصــل 
التحديــات وتوفيــر الممكنــات التــي تســاعد علــى عــودة األوضــاع 
إلــى طبيعتهــا، فضــال عــن الــدور اإلعالمــي الــذي صاحــب هــذه 
للتعامــل األمثــل مــع  التوعويــة  البرامــج  الجهــود مــن تقديــم 

مثــل هــذه األوضــاع. 

       فــي بدايــة هــذا التقريــر يســرني أن أتوجــه إلــى مجلــس إدارة 
هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة وعلــى رأســهم معالــي الدكتــور 
بالشــكر  المجلــس  رئيــس  الموقــر  والمعــادن  الطاقــة  وزيــر 
والتقديــر علــى متابعتهــم الحثيثــة وتعاونهــم الفاعــل فــي كل 
مــا مــن شــأنه تطويــر العمــل بهــذه الهيئــة، ومــا أبــدوه مــن 
مقترحــات ورؤى أســهمت فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة وبرامجهــا 
التطويريــة، كــم أجــزل الشــكر لزمالئــي الموظفيــن علــى جهودهم 
لرســم  الــدؤوب  وســعيهم  المخلــص  وتفانيهــم  المبذولــة 
وتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن الهيئــة، والشــكر يتصــل لجميــع 
ــى تعاونهــا  ــة عل ــل الهيئ ــم مــن قب الشــركات الخاضعــة للتنظي

وجهودهــا المقــدرة فــي المجــاالت التــي تعنــى بهــا .

     لقــد شــهد العــام المنصــرم 2021 بدايــة العمــل علــى تحقيــق 
الخطــة االســتراتيجية الخمســية للهيئــة 2025-2021، مــن خــالل 
بمــا  لتحقيقهــا  الالزمــة  الخاصــة واإلجــراءات  األهــداف  وضــع 
يتوافــق مــع رؤيــة عمــان 2040، ولقــد تــم بنــاء هــذه األهــداف 
التنميــة  تحقيــق  فــي  اإلســهام  أبرزهــا  لعــل  مرتكــزات  علــى 
االقتصاديــة مــن خــالل االهتمــام بالطاقــة المتجــددة، وتحســين 
جــودة الخدمــات المقدمــة للمشــتركين، واإلســراع مــن وتيــرة 
بأدوارهــم  القيــام  مــن  الموظفيــن  وتمكيــن  الرقمــي،  التحــول 

ووضــع برامــج تدريبيــة لالرتقــاء بمســتوى األداء لديهــم.

 و تماشــًيا مــع خطــة التــوازن المالــي متوســطة المــدى )-2020
2024(، أعلنــت الهيئــة عــن آليــة إلعــادة توجيــه الدعــم المالــي 
الحكومــي للفئــات المســتحقة مــن مشــتركي خدمــات الكهربــاء 
والميــاه وتعزيــز منظومــة الحمايــة االجتماعيــة، وذلــك بإعــادة 
لعــام  التعرفــة  هيكلــة  واعتمــاد  المشــتركين،  فئــات  تصنيــف 
أقــل(  أو  )حســابين  المواطــن  حســاب  تعرفــة  إلــى  2021م 
وتعرفــة  المقيــم والحســابات اإلضافيــة، ولقــد طــورت الحكومة 
نظاًمــا للدعــم الوطنــي مــن أجــل توفيــر الحمايــة للمواطنيــن 
األكثــر عرضــة للتأثــر جــراء األعبــاء الماليــة، حيــث منــح النظــام 

سعادة الدكتور 
رئيس هيئة تنظيم 

الخدمات العامة

إدخال بعض 
التعديالت على 
هيكلة التعرفة 

إعادة تصنيف 
الفئات السكنية

زيادة عدد 
الوحدات في 

الشرائح 

نتائج التقييم

2021
بداية العمل على تحقيق الخطة االستراتيجية 

الخمسية للهيئة 2021-2025،

2025
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     وتلقــى قطــاع الكهربــاء فــي عــام 2021 دعمــا مــن قبــل وزارة 
الماليــــةُ  بواقــــع 593.1 مليــــون ريــــال عمانــــي، حيــــث تــــم توزيعــه 
الرئيســــة  للشــــبكة  عمانــــي  ريــــال  مليــــون   445.3 يلــــي:  كمــــا 
المرتبطــــة، و 45.7 مليــــون ريــــالُ عمانـــي لشبكة كهربـــاء ظفـــار، 
و 102.1 مليـــون ريـــال عمانـــي لشـــركة كهربـــاء المناطــق الريفيــة

      وحرًصــا علــى زيــادة نســب التعميــن فــي القطاعاتالخاضعــة 
للتنظيــم مــن قبــل الهيئــة فقــد قامــت الهيئــة فــي عــام 2021 
قطــاع  فــي  فنيــة  وظيفــة  فرصــة   800 توفيــر  عــن  باإلعــالن 
الكهربــاء مــع المقاوليــن الفرعييــن العامليــن بالعقــود الدائمــة، 
شــمل التوظيــف بنوعيــه - المباشــر وغيــر المباشــر -، مــا نســبته 
مــن   )%53( نســبته  مــا  و  المباشــر،  التوظيــف  مــن   )95%(
التوظيــف غيــر المباشــر؛ ممــا ألقــى بظاللــه علــى زيــادة مســتوى 

التعميــن فــي القطــاع إلــى )%61( بنهايــة 2021.

وختاًمــا نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا فــي تســليط الضــوء علــى أبــرز 
الجهــود التــي قامــت بهــا الهيئــة خــالل عــام 2021م، واألهــداف 
التــي ســعت إلــى تحقيقهــا، وذلــك اتســاًقا مــع جهــود الحكومــة 
إلــى  المؤديــة  والمجــاالت  الجوانــب  كافــة  تنميــة وتطويــر  فــي 
مــع  ينســجم  بمــا  و  المقدمــة،  الخدمــات  بمســتوى  االرتقــاء 
مضاميــن وأهــداف رؤيــة عمــان 2040، متطلعــا إلــى المضــي 
قدمــا نحــو تحقيــق المزيــد مــن األهــداف والبرامــج المفضيــة إلــى 
اإلســهام فــي التنميــة االقتصاديــة لســلطنة ُعمــان، ، فــي ظــل 
القيــادة الحكيمــة لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان 

هيثــم بــن طــارق المعظــم – حفظــه هللا ورعــاه-

وهللا ولي التوفيق،،،

منصور بن طالب بن علي الهنائي

والفصــل  والميــاه،  الكهربــاء  قطــاع  إحصائيــات  أهــم  علــى  
الخامــس يركــز علــى التعرفــة والدعــم المالــي لقطــاع الكهربــاء، 
وألهميــة اإللمــام والمعرفــة بالجوانــب القانونيــة والتنظيميــة 
الفصــل  إفــراد  تــم  فقــد  الهيئــة  قطاعــات  بهــا  تعنــى  التــي 

لذلــك. الســادس 

     وإللقــاء الضــوء علــى أبــرز اإلحصائيــات التــي تعنــى بالقطاعات 
التابعــة للهيئــة، فقــد ارتفــع إنتــاج الكهربــاء فــي ســلطنة عمــان  
فــي عــام 2021م عمــا كان عليــه فــي عــام 2020م بمقــدار 7.0% 
مــن 38.3 تيــرا واط /ســاعة الــى 41.0 تيراواط/ســاعة , كمــا ارتفــع 
إجمالــي إنتــاج الميــاه بنســبة 5.6 % عمــا كان عليــه فــي 2020  

ليبلــغ مــا مقــداره 396.9 مليــون متــر مكعــب،

      أمــا بالنســبة لحســابات مشــتركي الكهربــاء المســجلة فقــد  
ارتفــع بنســبة %3.3 فــي عــام 2021م أي مــن 1,316,822  حســابًا 
2021م,  عــام  بنهايــة  حســابًا   1,359,738 إلــى  2020م  عــام  فــي 
  2,505 بمقــدار  بالكهربــاء  التزويــد  إجمالــي  ارتفــاع  عــن  فضــال 
جيجاواط/ســاعة فــي عــام  2021م مــن 33,155 جيجاواط/ســاعة 
فــي عــام 2020م ليصــل إلــى 35,661 جيجاواط/ســاعة، أي زيــادة 

بنســبة %7.6 عــن عــام 2020م.

   وارتفعــت ذروة الطلــب علــى الكهربــاء فــي الشــبكة الرئيســة 
المرتبطــة بنســبة %3.7  حيــث بلغــت ذروة الطلــب 6637 )م.و( 
ــة بـــ 6,401 )م.و( فــي عــام 2020 , كمــا ارتفعــت  فــي 2021 مقارن
ــاء ظفــار بنســبة  ــاء فــي شــبكة كهرب ــى الكهرب ذروة الطلــب عل
%1.6   حيــث بلغــت ذروة الطلــب 568 )م.و( فــي 2021 مقارنــة بـــ 

559 )م.و( فــي عــام 2020, 

     وشــكل الفاقــد فــي الشــبكة الرئيســة المرتبطــة انخفاضــا 
مــن %9.8 فــي عــام 2020م إلــى %9.5 فــي عــام 2021م وأدى ذلــك 

إلــى عوائــد بقيمــة 0.9 مليــون ريــال عمانــي.

عــدة فصــول  يديكــم علــى  بيــن  الــذي  التقريــر  يحــوي  وســوف 
الهيئــة  لجهــود  شــامل  تصــور  وضــع  خاللهــا  مــن  حاولنــا 
وتطلعاتهــا لعــام 2021م، حيــث ســيتناول الفصــل األول صــورة 
بانوراميــة عــن الهيئــة وأهدافهــا وخططهــا وأبــرز المواضيــع 
بينمــا الفصــل  العــام المنصــرم،  إليهــا فــي  التطــرق  تــم  التــي 
الثانــي سيســلط الضــوء علــى مســار التحــول الرقمــي وتطــوره 
التوعيــة والتعريــف  التواصــل واإلعــالم فــي  فــي الهيئــة، ودور 
بالجوانــب المتعلقــة بالهيئــة وخططهــا، باإلضافــة إلــى تمكيــن 
الكفــاءات والقــدرات، وتنــاول الفصــل الثالــث موضــوع الطاقــة 
النظيفــة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة ، بينمــا ركــز الفصــل الرابــع 

 7.0% 

5.6% 

38.3 تيرا واط
2020م

41.0 تيرا واط
2021م

396.9 مليون متر مكعب
2021م

 593.1 
مليــون ريــال عمانــي

 445.3
مليــون ريــال عمانــي
لشبكة الرئيسة 

المرتبطة

45.7
مليــون ريــال عمانــي
لشـركة كهربـاء 

ظفـــــــــــــــــــار

102.1
مليــون ريــال عمانــي
لشـركة كهربـاء 
المناطــق الريفيــة

800 فرصة وظيفة

دعمــا مــن قبــل وزارة الماليــة  لقطــاع 
الكهربــاء فــي عــام 2021

تم توفيرها  فــي عــام 2021
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الشركة العمانية لشراء الطاقة 
الشركة العمانية لنقل الكهرباء

شركة كهرباء المناطق الريفية

الشركة العمانية لشراء الطاقة 
الشركة العمانية لنقل الكهرباء

شركة الكامل للطاقة )ش.م.ع.ع(
شركة ACWA بركاء للطاقة  )ش.م.ع.ع(

شركة إس إم إن بركاء للطاقة )ش.م.ع.م(
شركة السوادي للطاقة )ش.م.ع.م(

شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء ش م ع م 

شركة شمس  الظاهرة  لتوليد  الكهرباء     )ش.م.ع.م(
شركة الرسيل للطاقة  )ش.م.ع.م(

شركة صحار للطاقة  )ش.م.ع.م(
شركة الباطنة للطاقة )ش.م.ع.م(

شركة شناص لتوليد الطاقة 

شركة العنقاء للطاقة )ش.م.ع.م(
شركة بركاء لتحلية المياه )ش.م.ع.م(

شركة مدينة مسقط للتحلية )ش.م.ع.م(
قريات للتحلية )ش.م.ع.م(

شركة تحلية مياه خليج عمان ش م ع م 
شركة الشرقية لتحلية المياه )ش.م.ع.ع(

شركة سيمكورب صاللة
شركة ظفار لتوليد الكهرباء )ش.م.ع.م(

شركة كهرباء المناطق الريفية )مشروع توليد الطاقة بالرياح( 
شركة ظفار لتحلية المياه )ش.م.ع.م(

بهوان استون فيلد للطاقة ش.م.م
شركة مسندم لتوليد الطاقة

شركة كهرباء المناطق الريفية )ش.م.ع.م(

الشبكة الرئيسة المرتبطة

شبكة ظفار 

شبكة المناطق الريفية

االنتاج
هيكل سوق القطاع الكهرباء والمياه

الشراء / النقل

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م
شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م
شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

شركة ظفار للخدمات المدمجة 

شركة كهرباء المناطق الريفية

التوزيع والتزويد 
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تزويد الكهرباء م.و.س

عدد حسابات المشتركين

الكثافة) م.و.س /حساب(

 694 

 445 

 123 

 11 

 717  30  52 

 50 

 53 

  35  

 18    50      303   

 1,135,921 

 1,639,800 

 406,112 

 32,117 

 1,776,750  15,369,971 88,688 310,067 

 18,629,538 

 83,534 

 118,909  558  45,991 

 66,188,180 

 66,184,400 

 41,697,885 

مسقط

ظفار

مسندم

الداخلية

جنوب الباطنة

شمال الباطنة

الظاهرة

البريمي

جنوب الشرقية

شمال الشرقية

الوسطى

منطقة الدقم 

الصناعية

11,505,902

1,187,362
2,678,989

1,523,978

384,646

1,121,607

650,948

8,656,916

4,145,514

239,074

2,898,759

275,132

426,746

85,038
140,924

81,964

16,357

62,921

40,541

164,182

181,616

5,031

129,354

8,737

27

14
19

19

24

18

16

53

23

48

22

31

شركة الرسيل للطاقة  )ش.م.ع.م(

شركة سيمكورب صاللة )ش.م,ع.(

شركة مسندم للطاقة

شركة كهرباء المناطق الريفية )ش.م.ع.م(

شركة الكامل للطاقة )ش.م.ع.ع(
شركة كهرباء المناطق الريفية 
)مشروع توليد الطاقة بالرياح(  بهوان استون فيلد للطاقة ش.م.م

‘مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية 
)ش.م.ع.م( من شركة تنمية نفط عمان

شركة ظفار لتوليد الكهرباء )ش.م.ع.م( شركة ظفار لتحلية المياه )ش.م.ع.م( شركة كهرباء المناطق الريفية )ش.م.ع.م(

شركة مدينة مسقط للتحلية )ش.م.ع.م(

قريات للتحلية )ش.م.ع.م(

شركة الشرقية لتحلية المياه )ش.م.ع.ع(

إجمالي التحلية

إجمالي االنتاج  كهرباء م.و

392,264 16,327 24
شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م

شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م

شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م

شركة ظفـــــــــــــــــــــــــــــــــار للطاقة

شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م

شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م

 56 

 2,018 

291

  138  

 1,537 

 597 

  397  

 688 

 766 

 4 

 500 

 766  1,741 

  40  

 51 

 74 

 32 

 66 

 112,513 

 9,019,523 

77,833  84,179 

 436,346 

 6,257,134 

 375,931 

 601,650 

 76 

 756,203  283,045

  105,830  

 2,756,676 

 5,162,007 

 3,959 

 625,951 

 1,724,361  7,559,759 

 7,458 

 153,223 

 620,746 

 4,495,576 

 20,432,139 

 82,535,563 

 32,052,823 

 46,817,322 

 16,961 

 1,679,228 

الشركة المتحدة للطاقة )ش.م.ع.ع(

شركة العنقاء للطاقة )ش.م.ع.م(

شركة كهرباء المناطق الريفية )ش.م.ع.م(
شركة كهرباء المناطق الريفية )ش.م.ع.م(

شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء ش م ع م 

شركة صحار للطاقة  )ش.م.ع.م(

شركة ACWA بركاء للطاقة  )ش.م.ع.ع(

شركة تحلية مياه خليج عمان ش م ع م 

شركة كهرباء المناطق الريفية )ش.م.ع.م(

‘مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية 
)ش.م.ع.م( من شركة تنمية نفط عمان

شركة كهرباء المناطق الريفية )ش.م.ع.م(

‘مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية 
)ش.م.ع.م( من شركة تنمية نفط عمان

شركة شمس الظاهرة للتوليد  )ش.م.ع.م(

شركة الباطنة للطاقة )ش.م.ع.م(

شركة إس إم إن بركاء للطاقة )ش.م.ع.م(

شركة السوادي للطاقة )ش.م.ع.م(

شركة بركاء لتحلية المياه )ش.م.ع.م(

شركة شناص لتوليد الطاقة 

‘مشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية 
)ش.م.ع.م( من شركة تنمية نفط عمان

 مشتريات الشركة العمانية لشراء 

الطاقة و المياه )ش.م.ع.م(

 الشرقية

 شمال 
 مسقط الباطنة 

  الوسطى    ظفار  

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

السعات المتعاقد عليها )الكهرباء(   

السعات المتعاقد عليها )المياة(   

-5390
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الفصل األول
الهيئة في سطور
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صاحب السمو السيد الدكتور

أدهم بن تركي آل سعيد
سعادة 

ٔاصيلة بنت سالم الصمصامية
وكـيـلـة وزارة الـتجــارة والـصـنـاعــة 

وترويج االستثمار لترويج االستثمار

معالي الدكتور 
محمد بن حمد الرمحي

وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة الدكتور 
محمد بن علي المطوع

وكيل وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني 

للتخطيط العمراني

سعادة الشيخ
فيصل بن خميس الحشار

الُمحامي 
سعيد بن سعد الشحري

الفاضلة 
شذى بنت سالم المسكرية

مجلس  اإلدارة  

يتشــكل مجلــس اإلدارة مــن 7 أعضــاء مــن ذوي الخبــرة فــي مجــاالت متعلقــة بأعمــال 
الهيئــة، يتــم تعيينهــم مــن قبــل مجلــس الــوزراء الموقــر لمــدة ثالثــة أعــوام، حيــث 

يــرأس مجلــــس إدارة الهيئــــة معالـــي الدكتــــور وزيــر الطاقــة والمعــادن.
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1 أغسطس 2004م

 إنشاء الهيئة 
بموجب المادة )19( 

من قانون تنظيم 
وتخصيص قطاع 
الكهرباء والمياه 

المرتبطة به 

1 اكتوبر 2013 م

تعديل بعض 
احكام قانون تنظيم 

وتخصيص قطاع 
الكهرباء والمياه 

المرتبطة به

9 ديسمبر 2020 م 

ُأسندت إلى الهيئة 
االختصاصات المتعلقة 

بتنظيم أنشطة 
قطاع المياه والصرف 

الصحي.

11 اكتوبر 2009 م

تعديل بعض 
احكام قانون تنظيم 

وتخصيص قطاع 
الكهرباء والمياه 

المرتبطة به

12 اغسطس 2020م 

تعديل مسمى هيئة 
تنظيم قطاع الكهرباء 

والمياه المرتبطة 
به إلى هيئة تنظيم 

الخدمات العامة 
واسناد االختصاصات 

المتعلقة بتنظيم 
نشاط نقل الغاز 

الطبيعي لها

الرؤية   
ضمـــان تمكيـــن الوصــول إلـــى خدمـــات عامــة 
عاليــــة الكفــــاءة فــي سلطنة عمان، مــن خــالل 
تحقيــــق التــــوازن بيــــن مصالــــح المشــــتركين، 
الحكومــة والمســتثمرين، وأن تضمــن الهيئــة 
التنظيــم  عمليــات  فــي  والمهنيــة  الشــفافية 

الخاصــة بهــا، إضافــــة إلــــى:

.1

.3

.2

.4

حماية سالمة الجمهور والموظفين.

ضمان قدرة المشغلين على تمويل أعمالهم بكفاءة.

تعزيز المنافسة العادلة حيثما أمكن وضمان عدم التمييز.

ضمان كفاءة التشغيل واالستثمارات على المدى الطويل.

78/2004

قصتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

59/200947/201378/2020131/2020

المراسيم السلطانية 

المســتثمرين

ينالحكومــة 
رك

شــت
لم

ا
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حمايـة مصالـح أصحـاب المصلحـة الثالثـة:

مشـــتركي الكهربـــاء: عـــن طريـــق تأميـــن تزويـــد خدمــات عاليــة الكفــاءة وموثوقــة فــــي 
والممارســات  القواعــد  مــن  مجموعــة  وتطبيــق  وإعــداد  عمــان،  أنحــــاءسلطنة  جميــــع 
والمشـــتركين  المحـــدود  الدخـــل  وذوي  الســــن  وكبــــار  المرضــــى  لمراعــاة  المختلفــة 

الريفيـــة. المناطـــق  فـــي 

الرسالة   

مـــن خـــالل تســـهيل تخصيــص وتحريــــر قطــــاع الكهربــــاء،  شـــركات قطـــاع الكهربـــاء: 
عادلـــة  منافســـات  إجـــراء  وتأميـــن  واالقتصــــادي،  اآلمــــن  والتشــــغيل  والتطويــــر 

والميــــاه. الطاقــــة  لشــــراء  العمانيـــة  الشـــركة  قبـــل  مـــن  وشـــفافة 

الــــوزارات  إلــــى  والدراســـات  االستشـــارات  تقديـــم  طريـــق  عـــن  الحكومـــة: 
مــع  تطبيقهــــا،  وضمــــان  الحكومــــة  بسياســــات  وااللتــــزام  المحليــــة،  والمؤسســــات 

البيئــة. حمايــة  االعتبــار  فــي  األخــذ 

أعضاء مجلس إدارة الهيئة 

رئيس الهيئة 

مديرية 
التنظيم الفني 

مديرية 
الشؤون

االقتصادية

مديرية 
الشؤون

القانونية 
والتنظيمية

مديرية 
شؤون المشتركين

مديرية
التخطيط

وتطوير األداء 
المؤسسي 

مديرية
الطاقة المستدامة 

.1
.2
.3
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تعزيز جلب 
االستثمارات 

في قطاع الكهرباء

مشروع وضع األطر التنظيمية 
للبيع الثنائي 

تحقيق 
االستدامة المالية 

في القطاع

برنامج متابعة تنفيذ خطة رفع 
الدعم التدريجي للكهرباء المعتمدة 

من خالل الشركات المرخصة

مشروع مراجعة آلية التحكم 
باألسعار للشركة العمانية لنقل 

الكهرباء والشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه

تعزيز القدرات
 الوطنية وتأهيلها

برنامج اإلحالل والتعمين

برنامج التأهيل والتدريب والتوظيف

تعزيز استدامة الطاقة في سلطنة 
عمان

مشروع خطة إنشاء مركز كفاءة الطاقة بالتعاون مع 
وزارة الطاقة والمعادن

مشروع محطة منح
خطة تحسين المؤشرات الدولية والتي تعنى بالطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة

تجويد األطر التنظيمية المرتبطة 
بقطاعات المياه والصرف الصحي 

ونقل الغاز الطبيعي

مشروع مواءمة  األطر التنظيمية العامة لقطاع 
المياه والصرف الصحي مع األطر التنظيمية لقطاع 

الكهرباء 

تأسيس منظومة القيمة المحلية 
المضافة للهيئة والقطاعات 

الخاضعة للتنظيم

مشروع وضع الخطة االستراتيجية لسياسة القيمة 
المحلية المضافة للهيئة و قطاع الكهرباء 

تطوير بنية أساسية وتقنية متطورة 
ممكنة لمواجهة تحديات األمن 

السيبراني

متابعه تنفيذ خطة التحول الرقمي و تمكين تنفيذها 

برنامج متابعة تنفيذ المشروع الوطني للعدادات الذكية

مشروع إصدار سياسة األمن السيبراني

أولويات المرحلة الحالية

أهداف

أهداف 3
4

برامج
ومشاريع

برامج5
ومشاريع

8
خطة الهيئة لعام 2022

أهداف خاصة بالهيئة

األهداف العامة 

أهداف
3

تطوير األنظمة التشغيلية في الهيئة لتعزيز 

كفاءة اإلنفاق
مبادرة تجويد المصاريف التشغيلية

برنامج إعداد الخطة المتكاملة لالنتقال 
لموازنة البرامج واألداء

مشروع تطوير التواصل وخدمات رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين
المشتركين والتفعيل األمثل لمنصة 

حاصل لخدمات المشتركين

إعداد استراتيجية متكاملة للتدريب والتأهيل 
لكافة المسارات العملية لرفع الكفاءات الوطنية 

وصقل قدرات ومهارات الموظفين

برنامج تنمية الموارد البشرية وتعزيز 
قدراتها المهنية

برامج
ومشاريع

4
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لمحة  عن أبرز أحداث 2021

آثار إعصار شاهين على القطاع
تعرضــت ســلطنة عمــان خــالل الفتــرة مــن 2 إلــى 5 أكتوبــر 2021م لإلعصــار 
جنــوب  و  شــمال  محافظتــي  مــن  كل  تأثــرت  حيــث  شــاهين،  المــداري 
الباطنــة بتأثيــرات مباشــرة مخلفــة آثــارا علــى البنيــة األساســية وغيرهــا مــن 
الخدمــات العامــة، ممــا أدى إلــى خســائر وأضــرار فــي عــدد مــن المحطــات 

الكهربائيــة.
بنــاء علــى ذلــك، قــام قطــاع الخدمــات األساســية الــذي يضــم قطاعــات 
والوقــود  الصحــي  والصــرف  والطــرق  واالتصــاالت  والميــاه  )الكهربــاء 
ــات) برئاســة ســعادة رئيــس هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة  وإدارة النفاي
ــة بجميــع  بــدوره المتمثــل فــي تفعيــل خطــط االســتجابة للحــاالت الطارئ
القطاعــات الفرعيــة والجهــات الممثلــة بالقطاع بهدف ضمان اســتمرارية 
الخدمــات األساســية بمحافظتــي شــمال و جنــوب الباطنــة و المحافظــات 
أقــل كمحافظــة مســقط و محافظــة  تأثــرت بمســتويات  التــي  األخــرى 
الظاهــرة وإعادتهــا إلــى وضعهــا الطبيعــي. حيــث تم تشــكيل فريــق طوارئ 
فــي الهيئــة مكــون مــن مــدري الدوائــر وقســم التواصــل واإلعــالم مــن أجــل 
بحــث مســتجدات الحالــة المداريــة، كمــا تــم إشــراك مركــز إدارة الحــاالت 
ــى االنقطاعــات التــي حدثــت فــي  الطارئــة »ُعمــان مســتعدة« لالطــالع عل
بعــض المناطــق المتأثــرة بالحالــة المداريــة شــاهين. إضافــة الــى ذلــك، 
قــام ســعادة رئيــس الهيئــة بزيــارات ميدانيــة للوقــوف علــى اآلثــار الناتجــة 
عــن تلــك االنقطاعــات واالطــالع علــى جميــع المســتجدات فــي المناطــق 
ــة  ــة بإبقــاء المواطنيــن علــى مســتجدات الحال ــرة. كمــا قامــت الهيئ المتأث
عــن طريــق اإلبــالغ عــن جميــع تطــورات عمليــة اســترجاع التيــار الكهربائــي 

مــن قبــل الشــركات المشــغلة فــي مواقــع التواصــل االجتماعيــة. 
 

قطاع الكهرباء

عــدد المشــتركين المتأثريــن بانقطاعــات التيــار الكهربائــي بســبب األضــرار 
التــي وقعــت علــى أصــول الكهربــاء مــن محطــات وأعمــدة وخطــوط نقــل 

وتوزيــع وصــوال إلــى تأثــر التوصيــالت الداخليــة لعقــارات المشــتركين. 

قطاع المياه والصرف الصحي

قطاع المياه
فــي  تســببت  والتــي  األضــرار  بعــض  عليهــا  وقعــت  التــي  األصــول  عــدد 
انقطــاع الميــاه عــن المواطنيــن أثنــاء الحالــة المداريــة، حيــث تــم تصنيــف 

هــذه األضــرار كالتالــي: 

تسرب في خط نقل مياه رئيسي	 
تسرب في خط توزيع	 
إيقاف عمل محطة ناقالت بسبب فيضانها	 
انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ أو مغذيات اآلبار. 	 

قطاع الصرف الصحي
األضرار التي تم التعامل معها خالل فترة الحالة المدارية

قامــت القطاعــات الفرعيــة ممثلــة بالجهــات األعضــاء بــكل قطــاع 
األضــرار  بتقييــم  ومســتمر  فــوري  وبشــكل  أعمالهــا  بمباشــرة 

وتحديــد االســتجابة الالزمــة لــكل منهــا. ممــا نتــج عــن ذلــك:
عــودة خدمــات الكهربــاء والميــاه والصــرف الصحــي بنســبة 100%   
بعــد  8 ايــام مــن انتهــاء التأثيــرات المباشــرة للحالــة بمحافظــة 

جنــوب الباطنــة . 
عــودة خدمــات الكهربــاء والميــاه والصــرف الصحــي بنســبة 100% 
بعــد 16 يومــا مــن انتهــاء التأثيــرات المباشــرة بمحافظــة شــمال 

الباطنــة.

مسقط شمال الباطنةجنوب الباطنة 

119985119985119985
46,319  46,790 

 ,
 المحافظة 26,876 

األصول
 محطات

ضخ
 محطاتخزانات

ناقالت
 محطات

تحلية
2437256 مسقط
1126653 الداخلية

1521515 جنوب الباطنة
781322شمال الباطنة

579227316المجموع

توقف محطة 
معالجة مياه 

الصرف الصحي

ضنك 
المصنعة
الخابورة 
السويق

توقف خدمة 
تزويد المياه 

المعالجة لبلدية
مسقط
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تحرير سوق الكهرباء في سلطنة عمان 

 السوق الفوري

بـــدأ التشـــغيل الفعلـــي للســـوق الفـــوري للكهربـــاء في ســـلطنة 
عمـــان فـــي ينايـــر 2022م  وذلـــك بهـــدف توفيـــر آليـــة بديلة لشـــراء 
الطاقـــة على مســـتوى الجملة ومع األخـــذ في االعتبـــار التباين في 
توليـــد واســـتهالك الكهربـــاء بطريقـــة تتســـم بالمرونـــة. حيث يتم 
PPA(  (حاليا شـــراء الطاقـــة والمياه من خالل عقـــود طويلة األجل

بيـــن الشـــركة العمانية لشـــراء الطاقـــة والمياه ومحطـــات توليد 
الطاقـــة علـــى النحواآلتي:

تتنافـــس محطـــات التوليد  مـــن خالل المناقصـــات لتزويد القطاع 
بالســـعة المطلوبـــة عند الحاجة إلى ســـعة إضافية مـــن الطاقة.

بعـــد اســـتكمال إجـــراءات المناقصـــة، يتـــم التوقيـــع علـــى اتفاقية 
بعقـــد طويـــل األجـــل والـــذي يحـــدد الســـعر والشـــروط المتعلقة 

العقد.  بمـــدة 

وفـــي المقابـــل، يعمـــل الســـوق الفـــوري بطريقـــة مختلفـــة ، حيث 
تقـــوم الشـــركة العمانية لشـــراء الطاقة والمياه بشـــراء الكهرباء 
لفتـــرات قصيـــرة وبســـعر يخصـــص لكل نصف ســـاعة مـــن فترة 
التـــداول بنـــاًء على الطلب في القطاع  و عـــروض محطات التوليد. 
يتم تشغيل السوق من قبل مشغل السوق  - الشركة العمانية 
لشـــراء الطاقـــة والميـــاه - وهـــو نشـــاط منفصـــل ومســـتقل عن 

دورالشـــركة في شـــراء الطاقـــة بالتعاقد .

الفوائد المتوقعة من السوق الفوري

مـــن المتوقـــع أن يقدم الســـوق الفـــوري العديد مـــن الفوائد ، بما 
فـــي ذلك:

يعمـــل الســـوق الفوري علـــى ترتيب العـــروض المقدمـــة من قبل 
المحطـــات بنظـــام )merit order(، بحيـــث يتـــم قبـــول العـــروض 
األرخـــص أواًل. ويتـــم تقديـــم العروض يوميـــًا  قبل الســـاعة 10:00 
بـــدًءا مـــن  صباحـــًا لليـــوم التالـــي)24 ســـاعة = 48 فتـــرة تـــداول ، 
00:00(. يتـــم تحديـــد ســـعر الســـوق )الســـعر الهامشـــي للنظام( 
لـــكل نصـــف ســـاعة في فتـــرة التـــداول بنـــاء على آخـــر وحـــدة إنتاج  
لتلبيـــة الطلب المتوقع على الكهرباء المرســـلة من قبل الشـــركة 

العمانيـــة لنقـــل الكهرباء. 

وســـيتم  تفعيـــل الســـوق الفـــوري مبدئًيـــا فـــي الشـــبكة الرئيســـة 
المرتبطة ، إال أنه من  المتوقع أن  يشـــمل في المســـتقبل نظام 

كهربـــاء ظفار.

وتعزيـــز  لإليـــرادات  فـــرص  توفيـــر 
توليـــد  لمحطـــات  الشـــفافية 
الطاقـــة وللمشـــتركين اآلخرين في 

الســـوق.

محطـــات  الســـوق  يحفـــز  ســـوف 
العمـــل  علـــى  الطاقـــة  توليـــد 
لالســـتجابة الحتياجـــات النظام في 
الوقـــت الفعلـــي ، بـــداًل مـــن الوفاء 
بالمســـؤوليات التعاقديـــة فقـــط ، 
ممـــا يؤدي إلـــى اســـتخدام األصول 

بشـــكل أكثـــر كفـــاءة.

للكهربـــاء  فوريـــة  أســـعار  توفيـــر 
علـــى  بنـــاًء  بالشـــفافية  تتســـم 
العـــرض والطلب للكهرباء ، والذي 
ســـيوفر أيًضا مؤشرات الحتياجات 

ســـعة النظـــام.

يتمثـــل دور الهيئـــة فـــي مراقبـــة عمليـــات الســـوق والتأكـــد من 
جاهزيته للمنافســـــة فــي مجـــــال التزويـــــد. ، وستواصل الهيئة 
اإلشـــراف على  تطوير الســـوق  وإشـــراك أصحـــاب المصلحة ، 

بالتعاون مع مشـــغل الســـوق

 

 سيســـهم الســـوق في رفع كفاءة التشـــغيل 
وذلـــك  الكهربـــاء  إنتـــاج  لوحـــدات  االقتصـــادي 
نتيجة استخدام طريقة تداول تتسم بالمرونة. 
وسيســـهم ذلك في تقليل اســـتهالك الوقود 
تحســـين  إلـــى  باإلضافـــة  الصيانـــة  وتكاليـــف 

الشبكة. اســـتخدام 

للســـعات  الســـوق  سيســـمح 
فـــي  بمـــا   ، المتعاقـــد معهـــا  غيـــر 
االحتياطيـــة  التوربينـــات  ذلـــك 
لالســـتجابة  المتجـــددة،  والطاقـــة 
فـــي تلبية الطلـــب وتوفيـــر المرونة 
لتطويـــر  الجـــدد  للمســـتثمرين 

عاليـــة. كفـــاءة  ذو  محطـــات 
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اإلطار التنظيمي للبيع المباشر

المنتجــة  للشــركات  جاهــز  الســوق  أن  الــى  ســابقا  التطــرق  تــم 
للكهربــاء والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة بالبيــع إلــى جهــات أخــرى 
بخــالف الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م. كمــا 
2021  العمــل علــى إجــراءات تحريــر  اســتكملت الهيئــة فــي عــام 
الســوق وبإشــراك أصحــاب العالقــة ، وبعــد الحصــول علــى موافقة 
مشــروع  إعــداد  فــي  الهيئــة  باشــرت   ، الموقــر  الــوزراء  مجلــس 
لوضــع إطــار قانونــي وتنظيمــي للبيــع المباشــر للكهربــاء والتــي 
ســتتيح )كمرحلــة أولــى( لشــركات توليــد الطاقــة مــن بيــع الطاقــة 
للمعاييــر  المســتوفين  للعمــالء  مباشــرة  عليهــا  المتعاقــد  غيــر 

المحــددة. 

وســوف يتــم تنفيــذ المشــروع علــى مراحــل ، حيــث ســيتم إجــراء 
تقييم مســتمر طوال فترة المشــروع لضمان الجدوى االقتصادية 
 ، ذلــك  علــى  وبنــاًء  والفنيــة.  التنظيميــة  بالمتطلبــات  والوفــاء 
ــل الــالزم ، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات  ــة بإجــراء التعدي ســتقوم الهيئ

اإلضافيــة المطلوبــة لتحريــر الســوق بكفــاءة.

علــى  األولــى  مرحلتــه  فــي  المباشــر  البيــع  تطبيــق  وســيتقصر 
العمــالء المؤهليــن وهــم عــادًة مــن كبــار المنتجيــن  والمســتهلكين 

ويشــمل محطــات توليــد الكهربــاء المنتهيــة عقودهــا والعمــالء 
الصناعييــن الحالييــن الذيــن لديهــم مولــدات ذاتيــة إلنتــاج الكهربــاء 
وســيتم النظــر فــي االنتقــال للمراحــل األخــرى فــي وقــت الحــق حيــث 
مــن الضــروري أن يأخــذ إطــار المبيعــات المباشــرة فــي الحســبان 
الجوانــب الفنيــة - بشــكل أساســي لضمــان تلبيــة كافــة المتطلبــات 
االقتصاديــة والفنيــة مثــل: االرتبــاط بالشــبكة ، وتأثيــرات إرســال 
الكهرباء، واحتســاب االســتهالك والتســوية. كما أنه من الضروري 
معرفــه حركــة مؤشــرات األســعار بنــاء علــى العــرض والطلــب خــالل 

المراحــل المختلفــة مــن تطبيــق البيــع المباشــر.

ســيتم مواءمــة إطــار البيــع المباشــر مــع آليــة الســوق الفوريــة حيــث 
ســيوفر آليــة ألخــذ االحتياطــات مــن التقلبــات المحتملــة فــي أســعار 
الســوق الفوريــة. كمــا ســيضمن إطــار البيــع المباشــر مأمونيــة 
ذلــك  فــي  بمــا  بــه،  المرتبطــة  التكاليــف  النظــام وتغطيــة جميــع 
المتوقــع أن يســهم  الكهربــاء، ومــن  بنقــل  المتعلقــة  التكاليــف 
اإلطــار القانونــي للبيــع المباشــر فــي تحقيــق الفوائــد مــن المشــاريع 
ــادرات األخــرى ، مثــل تلــك المتعلقــة بالهيدروجيــن األخضــر.  والمب
وتتوقــع الهيئــة اإلنتهــاء مــن وضــع اإلطــار القانونــي والتنظيمــي 

للبيــع المباشــر خــالل عــام 2022م.

اتفاقيات شراء الطاقة طويلة األجل

تجدر اإلشارة إلى أن صالحية عدد من اتفاقيات شراء الطاقة ذات 
العقــود طويلــة األجــل ســتنتهي عــام 2021م وبعضها ســينتهي في 
عــام2022م. حيــث بلــغ مجمــوع الســعات  المتعاقــد معهــا لهــذه 
االتفاقيــات مــا يقــارب 2000 ميجــاوات ، ووصلــت قيمــة الدفوعــات 
الثابتــة  التــي تحملتهــا الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

لهــذه العقــود إلــى مايقــارب 50 مليــون ريــال عمانــي. 

 وســتمكن اآلليــات الجديــدة -الســوق الفــوري والبيــع المباشــر- 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن تلبيــة متطلبــات 

القطــاع بطريقــة أكثــر مرونــة وبتكاليــف ماليــة أقــل. 
2000 ميجاوات

50 مليون ريال عماني. 
مجموع السعات  المتعاقد بها

الدفوعــات الثابتــة  التــي تحملتهــا الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه
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إعادة توجيه الدعم ورفع التعرفة

إعادة توجيه الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والمياه: 

الكهربــاء  لقطاعــي  الحكومــي  الدعــم  توجيــه  إعــادة  مبــادرة  تعــد 
والميــاه التــي أقرتهــا الحكومــة أســوة بباقــي الــدول التــي قامــت 
لجميــع  التعرفــة  دعــم  علــى  القائمــة  الدعــم  تقديــم  آليــة  بتغييــر 
الفئــات إلــى آليــة جديــدة تعتمــد علــى توجيــه المبالــغ الماليــة لفئــات 
ــدرج  ــة الت ــادرة علــى منهجي محــددة فــي المجتمــع.  واعتمــدت المب
عنــد رفــع الدعــم عــن تعرفــة الخدمــات ابتــداًء مــن ينايــر 2021م حتــى 

عــام 2030 م.  

باإلشــراف  الكهربــاء  شــركات  مــع  وبالتنســيق  الهيئــة  وقامــت 
علــى تنفيــذ التعرفــات الجديــدة المعتمــدة علــى فئــات المشــتركين 

والحــرص علــى شــفافية تطبيقهــا. 

وقد أقرت الحكومة هذه المبادرة تحقيقا لألهداف اآلتية: 

مــع  واالنســجام  االجتماعيــة  العدالــة  مفهــوم  تعزيــز 
.2040 عمــان  رؤيــة 

تحقيق االستدامة المالية .

تعزيــز ثقافــة ترشــيد االســتهالك ورفــع كفــاءة اإلنفــاق 
الحكومــي.

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

عنــه.

الخــاص  القطــاع  قبــل  مــن  االســتثمارات  تشــجيع 
وتعزيــز المنافســة بيــن المســتثمرين ممــا يســهم فــي 

المقدمــة.  الخدمــات  وتحســين  تطويــر 

نظام الدعم الوطني للكهرباء والمياه: 

ومــن أجــل توفيــر الحمايــة للمواطنيــن األكثــر عرضــة للتأثــر جــراء 
الحكومــي،  الدعــم  توجيــه  إعــادة  عــن  المترتبــة  الماليــة  األعبــاء 
لتقديــم  الوطنــي  الدعــم  نظــام  بتطويــر منصــة  الحكومــة  قامــت 
تســتوفي  والتــي  المســتحقة  لألســر  اإلضافــي  الحكومــي  الدعــم 
معاييــر محــددة للحــد مــن آثــار إعــادة توجيــه الدعــم لتعرفــة خدمــات 
الكهربــاء والميــاه ، ويتــم اإلشــراف عليهــا مــن قبــل لجنــة نظــام 
الدعــم الوطنــي )المعروفــة ســابقا بلجنــة تحديــد أســعار الوقــود(. 

وتشــير اإلحصائيــات الــى أن عــدد األســر المســتفيدة مــن نظــام 
الدعــم الوطنــي بلــغ حتــى نهايــة ديســمبر

 79,966 أسرة. 

عنــد  األســرة  أفــراد  وعــدد  الدخــل  وهمــا  معياريــن  وضــع  وتــم 
بحيــث  اإلضافــي،  الحكومــي  للدعــم  االســتحقاق  شــروط  تحديــد 
حســب  المعيشــية  لألســرة  الالئــق  الدخــل  عتبــة  ســتختلف 
التــوازن  مــن  مســتوى  تحقيــق  يضمــن  بمــا  األســرة  أفــراد  عــدد 

والميــاه:   للطاقــة  اســتهالكها  وحجــم  األســرة  حجــم  بيــن 

500 ريال عماني أو أقل 

1000 ريال عماني أو أقل 

1250 ريال عماني أو أقل 

1250 ريال عماني 

750 ريال عماني أو أقل 

معايير اإلستحقاق

أكثر من

عدد افراد األسرة

غير مستحق

مستحق

مستحق

مستحق
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الفصل الثاني
استدامة وتمكين
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التحول  الرقمي 

عكفــت الهيئــة علــى دعــم مســيرة التحــول الرقمــي وذلــك بتكثيــف 
الجهــود خــالل عــام 2021م بمــا يرتقــي ومســتوى  تقديــم الخدمــات 
اإللكترونيــة والــذي بــدوره يحقــق مســتهدفات رؤيــة عمــان 2040.

الهيئــة بشــكل ملحــوظ لالســتثمار فــي الطاقــات  وقــد ســعت 
المســؤوليات  لتولــي  مهاراتهــا  لصقــل  الوطنيــة  والكفــاءات 
المناطــة بهــا فــي هــذا المجــال، كمــا تبــذل الهيئــة جهــودًا مســتمرة 
الرقمــي فــي ســلطنة عمــان  التحــول  لمواكبــة متطلبــات خطــة 
والتــي تشــرف عليهــا  وزارة النقــل واالتصــاالت وتقنيــة المعلومات 
حيــث تــم إدراج الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة فــي نظــام تقييــم 
الخدمــات الحكوميــة وتعريفهــا وتصنيفهــا مــع جميــع المعلومات 

واألرشــادات الالزمــة للمســتفيدين منهــا.

المشروع الوطني 
للتحول إلى العدادات 

الذكية لقطاع الكهرباء

السياســات  واضعــي  مــع  بالتنســيق 
قامــت  المعنيــة  والجهــات  الحكوميــة 
الذكيــة  العــدادات  مشــروع  بتدشــين  الهيئــة 
الكهربــاء  قطــاع  فــي  بعــد  عــن  للقــراءة 
اإلجــراءات  اتخــاذ  وتــم  عمــان،  بســلطنة 
خاللهــا  مــن  يتــم  خطــة  لوضــع  الالزمــة 
المشــتركين  لجميــع  ذكيــة  عــدادات  تركيــب 
جميــع  اســتبدال  إلــى  باإلضافــة  الجــدد، 
بإجمالــي  الحالييــن  للمشــتركين  العــدادات 
بحلــول  ذكًيــا  عــداًدا   1,200,000 يقــارب  مــا 
البرنامــج  هــذا  ويتواكــب   .2025 عــام  نهايــة 
الرقمــي  للتحــول  الحكومــة  توجــه  مــع 

.2040 عمــان  رؤيــة  وتحقيــق 
 ومــن أبــرز الفوائــد المترتبــة علــى هــذا المشــروع 

مــا يلــي:

المشــروع  هــذا  تطبيــق  ســبيل  وفــي 
للشــركات  باإليعــاز  الهيئــة  قامــت  فقــد 
البــدء فــي تنفيــذه مــع تســخير  المعنيــة 
كافــة الممكنــات التــي تســاعد علــى عمليــة 
المــوارد  تخصيــص  بينهــا  ومــن  التنفيــذ 
الماليــة المطلوبــة مــن خــالل آليــة التحكــم 

التوزيــع لشــركات  باألســعار 
لكبــار  الذكيــة  العــدادات  تركيــب  تــم  وقــد 
المســتهلكين بنســبة %100 وجــار العمــل 
الذكيــة  العــدادات  تركيــب  فــي  بالتوســع 
للمشــتركين الجــدد، واســتبدال العــدادات 

الخدمــات  مــن  العديــد   2021 عــام  خــالل  الهيئــة  دشــنت  كمــا 
اإللكترونية والتي أســهمت بشــكل مباشــر في تســهيل الخدمات 

المقدمــة داخليــًا وللمشــتركين والمعنييــن فــي القطــاع.

تحسين جودة الخدمة 
المقدمة للمشتركين.

تقليل الفاقد الفني 
والتجاري

التخلص من القراءات 
التقديرية ورفع كفاءة ودقة 

قراءة العدادات

الوفورات في المصاريف 
التشغيلية لقراءة العدادات

التقليل من الشكاوى 
المرتبطة بالفوترة

بدايــة  منــذ  المشــتركين  لباقــي  القائمــة 
العــدادات  إجمالــي  بلــغ  حيــث   ، عــام2021م 
الذكيــة فــي قطاع الكهربــاء بنهاية عام 2021 
وتقــوم  ذكًيــا.  عــداًدا   145,000 يقــارب  مــا 
الهيئــة بالمتابعــة المســتمرة مــع شــركات 
التوزيــع للوقــوف علــى نســب اإلنجــاز ورفــع 

التقاريــر الدوريــة إلــى الجهــات المختصــة.
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عمل مستمر
الهيئــة مســتمرة فــي دعــم التحــول الرقمــي 
لتحقيــق  بــه  والدفــع  عمــان  ســلطنة  فــي 
ــر،  أفضــل النتائــج ضمــن نطــاق زمنــي قصي
حيــث تعمــل الهيئــة حاليــًا علــى الكثيــر مــن 
خــالل  إطالقهــا  ســيتم  والتــي  المشــاريع 
2022م، والتــي مــن ضمنهــا مشــروع  عــام 
ومشــروع  المؤسســية  المــوارد  إدارة 
الهيئــة،  لمشــاريع  األداء  وقيــاس  مراقبــة 
كذلــك تعمــل الهيئــة علــى تعزيــز الخدمــات 
المقدمــة للمشــتركين والتــي تضــم تعزيــز 

واســتدامتها. الطاقــة  كفــاءة  ثقافــة 

نظام ذكاء األعمال 
يعتبــر نظــام ذكاء األعمال هو الركيزة األساســية 
صناعــة  فــي  الهيئــة  عليهــا  ســتعتمد  التــي 
هــذا  لجعــل  الهيئــة  تعمــل  حيــث  القــرارات، 
النظــام هــو المصــدر الرئيســي لجميــع البيانــات 
بالتنظيــم،  الخاضعــة  بالقطاعــات  المتعلقــة 
مــن خــالل تأســيس مخــزن للبيانــات الضخمــة 
والــذي يضــم جميــع البيانــات المرتبطــة بجميــع 

القطاعــات.
لمؤشــرات  لوحــات  كذلــك  النظــام  يضــم  كمــا 
التنظيميــة  األنشــطة  مختلــف  تخــدم  األداء 
للهيئــة، تــم إعدادهــا لتواكــب التطــور والتوســع 
فــي أنشــطة الهيئــة. وقــد تــم حتــى اآلن إنشــاء 
30 لوحــة أداء وتــم التعامــل مــع 15411 ملــف 
فــي  ســجل  مليــون   98 مــن  أكثــر  لتخزيــن 

البيانــات. مخــزن 
تطويــر  علــى  مســتمر  بشــكل  الهيئــة  تعمــل 
هــذا النظــام ليصبــح جــزءا ال يتجــزء مــن مســيرة 
بشــكل  والقطــاع  للهيئــة  المؤسســي  العمــل 

عــام.

منصة حاصل للشكاوى 
يعــد تدشــين منصــة “حاصــل” اإللكترونيــة 
الهيئــة  بذلتهــا  التــي  الجهــود  أهــم  مــن 
المشــتركين  تواصــل  عمليــة  لتســهيل 
عمــان  ســلطنة  محافظــات  مختلــف  مــن 
. حيــث تعــد المنصــة نافــذة ســهلة يمكــن 
أو  للمشــترك مــن خاللهــا تقديــم شــكواه 

استفســاره.
وقــد تــم اعتمــاد المنصــة فــي عــام 2021م 
واستفســارات  شــكاوى  بيانــات  كقاعــدة 
المشــتركين والمنصة الرســمية األساســية 
التــي يتــم مــن خاللهــا تســجيل كافــة أنــواع 
للمشــتركين.  واالستفســارات  الشــكاوى 
منصــة  باســتخدام  الهيئــة  بــدأت  أن  منــذ 
استفســارًا   8‚825 حوالــي  تلقينــا  حاصــل، 

.  2021 لعــام  رســمية  وشــكوى 
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التعمين واإلحالل بقطاع الكهرباء والمياه 
المرتبطة  

الوظيفيــة  الفــرص  توفيــر  فــي  اإلســهام  مــن  الماضيــة  األعــوام  مــدى  علــى  القطــاع  تمكــن 
القطــاع.  فــي  العاملــة  المقــاوالت  شــركات  فــي  وكذلــك  المرخصــة  الشــركات  فــي  للعمانييــن 
تبلــغ  التعميــن  مــن  عاليــة  بنســبة  الهيئــة  قبــل  مــن  لهــا  المرخــص  الشــركات  تتمتــع  وبينمــا 
الكهربائيــة  المقــاوالت  شــركات  فــي  كبيــر  بشــكل  تنخفــض  النســبة  هــذه  فــإن   %  95 ممــن  أكثــر 

والتخصصيــة.  الفنيــة  الوظائــف  فــي  وباألخــص 
الجهــات  وباقــي  العمــل  وزارة  مــع  بالتعــاون  العامــة  الخدمــات  تنظيــم  هيئــة  ســعت  وقــد 
القائــم  الخلــل  لمعالجــة  المقــاوالت  شــركات  فــي  العمانييــن  وجــود  لتعزيــز  العالقــة  ذات 
اإلطــار.  هــذا  فــي  الحكومــة  جهــود  يعــزز  بمــا  للعمانييــن  عمــل  فــرص  توفيــر  فــي  اإلســهام  و 

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

2021م.  عــام  ُأجــري  الــذي  المســح  لنتائــج  إحصائيــة  يلــي 

 )6,294( بواقــع   )%53( 2021م  عــام  فــي  المباشــرة  غيــر  الوظائــف  فــي  التعميــن  نســبة  بلغــت 
 )63%( المباشــرة  غيــر  الوظائــف  فــي  التعميــن  نســبة  بلغــت  والــذي  2020م  بعــام  مقارنــة 
2021م   عــام  فــي   - المباشــر  وغيــر  المباشــر   - بنوعيــه  التوظيــف  شــمل  وقــد  بواقــع)4,991(. 
المباشــر،  التوظيــف  مــن   )%95( نســبته  مــا  شــّكلت  حيــث  الفــت،  بشــكل  المواطنيــن  فئــة 
مســتوى  زيــادة  علــى  بظاللــه  ألقــى  ممــا  المباشــر؛  غيــر  التوظيــف  مــن   )%53( نســبته  مــا  و 
التوظيــف  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر  2005م،  عــام  منــذ   )%61( إلــى  القطــاع  فــي  التعميــن 
 )4,796( مــن  وذلــك  ملحــوظ،  بشــكل  قفــز  2021م  عــام  فــي   - المباشــر  وغيــر  المباشــر   - بنوعيــه 

.)14,531( إلــى 
بإعــداد  الهيئــة  قامــت  العمــل،  وزارة  مــع  وبالتعــاون   2040 عمــان  رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  وضمــن 
الخطــة  تســتند  حيــث  بــه،  المرتبطــة  والميــاه  الطاقــة  بقطــاع  واإلحــالل  التشــغيل  خطــة 
للشــبكات  المشــغلة  بالشــركات  الدائمــة  العقــود  فــي  وإحــالل  تدريبيــة  خطــط  تنفيــذ  علــى 
الخطــة.  هــذه  تنفيــذ  لمتابعــة  فنــي  فريــق  تشــكيل  تــم  وقــد  الكهربائيــة،  التوصيــالت  وأعمــال 
فــي  فنيــة  وظيفــة  فرصــة   800 توفيــر  عــن  باإلعــالن   2021 مــارس  شــهر  فــي  الهيئــة  قامــت  كمــا 
فــرز  تــم  ثــم  ومــن  الدائمــة،  بالعقــود  العامليــن  الفرعييــن  المقاوليــن  مــع  الكهربــاء  قطــاع 
المقابــالت  وعمــل  الوظائــف  شــروط  اســتوفوا  الذيــن  المتقدميــن  لتحديــد  الترشــيح  طلبــات 
المتقدميــن  لتأهيــل  العمــل  وزارة  مــع  تدريــب  اتفاقيــة  بتوقيــع  نمــاء  مجموعــة  وقامــت  لهــم. 

الدائمــة. العقــود  فــي  والتخصصيــة  الفنيــة  المهــن  لشــغل 

 2020

 2021

موظفين مباشرين

موظفين مباشرين

موظفين غير 
مباشرين

موظفين غير 
مباشرين

مجموع الموظفين 

مجموع الموظفين 

,123
5% 

 ,5,615
47%

 ,5,738
39%

عماني 

عماني 

أجنبي

أجنبي

 ,2,499
95%

 ,6,294
53%

 ,8,793
61%

2,546
94%

 4,991
63%

 7,537
71%

 ,153
6%

 2,944
37%

 3,097
29%

نسبة التعمين في الوظائف 
المباشرة في عام 2021م 

نسبة التعمين 
في الوظائف غير 

المباشرة في عام 
2021م 

نسبة التعمين في القطاع )في 
الوظائف المباشرة وغير المباشرة( 

في عام 2021م

95% 53%

63%
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مجلــس  لــدول  الكهربائــي  الربــط  3.هيئــة 
الخليجــي التعــاون 

مجلــس  لــدول  الكهربائــي  الربــط  هيئــة  تأسســت 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 29 يوليــو 2011م، 
تنفيــًذا  ألهــم مشــروعات البنيــة األساســية المشــتركة 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  قــادة  أقرهــا  التــي 
مــن خــالل إنشــاء شــركة مســاهمة لتمويــل مشــروع 
الربــط للشــبكات الكهربائيــة فــي هــذه الــدول. حيــث 
ــر حكومــات مجلــس التعــاون المشــروع  تمتلــك و تدي
علــى أســس تجاريــة  عبــر هيئــة مســتقلة مقرهــا مدينــة 

الدمــام. 
المكتســبات  الســنوية  الدراســات  بينــت  وقــد 
والتشــغيلية  والتقنيــة،  واالقتصاديــة،  االســتراتيجية، 
للربط الكهربائي الخليجي، ومن أهم هذه المكتسبات 
والفوائــد التــي يحققهــا المشــروع تخفيــض االحتياطــي 
المطلــوب فــي كل دولــة والتغطيــة المتبادلــة فــي حالــة 
تكلفــة  الفائــض وتقليــل  مــن  الطــوارئ واالســتفادة 

إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة .
ــى تشــجيع  ــة عل ــة الحالي ــة خــالل المرحل وتعمــل الهيئ
مشــتركة  خليجيــة  ســوق  إلنشــاء  األعضــاء  الــدول 
الــدول  بيــن  فيمــا  الطاقــة  لتجــارة  تمهــد  للطاقــة 

األعضــاء.

والتنظيميــة  االستشــارية  2.اللجنــة 
للربــــط الخليجــــي:

أقــّر أصحــاب المعالــي وزراء الكهربــاء والميــاه 
االتفاقيــة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بــدول 
العامــة للربــط الكهربائــي فــي  23 مارس 2009م  
والتــي تنظــم العالقــة بيــن دول مشــروع الربــط 
الكهربائــي. وترتــب علــى هــذه االتفاقيــة تشــكيل 
للربــط  والتنظيميــة  االستشــارية  “اللجنــة 
هيئــة  أعمــال  تنظيــم  ومهمتهــا  الكهربائــي” 
استشــاري  بــدور  والقيــام  الكهربائــي،  الربــط 
ومتابعــة  والمائــي  الكهربائــي  التعــاون  للجنــة 
تنفيــذ قراراتهــا فيمــا يتعلــق بمشــروع الربــط 

بائــي. الكهر
االستشــارية  اللجنــة  رئاســة  انتقلــت 
المملكــة  مــن   2020 أبريــل  فــي  والتنظيميــة 
و  ٌعمــان،  ســلطنة  إلــى  الســعودية  العربيــة 
عقــدت اللجنــة االستشــارية والتنظيميــة خــالل 
كاآلتــي: وهــي  اجتماعــات،   )7( 2021م  العــام 

الطاقـــة  لمنظمــي  اإلقليميــة  1.الرابــطـــة 
:)ERRA(

 )ERRA( تركــز الرابطــة اإلقليمية لمنظمي الطاقة
العالــم  حــول  الطاقــة  منظمــي  إشــراك  علــى 
للمســاعدة علــى تعزيــز  البعــض  مــع بعضهــم 
ــادة تبــادل  وتحســين اإلطــار التنظيمــي بهــدف زي
بيــن األعضــاء وتوســيع  المعلومــات والخبــرات 
فــي  للطاقــة  التنظيميــة  الخبــرة  إلــى  الوصــول 
جميــع أنحــاء العالــم. وتتمتــع الهيئــة بعضويــة 
الرابطــة اإلقليميــة لمنظمــي الطاقــة منــذ  فــي 

.2015 عــام 
وقــد شــاركت الهيئــة فــي اجتمــاع الرابطــة بتاريــخ 
25\11\2021 للحديــث عــن تقنيــة العــدادات الذكيــة.

الجديـــدة  التعرفـــة  إعـــالن 
خطـــة  اعتمـــاد  )تـــم  للكهربـــاء 
التقييـــم  نتائـــج  عـــن  اإلعـــالن 
الدعـــم  توجيـــه  إعـــادة  لبرنامـــج 
والتعديالت  الكهربـــاء،  لقطـــاع 
علـــى هيكلـــة التعرفـــة الحاليـــة. 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع التواصل 
اإلعـــالم  بـــوزارة  الحكومـــي 

القطـــاع.( وشـــركات 

قطـــاع  حـــول  صحفـــي  مؤتمـــر 
الكهربـــاء فـــي ســـلطنة عمـــان 
التقييـــم  نتائـــج  عـــن  لإلعـــالن 
الدعـــم  توجيـــه  إعـــادة  لبرنامـــج 

الكهربـــاء لقطـــاع 

برنامج لقـــاء األربعاء )بالتعاون 
والـــذي  الشـــبيبة،  إذاعـــة  مـــع 
كامـــل  شـــهر  لمـــدة  اســـتمر 
ابتـــداًء مـــن 3 مـــن فبرايـــر وحتى 
آخـــر حلقاته فـــي 24 مـــن فبراير، 
الهيئـــة  خاللـــه  مـــن  قامـــت 
بالتطـــرق إلى أهـــم المعلومات 
المشـــتركين  تفيـــد  قـــد  التـــي 

اختصاصاتهـــا( لفهـــم 

تغطيـــة إعالميـــة شـــاملة خالل 
شـــاهين  إعصار 

مختلفـــة  لواليـــات  زيـــارات 
لالطالع على مشاريع الكهرباء 

بهـــا القائمـــة  واألعمـــال 

المشـــترك  دليـــل  كتيـــب  إصـــدار 
الجديـــدة بنســـخته 

حاصـــل  منصـــة  عـــن  اإلعـــالن 
الستقبـــــــــــــال الشكــــــــــــــــــــــــــــاوى 

ات ر واالستفســـا

التواصل واإلعالم 
الشراكة اإلقليمية والدولية 

ــا المســتمر علــى العمــل مــع شــركائنا فــي مجــال الطاقــة حــول العالــم، تمتلــك الهيئــة  فــي إطــار حرصن
التنظيميــة،  اأُلطــر  وتحســين  وتعزيــز  دعــم  بهــدف  وإقليميــة،  دوليــة  منظمــات  عــدة  فــي  عضويــة 
واالســتفادة مــن الخبــرات التنظيميــة للطاقــة مــن الــدول األخــرى، وذلــك مــن خــالل عقــد االجتماعــات 
الدوريــة والســنوية  والمشــاركة فــي الــورش التدريبيــة المختلفــة. كمــا تولــي الهيئــة اهتماًمــا كبيــرا لهــذه 
الشــراكة، التــي تســلط الضــوء علــى التجــارب التنظيميــة للــدول األعضــاء، ممــا يســهم فــي تطويــر أداء 

القطــاع وتحســين كفــاءة الطاقــة فــي ســلطنة عمــان وهــو مــا تصبــو إليــه الهيئــة 

االجتماع 43

االجتماع 46

االجتماع 49

االجتماع 44

االجتماع 47

االجتماع45

االجتماع 48
14 مارس 2021م

30 سبتمبر 2021م

30 ديسمبر 2021م

17 يونيو 2021م

10 أكتوبر 2021م

04 يوليو 2021م

31 أكتوبر 2021م
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الكفاءات والقدرات

وتتبـــع  موظفـــًا،   91 2021م  عـــام  بنهايـــة  الهيئـــة  موظفـــي  عـــدد  بلـــغ 
ومعارفهـــم  موظفيهـــا  مهـــارات  لصقـــل  اســـتراتيجية  خطـــة  الهيئـــة 

بنـــاًء  وذلـــك  مختلفـــة  تدريبيـــة  برامـــج  فـــي  موظفـــا   15 تدريـــب  تـــم  حيـــث 
لتمكيـــن  التدريـــب  مـــن  الموظفيـــن  الحتياجـــات  المنهجيـــة  الخطـــة  علـــى 
والتنظيميـــة.   التخصصيـــة  الفنيـــة  المســـؤوليات  تولـــي  مـــن  الكفـــاءات 

وقـــد دأبـــت الهيئة علـــى تمكيـــن وتوظيف الكـــوادر العمانيـــة المؤهلة، حيـــث تم في 
عـــام 2021 اإلعـــالن عـــن عـــدد  25 وظيفـــة ، وتلقت الهيئـــة أكثر مـــن  8900 طلب، وتم 

اتبـــاع أعلـــى معاييـــر الجودة فـــي إجـــراءات التعيين والتوظيـــف وتم تعييـــن 22 موظفا. 

تلتـــزم الهيئـــة بالصحـــة والســـالمة المهنيـــة كونهـــا عنصـــراً مهمـــاً للمحافظـــة علـــى جـــودة 
وإنتاجيـــة العمـــل وتحســـينها، والهـــدف مـــن هـــذا االلتـــزام هـــو ضمـــان إنجـــاز جميـــع األنشـــطة 

بطريقـــة آمنـــة لتقليـــل المخاطـــر فـــي بيئـــة العمـــل وتعزيـــز الوعـــي الذاتـــي بيـــن الموظفيـــن. 

عقـــد  تـــم  حيـــث  إجـــادة،  نظـــام  بتطبيـــق  العمـــل  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــة  قامـــت  كمـــا 
وذلـــك  تطبيقهـــا،  وآليـــة  إجـــادة  بمنظومـــة  الموظفيـــن  لتعريـــف  المكثفـــة  العمـــل  ورش 

ومصداقيـــة.  شـــفافية  بـــكل  العمـــل  بيئـــة  فـــي  التنافســـية  لمبـــدأ  تعزيـــزًا 

 91
موظفًا

 تدريب 

 15
موظفا

تعيين 

 22
موظفا جديدا

الفصل الثالث
الطاقة النظيفة 

وكفاءة الطاقة
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الطاقة المستدامة 
قامـــت هيئة تنظيـــم الخدمات العامة بإعداد ومراجعـــة األطر واللوائح 
التنظيميـــة لتشـــجيع إنتاج وبيع الكهرباء باســـتخدام مصـــادر الطاقة 
الفنيـــة واإلقتصاديـــة  البرامـــج  بتنفيـــذ  المتجـــددة كمـــا تعمـــل علـــى 
وترشـــيد  الطاقـــة  كفـــاءة  ممارســـات  لتعزيـــز  الالزمـــة  والســـلوكية 
اإلســـتهالك و أإلســـهام في إعداد مواصفات كفـــاءة الطاقة لألجهزة 

بائية.  الكهر

 وبموجـــب مواءمـــة عمـــل الهيئـــة مـــع رؤيـــة عمـــان 2040 ، تســـعى 
هيئـــة تنظيـــم الخدمـــات العامـــة لتحقيق مانســـبته %10 مـــن الطاقة 
المتجـــدده من إجمالـــي الطاقة المنتجـــة بحلول عـــام 2025 حتى تصل 

الـــى 39 % بحلـــول عـــام 2040.

تماشًيا 
مع أهداف 
الحكومة 

 تنفيـــذ دراســـة لتنويـــع الوقـــود 
من أجـــل تحقيق هـــدف الطاقة 
المتجـــددة بنســـبة 10 ٪ الُمحدد 

 .2025 عـــام  بحلول 

التكنلوجيـــا  تكلفـــة  انخفـــاض   
الكهربـــاء  بتوليـــد  المرتبطـــة 
عـــن طريـــق الطاقـــة المتجـــددة 
االريـــاح(  وطاقـــة  )الشمســـية 

التعاقـــد  مـــن  القطـــاع  تمكـــن   
علـــى طاقـــة إنتاجيـــة تبلـــغ 550 
توليـــد  محطـــة  مـــن  ميجـــاوات 
و  بعبـــري  الشمســـية  الطاقـــة 
محطـــة طاقـــة الرياح فـــي ظفار 

اآلن، ،حتـــى 

 إضافـــة إلـــى  2،600 ميجـــاوات 
إضافيـــة فـــي خطـــوط األنابيـــب 

بحلـــول عـــام 2027. 

المشاريع الخاصة للطاقة الشمسيةيوضح الرسم البياني توليد الطاقة حسب نوع الوقود 
الرياح

الطاقة الشمسية

المحطات التي تعمل بالغاز
)%( الطاقة المتجددة 

10% 
2025

2040
39% 

2020

2024202520262027

202120222023

35.9

0.10.51.6

3.95.05.56.4

1.7
0.20.2

0.20.41.31.8

0.2
0.1

0.10.20.30.4

0.1

3838.740.1

38.837.436.535.6

0%2%5%5%

10%13%16%20%

*المصدر: الشركة العمانية لشراء الطاقة
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مشـــاريع   ومراجعـــة  بمتابعـــة  القطـــاع  فـــي  المصلحـــة  أصحـــاب  مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــة  تقـــوم 
لهـــا  المحـــدد  الوقـــت  فـــي  تشـــغيلها  لضمـــان  الكهربـــاء  توليـــد  محطـــات  وتشـــغيل  تطويـــر 

الســـعة.   لتوســـيع  الحاليـــة  الخطـــة  مـــع  تتماشـــى  وبطريقـــة 

مشروع ظفار لطاقة الرياح
إنجـــاز آخـــر في مجـــال الطاقة المتجددة هو مشـــروع ظفـــار لطاقة 
الريـــاح فـــي هضبـــة ثمريـــت الـــذي تـــم االنتهـــاء منـــه في عـــام 2019 

)RAECO( ُيـــدار مـــن ِقبل شـــركة كهرباء المناطـــق الريفيـــة(

مســـتقبل  نحـــو  عمـــان  ســـلطنة  رؤيـــة  الريـــاح  مزرعـــة  ســـتدعم 
مســـتدام. وذلـــك من خـــالل الطلـــب المتزايد علـــى الطاقـــة والذي 

يتوافـــق مـــع النمـــو االقتصـــادي للدولـــة.

تقليل االعتماد المحلي على الغاز لتوليد الكهرباء. 1

عبـــر . 2 الكهربـــاء  لتوليـــد  الغـــاز  علـــى  االعتمـــاد  تقليـــل 
مـــوارد  علـــى  الحفـــاظ  وبالتالـــي  الصناعـــة  اســـتخدام 

الطبيعـــي.  الغـــاز 

ويوضـــح الشـــكل أدنـــاه الطاقـــة التـــي يتـــم إنتاجهـــا شـــهرًيا عبـــر 
الميجـــاوات  فـــي  زيـــادة  ُتظهـــر  والتـــي   ،2021 و   2020 فـــي  الريـــاح 
 ،2021 عـــام  خـــالل  الصيـــف  فتـــرة  فـــي  توليدهـــا  تـــم  التـــي  ســـاعة 

كمـــا توضـــح أشـــهر الـــذروة فـــي يوليـــو و اغســـطس .

 33،000
منزل هي طاقة 
التزويد للمحطة

2021 
بدء التشغيل

2019
االنتهاء من 

تنفيذ المشروع

 16،000
منزل هي طاقة 
التزويد للمحطة

7 إلى 8
أمتار سرعة 

الرياح في الثانية

50 ميجاواط
القدرة اإلنتاجية

13
توربيًنا 

3.8
 ميجاوات قدرة 
التوربين الواحد   340،000

طن الحد من اإلنبعاثات 
الكربونية في السنة 

 110،000
طن من 

انبعاثات ثاني 
اكسيد الكربون 

في السنة

73,594

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليو

141,328
131,137124,967

103,134

51,790

للطاقـــة   2 عبـــري  محطـــة  ُتعتبـــر 
تـــم  التـــي  األولـــى  المحطـــة  الشمســـية 
ُعمـــان  ســـلطنة  برنامـــج  تحـــت  إطالقهـــا 
لتحقيـــق  عظيـــم  إنجـــاز  وهـــو  للطاقـــة، 
المتجـــددة  للطاقـــة  الحكومـــة  أهـــداف 
 2040 ُعمـــان  رؤيـــة  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  

يهدف هذا المشروع إلى : 

زيـــادة فـــي اســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة 	 
ُعمان فـــي ســـلطنة 

تحســـين التـــوازن بيـــن العـــرض والطلـــب 	 
خـــالل ســـاعات الـــذروة الخاصة بالشـــبكة 

الرئيســـة المرتبطـــة 

زيادة في توفير توليد الطاقة المتجددة	 

تقليـــل االعتمـــاد على الغاز وأنـــواع الوقود 	 
لتوليـــد  المســـتخدمة  األخـــرى  األحفـــوري 

باء لكهر ا

التحـــول إلى اســـتخدام مزيج مـــن الطاقة 	 
المســـتدامة بيئًيأ 

عبري 2 للطاقة الشمسية

مراقبة تطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء

6,389
4,0014,0324,9968,087

11,138

16,503

29,822

19,997

6,5276,8175,5815,978
5,092

9,397
12,972

20202021

8,945
5,258

17,030
18,826

4,9394,1145,5815,576

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

 الطاقة التي يتم إنتاجها شهريًا عبر الرياح في 2020 و 2021الطاقة الشمسية التي أنتجتها محطة عبري 2 خالل عام 2021

التقرير السنوي 

52

التقرير السنوي 

53



300
مليون ريال 

عماني تكلفة 
االستثمار

500
ميجاوات إجمالي 
الطاقة اإلنتاجية 

لكل محطة

2024 
بدء التشغيل

 680،000
طن الحد من 

االنبعاثات الكربونية 
في السنة

مشروع منح 1 و 2 للطاقة الشمسية
بصفتهـــا المشـــتري الوحيـــد لقـــدرة الميـــاه و الطاقـــة المائيـــة فـــي ســـلطنة 
عمـــان ، قامـــت الشـــركة العمانيـــة لشـــراء الطاقـــة والميـــاه ) OPWP( بتنفيـــذ 
منـــح،  واليـــة  فـــي  الواقعيـــن  الشمســـية،  للطاقـــة   2 و   1 منـــح  مشـــروعي 
بطاقـــة إنتاجيـــة إجماليـــة تبلـــغ 500 ميجـــاوات لـــكل منهمـــا وباســـتثمار 300 

ريـــال عمانـــي.  مليـــون 

تنويـــع مصـــادر  فـــي  الشمســـية  للطاقـــة   2 و   1 منـــح  سيســـهم مشـــروعي 
مـــن   20% لتوليـــد  األمثـــل  الهـــدف  لتحقيـــق   ، عمـــان  ســـلطنة  فـــي  الطاقـــة 
المتوقـــع  ومـــن   ،  2030 عـــام  بحلـــول  المتجـــددة  المـــوارد  عبـــر  الكهربـــاء 
التشـــغيل التجـــاري لهذيـــن المشـــروعين فـــي الربـــع الرابـــع مـــن عـــام 2024 .

الطلـــب  لتلبيـــة  الالزمـــة  الطاقـــة  إلـــى توفيـــر  المشـــروعين  ويهـــدف هذيـــن 
، مـــن أجـــل تقليـــل اعتمـــاد  المتزايـــد فـــي ســـلطنة عمـــان  علـــى الكهربـــاء 
بشـــكل  الكهربـــاء  توليـــد  فـــي  المســـتخدم  الطبيعـــي  الغـــاز  علـــى  القطـــاع 

يجـــي.  تدر

كمـــا ســـيقلل مشـــروعي منـــح 1 و 2 مـــن انبعـــاث غـــازات االحتبـــاس 
الحـــراري بنحـــو 680 ألًفـــا ، وفًقـــا لرؤيـــة عمـــان  2040

المضي قدمًا,,
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مراقبة نشر أنظمة الطاقة 
الشمسية المتصلة بالشبكة 

الصغيرة والمتوسطة
 تتابع الهيئة باســـتمرار نشـــر أنظمة الطاقة الشمســـية المتصلة 
بالشـــبكة وتأثيراتهـــا المحتملـــة علـــى شـــبكات التوزيـــع. حيث كان 
النمـــو خـــالل العـــام الماضـــي ثابًتـــا مـــع زيـــادة عـــدد مســـتخدمي 
األنظمـــة الشمســـية مـــن المشـــتركين الســـكنيين و C&I الذيـــن 

يتطلعـــون إلـــى تقليـــل مصـــادر اســـتهالكهم التقليديـــة.

 واســـتناًدا إلـــى البيانـــات الحديثـــة التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن 
شـــركات التوزيـــع ومجلـــس مراجعـــة قواعد التوزيـــع ، يوجـــد حالًيا 
مـــا يقـــدر ب 50 ميجـــاوات مـــن هـــذه األنظمـــة متصلـــة بالشـــبكة 
الصغيـــرة والمتوســـطة و 43 مقاوًلا معتمًدا للطاقة الشمســـية. 
وتقـــوم الهيئـــة بمواصلة مراقبة هذا المجال لضمان النشـــر اآلمن 

والناجـــح لتوليـــد الطاقـــة الشمســـية الموزعة.

التخلص التدريجي من اإلنارة غير 
الموفرة للطاقة 

إدراًكا لضـــرورة النظـــر فـــي نهج شـــامل لرفـــع كفـــاءة المصابيح في 
الســـوق العماني ، أجرت الهيئة دراسة في عام 2021 لمعرفة وتقييم 
خيـــارات التخلـــص التدريجـــي من المصابيـــح غير الفاعلـــة للطاقة في 
ســـلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن ووزارة. التجارة 
والصناعـــة وترويج االســـتثمار حيث كان الهدف النهائي للدراســـة هو 
صياغة سياســـة لبـــدء التخلص التدريجي مـــن المصابيح غير الفاعلة 
للطاقـــة وتطويـــر البرنامـــج األمثل لتنفيذ السياســـة ووضـــع اللوائح 
الالزمـــة التـــي من شـــأنها أن تقيد كلًيـــا أو جزئًيا تصنيع أو اســـتيراد أو 

بيع مصابيـــح اإلنارة غيـــر الفاعلة للطاقة.

فـــي األول  الهيئـــة بعقـــد ورشـــة عمـــل  قامـــت 
مـــن أبريـــل 2021 لمصنعـــي اإلضـــاءة  وشـــركات 
التوزيـــع والبيـــع بالتجزئـــة  حول موضـــوع تقنيات 
اإلضـــاءة ، وقدمـــت الورشـــة لمحـــة عامـــة عـــن 
دراســـة التخلـــص التدريجي وســـاعدت من خالل  
مشـــاركة الحضـــور علـــى الوصـــول لرؤيـــة أعمـــق 

حـــول ســـوق اإلضـــاءة العماني.

وعقـــب ورشـــة العمـــل ، قامـــت الهيئـــة بتوزيـــع 
بيانـــات  علـــى  للحصـــول  الـــرأي  اســـتطالعات 
ومعلومات نوعية وكميـــة من مصنعي وموزعي 
وتجـــار التجزئـــة المتعلقة بأحجام وأنـــواع تقنيات 
اإلضـــاءة فـــي أســـواق ســـلطنة عمـــان ، وأهمية 
كفـــاءة الطاقـــة فـــي هـــذا القطـــاع. فضـــال عـــن 

النهائييـــن. للمســـتهلكين  اســـتطالع 

الهيئـــة  أكملـــت   ، السياســـة  صياغـــة  ولتوجيـــه 
تقريرين رئيســـيين في يوليـــو 2021. التقرير األول 
واإلقليميـــة  الدوليـــة  الممارســـات  أفضـــل  عـــن 
السياســـات  خيـــارات  عـــن  نبـــذة  قـــدم  والـــذي  
المختلفـــة للتخلـــص التدريجـــي مـــن المصابيـــح 
غيـــر الفاعلـــة للطاقـــة واســـتعرض العديـــد مـــن 
علـــى  المترتبـــة  واآلثـــار  المســـتفادة  الـــدروس 
ســـلطنة عمـــان. بينمـــا التقريـــر الثاني هـــو تقرير 
جاهزيـــة الســـوق ، والـــذي حلـــل ظروف الســـوق 
الحالـــي لإلضـــاءة الداخليـــة فـــي ســـلطنة عمـــان 
مـــن حيـــث أنـــواع وحجـــم المصابيـــح ، وصالحيـــة 
التقنيـــات المتاحـــة ، باإلضافـــة إلـــى نظـــرة علـــى 
التكاليـــف والفوائـــد المحتملـــة مـــن التحـــول من 
ســـبيل  )علـــى  كفـــاءة  األقـــل  اإلنـــارة  منتجـــات 
المثـــال ، المصابيـــح المتوهجـــة( ألنـــواع إضـــاءة 
أكثـــر كفـــاءة مثـــل مصابيـــح )LED( . وبنـــاًء علـــى 
الهيئـــة  قدمـــت   ، تطويرهـــا  تـــم  التـــي  التقاريـــر 
السياســـة المقترحة إلى وزارة الطاقة والمعادن 
ووزارة التجـــارة والصناعة وترويج اإلســـتثمار في 

.2021 أغســـطس 

برنامج كفاءة الطاقة في المباني 
الحكومية

في عام 2019 ، شاركت 14 جهة حكومية في محافظة مسقط في 
أول مناقصة للهيئة إلجراء عمليات تدقيق وإعادة تهيئة المباني 
ES- “الحكومية من خالل االستفادة من شركات خدمات الطاقة “ 

COs ، ويهدف هذا المشروع لرفع كفاءة المباني الحكومية من 
خالل تقليل استهالكها الكلي للطاقة.

خـــالل عـــام 2021 ، حققـــت الهيئـــة تقدًمـــا ناجًحا مع احـــدى الجهات 
الحكوميـــة فـــي المرحلـــة الثانية مـــن البرنامج والتـــي تضمنت إجراء 
تدقيـــق تفصيلـــي وُيعرف أيًضا باســـم “” IGA علـــى المبنى. تتضمن 
العمليـــة قيـــام ESCO المختارة بإجراء تدقيـــق تفصيلي للطاقة من 
أجـــل تحديـــد أنماط االســـتهالك التفصيلية للمبنـــى ومعرفة تدابير 
الحفـــاظ علـــى الطاقـــة )ECMs( التـــي يمكـــن تنفيذهـــا فـــي المبنـــى 
لتحســـين اســـتهالك الطاقـــة فيه. وقد حـــدد تقريـــر IGA الوفورات 
المضمونـــة التـــي يمكـــن تحقيقهـــا فـــي المبنـــى المختار مـــن خالل 
 ECMs تنفيـــذ  نتائـــج  اســـتخدام  المحـــددة. ســـيتم  التدابيـــر  تنفيـــذ 
المحـــددة فـــي هـــذا المبنـــى الحًقـــا كدراســـة حالـــة لعـــرض برنامـــج 

كفـــاءة الطاقة فـــي المبانـــي الحكومية.
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مبادرة كفاءة وعطاء
تـــم إطـــالق المرحلـــة التجريبية من المبـــادرة بالتعـــاون مع الجهات 
الخيريـــة الشـــريكة والداعمـــة وشـــركة عمـــان للخدمـــات البيئيـــة - 
بيئـــة  بهـــدف مســـاعدة العائـــالت المعســـرة عن طريق اســـتبدال 
عاليـــة  تكييـــف  بأجهـــزة  منازلهـــم  فـــي  القديمـــة  التكييـــف  أجهـــزة 
الكفـــاءة وُتســـهم في توفير البرودة المناســـبة وتقليل اســـتهالك 
الطاقـــة وبالتالـــي انخفاضـــا ملحوظا فـــي فواتير الكهربـــاء حيث ان 
تبريـــد المنـــزل يســـتهلك ما بيـــن %60 إلـــى %70 من كميـــة الطاقة 
الطاقـــة  اســـتهالك  تقليـــل  أن  كمـــا  المنـــزل.  فـــي  المســـتخدمة 
المســـؤولة  الدفيئـــة،  الغـــازات  انبعاثـــات  خفـــض  فـــي  يســـهم 
الرئيســـية عـــن التغير المناخي. وتأتي هـــذه الخطوة ضمن مبادرات 
الهيئـــة الهادفـــة إلى تنمية المجتمـــع المحلي والتزامهـــا في مجال 
المســـؤولية المجتمعيـــة لتحقيـــق فوائـــد ينتفـــع بهـــا األفـــراد على 

الطويل. المـــدى 

وقامـــت المبـــادرة في مرحلتهـــا األولى باســـتبدال مكيفـــات الهواء 
القديمـــة بمكيفـــات حاصلة علـــى تقييم 5 نجـــوم أو أعلى في بطاقة 
كفـــاءة الطاقـــة وإعـــادة تدويـــر المكيفـــات القديمـــة لمجموعة من 
األســـر المســـجلة في قوائم الجهـــات الخيرية والتـــي تمتلك أجهزة 
التكييـــف مـــن نوع “نافـــذة” أو أجهـــزة التكييـــف التي يتجـــاوز عمرها 
10 ســـنوات وذلك لكونها أكثر اســـتهالكًا للكهرباء مما يؤثر ســـلبًا 

التوعية بكفاءة الطاقة
عقـــدت الهيئـــة أول ورشـــة عمـــل لكفـــاءة الطاقة في أغســـطس 
2021 وتماشـــيًا مـــع الجهـــود المبذولـــة للتخلـــص التدريجـــي مـــن 
األضـــواء غير الفاعلة في ســـلطنة عمان ،وقد ركزت ورشـــة العمل 
علـــى كفـــاءة اإلضـــاءة فـــي القطاعيـــن التجـــاري والصناعـــي. وتـــم 
عقدهـــا بشـــكل افتراضـــي وتضمنت ثالثة أقســـام قدمها ســـبعة 

: ثين متحد

علـــى قيمة الفاتورة الشـــهرية لدى األســـر. 

واختبـــرت المرحلـــة التجريبيـــة آليـــة عمل برامـــج اســـتبدال األجهزة 
الصغيـــرة  المؤسســـات  مـــع  التعـــاون  تـــم  حيـــث  الكهربائيـــة 
والمتوســـطة المختصـــة لتركيـــب أجهـــزة التكييـــف وإعـــادة تدويـــر 
الوحـــدات القديمـــة وذلـــك انطالقـــًا مـــن جهـــود الهيئـــة الرامية إلى 
تعزيـــز تضافـــر الجهـــود بيـــن كافـــة الشـــرائح لإلســـهام فـــي خدمة 
المجتمـــع. وتـــدرس الهيئـــة إمكانيـــة توســـيع نطـــاق المبـــادرة في 
مراحلهـــا القادمة ليشـــمل اإلجهـــزة الكهربائية األخـــرى وإطالقها 
علـــى نطـــاق إقليمـــي أوســـع لتحقيـــق أكبـــر عـــدد مـــن الوفـــورات 

وخفـــض البصمـــة الكربونيـــة للمنـــازل فـــي ســـلطنة عمـــان. 

يستهلك التبريد 60% 
إلى %70 من إجمالي 

الطاقة المستهلكة في 
المنزل 

 كفاءة الضوء في 
سلطنة عمان والواليات 

المتحدة اإلمريكية 

 تدابير كفاءة الطاقة 

نماذج لمبادرات الشركات 
المحلية في رفع كفاءة 

اإلضاءة

60% 

إلى

70%

إنجازات المبادرة في المرحلة التجريبية 

2324611838
عدد الوحدات إجمالي التبرعات

المقدمة
عدد الوحدات 
المعاد تدويرها
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الهيدروجين األخضر

الجهـــود  توحيـــد  بهـــدف  للهيدروجيـــن:  الوطنـــي  التحالـــف 
جـــاء  للعمـــل علـــى خارطـــة مشـــاريع وطنيـــة متكاملـــة وفاعلـــة، 
مـــن  أغســـطس  فـــي  للهيدروجيـــن  الوطنـــي  التحالـــف  تأســـيس 
القطـــاع  مـــن  مؤسســـا  عضـــوا   15 يضـــم  والـــذي   ،2021 عـــام 
وإشـــراف  والموانـــئ  الطاقـــة  وشـــركات  اإلكاديمـــي  الحكومـــي، 
ترجمـــة  التحالـــف  هـــذا  يأتـــي  والمعـــادن.  الطاقـــة  وزارة  مـــن 
ُعمـــان،  ســـلطنة  فـــي  الهيدروجينـــي  االقتصـــاد  بعجلـــة  للدفـــع 
مســـتقبل  تخـــدم  التـــي  والسياســـات  للمشـــاريع  وتمكيًنـــا 

الهيدروجيـــن. قطـــاع 

النفـــــــــط: 

 1964
اكتشاف كميات النفط التجارية

 1967
 تصدير أول شحنة نفط من ميناء الفحل

الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح:

 2018
مشروع مرآة للطاقة الشمسية 

الحرارية )1000 ميجا واط(

2019
 مشروع ظفار للرياح )50 ميجا واط(

2020
 مشروع أمين للطاقة الشمسية 

الكهروضوئية )100 ميجا واط(

2022
 مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية 

 الكهروضوئية )500 ميجا واط(

الهيدروجين: 

توجد خطط لتطوير مشاريع بحجم طاقة 
تصل إلى 30 جيجا واط“

علـــى  الحصـــول  فـــي  فاعـــًلا  عامـــًلا  منـــاخ ســـلطنة عمـــان  ُيعتبـــر 
والطاقـــة  الريـــاح  طاقـــة  مزايـــا  بفضـــل  بوفـــرة  متجـــددة  طاقـــة 
لالهتمـــام  دولـــي  ُبعـــد  وهنـــاك  فيهـــا،  المتواجـــدة  الشمســـية 
ُتعتبـــر  حيـــث  ُعمـــان،  ســـلطنة  فـــي  األخضـــر  بالهيدروجيـــن 
سياســـًيا.  ومســـتقرا  بـــه،  موثوًقـــا  شـــريًكا  عمـــان  ســـلطنة 
فـــي:  األخضـــر  الهيدروجيـــن  فـــي  االســـتثمار  وسيســـهم 

تحقيق أمن الطاقة من 
 أجل االستدامة والنمو

االسهام في خفض انبعاثات 
 الكربون من الصناعة

تنويع مصادر الطاقة 
 المحلية

توفير حماية لبعض سلع التصدير العمانية من 
تعرضها لبعض ضرائب ثاني اكسيد الكربون، نظًرا 

إلى أن %17 من الصادرات العمانية تدخل سوق 
االتحاد االوروبي”

 تمكين النمو الصناعي 

 مشاريع الطاقة في سلطنة ُعمان...تاريخها ومستقبلها:
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اتفاقية باريس للمناخ نحو تحقيق 
رؤية عمان 2040 

فـــي الــــ 22 من أبريل لعام 2016، وقعت ســـلطنة عمـــان على اتفاق 
باريـــس للمنـــاخ، والـــذي يســـعى إلـــى توطيـــد االســـتجابة العالمية 
عالمـــي  وقـــف  تحقيـــق  و  المنـــاخ،  تغيـــر  يشـــكله  الـــذي  للتهديـــد 
 الرتفـــاع انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة ودعـــم التنميـــة المســـتدامة.
 ُتشـــكل االتفاقية أهمية ُعظمى لدى ســـلطنة عمـــان ، فهي ُتدرك 
أهميـــة التصـــدي الفاعـــل والتدريجـــي للتهديـــد الـــذي ُيشـــكله تغير 
المنـــاخ، والذي توليها االتفاقية اهتماًمـــا عظيًما. ومن أجل تحقيق 
هـــذا الهدف، يلتـــزم كل طرف بمســـاهمات متتالية محـــددة وطنًيا 
يعتـــزم تحقيقهـــا، حيث ان ســـلطنة عمان قدمت فـــي29 من  يوليو 
مـــن عـــام 2021 مســـاهماتها الثانية بشـــأن تغير المنـــاخ، وتعهدت 
 بخفـــض انبعاثـــات الغازات الدفيئة بنســـبة %7 بحلـــول عام 2030. 
وترتبط اإلســـهامات المحددة وطنًيا برؤية ُعمان 2040، التي تدعم 
االنتقـــال التدريجـــي إلى اقتصاد منخفض الكربون،  و تشـــتمل على 
إهداف تتماشى مع هدف خفض االنبعاثات بنسبة %7، حيث تمثل 
 المادة 6 من اتفاق باريس آلية إضافية لسطنة عمان للوصول الى:

•تخفيض فاعل في تكاليف خفض الكربون

تسهيل في تكنولوجيا تخفيف الكربون	 

تقديم فوائد كبيرة للتنمية المستدامة مثل:	 

الحد من ملوثات الهواء	 

خلق فرص للعمل	 

تمهيـــد الطريق لالنتقـــال إلى اقتصاد مـــرن للمناخ 	 
والمجتمع“

 7% 
نسبة خفض انبعاثات 

الغازات الدفيئة بحلول 
2030

الفصل الرابع
إحصائيات قطاع الكهرباء 

والمياه 2021
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إنتاج الكهرباء والمياه في عامي 2020 و 2021
إنتاج الكهرباء والمياه في عامي 2020 و2021م

كان  عمـــا  2021م  عـــام  فـــي  الكهربـــاء  إنتـــاج  إجمالـــي  ارتفـــع 
تيـــرا   41.0 قـــدره  والبالـــغ   7.0% بمقـــدار  2020م  عـــام  فـــي  عليـــه 
مشـــتريات  )متضمنـــًا  إنتـــاج  صافـــي  كان  كمـــا  واط/ســـاعة. 
كهربـــاء  وشـــركة  والميـــاه  الطاقـــة  لشـــراء  الُعمانيـــة  الشـــركة 
أنـــه  أي  تيراواط/ســـاعة   39.5 بمقـــدار  الريفيـــة(  المناطـــق 
ارتفـــع  المقابـــل  فـــي  2020م.  بعـــام  مقارنـــة   6.9% بنســـبة  زاد 
بنســـبة  عمـــان  ســـلطنة  فـــي  الميـــاه  إنتـــاج  وصافـــي  إجمالـــي 
مليـــون   396.9 مقـــداره  مـــا  ليبلـــغ  التوالـــي  علـــى   5.5% و   5.6%

 . التوالـــي  علـــى  مكعـــب  متـــر  مليـــون  و392.9  مكعـــب  متـــر 

وبالمقارنـــة مـــع عـــام 2020م فقـــد شـــهد صافـــي إنتـــاج الشـــبكة 
 7.3% بنســـبة  ارتفاعـــًا  2021م  عـــام  فـــي  المرتبطـــة  الرئيســـة 
والمناطـــق   2.5% نســـبته  بمـــا  ظفـــار  كهربـــاء  نظـــام  كذلـــك 
ارتفـــع  كمـــا  2020م   عـــام  عـــن   6.5% نســـبته  بمـــا  الريفيـــة 
المرتبطـــة  المنطقـــة  فـــي  التحليـــة  ميـــاه  إنتـــاج  صافـــي  إجمالـــي 
بالعـــام  مقارنـــة  2021م  بعـــام   3.8% نســـبته  بمـــا  والشـــرقية 
الزيـــادة  إجمالـــي  مـــن   91% نســـبته  مـــا  يمثـــل  وهـــذا  الســـابق، 
شـــهد  المقابـــل  فـــي  2021م.  لعـــام  التحليـــة  ميـــاه  إنتـــاج  فـــي 
بنســـبة  انخفاظـــًا  الريفيـــة  المناطـــق  فـــي  الميـــاه  إنتـــاج  صافـــي 
ارتفـــع  بينمـــا  2020م  بعـــام  مقارنـــة  2021م  عـــام  فـــي   31.7%
 .34.8% نســـبته  بمـــا  ظفـــار  مناطـــق  فـــي  الميـــاه  إنتـــاج  صافـــي 

 6.9% 
 ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء 

في عام 2021

 7.3% 
 ارتفع صافي إنتاج الشبكة 

الرئيسة المرتبطة

6.5% 
ارتفع صافي انتاج المناطق الريفية

 2.5% 
 ارتفع صافي نظام كهرباء ظفار

 3.8% 
إنتاج مياه التحلية في المنطقة 

المرتبطة والشرقية

االجمالي

صافي اإلنتاج  صافي اإلنتاج 

إجمالي اإلنتاج  إجمالي اإلنتاج 

2021

2020

2021

2020

39,537

36,995
6.9%

392,851

372,235
5.5%

396,894

375,998
5.6%

صافي اإلنتاج  صافي اإلنتاج 

إجمالي اإلنتاج  إجمالي اإلنتاج 

33,640

24,951
34.8%

34,000

25,405
33.8%

صافي اإلنتاج  صافي اإلنتاج 

إجمالي اإلنتاج  إجمالي اإلنتاج 

2,478

3,626
-31.7%

2,491

3,745
-33.5%

صافي اإلنتاج  صافي اإلنتاج 

إجمالي اإلنتاج  إجمالي اإلنتاج 

356,734

343,658
3.8%

360,404

346,848
3.9%

41,015

38,322
7.0%

شركة كهرباء ظفار 
ومناطق شركة ظفار 

للخدمات المدمجة
3,342

3,262
2.5%

3,530

3,475
1.6%

الشبكة الريفية ومناطق 
شركة كهرباء المناطق 

الريفية 
1,416

1,330
6.5%

1,456

1,375
5.9%

الشبكة الرئيسية 
المرتبطة ومناطق 
المياه المرتبطة 

34,779والشرقية 

32,403
7.3%

36,029

33,471
7.6%

التغيير التغيير

المياه المحاله 000 م3 الكهرباء ج.و.س 
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استهالك قطاع الكهرباء والمياه للوقود في 2021م 
)الغاز الطبيعي(

ارتفـــع اســـتهالك الغاز في  قطـــاع الكهرباء والمياه بنســـبة 8.8% 
فـــي العـــام 2021م مقارنة بعام 2020م مع ارتفاع فـــي إجمالي إنتاج 
الكهرباء والمياه بنســـبة  %4.8 و%6.0 على التوالي)دون احتســـاب 

إنتاج منشـــآت المناطق الريفية(، 

فـــي حيـــن أن المحطـــات الموصولـــة بالشـــبكة الرئيســـة المرتبطة 
قـــد شـــهدت ارتفاعـــًا في اســـتهالكها للغـــاز لـــكل م.و.س في عام 
2021مقارنـــة بعـــام 2020م،  أي مـــن 192 متـــر مكعـــب قياســـي لكل  
م.و.س  في عام 2020م إلى 199 متر مكعب قياســـي لكل  م.و.س  

فـــي عام 2021م أي بنســـبة ارتفـــاع بلغت 3.4%.

صاللة 

الباطنة صحار2

شركة ظفار 
لتوليد الكهرباء

إس إم إن بركاء

شركة مسندم 
للطاقة 

صحار

شركة شناص 
لتوليد الطاقة 

منح

شركة الظاهرة 
لتوليد الطاقة 

الرسيل

العنقاء 
للطاقة 

الكامل

السوادي 
بركاء3

أكوا باور بركاء

361349
65

1,341
1,170

858

298
331 8

503
336 383

1,436

385405
53

1,486
1,244

948

327
10125 52

393
105

637

1,611

2020

2021

8.8% 
ارتفع استهالك الغاز 

في  قطاع الكهرباء والمياه

الشبكة الرئيسة المرتبطة
9,667

2,8375,097

42,916

9,20916,10634,982

مســـقط

2.3%

مجــــــــان 

3.6%

مزون 

3.4%

الشبكة الرئيسة 
المرتبطة 

3.1٪

شركة كهرباء 
المناطق الريفية

6.5%

شركة ظفار للخدمات 
المدمجة

4.1%

اإلجمالي 

3.3%

417,079426,746

43,61546,452124,257129,354

1,316,8221,359,738

258,435267,644473,436489,5421,183,9321,184,056
حسابات 2020

حسابات 2021

صافي التغيير في الحسابات

 حسابات المشتركين المسجلة حسب الشركات 2020 و 2021
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حسابات المشتركين في عامي 2020 و 2021م

يوضـــح الشـــكل توزيـــع حســـابات المشـــتركين حســـب الشـــركات 
عـــدد  ارتفـــع  حيـــث  2021م،  و  2020م  العاميـــن  خـــالل  المرخصـــة 
حســـابات مشـــتركي الكهرباء المسجلة في ســـلطنة عمان بنسبة 
%3.3 فـــي عام 2021م أي من 1,316,822  حســـابًا في عام 2020م إلى   
1,359,738 حســـابًا بنهاية عام 2021م. وقد ارتفعت عدد الحسابات 
في الشـــبكة الرئيســـة المرتبطة بنسبة %3.0 أي بنسبة %81.8 من 
إجمالـــي الزيادة في الحســـابات لعام 2020م، بينما شـــّكلت شـــركة 
كهربـــاء المناطـــق الريفيـــة ارتفـــاع بنســـبة %6.5، كمـــا ارتفـــع عـــدد 
الحســـابات بشـــركة ظفـــار للخدمـــات المدمجـــة خالل عـــام 2021م 

بنســـبة %4.1 مقارنة بعـــام 2020م.  

حســـابات  مـــن  عـــدد  أكبـــر  مـــزون  كهربـــاء  شـــركة  ســـّجلت  كمـــا 
المشـــتركين 489,542 فـــي عام 2021م وهو مـــا يمّثل حوالي 36.0 ٪ 
مـــن إجمالي حســـابات المســـّجلة في ســـلطنة ُعمان تليها شـــركة 
مســـقط لتوزيـــع الكهرباء  426,746 حســـابًا أي بنســـبة 31.4 ٪ من 
إجمالي الحســـابات. بينما سّجلت شـــركة كهرباء المناطق الريفية 
46,452 حســـاب بنهايـــة عـــام 2021م أي بنســـبة 3.4 ٪ مـــن إجمالي 

حســـابات الكهربـــاء في ســـلطنة ُعمان.

1,359,738حسابا 

  1,316,822 حسابا 

إجمالي الحسابات  2020م

إجمالي الحسابات  2020م

نسبة الزيادة 
الشبكة الرئيسية المرتبطة 3.3% 

2,505,119

مســـقط

5.5%

مجــــــــان 

11.8%

مزون 

6.0%

الشبكة الرئيسة 
المرتبطة 

7.7%

شركة كهرباء 
المناطق الريفية

8.6%

شركة ظفار للخدمات 
المدمجة

5.9%

اإلجمالي

7.6%

10,911,23011,505,902

1,189,2761,291,1152,737,1562,898,759

33,155,96935,661,088

9,325,38810,429,4708,992,9199,535,842
29,229,53731,471,215

حسابات 2020

حسابات 2021

صافي التغيير في الحسابات

تزويد الكهرباء م.و.س حسب الشركات -  2020 - 2021    
   

2,241,678 594,673

101,839161,603

1,104,082542,923
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التزويد بالكهرباء في عامي  2020 و 2021م

ارتفـــع إجمالي التزويد بالكهرباء في ســـلطنة عمـــان بمقدار 2,505  
جيجاواط/ســـاعة في عـــام  2021م من 33,156 جيجاواط/ســـاعة في 
عـــام 2020م ليصـــل إلى 35,661 جيجاواط/ســـاعة، أي زيادة بنســـبة 

%7.6 عـــن عام 2020م.

وكمـــا يتضـــح مـــن الشـــكل ، ارتفـــاع التزويد في الشـــبكة الرئيســـة 
المرتبطـــة لعـــام 2021م بنســـبة ٪7.7 أي بمقـــدار 2,241 جيجـــاواط/

ســـاعة مقارنـــة بعـــام 2020م. كمـــا ارتفـــع الطلـــب بنســـبة 11.8٪ 
بشـــركة مجـــان لتوزيـــع الكهربـــاء خـــالل العـــام، كما ارتفـــع الطلب 
فـــي كل من شـــركة مســـقط وشـــركة مـــزون بنســـبة ٪5.5 و 6.0% 
علـــى التوالـــي ، كذلـــك ارتفـــع إجمالي الطلب بنســـبة ٪5.9 بشـــركة 
ظفـــار للخدمـــات المدمجـــة. فـــي المقابـــل كانـــت الصـــورة مغايره 
حيـــث ارتفـــع التزويد فـــي شـــركة كهربـــاء المناطق الريفية بنســـبة  
٪8.6، ويرجـــع ذلـــك إلـــى تحويـــل بعـــض المناطق التابعـــة لتغطية 

الشـــركة الريفيـــة إلـــى الشـــركات األخرى.

وعندمـــا نأتـــي إلجمالـــي التزويد فقـــد بلغ التزويد لشـــركة مســـقط 
بيـــن  مـــن  األعلـــى  وهـــو  /ســـاعة  تيـــراواط   11.5 الكهربـــاء  لتوزيـــع 
المرخـــص لهـــم بالتزويد، ويمثل نســـبة %32.3 من إجمالـــي التزويد 
فـــي الســـلطنة، تليها شـــركة كهرباء مجـــان 10.4 تيراواط/ ســـاعة 
وشـــركة مـــزون للكهربـــاء 9.5 تيـــراواط /ســـاعة. وشـــّكل إجمالـــي 
التزويـــد مـــن الشـــبكة الرئيســـة المرتبطـــة ٪89.5 )مقارنة بنســـبة 
٪88.6 فـــي عـــام 2020م( يليهـــا نظـــام كهربـــاء ظفار بنســـبة 8.1٪ 

وشـــركة كهربـــاء المناطـــق الريفيـــة 3.6٪.

  35,661 جيجاواط/ساعة

 33,155 جيجاواط/ساعة

إجمالي التزويد بالكهرباء عام  2021م

إجمالي التزويد بالكهرباء عام  2020م

نسبة الزيادة 
7.6%

 سلطنة عماننظام كهرباء ظفارالشبكات الريفيةالشبكة الرئيسة المرتبطة

2020 
 م.و.س تم
التزويد بها

2021 
 م.و.س تم
التزويد بها

 نسبة
التغيير

2020 
 م.و.س تم
التزويد بها

2021 
 م.و.س تم
التزويد بها

 نسبة
التغيير

2020 
 م.و.س تم
التزويد بها

2021 
 م.و.س تم
التزويد بها

 نسبة
التغيير

2020 
 م.و.س تم
التزويد بها

2021 
 م.و.س تم
التزويد بها

 نسبة
التغيير

%15,683,85715,923,1451.5%1,128,0451,192,7445.7%505,252514,0481.7%14,050,56014,216,3531.2سكنية 

%24.4-4,478,9963,385,383%37.3-588,085368,972%38.8-286,213175,179%21.2-3,604,6992,841,232غير سكنية 

%50.4-585,549290,387%88.4-24,3102,812%86.7-105,04913,980%40.0-456,190273,595زراعية / سمكية

 التعرفة المنعكسة
عن التكلفة

11,118,08814,140,03527.2%292,762587,908100.8%996,7151,334,23133.9%12,407,56516,062,17529.5%

%33,155,96835,661,0897.6%2,737,1562,898,7595.9%1,189,2761,291,1158.6%29,229,53731,471,2157.7المجموع

45.2%39.8%41.1%44.7% 44.9%45.5%46.0%45.0%

0.9%1.1%0.1%0.8% 9.0%13.6%12.7% 9.5%

التعرفة المنعكسة عن التكلفةزراعية /سمكيةغير سكنيةسكنية 

 سلطنة عماننظام كهرباء ظفارالشبكات الريفيةالشبكة الرئيسة المرتبطة

تزويد الكهرباء حسب  التعرفة والشبكات 2020 و 2021       
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 تزويد الكهرباء حسب فئات التعرفة والشبكات 2021       
     

شرائح التعرفة
  الشبكةمزونمجانمسقط

 الرئيسة
المرتبطة

 شركة
 ظفار

 للخدمات
المدمجة

 شركة
 كهرباء

 المناطق
الريفية

 سلطنة
عمان

3,986,1172,264,1753,934,42310,184,715906,123378,72111,469,559حساب المواطنسكنية

898,978252,061462,3421,613,381239,86167,8171,921,059حساب المقيم والحسابات اإلضافية

362,451693,2891,362,5162,418,25646,76067,5102,532,526    حساب الدعم الوطني

5,236127,997140,362273,5952,81213,980290,387      زراعية / سمكية                  

1,002,512423,949724,1812,150,643208,87884,9402,444,460تجاريةغير سكنية

154,054184,981322,234661,269152,19788,469901,934حكومية

1,26349113,345-20513,27863414,116صناعية

8,2263,0833,89615,2059,1601,27925,644سياحية

 التعرفة المنعكسة عن
التكلفة

2,361,208926,3831,101,7384,389,330469,562176,8655,035,757 تجارية

1,512,593366,193969,7942,848,581287,326195,3873,331,294حكومية

6,96439,329152,668198,96121,37283,998304,331زراعية / سمكية

371,938629,180114,0571,115,175456,14893,4931,664,817صناعية

195,21116,84935,169247,22846,47418,278311,980سياحية

 المشتركين الموصلين
بشبكة النقل

640,2094,488,723211,8295,340,76153,34819,8865,413,995

11,505,90210,429,4709,535,84231,471,2152,898,7591,291,11535,661,089مجموع 2021

 حساب المواطن

تجارية

سكنية

غير سكنية

 التعرفة المنعكسة عن التكلفة

تجارية

 المشتركين الموصولين سياحية
 بشبكة النقل

 حساب المقيم والحسابات
  اإلضافية

حكومية

حكومية

 حساب المواطن المدعوم

صناعية

 زراعية / سمكية

 زراعية / سكنية

 سياحية

 صناعية

32
.4

%

5.
1%7.
7%

0.
9%

6.
8%

0.
8%

17
.0

%

13
.9

%

3.
5% 9.

1%

0.
0%

0.
6%

0.
0%

2.
1%

31
.3

%

8.
3%

1.
6%0.
1%

7.
2%

1.
6%

1.
8%

16
.2

%

15
.7

%

9.
9%

0.
0%

0.
7%

0.
3% 5.
3%

29
.3

%

5.
3%

5.
2%

1.
1%

6.
6%

1.
4%1.
5%

13
.7

%

7.
2%

15
.1

%

0.
0%

6.
5%

0.
1% 6.

9%

32
.2

%

5.
4%7.
1%

0.
8%

6.
9%

0.
9%

15
.2

%

14
.1

%

4.
7% 9.

3%

0.
0%

0.
9%

0.
1%

2.
5%

الشبكة  الرئيسة المرتبطة

شركة ظفار للخدمات المدمجة

شركة كهرباء المناطق الريفية

اإلجمالي
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 سلطنة عماننظام كهرباء ظفارالشبكات الريفيةالشبكة الرئيسة المرتبطة

 حسابات
2020

 حسابات
2021

 نسبة
التغيير

 حسابات
2020

 حسابات
2021

 نسبة
التغيير

 حسابات
2020

 حسابات
2021

 نسبة
التغيير

 حسابات
2020

 حسابات
2021

 نسبة
التغيير

%967,677997,8303.1%95,79999,4883.9%29,59131,4826.4%842,287866,8602.9سكنية 

%328,149332,4011.3%27,26828,0963.0%12,93913,4674.1%287,942290,8381.0غير سكنية 

%2.4-9,6569,427%19.7-11794%23.6-619473%0.7-8,9208,860زراعية / سمكية

 التعرفة المنعكسة
عن التكلفة

9,80117,37477.3%4661,030121.0%1,0731,67656.2%11,34020,08077.1%

%1,316,8221,359,7383.3%124,257129,3544.1%43,61546,4526.5%1,148,9501,183,9323.0المجموع

حسابات المشتركين حسب التعرفة والشبكات 2020 – 2021      
         

73.2%67.8%76.9%73.4%

1.5%2.2%1.3%1.5%
0.7%

1.0%
0.1%0.7%

24.6%29.0%21.7%
24.4%

التعرفة المنعكسة عن التكلفةزراعية /سمكيةغير سكنيةسكنية 

 سلطنة عماننظام كهرباء ظفارالشبكات الريفيةالشبكة الرئيسة المرتبطة

حسابات المشتركين حسب فئات التعرفة والشبكات 2021      
  

  الشبكةمزونمجانمسقطشرائح التعرفة
 الرئيسة

المرتبطة

 شركة
 ظفار

 للخدمات
المدمجة

 شركة
 كهرباء

 المناطق
الريفية

 سلطنة
عمان

298,008157,473310,082765,56395,35027,247888,160حساب المواطنسكنية

4,7057,02471212,4411,58270714,730حساب المقيم والحسابات اإلضافية

15,65224,20948,99588,8562,5563,52894,940 حساب الدعم الوطني

2344,3764,2508,860944739,427   زراعية / سمكية                

93,31261,991106,318261,62123,5969,928295,145تجاريةغير سكنية

5,4947,80814,83328,1354,0803,45935,674حكومية

4401194241442480صناعية

183363112658406381,102سياحية

 التعرفة المنعكسة عن
التكلفة

6,8681,9842,18711,03984936412,252 تجارية

1,8641,3561,1854,4056764105,491حكومية

303517121,093311981,322زراعية / سمكية

183234694864524555صناعية

20339613035334390سياحية

 المشتركين الموصلين
بشبكة النقل

63574822070

426,746267,644489,5421,183,932129,35446,4521,359,738مجموع 2021
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 حساب المواطن

تجارية

سكنية

غير سكنية

 التعرفة المنعكسة عن التكلفة

تجارية

 المشتركين الموصولين سياحية
 بشبكة النقل

 حساب المقيم والحسابات
  اإلضافية

حكومية

حكومية

 حساب الدعم الوطني 

صناعية

 زراعية / سمكية

 زراعية / سكنية

 سياحية

 صناعية
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حسابات المشتركين حسب فئات التعرفة والشبكات 2021   
تزويد الكهرباء لكل حســـاب فـــي عامي 2020      

و 2021م

شـــهد عام 2021م زيادًة في كثافـــة الكهرباء )ميغاواط/
ســـاعة للحســـاب( بنســـبة %4.2 مقارنـــة بعـــام 2020م 
ميغـــاواط/   26.2 الكهربـــاء  كثافـــة   فيـــه  بلغـــت  حيـــث 
ســـاعة فـــي عـــام 2021م، بينمـــا بلغـــت  25.2 ميغـــاواط/ 
ســـاعة في عام 2020م. ســـجل مشـــتركو المرخص لهم 
بالتزويـــد زيـــادة فـــي كثافـــة الكهربـــاء فـــي عـــام 2021م: 
فقد سجل مشـــتركو الشبكة الرئيســـة المرتبطة زيادة 
بنســـبة %4.5 وسجل مشـــتركو شـــركة ظفار للخدمات 
المدمجة زيادة بنســـبة %1.7 وســـجل مشـــتركو كهرباء 

المناطـــق الريفيـــة زيادة بنســـبة 1.9%.

تعكـــس الزيـــادة بنســـبة %3.1 و %8.0 و %2.5 في كثافة 
الكهربـــاء فـــي شـــركة مســـقط وشـــركة مجان وشـــركة 
مـــزون علـــى التوالـــي النمـــو الكبيـــر فـــي التزويد الـــى كبار 
المشـــتركين مـــن القطـــاع التجـــاري والحكومـــي في عام 
2021م، تمثـــل الكهربـــاء دافعـــًا مهمًا وعلـــى نحو متزايد 
للطلـــب علـــى الكهربـــاء. والشـــكل أدنـــاه يبيـــن ارتفـــاع 
خـــالل  كافـــة،  للمشـــتركين  الكهربـــاء  كثافـــة  متوســـط 
الفتـــرة )2005م – 2021م( وذلك بنســـبة بلغت %46 مع 
تفـــاوت عاٍل في التغيير على مســـتوى الكثافة بالنســـبة 

لفئـــات المشـــتركين كافة. 

مسقط

 إجمالي الشبكة
الرئيسة المرتبطة 

مجان

شركة كهرباء
المناطق الريفية 

 شركة ظفار
للخدمات المدمجة

مزون
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MWh
2020

Acct
2020

MWh
2021

Acct
2021

 شركة ظفار
للخدمات المدمجة

1.7%

 شركة كهرباء
المناطق الريفية

1.9%

مزون

2.5%

مسقط

3.1%

 الشبكة  الرئيسة
المرتبطة

4.5%

مجان

8.0%

26
.2

36
.1

19
.0

25
.4

27
.3

22
.027

.0

39
.0

19
.5

26
.6

27
.8

22
.40.

8

2.
9

0.
5

1.
1

0.
5

0.
4

 حسابات  لكل حساب في
2020

  صافي التغيير في حساباتحسابات لكل حساب في 2021
لكل حساب

  نسبة التغيير في حسابات
لكل حساب

25
.2

26
.2

1.
0

4.2%

المجموع
الشبكة  الرئيسة المرتبطة

شركة ظفار للخدمات المدمجة

شركة كهرباء المناطق الريفية

اإلجمالي
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2005م

2020م

2021م

% نسبة التغيير
)2004-2005(

سكنية

12.8 

16.2 

16.0 

24.5%

غير سكنية

35.2 

49.7 

54.5 

54.8%

زراعية / سمكية

41.4 

61.1 

55.3 

33.6%

جميع التصنيفات

17.9 

25.2 

26.2 

46.1%

 التغيرات في كثافة الكهرباء خالل الفترة من 2005 إلى 2021   
التغيـــرات فـــي كثافة الكهرباء خـــالل الفترة من 2005   

 2021 إلى 

لقـــد شـــهد إجمالـــي الكثافـــة زيـــادًة في عـــام 2021م ووصـــل إلى ما 
نســـبته 46.1 % وذلـــك منـــذ عـــام 2005م مقارنـــة  ب %41.3 في عام 
2020 م وفيمـــا يأتـــي مقارنـــة بيـــن فئـــات المشـــتركين فـــي 2005 - 
2021م، وبين 2005 - 2020 م: )الفئة الســـكنية 24.5 % بالمقارنةمع 
26.5 %  ( | )الفئـــة غيـــر الســـكنية 54.4 % بالمقارنـــة مـــع 41.2 %( | 

)الفئـــة الزراعيـــة والســـمكية 33.1 % بالمقارنة مـــع 47.7 %(.

ويالحـــظ أن لزيـــادة الكثافة تأثيـــرا بالغا على الطلب علـــى الكهرباء، 
والـــذي ينعكـــس أثـــره علـــى التكاليـــف والدعـــم، فإذا كان متوســـط 
الكثافـــة للحســـابات التي تـــم تســـجيلها، والبالغـــة   1,354,707 عام 
2021 م هـــو نفســـه عـــام 2005 م فهـــذا يعنـــي أن تزويـــد الكهربـــاء 
فـــي 2021 م أقـــل بمـــا نســـبته %31 أو 11 تيـــراواط ســـاعة، إلى جانب 

انخفاض فـــي التكاليـــف والدعم.

% نسبة التغيير

47.7%33.6%
26.5%

24.5%

41.2%54.8%

سكنية غير سكنية زراعية / سمكية

2005 & 20202005 & 2021
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مسقط

27

164

40

53

9

78

23

38

4

50

8

26.2
الداخلية

البريمي

شمال الباطنة

جنوب الشرقية

مسندم

جنوب الباطنة

شمال الشرقية

الوسطى

ظفار

الظاهرة

المجموع

نشاط قطاع الكهرباء والمياة المرتبطة به حسب المحافظات :2021  
  

11,505,902

2,678,989

650,948

8,656,916

1,187,362

392,264

4,145,514

1,523,978

623,720

3,173,890

1,121,607

35,661,089

426,746

16,357

16,327

164,182

138,091

5,031

181,616

40,541

167,002

62,921

140,924

1,359,738

32.3%31.4% مسقطمسقط

شمال الباطنةشمال الباطنة جنوب الباطنةجنوب الباطنة

جنوب الشرقية

جنوب الشرقية

شمال الشرقية

شمال الشرقية

البريمي

البريمي

مسندم

مسندم

الوسطى

الوسطى الظاهرة

الظاهرة

ظفار

ظفار

الداخلية

الداخلية

24.3%12.1% 11.6%13.4%

8.9%

4.6%

7.5%

1.2%

3.3%

10.2%

4.3%

3.0%

3.1%

10.4%

1.8%

1.2%

1.1%

0.4%

1.7%

12.3%

 “ إنتاج الكهرباء 
من االجمالي %”

حسابات 
المشتركين %

يمكـــن القـــول أن محافظـــات ســـلطنة عمـــان كافـــة قـــد شـــملها 
نشـــاط قطاع الكهرباء والمياه في عام  2021م غير أن النشـــاط قد 
تمحور-بشـــكل جوهـــري - في كل من المحافظات اآلتية (مســـقط 
- شـــمال الباطنـــة - جنـــوب الباطنة)  إذ شـــّكلت هـــذه المحافظات 
مـــا نســـبته )%68( مـــن إنتـــاج الكهربـــاء لعـــام 2020 م وما نســـبته 

%57 من إجمالي حســـابات المشـــتركين لعـــام 2021م.

م.و.س / حسابحسابات المشتركين الكهرباء المزودة م.و 
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ذروة الطلب على الشبكة الرئيسة 
المرتبطة  2020 - 2021   

 

أقصى طلب م.و في 2020أقصى طلب م.و في 2020
أقصى طلب م.و في 2021أقصى طلب م.و في 2021

نسبة التغييرنسبة التغيير
درجة الحرارة وقت الذروة في 2020درجة الحرارة وقت الذروة في 2020
درجة الحرارة وقت الذروة في 2021درجة الحرارة وقت الذروة في 2021

3,733
3,612

 ديسمبر

%5 يناير

4%

48%

7%

7%

4%

4%

-1%

3%

2%

16%

-3%

3,019

3,431

3,401

5,071

6,014

6,401

6,399

6,399

5,858

5,329

3,882

3,161

3,568

5,035

5,413

6,405

6,630

6,637

6,345

6,018

5,455

4,501

°25 C

°23 C

°27 C

°38 C

°47 C

°40 C

°35 C

°41 C

°34 C

34 C

33 C

°25 C

 مارس

 مايو

 اغسطس

نوفمبر

 فبراير

ابريل

يوليو

اكتوبر

يونيو

سبتمبر

 ذروة الطلب على نظام كهرباء ظفار 2020 و 2021  
  

%8- يناير

1%

11%

0%

5%

1%

-5%

3%

5%

1%

5%

-12%

395

414

456

529

541

559

552

496

514

497

450

445

365

419

504

527

568

564

525

513

541

504

471

392

°27 C

°19 C

°27 C

°31C

°33 C

°32 C

°27 C

°26 C

°31 C

°27 C

°29 C

°29 C

 مارس

 مايو

 اغسطس

نوفمبر

 فبراير

ابريل

يوليو

اكتوبر

يونيو

سبتمبر

 ديسمبر

أقصى طلب في يوليو  2021

6,637 م.و
أقصى طلب في مايو  2021

568 م.و

أقصى طلب في  يونيو 2020

6,401  م.و 
أقصى طلب في يونيو 2020

559 م.و 
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توقعات الطلب على الكهرباء 

تنشـــر الشـــركة العمانية لشـــراء الطاقة والمياه بيانا ســـنويا وفقا للشرط )5( من ترخيص 
شـــراء الطاقـــة والميـــاه، حيث يســـلط البيان الضـــوء على الرؤوية المســـتقبلية للســـنوات 
الســـبع القادمة من حيـــث الطلب على كل من: الكهرباء، مياه التحلية، الســـعات المطلوبة 
لتلبيـــة الطلـــب المتوقـــع على الشـــبكة الرئيســـة المرتبطـــة، و نظـــام كهرباء ظفـــار. الجدير 
بالذكرأن التوقعات المشـــار إليها تعد رســـمية ويمكن اإلشـــارة إليها عند التخطيط لقطاع 
الكهربـــاء، و يتيـــح الموقـــع االلكترونـــي للشـــركة  إمكانيـــة تحميل اإلصدار الســـادس عشـــر 
للفتـــرة )2028-2022م( و هـــو النشـــخة األحدث للبيان. و مـــن أبرز النقاط الـــواردة في البيان:

الشبكة الرئيسة المرتبطة:

بمعـــدل  بالنمـــو  الطلـــب  ذروة  تســـتمر  أن  المتوقـــع  مـــن 
الـــى  لتصـــل  المتوقعـــة”  “الحالـــة  فـــي  الســـنة  فـــي   )3%(
)8,110( ميجـــاواط فـــي عـــام2028م و هـــي بذلـــك تعتبـــر أقل 
مقارنـــة بالتوقعـــات الســـابقة. كمـــا يتوقـــع فـــي المقابل أن 
تشـــهد “ الحالـــة المنخفضـــة “ نمـــوا ســـنويا بمعـــدل )1%( 
لتصـــل الـــى )7,140( ميجـــاواط بحلـــول عـــام 2028م، و فيمـــا 
يختـــص “الحالـــة المرتفعة” فمـــن المتوقع أن تشـــهد نموا 
ســـنويا بمعـــدل )%5( لتصل الى ذروة الطلـــب نحو )9,080( 
ميجـــاواط فـــي عـــام 2028م، أعلـــى بمقـــدار )970( ميجـــاواط 

المتوقعة”. “الحالـــة  عـــن 

أمـــا من حيث الطاقة لعام 2028م فإن التوقعات تشـــير الى 
39 تيراواط/ســـاعة للحالـــة المتوقعة، و 35 تيراواط/ســـاعة 

للحالـــة المنخفضة، و 43 تيراواط/ســـاعة للحالة المرتفعة.

  

نظام كهرباء ظفار: 

مـــن المتوقع أن تســـتمر ذروة الطلب بالنمو بمعدل 
الـــى  المتوقعـــة” لتصـــل  “الحالـــة  فـــي  )%5( ســـنويا 
)739( ميجـــاواط بحلـــول عـــام 2028م كمـــا يتوقع في 
المقابل أن تشـــهد “الحالة المنخفضة” نموا ســـنويا 
الـــى )650( ميجـــاواط بحلـــول  بنســـبة )%3( لتصـــل 
ســـوف  المرتفعـــة”  “الحالـــة  أن  كمـــا  2028م.  عـــام 
تتيـــح المجال لعمليـــة تصنيعية ذات ســـرعة عالية و 
الصعـــود بـــذروة الطلب بمعدل )%6( ســـنويا لتصل 
الـــى )829( مياجـــاواط في عـــام 2028م. أمـــا من حيث 
الطاقة لعـــام 2028م فإن التوقعات تشـــير الى )4,1( 
تيراواط/ســـاعة للحالة المتوقعـــة. و )3,74( تيراواط/

ســـاعة للحالـــة المنخفضـــة، و )4,5( تيراواط/ســـاعة 
المرتفعة. للحالـــة 

يرجى االطالع على اإلصدار الســـادس عشـــر من بيان 
الســـبع سنوات للشـــركة العمانية لشـــراء الطاقة و 
الميـــاه لمعرفـــة المزيد مـــن التفاصيل عـــن توقعات 
الطلـــب علـــى الكهربـــاء،و كيفيـــة تخطيـــط الشـــركة 
توفـــر  لضمـــان  والميـــاه  الطاقـــة  لشـــراء  العمانيـــة 
ســـعة متعاقـــد عليهـــا لتلبيـــة الطلـــب المتوقع على 

والمياه.  الكهربـــاء 

 3%
نمو ذروة الطلب

 5%
نمو ذروة الطلب

 1%
نمو ذروة الطلب

 3%
نمو ذروة الطلب

 5%
نمو ذروة الطلب

 6%
نمو ذروة الطلب

 8,110
ميجـــــــــــاواط

739
ميجـــــــــــاواط

7,140
ميجـــــــــــاواط

650
ميجـــــــــــاواط

  9,080
ميجـــــــــــاواط

829
ميجـــــــــــاواط

الحالة المتوقعة

الحالة المتوقعة

الحالة المنخفضة

الحالة المنخفضة

الحالة المرتفعة

الحالة المرتفعة

2028

2028
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

17.4%
16.2%
22.0%
23.0%
21.1%
22.3%
23.4%
24.6%
22.2%
21.7%
21.5%
19.3%
19.1%
16.2%
13.6%
14.4%
12.6%
11.6%
10.0%
9.2%
8.8%
8.4%
8.4%
9.8%
9.5%

الفاقد للشبكة الرئيسة المرتبطة قبل إعادة الهيكلة

نمط الفاقد للفترة من 1997 إلى 2004

الفاقد للشبكة الرئيسة المرتبطة بعد إعادة الهيكلة

الفاقد للشبكة الرئيسة المرتبطة لعام 2004

فاقد النظام 
تشـــير البيانـــات الفعليـــة للوحـــدات المـــزودة و الوحـــدات الداخلـــة فـــي 
الرئيســـة  الشـــبكة  فاقـــد  أن  عمـــان  فـــي ســـلطنة  الكهربـــاء  شـــبكات 
المرتبطـــة بلـــغ %9.5 ، بينما بلغ فاقد نظام كهربـــاء ظفار %13.3  ، وبلغ 
فاقـــد شـــركة كهربـــاء المناطـــق الريفيـــة %6.5. ويوضـــح الشـــكل التالي 

الفاقـــد الســـنوي للشـــبكة الرئيســـة المرتبطـــة منـــذ عـــام 2005: 

إن االنخفـــاض الكبيـــر الـــذي تحقـــق منـــذ إعـــادة هيكلـــة القطاع فـــي عام 
2005م يعكـــس تطبيـــق نظام واضح للحوافز في آلية التحكم باألســـعار 
واالســـتجابة البنـــاءة للمرخـــص لهـــم. ومع اقتـــراب وصـــول الفاقد من 
أهـــداف الفاقد طويلة األجل، من المتوقع أن ينخفض معدل التحســـن، 
علـــى الرغـــم مـــن أن الهيئـــة تعتقـــد أن المزيـــد مـــن التحســـينات ال تزال 

. ممكنة

 وتوجـــد قيمة اقتصادية كبيرة النخفـــاض الفاقد تتعلق بخفض التكلفة 
الحاليـــة وفـــي المســـتقبل. فـــإذا كان التوفيـــر فـــي التكلفـــة النخفـــاض 1 
ميغـــاواط فـــي الفاقد يبلـــغ 9 ريال عماني، )متوســـط التكلفـــة المتغيرة 
للتوليـــد فـــي الشـــبكة الرئيســـية المرتبطـــة(  ، فـــإن التوفير فـــي التكلفة 
يبلـــغ 47 مليـــون ريـــال عمانـــي إذا ما تـــم احتســـابها على أســـاس الفاقد 
فـــي عـــام 2004م الذي بلـــغ %24.6(. حيث انخفض الفاقـــد من %9.8 في 
عـــام 2020م إلـــى %9.5 فـــي عـــام 2021م وأدى ذلك إلى عوائـــد بقيمة 0.9 
مليـــون ريـــال عمانـــي. وقـــد بلغت القيمـــة المتراكمـــة لوفـــورات التكلفة 
الناتجـــة عـــن انخفاضـــات فاقـــد الشـــبكة الرئيســـة المرتبطـــة منـــذ عـــام 
2004م نحـــو 434.2مليـــون ريال عمانـــي، والذي يصل، بالقيمـــة المحلية، 
باســـتخدام ســـعر خصـــم بواقع %6 إلـــى 784 مليـــون ريال عمانـــي. حيث 
بلغـــت الوفـــورات نتيجـــة النخفاض الفاقـــد في عام 2021 نحـــو 14 مليون 

ريـــال عماني. 

فاقد نظام كهرباء ظفار

فاقد الشبكة الرئيسة 
المرتبطة 

فاقد شركة كهرباء 
المناطق الريفية

 13.3% 
6.5% 

 9.5% 
الفاقد الفني وغير الفني في الشبكة 

الرئيسة المرتبطة
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الفصل الخامس
التعرفة والدعم المالي 

للكهرباء والمياه

المشاريع المعتمدة واإلنفاق الرأسمالي لعام 
2021م 

)الشـــركة  الشـــبكات  بتشـــغيل  لهـــم  المرخـــص  اعتمـــد    
الكهربـــاء  لتوزيـــع  مســـقط  وشـــركة  الكهربـــاء  لنقـــل  العمانيـــة 
وشـــركة كهربـــاء مجـــان وشـــركة كهربـــاء مـــزون وشـــركة كهربـــاء 
 414 المدمجـــة(  للخدمـــات  ظفـــار  شـــركة  و  الريفيـــة  المناطـــق 
مليـــون   125.9 تبلـــغ  إجماليـــة  بقيمـــة  2021م  عـــام  فـــي  مشـــروعًا 
المشـــاريع  هـــذه  تفاصيـــل  أدنـــاه  الجـــدول  يقـــدم  ُعمانـــي.  ريـــال 

والقيمـــة.   المحافظـــات  و  لهـــم  المرخـــص  حســـب 

مـــن   52.8% الكهربـــاء  لنقـــل  الُعمانيـــة  الشـــركة  شـــّكلت 
يعكـــس  والـــذي  القيمـــة  حســـب  المعتمـــدة  المشـــاريع 
الكهربـــاء  ونقـــل  لتوصيـــل  للشـــركة  الكبيـــرة  االســـتثمارات 
 19.7% مجـــان  كهربـــاء  شـــركة  وشـــكلت  اإلنتـــاج.  محطـــات  مـــن 
المناطـــق  وشـــركة  القيمـــة  حســـب  المعتمـــدة  المشـــاريع  مـــن 
ظفـــار  وشـــركة   9.0% مـــزون  كهربـــاء  وشـــركة   10.0% الريفيـــة 
للخدمـــات المدمجـــة %6.4 و شـــركة مســـقط لتوزيـــع الكهربـــاء 2.1% . 

مـــن حيـــث االســـتثمار فـــي المحافظـــات فقـــد كان توزيـــع لعـــدة 
ريـــال ُعمانـــي(  محافظات)أخـــرى( مـــا نســـبته %56.5 )71 مليـــون 
الكبيـــرة  االســـتثمارات  بســـبب  المعتمـــدة  المشـــاريع  مـــن 
الكهربـــاء  لنقـــل  الُعمانيـــة  الشـــركة  جانـــب  مـــن  الشـــبكات  فـــي 
الكهربـــاء  والشـــركة  الكهربـــاء  لتوزيـــع  مســـقط  وشـــركة 
كمـــا  المختلفـــة.  المحافظـــات  هـــذه  فـــي  الريفيـــة  للمناطـــق 
قطـــاع  اســـتثمارات  مـــن  المحافظـــات  جميـــع  اســـتفادت 
الحكومـــة  التـــزام  مـــع  انســـجامًا  2021م  عـــام  فـــي  الكهربـــاء 
ســـلطنة  أنحـــاء  كل  فـــي  والميـــاه  الكهربـــاء  خدمـــات  بتوفيـــر 

عمـــان. 

ظفار

جنوب الباطنة
شمال الباطنة

الظاهرة

الداخلية

جنوب الشرقية 
شمال الشرقية

الوسطى

مسقط

10.4%

9.5%

8.7%

6.2%

4.3%

2.4%

2.1%

56.5%

13,101,676

11,916,045

10,965,235

7,773,252

5,367,413

3,051,784

2,587,804

71,166,652

المصدر : بيانات الشركات  
 

* تم تقســـيم المشـــاريع حسب المناطق التي 
ستتم فيها المشاريع  

 
** أخـــرى: تتضمن تكاليف المـــواد وأية تكاليف 

أخرى مرتبطة بأكثر من منطقة واحدة 
  

الشركة العمانية لنقل الكهرباء*
66,451,333

شركة كهرباء المناطق الريفية
2,004,749

شركة كهرباء المناطق الريفية
2,498,795

شركة كهرباء المناطق الريفية
3,051,784

8,047,611
شركة ظفار للخدمات المدمجة

شركة كهرباء مجان
2,710,570

شركة كهرباء مجان
11,168,045

شركة كهرباء مجان
10,965,235

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
2,587,804

شركة كهرباء مزون
748,000

شركة كهرباء مزون
2,868,618

شركة كهرباء مزون
7,773,252

المشاريع المعتمدة و 
اإلنفاق الرأسمالي لعام 

2021 بالريال العماني. أخرى *
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التعرفة المعتمدة للكهرباء:

 2021 1.فئـــة االســـتهالك الســـكني: أقـــرت الحكومـــة فـــي عـــام 
المســـار الزمنـــي لتطبيـــق التعرفـــة على الفئـــات الســـكينة )تعرفة 
حســـاب المواطـــن ، وتعرفة المقيـــم والحســـابات اإلضافية( ، وتم 
الحقـــا فـــي أغســـطس 2021م إعادة تصنيف شـــرائح االســـتهالك 
وإعـــادة احتســـاب الفواتيـــر بنـــاء على الشـــرائح الجديـــدة إبتداء من 
فواتيـــر مايـــو 2021م. ويوضح الشـــكل اآلتي تعرفـــات الكهرباء التي 
تـــم تطبيقهـــا في عـــام 2021 علـــى حســـاب المواطن ) حســـابين أو 

 : أقل( 

التعرفات المعتمدة:
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التعرفة المعتمدة لحساب المقيم والحسابات اإلضافية لعام 2021 
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التعرفة المعتمدة لحساب المواطن لعام 2021
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  التعرفة
بيسة/كيلوواط

التعرفة  
بيسة/كيلوواط

تطبق التعرفة الشتوية خالل الفترة من 1 أكتوبر إلى 30 إبريل 
تطبق التعرفة الصيفية خالل الفترة من 1 مايو إلى 30 سبتمبر

 تعرفة
 الحسابات

اإلضافية

13
20

10

30
17 14

 تعرفة
 الحساب

األساسي

 نظام
 الدعم

 الوطني

وفي عام 2022م تم توحيد شـــرائح االســـتهالك لجميع حســـابات الفئة الســـكنية. كما 
تـــم تغييـــر التعرفـــات الســـكنية إلى تعرفة الحســـاب األساســـي والتي ســـيتم تطبيقها 
علـــى الحســـابات المســـجلة بأســـماء المشـــتركين بمـــا ال يتجـــاوز حســـابين ،  وتعرفـــة 
الحســـابات اإلضافيـــة والتـــي ســـيتم تطبيقهـــا علـــى الحســـابات اإلضافية التـــي تتجاوز 
الحســـابين لجميـــع المشـــتركين.  ويوضـــح الجـــدول اآلتي تعرفـــة الكهربـــاء المعتمدة 

للحســـاب األساســـي والحســـابات اإلضافية لعـــام 2022م : 

يوضح الشكل أدناه تعرفة الكهرباء المعتمدة للفئات السكنية لعام 2022م:  

2.فئة االســـتهالك غير الســـكني: يوضح الجدول اآلتي التعرفات 
المعتمـــدة لعـــام 2022م والتي ســـيتم تطبيقها على المشـــتركيين 

السكنيين  غير 

يوضـــح الشـــكل أدنـــاه تعرفـــة الكهربـــاء المعتمـــدة للفئـــات غيـــر 
2022م : الســـكنية لعـــام 

األنشطة الزراعية والسمكيةالفئة غير السكنية

التعرفة الصيفيةالتعرفة الشتوية

21121624 29

*في عام 2022م تم إلغاء تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على 
مشتركي األنشطة الزراعية والسمكية 
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 التعرفة
في 2022م

 التعرفة في
2021م

3 3.5

2.5

0.550
0.605

)بيسة/جالون( 

)بيسة/جالون( 

)ريال/متر مكعب(

)ريال/متر مكعب(

2.75

 تعرفة
 حساب

المواطن

التعرفة المعتمدة للمياه: 

تـــم اعتمـــاد التعرفـــات الجديدة للمياه وفقـــا لالئحة تعرفة التـــزود بالمياه الصالحة للشـــرب 
الصـــادرة برقم )7/2020(: 

1(فئـــة االســـتهالك الســـكني: تـــم تقســـيم تعرفـــة الفئـــة الســـكنية إلـــى تعرفـــة حســـاب 
المواطـــن، وتعرفـــة المقيـــم والحســـابات اإلضافيـــة، حيـــث ســـيتم تطبيـــق تعرفـــة حســـاب 
المواطن على الحســـابات المســـجلة بأســـماء مواطنين بما ال يتجاوز حسابين لكل مواطن 
، وســـيتم تطبيق تعرفة المقيم والحســـابات اإلضافية على الحســـابات المســـجلة بأســـماء 
المقيميـــن والحســـابات اإلضافيـــة التي تتجـــاوز الحســـابين للمواطنين وفقا للجـــدول اآلتي:

يوضح الشكل  تعرفة المياه المعتمدة للفئات السكنية لعام 2022م : 

2.فئة االســـتهالك غير الســـكني: يضم جميع االستخدامات غير 
السكنية.

الســـكنية  للفئـــات  المعتمـــدة  الميـــاه  تعرفـــة  الشـــكل  يوضـــح 
2022م:    لعـــام 

0.660
0.770

 تعرفة المقيم
 و الحسابات

اإلضافية

التعرفة
)ر.ع/ متر مكعب(

الرسوم الشهرية
)ر.ع(

0.1935
 حكومي

التعرفة
)ر.ع/ متر مكعب(

الرسوم الشهرية
)ر.ع(

0.2315
 تجاري

التعرفة
)ر.ع/ متر مكعب(

الرسوم الشهرية
)ر.ع(

0.1542
سكنية

للصـــرف  المعتمـــدة  الميـــاه  تعرفـــة 
: الصحـــي 

تعرفة الفئات غير السكنية  
التعرفة في 2022م  وحدة التعرفة      التعرفة في 2021م  

)بيسة/جالون(                 4.5                           5

1.100                         0.990 )ريال عماني/متر مكعب(      
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التعرفة المنعكسة عن التكلفة

قامـــت الهيئـــة فـــي عـــام 2017م باســـتحداث التعرفـــة المنعكســـة 
عـــن التكلفة لترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة وتقليل االســـتهالك من 
خالل اتخاذ إجراءات وتدابير لتحســـين كفاءة الطاقة المســـتخدمة 
وتحويل اســـتهالك الكهرباء بعيدا عـــن فترات الذروة قدر اإلمكان. 
حيـــث ســـتعكس التعرفـــة المنعكســـة عـــن التكلفـــة بدقـــة أكبـــر 
التكلفـــة الفعليـــة لتزويـــد الكهربـــاء لفئة كبـــار المســـتهلكين ، مما 
سيســـهم فـــي إدارتهـــا بشـــكل أمثـــل ، وستســـهم هـــذه الخطوة 
أيضـــا في خفـــض حجم الدعم الحكومـــي المقدم لقطـــاع الكهرباء. 

وتطبـــق هـــذه التعرفـــة علـــى فئـــة كبـــار المســـتهلكين ممـــن يزيـــد 
اســـتهالكهم عـــن 100 ميجـــاواط ســـاعة في الســـنة بـــدال عن 150 
ميجاواط ســـاعة في الســـنة بـــدًءا من األول من ينايـــر 2021م  وفقا 
لالئحـــة التعرفـــة المنعكســـة عـــن التكلفـــة رقـــم )5/2020( التي تم 

إصدارهـــا في عـــام 2020م. 

وبهـــدف مواءمـــة احتياجات فئة كبار المســـتهلكين تم اســـتحداث 
عـــدد مـــن الخيـــارات للتعرفـــة المنعكســـة عـــن التكلفـــة ، ليصبـــح 

عددهـــا ثالث خيـــارات.

يوضـــح الشـــكل التالي العناصـــر المكونة للتعرفة المنعكســـة عن 
التكلفة والمعتمـــدة لعام 2022م: 

الخيار األول – هيكل التعرفة المنعكسة:

التعرفة المنعكسة 
عن التكلفة 

= تكلفة التزويد بالجملة + تكلفة نقل الكهرباء + تكلفة توزيع الكهرباء + تكلفة تزويد الكهرباء

CRTt    هي التعرفة المنعكسة عن التكلفة

BSTt    هي تكلفة الطاقة وفقًا للرسوم في تعرفة التزويد بالجملة للكهرباء

Tt          هي الرسوم المتعلقة بتكلفة استخدام شبكة نقل الكهرباء

Dt          هي الرسوم المتعلقة بتكلفة استخدام شبكة توزيع الكهرباء

St          هي الرسوم المتعلقة بالتكلفة اإلدارية للتزويد

التعرفـــة المنعكســـة عـــن التكلفـــة 
تحســـب وفقـــا للمعادلـــة التاليـــة:

CRTt = BSTt + Tt + Dt + St

عنصر التعرفة المنعكسة
 عن التكلفة

إحتساب الرسومنوعية الرسوم الرسوم

تعرفة التزويد بالجملة
)BSTt(

 أنظر للصفحات )100( و )101(
 و)102(

يطبق على كل ميجاواط/ساعة  استهالكطاقة

الرسوم المتعلقة بتكلفة
 نقل الكهرباء

)Tt(

رسوم سنوية ُتطّبق على مساهمة طلب16,630ريال/ ميجاواط
المشترك في متوسط ذروة الطلب على 

النظام

الرسوم المتعلقة بتكلفة
 توزيع الكهرباء

)Dt(

شبكة 33 كيلو فولت	 
4 بيسة/كيلواط ساعة	 
شبكة 11 كيلو فولت	 
 5 بيسة/كيلواط ساعة	 
شبكة 0.415 كيلو فولت	 
11 بيسة/ كيلواط ساعة	 

تطبق على كل ميجاواط/ساعة  استهالك طاقة
وفق مستوى جهد شبكة التوزيع 

الموصولة بالمشتركين

الرسوم المتعلقة بتكلفة تزويد 
الكهرباء

)St(

رسوم إدارية سنوية يتم تطبيقها على رسوم ثابته50 ريال/مشترك
حساب كل مشترك

المصدر: التعرفات المعتمدة من 
الهيئة

1 ال تطبق على المشتركين 
الموصولين بشبكة النقل 

مالحظة: ال تنطبق الرسوم المتعلقة بتكلفة 
استخدام شبكة توزيع الكهرباء على المشتركين 

المرتبطين بشبكة نقل الكهرباء.

وتقـــوم الهيئة بمراجعـــة التعرفات واعتمادها في كل ســـنة أخذا في االعتبار 
التكاليـــف األساســـية المترتبة عن اإلنتاج وتكاليف النقـــل والتوزيع والتزويد.
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كيلـــو   132( العالـــي  الجهـــد 
فولـــت   كيلـــو  و220  فولـــت 

فولـــت( كيلـــو  و400 

17 بيسة / كيلواط ساعة

30 بيسة / كيلواط ساعة

22 بيسة / كيلواط ساعة

35 بيسة / كيلواط ساعة

25 بيسة / كيلواط ساعة

38 بيسة / كيلواط ساعة

جهـــد 33 كيلـــو فولت و 
11 كيلـــو فولت

كيلـــو    0.415 جهـــد 
)LT( فولـــت 

التعرفة 
الشتوية

التعرفة 
الصيفية 

تطبق التعرفة الصيفية خالل الفترة من 1 مايو إلى 30 سبتمبر 
تطبق التعرفة الشتوية خالل الفترة من 1 أكتوبر إلى 30 إبريل 

كيلـــو   132( العالـــي  الجهـــد 
فولـــت   كيلـــو  و220  فولـــت 

فولـــت( كيلـــو  و400 

33 بيسة/ كيلواط ساعة26 بيسة/ كيلواط ساعة21 بيسة/كيلواط ساعة 

جهـــد 33 كيلـــو فولت و 
11 كيلـــو فولت

كيلـــو    0.415 جهـــد 
)LT( فولـــت 

تعرفة 
ثــابـتــة

الخيار الثاني – تعرفة موسمية ثابتة وفقا لمستوى األحمال:

الخيار الثالث – تعرفة ثابتة وفقا لمستوى األحمال*: 

*تم استحداث الخيار الثالث من التعرفة المنعكسة عن التكلفة تنفيذا لتوجهيات مجلس الوزراء 
المتعلقة بخطة التحفيز االقتصادي لدعم جهود التعافي االقتصادي وتعزيز أداء االقتصاد الوطني
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1212

1212 15121512 1515 2222 4039

121512 1515 151528 1950

يناير- مارسيناير- مارس إبريلإبريل مايو - يوليومايو - يوليو أكتوبرأكتوبر أغسطس- سبتمبرأغسطس- سبتمبر نوفمبر - ديسمبرنوفمبر - ديسمبر

تعرفة التزويد بالجملة
تعرفة التزويد بالجملة للكهرباء

إن أكبــر المهــام المنوطــة بالشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه يكمــن فــي 
تزويــد الكهربــاء علــى مســتوى الجملــة للمرخــص لهــم بالتزويــد فــي الشــبكة الرئيســة 
المرتبطــة )مســقط ، ومجــان ، ومــزون( وشــركة ظفــار للطاقــة. بجملــة الشــكل ادنــاه 

تعرفــة تزويــد الكهربــاء بالجملــة التــي اعتمدتهــا الهيئــة لعــام 2022م:

دون الذروة  

أيام األسبوع

الذروة الليلية

عطلة نهاية األسبوع

التقرير السنوي 

المصدر: نشرة تعرفة تزويد الكهرباء بالجملة 
الصادرة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة 

والمياه للشبكة الرئيسة المرتبطة لعام 2022م

األياماألوقاتالفترة

كل األياممن الساعة 2:00 إلى الساعة 12:59 ومن الساعة 16:00 إلى الساعة 21:59دون الذروة
كل األياممن الساعة 22:00 إلى الساعة 2:59 في اليوم التاليالذروة الليلية 

األحد إلى الخميسمن الساعة 13:00 إلى الساعة 15:59الذروة -  أيام األسبوع

الجمعة والسبتمن الساعة 13:00 إلى الساعة 15:59الذروة -  عطلة نهاية األسبوع
تعرفـــة التزويد بالجملـــة لعام 2022م بالريال العماني لكل ميجاواط/ســـاعة 

- الشـــبكة الرئيسة المرتبطة:
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121925141712
12

12

1219271415 دون الذروة 
صباحا

دون الذروة 
بعد الظهر

عطلة نهاية 
األسبوع

عطلة 
نهاية 

األسبوع

أيام األسبوع

أيام 
األسبوع

12

1926141712

2444141712

122431151712
1247 31172012

نوفمبر - ديسمبرأكتوبريوليو- أغسطس مايو - يونيوإبريليناير- مارس

الذروة

الذروة الليلية
األياماألوقاتالفترة

من الساعة 00:00 إلى الساعة الذروة الليلية - أيام األسبوع 
02:59 ومن الساعة 20:00 إلى 

الساعة 23:59

االحد إلى الخميس

من الساعة 00:00 إلى الساعة الذروة الليلية - عطلة نهاية األسبوع  
02:59 ومن الساعة 20:00 إلى 

الساعة 23:59

الجمعة والسبت

من الساعة 3:00 إلى الساعة دون الذروة صباحًا
09:59

كل األيام

من الساعة 10:00 إلى الساعة الذروة - أيام األسبوع
15:59

األحد إلى الخميس

من الساعة 10:00 إلى الساعة الذروة - عطلة نهاية األسبوع
15:59

الجمعة والسبت

من الساعة 16:00 إلى الساعة دون الذروة بعد الظهر
19:59

كل األيام

تعرفة التزويد بالجملة لعام 2022م  بالريال العماني لكل ميجاواط/
ساعة - شبكة ظفار للطاقة

المصدر: نشرة تعرفة تزويد الكهرباء بالجملة 
الصادرة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة 

والمياه للشبكة الرئيسية المرتبطة لعام 2022م 
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تعرفة التزويد بالجملة لعام 2022م بالريال العماني لكل ميجاواط/ساعة – مسندم:

5.0608.929

20.930
14.960

5.110

18.06718.06718.067 18.067 18.067

رسوم السعة
)بيسة/كيلواط ساعة( 

الرسوم المتغيرة 
)بيسة/كيلواط ساعة(

أكتوبر - ديسمبر أغسطس - سبتمبر مايو - يوليوإبريليناير- مارس

كمـــا تقـــوم الهيئـــة باعتماد تعرفـــة تزويـــد المياه بالجملـــة التـــي تفرضها الشـــركة العمانية 
لشـــراء الطاقـــة و المياه لتزويد الميـــاه بالجملة. ويوضح الجدول اآلتي تعرفـــة تزويد المياه 

بالجملة المعتمـــدة لعام 2022م:  

 تعرفة تزويد المياه بالجملة: 

1.تعرفة تزويد المياه بالجملة للهيئة العامة للمياه:

                                                       التعرفة  ريال عماني لكل يوم لكل متر مكعب/يوم

0.187 التعرفة الثابتة للتزويد بسعة تحلية المياه 

الذروة – عطلة نهاية الذروة – أيام األسبوع الذروة الليلية دون الذروة الشهر 
األسبوع 

0.0800.0800.0800.080يناير – مارس

0.0940.0940.0940.094إبريل 

0.1110.1990.2420.195مايو – يوليو 

0.0940.1230.1490.123أغسطس – سبتمبر 

0.0940.0940.0940.094أكتوبر 

0.0800.0800.0800.080نوفمبر – ديسمبر 

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

2022م

دون الذروة

الذروة – عطلة 
نهاية األسبوع 

الذروة 
الليلية 

الذروة- أيام 
األسبوع

كل األيام ، من الساعة 3:00 إلى الساعة 12:59 
ومن الساعة 16:00 إلى الساعة 21:59 

كل األيام ، من الساعة 22:00 
إلى الساعة 2:59 )اليوم التالي(

األحد إلى الخميس ، من الساعة 
13:00 إلى الساعة 15:59

الجمعة والسبت ، من الساعة 
12:00 إلى الساعة 15:59 
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0.080 0.092 0.085 0.130 0.102 0.080
0.080

0.0800.1020.1390.0850.0830.080

0.0800.1020.1350.0850.0920.080

دون الذروة 
بعد الظهر

دون الذروة 
صباحا

عطلة نهاية 
األسبوع

عطلة نهاية 
األسبوع

أيام األسبوع

أيام 
األسبوع

0.1250.2200.0850.0920.080

0.080 0.092 0.090 0.158 0.125 0.080
0.158 0.0800.2340.0990.1070.080

نوفمبر - ديسمبرسبتمبر – أكتوبر يوليو- أغسطس مايو - يونيوإبريليناير – مارس

2.تعرفة تزويد المياه بالجملة لنظام كهرباء ظفار:

الذروة - خالل اليوم

الذروة الليلية
اليوم الوقت الفترة 

من الساعة 20:00 إلى 2:59 )اليوم الذروة الليلية – أيام األسبوع 
التالي( 

من األحد إلى الخميس 

من الساعة 20:00 إلى 2:59 )اليوم الذروة الليلة – عطلة نهاية األسبوع 
التالي( 

الجمعة والسبت 

كل األيام من الساعة 3:00 إلى 9:59دون الذروة – صباحا 

من األحد إلى الخميس من الساعة 10:00 إلى 15:59الذروة – أيام األسبوع 

الجمعة والسبت من الساعة 10:00 إلى 15:59الذروة – عطلة نهاية األسبوع 

كل األيام من الساعة 16:00 إلى 19:59دون الذروة – بعد الظهر 

                                                       التعرفة  ريال عماني لكل يوم لكل متر مكعب/يوم

0.187 التعرفة الثابتة للتزويد بسعة تحلية المياه 

المصدر: نشرة تعرفة تزويد المياه بالجملة الصادرة عن الشركة 
العمانية لشراء الطاقة والمياه لعام 2022م  
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رسوم استخدام شبكة نقل الكهرباء لعام 2022م: 

تعرفة استخدام شبكة النقل Tt ( : 16,630(, ريال عماني/ ميجاواط

متوسط الطلب األقصى لنظام النقل = المرة )1( + المرة )2( + المرة )3(

3                                                                         

رســـوم اســـتخدام شـــبكة نقل الكهرباء تمثل رســـوم الطلب بناًء 
على مســـاهمة المشتركين في متوســـط ذروة الطلب على نظام 
شـــبكة النقل والمعروف أيًضا باســـم الطلب األقصى على نظام 
النقـــل )»MTSD«(، ويتـــم حســـابه كمتوســـط ثـــالث مـــرات يكـــون 
خاللهـــا الطلـــب علـــى النظـــام في أعلـــى مســـتوياته )ثـــالث مرات 

لــــمدة 21 يوًمـــا على األقـــل كاًل على حدة(.

رسوم استخدام شبكة التوزيع لعام 2022م: 

رســـوم اســـتخدام شـــبكة التوزيـــع هـــي رســـوم طاقـــة ُتطبـــق على كل مشـــترك 
موصـــول بشـــبكة التوزيـــع. يتـــم فرض الرســـوم بنـــاًء علـــى كل مســـتوى متصل 

بالشـــبكة؛ تتكـــون مســـتويات شـــبكة عمـــان ممـــا يلي:

مستوى الشبكة األول بجهد 33 كيلو فولت	 

مستوى الشبكة الثاني بجهد 11 كيلو فولت	 

مستوى الشبكة الثالث بجهد 0.415 كيلو فولت	 

رسوم التوزيع المطبقة لعام 2022م هي كما يلي

ُتطّبـــق التعرفـــة المتعلقة باســـتخدام شـــبكة نقـــل الكهرباء على 
متوســـط اســـتهالك المشـــتركين على مدى ثالث ساعات لمرات 

الطلـــب األقصى على شـــبكة النقل.

مستخدم الشبكة
المستوى األول

جهد 33 كيلو فولت

مستخدم الشبكة
المستوى الثاني

جهد 11 كيلو فولت

مستخدم الشبكة
المستوى الثالث

جهد 0.415 كيلو فولت

4 بيسة/كيلواط ساعة

5 بيسة/كيلواط ساعة

11بيسة/كيلواط ساعة
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الدعم المالي للكهرباء

تنـــص المـــادة )18( مـــن قانـــون القطـــاع علـــى آلية تقـــوم بموجبها 
وزارة الماليـــة بتقديـــم الدعـــم المالـــي للكهرباء والذي تقـــوم الهيئة 
باحتســـابه وُيدفع إلى المرخص لهم بالتزويد على أســـاس سنوي. 
تقـــوم الهيئة بإجراء ثالث حســـابات منفصلة للدعـــم المالي: الدعم 
للشـــبكة الرئيســـة المرتبطة والمطلوب من قبل شركات مسقط 
ومجـــان ومـــزون ، والدعـــم المطلـــوب لشـــركة كهربـــاء المناطـــق 

الريفيـــة ، والدعم المطلوب لشـــركة ظفـــار للطاقة.

ُيعـــّرف الدعـــم علـــى أنـــه الفـــرق بيـــن التكلفـــة االقتصاديـــة  للتزويد 
)شـــامال التكلفة المالية( والتعرفة المعتمـــدة و العائدات األخرى.

 الدعم المالي الفعلي للشبكة الرئيسة المرتبطة في عام 2021 حسب الشركات    
   

الدعم المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة في 2021م 

فـــي عـــام 2021م بلغـــت قيمـــة الدعـــم الفعلـــي للشـــبكة الرئيســـة 
المبلـــغ  ، ويعكـــس هـــذا  ريـــال عمانـــي  المرتبطـــة 445.3 مليـــون 
التكاليـــف االقتصادية التـــي بلغت نحو 1,058.9 مليـــون ريال عماني 
والعائـــدات المحصلـــة من المشـــتركين التـــي بلغـــت 613.6 مليون 
ريال عماني. ويوضح الشـــكل التالي الدعم المالي الفعلي للشـــبكة 

الرئيســـة المرتبطـــة فـــي عام 2021م حســـب الشـــركات

الشبكة الرئيسة المرتبطةمسقط مزون مجان

368.11,058.9 392.6 298.2

247.4613.6 173.3 192.9

120.7445.3 219.3 105.3
33%

42%
56% 35%

27%100% 49% 24%

 الدعم الماليالعائدات المحصلة

 التكلفة اإلقتصادية

قسم الشركة من الدعم المالي  نسبة الدعم المالي من التكلفة اإلقتصادية

 *مليون ريال عماني

 الدعم المالي الفعلي للشبكة الرئيسة المرتبطة في عام 2021 حسب الشركات 

      

الشبكة الرئيسة المرتبطةمسقط مزون مجان

32.033.6 41.2 28.6

21.519.5 18.2 18.5

10.514.1 23.0 10.1
33%42% 56% 35%

 الدعم الماليالعائدات المحصلة

بيسة /ك.و.س. تم التزويد بها التكلفة اإلقتصادية

 نسبة الدعم المالي من التكلفة اإلقتصادية

*ك.و.س

 المصدر:جدول الشروط االمتعلقة بالقيود على الرسوم المدققة لعام 2021 وحسابات الهيئة 

شـــّكل الدعـــم للشـــبكة الرئيســـة المرتبطـــة لعـــام 2021م نســـبة 
%42 مـــن إجمالـــي التكلفـــة االقتصاديـــة للتزويـــد )1,058.9(، وتـــم 
اســـترداد النســـبة المتبقية من التكاليف %58 عـــن طريق العائدات 

المشـــتركين.  المحصلـــة من 

شـــكّلت كل من شـــركات مســـقط ومجـــان ومزون ما نســـبته27% 
، و %24 ، و%49 علـــى التوالـــي مـــن إجمالـــي الدعـــم المالي للشـــبكة 
الرئيســـة المرتبطـــة لعام 2021م. حيـــث بلغت قيمـــة الدعم المالي 
لشـــركة كهربـــاء مســـقط نحـــو 120.7 مليـــون ريـــال عمانـــي والـــذي 
يشـــكل نســـبة %33من إجمالي التكلفة االقتصادية ، وبلغت قيمة 

الدعـــم المالـــي لشـــركة مجـــان 105.3 مليـــون ريـــال عمانـــي والـــذي 
يشـــكل نســـبة %35 مـــن إجمالـــي التكلفـــة االقتصاديـــة ، فـــي حين 
بلغـــت قيمة الدعم لشـــركة كهرباء مـــزون نحـــو 219.3 مليون ريال 
عماني والذي يشـــكل نســـبة %56 من إجمالي التكلفة االقتصادية. 

تعكـــس  لـــكل شـــركة  الدعـــم  أن متطلبـــات  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
االختالفـــات فـــي تركيبـــة المشـــتركين وخصائـــص شـــبكات التوزيع 

بها.  الخاصـــة 

للمزيـــد من التفاصيل عن الدعم المالي الفعلي للشـــبكة الرئيســـة 
المرتبطـــة لعام 2021م يرجى االطـــالع على الملحق د.
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الشركة العمانية 
لشراء الطاقة 

)أقصى عائد 
 )Kt مسموح من غير

الشركة العمانية 
لنقل الكهرباء 

)أقصى عائد 
 )Kt مسموح من غير

شركة كهرباء 
مجان )أقصى عائد 

 )Kt مسموح من غير

شركة مسقط 
لتوزيع الكهرباء 

)أقصى عائد 
 )Kt مسموح من غير

التكلفة 
االقتصادية 

األساسية

العائد المحصل 
من المشتركين

الدعم الفعلي 
المطلوب

الوحدات الموزعة 
الخاضعة للتنظيم 
)جيجا واط/ساعة(

شركة كهرباء 
مزون )أقصى عائد 

 )Kt مسموح من غير

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 177.6
 198.3

 222.5
 249.6

 295.4
 312.0

 498.5
 504.5

 522.8
 551.4

 566.5
 596.7

  620.3  

 38.5
 41.4

 44.0
 46.9

 65.2
 68.6

 73.9
 74.1

 73.2
 73.4

 99.9
 101.4

104.2

 32.3
 34.9

 38.8
 55.8
 59.2
 62.6
 64.7
 67.8
 67.9

 78.0
 82.1

 84.5
87.2

 26.0
 28.0

 30.8
 40.8
 42.1

 44.4
 53.1

 50.6
 53.5

 67.0
 70.9
 70.9
73.9

 37.5
 41.2

 45.2
 63.3

 65.8
 68.5
 82.8

 83.8
 87.9

 112.5
 112.9

 119.2
125.9

 12,714
 14,122
 16,374

 18,502
 20,021

 22,098
 25,513
 26,843
 28,582
 29,624
 29,619

 29,230
31,471

 201.5
 227.1

 259.9
 286.4

 311.2
 345.9

 399.0
 415.5

 474.5
 488.6

 501.0
 496.9

613.6

 311.9
 343.8

 381.3
 456.4

 527.7
 556.1

 773.0
 780.8

 805.3
 882.3

 932.3
 972.7

1011.5

 110.4
 116.7

 121.5
 170.0

 216.5
 210.2

 374.0
 365.3
 330.8

 393.7
 431.3

 475.8
397.9

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

الحركة األساسية في الدعم المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة: من 2009 إلى 2021م

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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التكلفة 
االقتصادية لكل 
كيلو واط/ساعة 

يتم تزويده

التكلفة 
االقتصادية لكل 
كيلو واط/ساعة 

يتم تزويده

الدعم الفعلي لكل 
كيلو واط/ساعة 

يتم تزويده

فعلي )أسعار 2021(

القيمة األسمية

العائد 
المحصل من 

المشتركين 
لكل كيلو 

واط/ساعة 
يتم تزويده

الدعم الفعلي 
لكل كيلو 

واط/ساعة 
يتم تزويده

الحركة األساسية في الدعم المالي للشبكة الرئيسة المرتبطة: من 2009 إلى 2021م

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 24.5
 24.3
 23.3
 24.7
 26.4
 25.2

 30.3
 29.1

 28.2
 29.8
 31.5
 33.3
32.1

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 8.7
 8.3
 7.4
 9.2

 10.8
 9.5

 14.7
 13.6
 11.6
 13.3
 14.6
 16.3
12.6

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 15.9
 16.1
 15.9
 15.5
 15.5
 15.7
 15.6
 15.5
 16.6
 16.5
 16.9
 17.0

19.5

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 29.1
 28.6
 26.4
 26.8
 27.9
 26.4
 31.3
 30.1

 28.6
 30.1
 31.2
 33.0
32.1

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 10.3
 9.7
 8.4

 10.0
 11.4
 10.0
 15.2
 14.1
 11.8
 13.4
 14.5
 16.1
12.6

المصدر: حسابات الهيئة

الرئيســـة  للشـــبكة  المالـــي  للدعـــم  الحقيقـــي  الهيئـــة  قيـــاس 
القيـــاس  يفتـــرض  2021م.  إلـــى  م   2009 عـــام  مـــن  المرتبطـــة 
كانـــت  والكفـــاءة  والتكاليـــف  العائـــدات  بـــأن  األساســـي 
بهـــدف  2021م   و   2009 عامـــي  بيـــن  صحيـــح  بشـــكل  متوقعـــة 

الصحيـــح.   معامـــالت  صفـــر  تحقيـــق 

 2021 عـــام  فـــي  المرتبطـــة  الرئيســـة  للشـــبكة  الدعـــم  يعكـــس 
لشـــراء  العمانيـــة  للشـــركة  بـــه  المســـموح  عائـــد  أقصـــى 
 ، الكهربـــاء  لنقـــل  العمانيـــة  وللشـــركة   ، والميـــاه   الطاقـــة 

ومـــزون.   ومجـــان  مســـقط  وشـــركات 

فـــي  المرتبطـــة  الرئيســـة  لــــلشبكة  األساســـي  الدعـــم  ارتفـــع   
عـــن   6.4% بنســـبة  عمانـــي(  ريـــال  مليـــون   397.9( 2021م  عـــام 
المقابـــل  وفـــي  الغـــاز(،  أســـعار  ارتفـــاع  )بعـــد  2015م  عـــام 
الفتـــرة.   نفـــس  فـــي   23.4% بنســـبة  التزويـــد  معـــدالت  ارتفعـــت 
فقـــد  الحقيقيـــة(  )بالقيمـــة  األساســـي  للدعـــم  وبالنســـبة 
فـــي  ســـاعة  بيســـة/كيلواط   15.2 مـــن   16.6% بمقـــدار  انخفـــض 
2021م.   عـــام  فـــي  بيســـة/كيلواط ســـاعة   12.6 إلـــى   ، 2015م  عـــام 

 6.4% 
ارتفع الدعم األساسي 
لـلشبكة الرئيسة المرتبطة

التقرير السنوي 

114

التقرير السنوي 

115



الفعلـــي  الدعـــم  قيمـــة  بلغـــت  2021م   عـــام  فـــي 
مليـــون  المدمجـــة45.7  للخدمـــات  ظفـــار  لشـــركة 
إجمالـــي  المبلـــغ  هـــذا  ويعكـــس   ، عمانـــي  ريـــال 
 106.3 نحـــو  بلغـــت  التـــي  االقتصاديـــة  التكاليـــف 
مـــن  المحصلـــة  والعائـــدات  عمانـــي  ريـــال  مليـــون 
 ، عمانـــي  ريـــال  مليـــون   60.6 بمبلـــغ  المشـــتركين 
حيـــث شـــّكل الدعـــم المالـــي لشـــركة ظفـــار للخدمـــات 
التكلفـــة  إجمالـــي  مـــن   43% لعـــام2021م   المدمجـــة 
وتـــم  ر.ع(،  مليـــون   106.3( للتزويـــد  االقتصاديـــة 
 57% التكاليـــف  مـــن  المتبقيـــة  النســـبة  اســـترداد 
المشـــتركين.   مـــن  المحصلـــة  العائـــدات  طريـــق  عـــن 

الفعلـــي  المالـــي  الدعـــم  التالـــي  الشـــكل  ويوضـــح 
ظفـــار:   كهربـــاء  لنظـــام  2021م   لعـــام 

التكلفة االقتصادية

التكلفة االقتصادية

*مليون ريال عماني

 مقارنة الدعم المالي الفعلي لعام 2021 

106.3 36.0
60.6

 15.5

 43%
 نسبة الدعم المالي من

 التكلفة االقتصادية

الدعم المالي لشركة ظفار للخدمات المدمجة

العائدات المحصلة   نسبة الدعم المالي من التكلفة اإلقتصادية الدعم المالي
 التكلفة اإلقتصادية

106.3

36.0

119.6

35.6

106.3

36.0

119.6

35.6

60.6

20.5

79.6

23.7

45.7

15.5

40.0

11.9

43%

43%

33%

33%

مليــــــون ريال عماني

 بيسة/كيلوواط.ساعة

مليــــــون ريال عماني

 بيسة/كيلوواط.ساعة

2020

2020

2021

2021
 الدعم المالي

 20.5

 الدعم المالي

العائدات المحصلةالعائدات المحصلة

45.7

2021

بيسة/كيلو واط ساعة

 بيسة/كيلوواط.ساعة
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العائدات المحصلة
 الدعم المالي

التكلفة االقتصادية
التكلفة االقتصادية

 مقارنة الدعم المالي الفعلي لعام 2021 

-

130.0123.6
27.997.0

 79%
 نسبة الدعم المالي من

 التكلفة االقتصادية

مقارنة الدعم المالي الفعلي لعامي 2020 و 2021 لشركة كهرباء المناطق الريفية   
  

118.7

116.0

118.7

116.0

22.2

21.7

96.5

94.3

81%

81%

130.0130.0
27.9 102.1

79%

123.6123.6
26.5 97.0

79%

مليــــــون ريال عمانيمليــــــون ريال عماني

 بيسة/كيلوواط.ساعة

2020

2020

2021

2021
العائدات المحصلة

26.5  الدعم المالي
102.1

 مليون ريال عماني

بيسة/كيلو واط ساعة

2021

الفعلـــي  الدعـــم  قيمـــة  بلغـــت  2021م  عـــام  فـــي 
 102.1 الريفيـــة  المناطـــق  كهربـــاء  لشـــركة 
المبلـــغ  هـــذا  ويعكـــس   ، عمانـــي  ريـــال  مليـــون 
بلغـــت  التـــي  االقتصاديـــة  التكاليـــف  إجمالـــي 
نحـــو 130.3 مليـــون ريـــال عمانـــي  )123.6 بيســـة/

مـــن  المحصلـــة  والعائـــدات  ســـاعة(   كيلـــواط 
ريـــال  مليـــون   27.9 بلغـــت   والتـــي  المشـــتركين 

ســـاعة(.  )26.5/كيلـــواط  عمانـــي 

المالـــي  الدعـــم  التالـــي  الشـــكل  ويقـــارن 
لشـــركة  2021م  و  2020م  لعامـــي  الفعلـــي 

الريفيـــة:  المناطـــق  كهربـــاء 

 بيسة/كيلوواط.ساعة

العائدات المحصلة   نسبة الدعم المالي من التكلفة اإلقتصادية الدعم المالي
 التكلفة اإلقتصادية
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مقارنة الدعم المالي لعام 2021م  حسب الشركات 

الدعم المالي 2021 بيسة/ك.و.س

شركة ظفار مزونمجان مسقط
للخدمات 
المدمجة

شركة 
كهرباء 

المناطق 
الريفية

الدعم المالي لكل 
ك.و.س / حساب

10.510.123.015.597.0

الدعم المالي 
مليون ريال عماني

120.7105.3219.345.7102.1

ج.و.س/الف 
حساب 

11,50610,4299,5362,9521,052

الدعم المالي 2021 ريال / حساب

شركة ظفار مزونمجان مسقط
للخدمات 
المدمجة

شركة 
كهرباء 

المناطق 
الريفية

الدعم المالي لكل 
ك.و.س / حساب

2833944483532465

الدعم المالي 
مليون ريال عماني

120.7105.3219.345.7102.1

ج.و.س/الف 
حساب 

42726849012941

الفصل السادس 
التنظيم 

ُتشـــّكل شـــركة مســـقط لتوزيـــع الكهرباء نســـبة %20.3 من 
إجمالـــي الدعـــم المقـــدم لشـــركات الكهربـــاء في عـــام 2021م 
)593.1 مليـــون ريـــال عمانـــي( ، بينمـــا تشـــكل شـــركات مجان 
ومـــزون وظفار للخدمات المدمجة والمناطق الريفية نســـب 
%17.8 و %37 و %7.7 و %17.2 علـــى التوالـــي مـــن إجمالي الدعم 

المالي. 

الجديـــر بالذكـــر أن الدعـــم المالـــي المقـــدم لشـــركة كهربـــاء 
المناطـــق الريفيـــة ) الدعـــم المالي لكل كيلواط/ســـاعة ولكل 
حســـاب( يمثل الحصـــة األكبر مـــن الدعم المقدم للشـــركات  
شـــركة  شـــبكات  توســـعات  تمويـــل  ذلـــك  مـــن  )ويســـتثنى 
كهربـــاء المناطـــق الريفيـــة المقـــدم وفقـــًا للمـــادة “87” مـــن 
قانـــون القطـــاع(. ويؤكـــد ذلـــك  الدعـــم المالـــى الكبيـــر الـــذي 

ُيقـــدم للمشـــتركين فـــي المناطـــق الريفيـــة. 

الزيـــادات  الشـــركات  لجميـــع  الدعـــم  متطلبـــات  تعكـــس 
اإلســـمية فـــي التكاليـــف االقتصاديـــة والتعرفـــات المعتمدة 
التـــي لـــم يتم تصنيفها إلـــى التضخم وبالتالي فـــإن االنخفاض 

فـــي القيمـــة الحقيقيـــة يعتبـــر على أســـاس ســـنوي.

يوضـــح الجـــدوالن مقارنـــة للدعـــم الفعلي المقدم لشـــركات 
، وشـــركة كهربـــاء  ، ومـــزون  ، ومجـــان  الكهربـــاء: مســـقط 
المناطـــق الريفيـــة ،  وشـــركة ظفـــار للخدمـــات المدمجة في 

عـــام 2021م . 
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الجوانب القانونية والتنظيمية
المرتبطـــة  وقراراتهـــا  أعمالهـــا  جميـــع  التـــزام  الهيئـــة  تضمـــن 
قانـــون  بمتطلبـــات  التنظيميـــة  والشـــؤون  القانونيـــة  بالشـــؤون 
تنظيـــم وتخصيـــص قطاع الكهربـــاء والمياه المرتبطـــة به، الصادر 
كمـــا  القطـــاع(،  )قانـــون   78/2004 رقـــم  الســـلطاني  بالمرســـوم 
تمثـــل الهيئـــة، ممثلة بدائرة الشـــؤون القانونيـــة والتنظيمية، أمام 
المحاكـــم العمانيـــة في جميع الدعاوى القضائيـــة التي تكون الهيئة 
طرفـــًا فيهـــا بمختلف درجاتهـــا االبتدائيـــة واالســـتئناف والمحكمة 

 . لعليا ا

الشؤون التنظيمية

إلــــيها  المقدمــــة  الطلبـــات  مراجعـــة  مســـؤولية  الهيئـــة  تتولـــى 
كطلبـــات التراخيـــص واإلعفاءات وطلبـــات الموافقة على التغييــــر 
فــــي ســـيطرة المرخـــص لهـــم والموافقـــة علـــى إنشـــاء ضمانـــات 
علـــى أصـــول المرخص لهم وفقا ألحـــكام المــــادة )106( من قانون 
القطـــاع. كما انها تقوم بمراقبة امتثال حاملــــي الرخــــص وحاملــــي 
اإلعفــــاءات بأحكام قانون القطـــاع والقرارات الصادرة من الهيئــــة 
وشروط الرخص أو اإلعفاءات، ومســــؤولية حفــــظ وإدارة السـجل 

العمومـي.

1. قامـــت الهيئة بمناقشـــة مســـودة قانون الميـــاه والصرف 
واجـــراء  الـــوزراء  لمجلـــس  القانونيـــة  اللجنـــة  مـــع  الصحـــي 
التعديـــالت والمقترحـــات وتم رفعه لمجلس الـــوزراء العتماد 

واســـتكمال اجـــراءات صـــدور القانون. 

قانون تنظيم المياه والصرف الصحي  

والمعـــدة  الســـارية  الرخـــص  وتعديـــل  مراجعـــة  2.تمـــت 
مســـبقًا مـــن قبل االستشـــاريين لمشـــروع إعـــادة الهيكلة 
بمـــا يتماشـــى مع قانـــون المياه وســـيتم إصـــدار التراخيص 

للشـــركات المشـــغلة فـــور صـــدور القانون

الشؤون القانونية

القضائيـــة  الدعـــاوى  1.معالجـــة 
الشـــؤون  بموظفـــي  واالســـتعانة 
امـــام  القانونيـــة والتنظيميـــة للمثـــول 
المحاكم بمختلـــف درجاتها دون تعيين 
القضايـــا  لتولـــي  خارجييـــن  محامييـــن 

بهـــا. الخاصـــة 

والوثائـــق  اللوائــــح  2.صياغــــة 
التنظيميـة التـي تصدرهـا الهيئـة ممثلة 
بدائرة الشـــؤون القانونية والتنظيمية، 
والتي تقـــوم بإعـــداد ومراجعة وصياغة 
يتقـــرر  التـــي  واالتفاقيـــات  العقـــود 
إبرامها بيـــن الهيئة والجهـــات األخرى.

دائـــرة  موظفـــي  بعـــض  3.يتمتـــع 
والتنظيميـــة  القانونيـــة  الشـــؤون 
بالضبطيـــة القضائيـــة، والتـــي تخولهم 
التفتيـــش  بأعمـــال  القيـــام  صالحيـــة 
والتحقيـــق عنـــد وقوع مخالفـــة ألحكام 

القطـــاع. قانـــون 

يقع على عاتقها األعمال الخاصة بـ:
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طلبات الترخيص
قامت الهيئة خالل عام 2021 بمنح رخصتين:

1(منحـــت الهيئة رخصة توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة )الطاقة 
الشمســـية( لمـــدة 25 ســـنة لشـــركة شـــمس الظاهـــرة لتوليـــد 
الكهربـــاء )ش.م.ع.م( كشـــركة مرخـــص لها للقيام بنشـــاط توليد 
الكهربـــاء من منشـــآتها اإلنتاجيـــة الواقعة في محافظـــة الظاهرة 
)واليـــة عبـــري( بســـعة إنتاجيـــة تبلـــغ 500 ميجـــاواط، والتي ســـيتم 
شـــراؤها من قبل الشـــركة العمانية لشـــراء الطاقة والمياه )ش. 
م .ع .م(، وتكـــون الرخصـــة نافذة اعتبارًا مـــن تاريخ 21 فبراير2021 م.

2(منحـــت الهيئـــة رخصة تحليـــة ذات طبيعة خاصة لمدة 25 ســـنة 
لشـــركة األصيلة للتحلية )ش.ع.م.م( كشركة مرخص لها للسماح 
لها بممارســـة نشـــاط تحلية المياه بواســـطة منشـــأة تحلية ذات 
طبيعـــة خاصـــة والواقعة في نيابة األشـــخرة )واليـــة جعالن بني بو 
علي( بســـعة إنتاجية تبلغ )80,000 م3 /يوم )والتي ســـيتم شراؤها 
مـــن قبـــل الشـــركة العمانية لشـــراء الطاقـــة والميـــاه ش.م.ع.م. 

وتكـــون الرخصة نافـــذة اعتبارًا من تاريـــخ 14 إبريل 2021م

تعديالت في الرخص وتجديد بعض اإلعفاءات
قامت الهيئة بعمل 3 تعديالت في الرخص واإلعفاء:

1.قامـــت الهيئـــة بنشـــر اإلعالن عـــن إجراء 
التعديـــل المقتـــرح علـــى جـــدول الشـــروط 
المتعلقـــة بالقيـــود على الرســـوم الخاصة 
الممنوحـــة  والتزويـــد  التوزيـــع  برخـــص 
لشـــركة مســـقط لتوزيـــع الكهربـــاء )ش 
م ع م( وشـــركة كهربـــاء مجـــان )ش م ع 
م( وشـــركة مـــزون ) ش م ع م( وشـــركة 
م(  ع  م  المدمجـــة )ش  للخدمـــات  ظفـــار 
رخصـــة شـــركة كهربـــاء المناطـــق الريفية 
ش.م.ع.م ويشـــار إليهـــم “بالمرخص لهم 
“. إن الهـــدف مـــن التعديـــل المقتـــرح هـــو 
تطبيـــق آليـــة جديـــدة للتحكم في األســـعار 
للمرخـــص لهـــم لمدة أربع ســـنوات ابتداء 

مـــن تاريـــخ 1 ينايـــر 2022 م.  

رقـــم  الجـــدول  بتعديـــل  الهيئـــة  2.قامـــت 
)2( مـــن الرخصـــة الممنوحـــة إلى الشـــركة 
والميـــاه  الطاقـــة  لشـــراء  العمانيـــة 
)ش.م.ع.م( للترخيـــص باســـتيراد وتصدير 
الكهربـــاء عبـــر ربـــط دولـــي بيـــن ســـلطنة 
لـــدول  الكهربائـــي  الربـــط  وهيئـــة  عمـــان 
خـــالل  مـــن  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
شـــبكة دولـــة االمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
بعـــد توقيع علـــى اتفاقية شـــروط الدخول 
االمـــارات  ودولـــة  عمـــان  ســـلطنة  بيـــن 
 12 تاريـــخ  مـــن  ابتـــداء  المتحـــدة  العربيـــة 

 .2021 يوليـــو 

3.وافقـــت الهيئـــة علـــى التعديـــل المقترح 
مـــن الشـــركة العمانية الهندية لألســـمدة 
 KWP  80 لتركيـــب   )OMIFCo( ش.م.ع.م 
الشـــركة  موقـــع  فـــي  شمســـي  نظـــام 
وإضافـــة مولديـــن فـــي الغازييـــن الحاليين 
وتوليـــد  ميجـــاوات   40.72 منهمـــا  ولـــكل 
مـــن    40KWP بقـــوة  شمســـية  طاقـــة 
الطاقة الشمســـية ويســـري هذا التعديل 

اعتبـــارًا مـــن 5 ينايـــر 2022

إبطال الرخص
قامت الهيئة بإبطال رخصة واحدة: 

1.تـــم إصدار قـــرار إلغاء رخصـــة توليـــد الكهرباء الممنوحة لشـــركة 
المتحـــدة للطاقـــة ش.ع.م.ع  بتاريـــخ 14 فبراير 2021 وذلك بســـبب 
انتهاء عقد شـــراء الطاقة وأصبح المشـــروع في مرحلة أن يتحول 
إلى شـــركة حكومية لتستمر في تشـــغيل وإدارة محطة منح وذلك 
لتلبيـــة حاجة الشـــركة العمانية لنقل الكهرباء فـــي تقديم الخدمات 

المساعدة

الموافقة على التصرف في 
األصول أو نقلها

قامت الهيئة بالموافقة على التصرف في 3 أصول  

1. اســـتلمت الهيئة مخاطبات من الشـــركة العمانية لنقل الكهرباء 
)المرخـــص لهـــا( تطلـــب فيهـــا موافقـــة الهيئـــة علـــى التصـــرف في 
األصول مثل المعدات واألجهـــزة الكهربائية غير الصالحة واألصول 
المتهالكـــة. وقامت الهيئة ممثلة بدائرة الشـــؤون القانونية والفنية 
بمراجعـــة الخطـــاب مـــع مرفقاتـــه بالتنســـيق مـــع الدوائـــر الفنيـــة 
واالقتصاديـــة ومـــن ثم إصدار خطـــاب الموافقـــة بناًء علـــى آرائهم. 

2.اســـتلمت الهيئـــة مخاطبـــات مـــن شـــركة كهرباء مجـــان )ش م ع 
م( تطلـــب فيهـــا موافقـــة الهيئـــة علـــى التصـــرف في األصـــول مثل 
الســـيارات القديمة وأجهزة الكترونية )آيبـــاد(. وقامت الهيئة ممثلة 
بدائرة الشـــؤون القانونية والفنية بمراجعـــة الطلبات مع المرفقات 
بالتنســـيق مع الدوائر الفنية واالقتصاديـــة وبعدها تم إصدار خطاب 

الموافقـــة بناء علـــى آرائهم. 

3.قامـــت الهيئـــة ممثلة بدائرة الشـــؤون القانونيـــة والفنية بمراجعة 
ومنـــح الموافقـــة على إنشـــاء ضمانـــات على أصول شـــركة األصيلة 

للتحليـــة )ش.م.ع.م( بنـــاء علـــى المادة )106( من قانـــون القطاع. 

اللوائح الصادرة
1. انتهـــت الهيئـــة ممثلـــة بدائـــرة الشـــؤون القانونيـــة والفنيـــة من 
صياغة الئحة المواصفة الكهربائية القياسية الخاصة بالتوصيالت 
الكهربائيـــة فـــي المنشـــأت بمواصفـــات كهربائية قياســـية عمانية 
ملزمـــة رقم 4. والتي تم نشـــرها فـــي الجريدة الرســـمية بالقرار رقم 

8/2021 ويعمـــل بهـــا من تاريخ 7 مـــارس 2021.  
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التمويل وتكاليف التنظيم

التوليد

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

312,470
359,341
427,491
386,040
413,696
496,377
597,386
652,233
671,634
620,401

8
8
8
8
8
9
10
10
10
11

التوليد 
والتحلية

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

241,359
334,117
417,316
366,045
375,822
416,560
423,643
362,751
361,652
338,934

5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

النقل 
والتحكم

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

410,674
595,477
848,124
553,799
539,405
910,757
673,560
549,076
577,065
1,062,501

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

أنشطة 
شركة 

كهرباء 
المناطق 

الريفية 

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

211,216
306,263
331,875
275,805
470,514
635,550
716,511
947,381
980,056
637,501

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

أنشطة 
الشركة 

العمانية 
لشراء 

الطاقة 
والمياه

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

179,733
283,776
356,897
296,600
410,417
782,063
771,177
785,815
876,328
971,430

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

الشركة 
العمانية 

لشراء 
الطاقة 

والمياه: 
المياه 

المرتبطة

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

28,353
56,705
84,286
70,046
73,289
98,995
97,617
99,470
89,421
121,429

الشركة 
العمانية 

لشراء 
الطاقة 

والمياه: 
الكهرباء

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

151,381
227,071
272,611
226,554
337,128
683,067
673,560
686,345
786,906
850,001

التوزيع 
والتزويد

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

777,914
1,127,975
908,704
855,872
1,382,226
1,593,824
1,571,640
1,921,472
1,993,496
850,001

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

التحلية
2017
2018
2019
2020
2021
2022

70,357
112,636
124,950
152,786
139,497
170,000

3
4
5
6
6
6

2013
2014-2020
2021
2022

0
2,000
4,000
4,000

 
1
1
2

التوليد 
)الطاقة 

المتجددة(

2013-2020
2021
2022

357,685
404,762

 
 1
1

00 نقل 
الغاز

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2,133,367
3,008,949
3,292,407
2,736,161
3,664,437
4,949,767
4,880,868
5,373,514
5,961,412
5,059,530

إجمالي 
الدخل 

من 
رسوم 

الرخص

20
21
21
24
24
26
28
26
30
31

)ريال عماني(رسوم الرخصعدد الرخص

التقرير السنوي 

126

التقرير السنوي 

127



الصحة و السالمة و البيئة 
فـــي إطـــار واجباتها وفًقا لقانـــون القطاع، واصلت الهيئـــة جهودها لزيادة 

الوعـــي بأهميـــة الصحة والســـالمة وذلك بعدة طرق مـــن بينها ما يلي : 

تابعـــت الهيئـــة خطـــة اســـتمرارية العمـــل لشـــركات توزيـــع الكهربـــاء و 
شـــركة كهربـــاء المناطـــق  الريفيـــة و الشـــركة العمانيـــة لنقـــل الكهرباء 
خـــالل جائحـــة كرونا )كوفيد19-( وما يتعلق بها مـــن  اجراءات و تعليمات. 

تقييم ثقافة وممارسات الصحة والسالمة للشركة العمانية 
لخدمات المياه والصرف الصحي وشركة ظفار للخدمات المدمجة.

الصحـــة  ثقافـــة  لتقييـــم   WSP اإلستشـــارية  الشـــركة  الهيئـــة  عينـــت 
الميـــاه  لخدمـــات  العمانيـــة  الشـــركة  وممارســـات  والســـالمة 
والصـــرف الصحـــي وشـــركة ظفـــار للخدمـــات المدمجـــة. بهـــدف تقييـــم 
التشـــغيلية  العمليـــات  أن  وضمـــان  والســـالمة  الصحـــة  ثقافـــة 
ومتبعـــة.  مناســـبة  الشـــركتين  فـــي  المتبعـــة  الحاليـــة  والممارســـات 
النتائـــج  قائمـــة  يتضمـــن  شـــركة  لـــكل  منفصـــل  تقريـــر  إصـــدار  تـــم 
المتابعـــة  دور  الهيئـــة  وتتولـــى  التحســـينات.  وفـــرص  والتوصيـــات 

التوصيـــات.  تنفيـــذ  لضمـــان 

إجراء تدقيق بيئي لشركة كهرباء مزون. 

الخاصـــة بتدقيـــق الصحـــة و الســـالمة  التوصيـــات  تنفيـــذ  متابعـــة 
لشـــركات توزيع الكهرباء والشـــركة لعمانية لنقل الكهرباء وشركة 

ظفـــار للخدمات المدمجة وشـــركة كهرباء المناطـــق الريفية.   

متابعـــة  تنفيذ  شـــركات توزيـــع الكهرباء للتوجيهـــات الصادرة عن 
الهيئة بشـــأن التوصيـــالت الكهربائية الخطيرة

الحوادث المميتة 
علـــى الرغـــم مـــن الجهـــود المســـتمرة لتحســـين الســـالمة فـــي قطـــاع الكهرباء، غيـــر أنه مع االســـف 
الشـــديد شـــهد قطـــاع الكهرباء وقطـــاع المياه والصـــرف الصحي عدًدا مـــن الحـــوادث المميتة، حيث 

ُأبلغـــت الهيئـــة عن حـــدوث خمســـة وفيات في عـــام 2021م

5 أكتوبر 
 2021

5 أكتوبر 
  2021

5 يوليو 
  2021

مسقط - بوشر الظاهرة - عبري مسقط - الحيل 

مقاول – شـــركة المناهل 
شـــركة  لـــدى  يعمـــل    -
مسقط لتوزيع الكهرباء 

الجمهور – شركة كهرباء 
مجان 

جلفـــار  شـــركة   – مقـــاول 
الشـــركة  لـــدى  يعمـــل    -
العمانيـــة لخدمات المياه 

الصحي  والصـــرف 

عامـــل  قـــام  شـــاهين،  إعصـــار  خـــالل 
الصيانة  بتســـلق عمـــود مائل لتركيب 
دعامـــة إضافية )حبل( دون اســـتخدام 
جهـــاز اختبـــار خلـــو خـــط الكهربـــاء من 
الحبـــل  ربـــط  أثنـــاء  الكهربائـــي.  التيـــار 
قـــام بلمس الجـــزء الموصل للكهرباء 
وتعـــرض لصدمـــة كهربائيـــة وســـقط 

العمود.  أعلـــى  من 

تعـــرض طفـــالن للصعـــق بالكهربـــاء 
حـــاول  مكهـــرب.  بـــاب  لمـــس  عنـــد 
لســـوء  لكـــن   ، مســـاعدتهم  جدهـــم 
بالكهربـــاء.  للصعـــق  تعـــرض  الحـــظ 
توفـــي الجـــد وطفـــل واحد علـــى الفور. 
وتوفـــي الطفـــل اآلخـــر بعد 9 أيـــام من 

الحادثة. 

كان العامـــل يـــؤدي بعـــض أعمـــال 
ارتـــداء  دون  ارتفـــاع  علـــى  الدهـــان 
حزام األمان. اتصل جســـده بطريق 
الخطـــأ بتوصيلـــة كهربائية لقضيب 
حديـــدي لرافعة كهربائيـــة وتعرض 
الصدمـــة  وبســـبب  للصعـــق. 
الكهربائية ، ســـقط من الســـلم إلى 

األرض. 

الحوادث المميتة في قطاع 
المياه والصرف الصحي
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أبرز األعمال الفنية التي قامت بها 
الهيئة في 2021 

لـــكل مـــن شـــركات  إنهـــاء تدقيـــق مؤشـــرات أداء الشـــبكة وإصـــدار التقاريـــر 
توزيـــع الكهربـــاء و شـــركة المناطق الريفية وشـــركة ظفار للخدمـــات المدمجة 
والشـــركة الُعمانيـــة لنقـــل الكهربـــاء، كمـــا تم إصـــدار دليل إطـــار إلعـــداد تقارير 

مؤشـــرات أداء الشـــبكة إلرســـالها إلـــى الهيئـــة بشـــكل ربع ســـنوي.

إلـــى  البيئيـــة  اإلرشـــادات  إصـــدار 
المرخص لهـــم من شـــركات توليد 

بـــاء. الكهر

تقييم الصحة والســـالمة للشـــركة 
العمانيـــة لخدمات المياه والصرف 
الصحـــي وشـــركة ظفـــار للخدمات 

المدمجة

مراجعـــة تقاريـــر األمن الســـيبراني 
الســـنوية  للمرخـــص لهـــم.  

 إصـــدار معاييـــر األمـــن الســـيبراني 
للعـــدادات الذكية لشـــركات توزيع 
الكهرباء وشـــركة ظفـــار للخدمات 
كهربـــاء  وشـــركة  المدمجـــة 

الريفيـــة. المناطـــق 

لشـــركة  البيئـــي  التدقيـــق  إجـــراء 
مـــزون. كهربـــاء 

إجـــراء التحقيقـــات الفنيـــة لحوادث 
وإصـــدار  الكبيـــرة  االنقطاعـــات 
انقطـــاع  وتشـــمل  التوصيـــات، 
التيار الكهربائي بمدينة الســـلطان 
قابـــوس واالنقطـــاع الكلـــي للتيـــار 

ظفـــار. لمحافظـــة  الكهربائـــي 

حوادث االنقطاعات
 

 انقطاع التيار الكهربائي في مدينة السلطان قابوس: 

أبلغـــت الشـــركة العمانيـــة لنقـــل الكهرباء يـــوم األربعـــاء 30 يونيو 
2021 الســـاعة 02:24 صباًحـــا عـــن تعطـــل محولـــي الطاقـــة الثالث 
والرابـــع فـــي المحطة الرئيســـية بمدينة الســـلطان قابـــوس. وفي 
أبلغـــت شـــركة مســـقط لتوزيـــع الكهربـــاء عـــن  الوقـــت نفســـه، 
حـــدوث عطـــل للمغـــذي رقـــم)1( جهـــد 33 كيلوفولـــت فـــي محطة 
تغذيـــة أولية مدرســـة الخوير الموصلة بالمحطة الرئيســـية بمدينة 

قابوس.  الســـلطان 

تأثـــرت خمـــس محطـــات فرعيـــة أوليـــة بســـبب انقطـــاع محـــوالت 
الطاقـــة مما تســـبب فـــي انقطاع كبير فـــي إمـــدادات الطاقة لعدد 
كبيـــر مـــن العمـــالء. كانـــت قيمـــة الحمـــل المســـجل فـــي المحطة 
الرئيســـية قبـــل االنقطـــاع 39.4 ميجـــاوات. وبســـبب التأخيـــر فـــي 
فـــي شـــركة  التشـــغيل  أعـــاد فريـــق  الكهربائـــي،  التيـــار  اســـتعادة 
مســـقط لتوزيـــع الكهرباء التيـــار إلى بعـــض األحمـــال المتأثرة عبر 
الروابـــط المتاحـــة بيـــن شـــبكات المناطـــق األخـــرى 11 كيلوفولت و 
33 كيلوفولـــت. تـــم االنتهـــاء مـــن اســـتعادة التيار كليا في الســـاعة 

06:58 صباًحـــا. 

وكشـــف التحقيق أن الســـبب الرئيســـي لهذا اإلنقطـــاع الجزئي هو 
فشـــل مانعـــات الصواعـــق المثبتة فـــي أقطـــاب 33 كيلوفولت في 
المحوليـــن الثالث والرابع. وخلص التحقيق إلى أن جهود اســـتعادة 
التيـــار اســـتغرقت وقًتـــا أطول مـــن المتوقـــع لعدد من األســـباب. 
تـــم تقديم تقرير التحقيـــق والتوصيات التفصيليـــة لجميع األطراف 
ليتـــم تنفيذهـــا في إطـــار زمني محدد، وســـتواصل الهيئـــة المتابعة 

لضمان التنفيذ. 

  

  االنقطاع الكلي للتيار الكهربائي بمحافظة ظفار 

شـــهد نظـــام كهربـــاء ظفـــار انقطاًعـــا كلًيا للتيـــار الكهربائـــي في 6 
يوليـــو 2021 الســـاعة 13:00 مما أدى إلى فقـــدان 418 ميجاوات من 
األحمـــال. وخلـــص التحقيـــق إلـــى أن االنقطاع كان بســـبب انقطاع 
وقـــود الغـــاز فـــي محطـــة توليـــد الكهربـــاء )ســـيمبكورب صاللـــة(، 
وقد فشـــلت محطـــة توليد الكهرباء فـــي التحول تلقائًيـــا إلى وقود 
الديـــزل ممـــا أدى إلـــى فقـــدان 3 وحـــدات توليـــد فـــي المحطـــة على 

الفور. 

أثـــار هـــذا الحـــدث سلســـلة مـــن ردود الفعـــل ألحـــداث أخـــرى أدت 
إلـــى فقـــدان النظام بأكملـــه وانقطاع كامـــل لنظام كهربـــاء ظفار. 
وقـــد تمـــت اســـتعادة األحمال تدريجيـــًا ابتـــداًء من الســـاعة 15:45 
)ســـاعتان و 45 دقيقـــة مـــن االنقطـــاع( ، غيـــر أن  اســـتعادة التيـــار 
كليـــا اســـتغرق 7 ســـاعات و 30 دقيقة. وتـــم إصدار تقريـــر التحقيق 
لجميـــع األطـــراف ويتضمن توصيـــات ليتم تنفيذها فـــي إطار زمني 

محـــدد، وســـتواصل الهيئـــة المتابعة لضمـــان التنفيذ
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تدقيق مؤشرات أداء الشبكة  
الشـــبكة  أداء  مقاييـــس  أحـــد  التزويـــد  جـــودة  مؤشـــرات  تعـــد 
تشـــغيلها  لمراقبـــة  الكهربـــاء  شـــركات  تســـتخدمها  التـــي 
أكملـــت  2021م  عـــام  فـــي   . فيهـــا  التحســـين  مجـــاالت  وتحديـــد 
وأصـــدرت  التزويـــد  مؤشـــرات  جـــودة  تدقيـــق  أعمـــال  الهيئـــة 
حيـــث  لهـــم.  المرخـــص  الشـــركات  إلـــى  النهائيـــة  التقاريـــر 
الحاليـــة  األنظمـــة  مراجعـــة  هـــو  التدقيـــق  مـــن  الهـــدف  كان 
تكـــون  أن  إمكانيـــة  ومـــدى  لهـــم  المرخـــص  قبـــل  مـــن  المطبقـــة 
مـــع  ومتوافقـــة  فاعلـــة  وفعالـــة  مناســـبة  المنفـــذة  األنظمـــة 
حـــدد  وقـــد  الدوليـــة.  المعاييـــر  متطلبـــات  ومـــع  تراخيصهـــم 
ترجمـــت  والتـــي  تحســـينها  المتطلـــب  المجـــاالت  التدقيـــق 
الهيئـــة  أصـــدرت  ذلـــك  إلـــى  باإلضافـــة  واضحـــة.  توصيـــات  إلـــى 
لهـــم  المرخـــص  تســـاعد  أن  شـــأنها  مـــن  موحـــدة  إرشـــادات 

التنظيمـــي.   التقريـــر  إطـــار  تقديـــم  علـــى  

بحســـاب  الكهربـــاء  لنقـــل  العمانيـــة  الشـــركة  تقـــوم  وكذلـــك 
مؤشـــر توفـــر النظـــام  لـــكل شـــهر والـــذي يعـــد أحـــد المقاييـــس 
حســـاب  يتـــم  حيـــث  للشـــركة.  التشـــغيلي  لـــألداء  الرئيســـية 
الفعليـــة  التوفـــر  ســـاعات  أنـــه  علـــى  النظـــام  توفـــر  معـــدل 
إلجمالـــي  المئويـــة  النســـبة  حيـــث  مـــن  النقـــل  لخطـــوط 
ويتـــم  النقـــل  شـــبكة  أجـــزاء  فـــي  توفرهـــا  الممكـــن  الســـاعات 

التاليـــة:  بالمعادلـــة  حســـابها 

معدل توفر النظام هو:

معـــدل  لمؤشـــر   2021 لعـــام  األوليـــة  األرقـــام  الجـــدول  يوضـــح 
تكـــرار  ومؤشـــر   )SAIDI( النظـــام  فـــي  االنقطاعـــات  حـــدوث 
قدمهـــا  والتـــي   )SAIFI( النظـــام  فـــي  االنقطاعـــات  حـــدوث 
حـــدوث  تكـــرار  مؤشـــر  ان  حيـــث  للهيئـــة.  لهـــم  المرخـــص 
المـــرات  عـــدد  أن  إلـــى  يشـــير   )SAIFI( النظـــام  فـــي  االنقطاعـــات 
خـــالل فتـــرة  المشـــترك النقطـــاع مســـتمر  يتعـــرض فيهـــا  التـــي 
زمنيـــة محـــددة. بينمـــا مؤشـــر معـــدل حـــدوث االنقطاعـــات فـــي 
للمشـــترك  االنقطـــاع  مـــدة  إجمالـــي  يشـــيرإلى   ))SAIDI النظـــام 

محـــددة.  زمنيـــة  فتـــرة  خـــالل 

 

شركة ظفار للخدمات المدمجة

1.541.162.44

3.6 3.49

166.7129.9
125.8

617.6 368.2

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

شركة كهرباء مزون

شركة كهرباء مجان

شركة كهرباء المناطق الريفية

 %100x مجموع عدد ساعات عدم توفر شبكة النقل ألشهر محددة - 1
)مجموع عدد أجزاء شبكة النقل ألشهر محددة( x )مجموع عدد الساعات ألشهر محددة (

SAIDI
SAIFI
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98.27
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937.4

4710.2

نظام كهرباء ظفار )%(

الطاقة غير الموردة بسبب الحوادث الناتجة في شبكة الشركة 
العمانية لنقل الكهرباء )ميجاواط ساعة( 

الشركة العمانية لنقل الكهرباء )%(

الشبكة الرئيسة المرتبطة )%(

الطاقة غير الموردة بسبب جهات أخرى 
)ميجاواط ساعة( 

توفر نظام النقل في نظامي 
الشبكة الرئيسة المرتبطة ونظام 

كهرباء ظفار لعام 2021

نظامـــي  فـــي  النقـــل  نظـــام  توفـــر  مـــدى  الشـــكل  ويوضـــح 
فـــي  ظفـــار  كهربـــاء  ونظـــام  المرتبطـــة  الرئيســـة  الشـــبكة 
إلـــى  النظـــام  توفـــر  فـــي  االنخفـــاض  أســـباب  وتعـــود   .2021 عـــام 

لهـــا.       المخطـــط  غيـــر  و  لهـــا  المخطـــط  االنقطاعـــات 
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هيئـــــة تنظيـــــم الخدمـــــات العامـــــة هـــــي الجهـــــة المســـــؤولة عـــن 
والصـــرف  والميـــاه  الكهربــــاء  وتعزيـــــز مصالـــــح مشــــتركي  حمايـــــة 
الكهربـــاء  قطـــاع  وتخصيـــص  تنظيـــم  قانـــون  حســـب  الصحـــي 
 /78 رقـــم  الســـلطاني  بالمرســـوم  الصـــادر  بـــه  المرتبطـــة  والميـــاه 
فـــي   )131/2020( رقـــم  الســـلطاني  والمرســـوم  وتعديالتـــه،    2004
شـــأن قطـــاع الميـــاه والصـــرف الصحي، حيــــث تقــــوم الهيئــــة بهــــذه 
المهــــام مــــن خــــالل تحليـــل الشــــكاوى والفصــــل فــــيها، ومراقبـــــة 
اللتزامـــــات  والتزويـــــد  بالتوزيـــــع  لهـــــم  المرخـــــص  أداء  وضمـــــان 
وعـــــي  وتعزيـــــز  المشـــــتركين،  بخدمـــات  المتعلقـــــة  الرخـــــص 
الخدمـــــة  ومعاييـــــر  والتنظيمـــــي  القانونـــــي  باإلطـــــار  المشـــــتركين 

يســـــتحقونها.  التـــــي 

ومـــن أجـــل ضمـــان تحقيـــق هـــذه األهـــداف تمكنـــت الهيئـــة خـــالل 
2021 مـــن تحقيـــق اآلتـــي  :

االمتثال وإطار العمل والقواعد
تجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن الهيئــــة تبــــذل قصــــارى جهدهــــا فـــي دعـــم 
وتحســـين الجانــــب األدائـــي للمرخـــص لهـــم فيمـــا يتعلـــق بالخدمـــات 
لضمــــان  التحفيــــزي  الـــدور  إلـــى  باإلضافـــة  للمشـــتركين  المقدمـــة 
تـــم  الـــذي  العالـــي  األداء  مســــتوى  علـــى  لهـــم  المرخـــص  حفـــاظ 

تحقيقـــه فـــي هـــذا الجانـــب.   

هـــذا وقـــد اســــتمرت جهــــود الهيئــــة فــــي عــــام 2021م بمتابعــــة أداء 
المرخــــص لهــــم بالتوزيـــع والتزويـــــد، مقابـــــل حزمـــــة مـــــن مؤشـــــرات 
األداء الرئيســـــية ))KPIs والتـــــي تقتصـــــر علـــــى قائمـــــة محــــددة مــــن 

كالتالـــي:  األنشـــطة، 

قــــراءة العــــدادات: وتعنـــي النســـبة المئويـــة المحققـــة لقـــراءات 	 
عـــدادات المشـــتركين وفقـــا لجـــدول زمنـــي محـــدد مســـبقاً.  

الذيـــن 	  للمشـــتركين  المئويـــة  النســـبة  وهـــي  الفواتيـــر:  تســـليم 
فواتيرهـــم شـــهرًيا.  تســـليم  تـــم 

)باليـــوم( 	  المســـتغرق  الوقـــت  الشـــكاوى: متوســـط  علـــى  الـــرد 
للـــرد علـــى المشـــتركين. 

بهـــا 	  التعامـــل  تـــم  التـــي  الطريقـــة  عـــن  المشـــتركين  رضـــا 
للمشـــتركين  المئويـــة  النســـبة  وتضـــم  شـــكواهم:  بخصـــوص 
الذيـــن عبـــروا عـــن رضاهـــم عـــن طريقـــة تعامـــل مـــزود الخدمـــة 

شـــكواهم.  مـــع 

متوســـط 	  وتعنـــي  التوصيـــل:  لطلـــب  االســـتجابة  ســـرعة 
الوقـــت المســـتغرق )باليـــوم( لتوفيـــر ســـعر تقديـــري لتوصيـــل 

الخدمـــة. 

إتمـــام التوصيـــل للطلبـــات التـــي تقـــل عـــن )1( ميجـــا واط والتـــي 	 
ال تتطلـــب تمديـــد الشـــبكة. 

 مواصلـــــة مراقبـــــة أداء المرخــص لهـــــم بالتوزيـــــع والتزويــد، 
وفقـــــا  الرئيســـــية،  األداء  مؤشـــــرات  مـــــن  حزمـــــة  مقابـــــل 
للفتـــــرة )201٨-2021م(  لخطـــــة حوافـــــز خدمـــــة المشـــــتركين 

إلـــــزام جميـــــع المرخــص لهـــــم بالتوزيــع والتزويـــــد، بالتحقــق 
مـــــن أدائهـــــم مقابـــــل مؤشـــــرات األداء الرئيســـــية لخدمـــــة 
المشـــــتركين مــن خـــــالل مدققيـــــن مؤهليـــــن، وباســتخدام 

منهجيـــــة التدقيـــــق المعتمــدة مــن قبـــــل الهيئــة. 

المطبقـــة  المشـــتركين  خدمـــة  حوافـــز  خطـــة  مراجعـــة 
والتزويـــد  للتوزيـــع  األســـعار  فـــي  التحكـــم  آليـــة  حســـب 

 .)2022-2025( الفتـــرة  خـــالل  المعتمـــدة 

مناقشـــة مقتـــرح معاييـــر ضمـــان مســـتوى الخدمـــة مـــع 
عمليـــة  خـــالل  مـــن  والتزويـــد  بالتوزيـــع  لهـــم  المرخـــص 

والتزويـــد للتوزيـــع  باألســـعار  التحكـــم  آليـــات  مراجعـــة 

لتســـهيل  وذلـــك  اإللكترونيـــة  )حاصـــل(  منصـــة  تدشـــين 
استفســـارات  كافـــة  وتلقـــي  شـــكاوى/  تســـجيل  عمليـــة 

لمشـــتركين.  ا

قبـــل  مـــن  جديـــدة  رســـمية  شـــكوى   )222( عـــدد  اســـتالم 
القطـــاع فـــي  المشـــتركين 

تقديـــــم المشـــــورة إلـــــى ما يقـــارب مـــن )000‚10( مشـــــترك 
استفســـاراتهم  علـــــى  والـــــرد  بحقوقهـــــم  يتعلـــق  فيمـــا 
المختلفـــة، والتـــي تضمنـــت توضيحـــا عـــن كيفيــــة تقديـــم 
مــــن  وذلـــك  لهـــم،  المرخـــص  ضـــد  رســـمية  شــــكوى 
خــــالل شـــرح إجــــراءات النظــــر فــــي شـــــكاوى المشـــــتركين 

الهيئـــة.  قبـــل  مـــن  المعتمـــدة 

إتمـــام التوصيـــل للطلبـــات التـــي تقـــل عـــن )1( ميجـــا واط والتـــي 	 
كبيـــرة  األخـــرى  التوصيـــل  وطلبـــات  الشـــبكة  تمديـــد  تتطلـــب 

األحمـــال. 

وذلـــــك فـــــي إطـــــار خطـــــة حوافـــــز خدمـــــة المشـــــتركين التـــــي تـــــم 
تطبيقها بـــــدءاً مــــن ينايــــر عــــام 201٨م بحكــــم مقتضـى آليــــات التحكـم 

)201٨-2021م(.  مـــن  الفتـــرة  خـــالل  األســـعار  فــــي 

كمـــا خضـــــع المرخـــــص لهـــــم فـــي عـــــام 2021م لعمليـــــة تقييميـــــة 
المكافــــآت  نظــــام  علــــى  جوهـــــري-   بشـــــكل   - ارتكـــــزت  شـــاملة 
والغرامــــات الماليــــة؛ وذلــــك إعمــــاال للخطــــة التــــي تضمنهــــا جــــدول 
شــــروط تقييــــد الرســــوم، وقــــد تــــم موافــــاة جميــــع المرخــــص لهــــم 

ئــــج.  لنتا با

الهيئـــة  قامـــت   – 2021م  عـــام  فـــي   - ســـبق  مـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
خـــالل  المطبقـــة  المشـــتركين  خدمـــة  حوافـــز  خطـــة  بمراجعـــة 
الحالـــي  المخطـــط  علـــى  اإلبقـــاء  وقـــررت   )2018-2021( مـــن  الفتـــرة 
والتزويـــد  للتوزيـــع  األســـعار  فـــي  التحكـــم  آلليـــات  الالحقـــة  للفتـــرة 
والتحســـينات  التغييـــرات  بعـــض  أجـــراء  مـــع   )2022-2025( خـــالل 
بالتوزيـــع  لهـــم  المرخـــص  لتشـــجيع  الحاليـــة  الحوافـــز  خطـــة  علـــى 
المشـــتركين.  خدمـــات  مـــن  مناســـبا  مســـتوى  لتحقيـــق  والتزويـــد 

للوفـــاء  أساســـية  أداة  المشـــتركين  خدمـــة  حوافـــز  خطـــة  وتمثـــل 
فـــي  الكهربـــاء  مشـــتركي  مصالـــح  حمايـــة  فـــي  الهيئـــة  بواجـــب 
بالتوزيـــع  لهـــم  المرخـــص  تحقيـــق  مـــن  والتأكـــد  عمـــان  ســـلطنة 

للمشـــتركين.  الخدمـــات  مـــن  مناســـبا  مســـتوى  والتزويـــد 
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تحليل الشـكاوى

الفصـل في الشـكاوى

مراقبــة وضمــان أداء المرخــص لهــم 

تعزيــز وعــي المشــتركين باإلطــار 
القانونــي

رعاية المشتركين
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أداء المرخص لهم خالل 2020م
قيـــد  يـــزال  مـــا  2021م  لعـــام  لهـــم  المرخـــص  أداء  أن  إلـــى  نظـــًرا 
مـــن  االنتهـــاء  بعـــد  يتـــم  ولـــم  الهيئـــة  فريـــق  قبـــل  مـــن  التدقيـــق 
نشـــر  الهيئـــة  قـــررت  نتائجـــه،  العتمـــاد  النهائيـــة  التدقيـــق  مراحـــل 
علـــى  لعـــام 2020م  والتزويـــــد  بالتوزيـــع  لهــــم  المرخــــص  أداء  نتائـــج 

اآلتـــي: النحـــو 

كان عـــام 2020 م عاًمـــا اســـتثنائيا حيـــث أدت جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
19( إلـــى تقييـــد حركـــة األفـــراد، ممـــا كان لهـــذا األمـــر تأثيـــر كبيـــر علـــى 

مؤشـــرات  علـــى  وخاصـــة  والتزويـــد،  بالتوزيـــع  لهـــم  المرخـــص  أداء 
مـــن  الهيئـــة  طلبـــت  حيـــث  الفواتيـــر.  وتســـليم  العـــداد  قـــراءة 
التـــي  واإلغالقـــات  الجائحـــة  تأثيـــر  وتقييـــم  تحديـــد  لهـــم  المرخـــص 
رئيســـي  أداء  مؤشـــر  كل  علـــى  األفـــراد  حركـــة  تقييـــد  فـــي  تســـببت 

ذلـــك. يوضـــح  للهيئـــة  تقريـــر  وتوفيـــر  المشـــتركين  لخدمـــة 

توضـــح الجـــداول التاليـــة أداء المرخـــص لهـــم فـــي عـــام 2020 بعـــد 
 :)19 )كوفيـــد-  كورونـــا  جائحـــة  آثـــار  االعتبـــار  فـــي  األخـــذ 
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2,3

93,15%

0,04

0,03
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مزون

مزون

مزون

مزون

مزون

مزون

مزون

1.قراءة العدادات:

2. تسليم الفواتير:

3.شكاوى المشتركين:

4.رضا المشتركين:

5.توصيل خدمة الكهرباء

)ب(

)أ(

)ج(

الهدف لعام 2020م

الهدف لعام 2020م

الهدف لعام 2020م 
)يوم(

الهدف لعام 2020م 
)يوم(

الهدف لعام 2020م 
)يوم(

الهدف لعام 2020م

الهدف لعام 2020م

األداء في عام 2020م

األداء في عام 2020م

األداء في عام 2020م 
)يوم(

األداء في عام 2020م 
)يوم(

األداء في عام 2020م 
)يوم(

األداء في عام 2020م

األداء في عام 2020م

النسبة المئوية لقراءة عدادات 
المشتركين وفقا للجدول الزمني

النسبة المئوية للمشتركين الذين تم 
اصدار فواتير لهم

متوسط الوقت المستغرق للرد 
على الشكاوى)يوم(

النسبة المئوية للمشتركين الذين 
أكدوا رضاهم عن حل شكواهم

سرعة االستجابة لطلبات توصيل 
خدمة الكهرباء )أقل من 1 ميجا واط(:

إتمام التوصيل للطلبات التي تقل عن )1( 
ميجا واط والتي ال تتطلب تمديد الشبكة

إتمام التوصيل للطلبات التي تقل عن )1( 
ميجا واط والتي تتطلب تمديد الشبكة 

وطلبات التوصيل األخرى كبيرة األحمال 
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المجموع النهائي:
تـــم اســـتخدام مؤشـــرات األداء الرئيســـية ســـالفة الذكـــر للحصول 
علـــى درجـــة أداء نهائيـــة )مـــن 0.5 إلى 3( لـــكل مرخص لـــه، حيث تم 
تعييـــن وزن محـــدد لكل مؤشـــر أداء رئيســـي ومقارنته مـــع الهدف 

الـــذي تم تحديـــده من قبـــل الهيئة. 

وعليـــه تـــم فـــرض أثر مالـــي علـــى المرخص لهـــم بالتوزيـــع والتزويد 
)حافـــز أو غرامـــة أو محايـــد( بنـــاًء علـــى مؤشـــرات األداء الرئيســـية 

الخاصـــة بهـــا وذلـــك فًقا لمـــا يلي:

مجان

الريفيةظفار

مسقط
2,42,42,4

2,42,4

2,92,42,4

1,82,4

مزون

محايد محايد حافز

محايد غرامة

)GSoS( معايير ضمان مستوى الخدمة
تـــم فـــي عـــام 2021 م مناقشـــة مقتـــرح معاييـــر ضمـــان مســـتوى 
الخدمـــة مـــع المرخـــص لهـــم بالتوزيـــع والتزويـــد من خـــالل عملية 
مراجعـــة آليـــات التحكـــم باألســـعار للتوزيـــع والتزويد خـــالل الفترة 

.)2022-2025(

حيـــث ســـيتم من خـــالل هـــذه المعاييـــر تحديـــد مســـتويات الخدمة 
والتزويـــد  بالتوزيـــع  لهـــم  المرخـــص  علـــى  يجـــب  التـــي  المطلوبـــة 
اســـتيفاءها. وفـــي حالـــة عـــدم اســـتيفاء هـــذه المســـتويات، يحـــق 
للمشـــترك تلقـــي )أو طلـــب( مبلًغـــا محـــدًدا مـــن التعويـــض مـــن 

المرخـــص لهـــم.

الهـــدف من هذه المعايير هـــو حماية المشـــتركين الذين يحصلون 
علـــى مســـتوى خدمـــة أقـــل مـــن المتوســـط الـــذي ســـيتم تحديـــده 
الحقـــا وتوفيـــر حافـــز للمرخـــص لهـــم بالتوزيـــع والتزويـــد لمعالجة 

جـــودة الخدمـــة التـــي قد يحصـــل عليهـــا بعض المشـــتركين.

ومـــن أجـــل تنفيـــذ معاييـــر ضمـــان مســـتوى الخدمـــة، يجـــب علـــى 
المرخـــص لهـــم بالتوزيـــع والتزويد وضـــع األنظمة التقنيـــة الالزمة 
لتحديد وقياس وتســـجيل المعلومـــات والبيانات ذات الصلة. وقد 
طلبـــت الهيئـــة مـــن جميـــع المرخـــص لهـــم البـــدء في تطويـــر هذه 
األنظمـــة علـــى نحـــو يتيح تطبيـــق مقتـــرح معايير ضمان مســـتوى 

الخدمـــة بحلـــول منتصف عـــام 2022م.

مراجعة األنشطة المتعلقة بقراءة العدادات 
والفوترة

فـــي عام 2021م، بدأت الهيئة بمراجعة قواعد وإجراءات التشـــغيل 
المتعلقـــة بأعمـــال التزويـــد مـــع المرخص لهـــم بالتوزيـــع والتزويد 
بهـــدف توحيـــد هذه القواعد واإلجراءات وســـد أية ثغـــرات محتملة 
من أجل تقديم خدمة أفضل للمشـــتركين. ومـــن المتوقع االنتهاء 

مـــن هذه المراجعة خـــالل النصف األول من عـــام 2022 م.  

عالقات المشتركين
ٌتقــدم الهيئــة المشـــــورة والتوجيــه للمشــتركين الذيــن يتواصلــون 
مـــــعها، حيـــــث أن البعـــــض منهـــــم لـــــم يقـــم بالتواصـــل بعد مـــــع 
الشـــــركة المــزودة للخدمــة أو لــم يقـــــم بتســجيل شــكوى رسمية 
لــديها أو أنهــم تواصلــوا مــع الشــركة المــزودة ولكــن لــم يحصلــوا 
علـــــى رد رســـــمي علــى موضــوع شـكواهم. لذا تقــــوم الهيئـة بإبـالغ 
المشــــتركين بحقوقهــــم حسـب اإلجــــراءات المعتمــــدة واسـتنادا 
للقــــرارات السـابقة المتخــــذة فـي حـاالت مماثلــــة، وكذلـك توضيح 

اإلجــــراءات الواجـب اتباعهــا. 

فــــي عــــام 2021م، اســــتقبل فريـق عالقــــات المشــــتركين، باعتبـاره 
نقطــــة التواصــــل األوليـة للمشــتركين فــي الهيئـــــة، مــا يقــارب من 
)222‚2( طلـــــب بيــن شــكاوى رســـــمية واستفســارات مــن قنــوات 
مختلفـــــة )حضــور شـــــخصي، اتصــاالت هاتفيــة، بريـــــد إلكترونــي أو 
عبر منصات ووســـــائل التواصـــــل االجتماعـــــي( حيث تمكـن الفريـق 
مــــن اإلجابـة والرد على معظم تلك االستفسارات وتوجيـه البعض 
اآلخــــر إلـى نقـاط التواصــــل المختصـة ســـــواء كان داخــل الهيئــة أو 

خارجهــا. 

األداء في عام 2020مالهدف لعام 2020م
النسبة المئوية للمشتركين الذين تم 

اصدار فواتير لهم
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منصة حاصل للشكاوى 
يعـــد تدشـــين منصـــة “حاصـــل” اإللكترونية مـــن أهم الجهـــود التي 
بذلتهـــا الهيئـــة لتســـهيل عمليـــة تواصل المشـــتركين مـــع الهيئة 
من مختلف محافظات ســـلطنة عمـــان. حيث تعد منصة “حاصل” 
منصـــة ســـهلة يمكـــن للمشـــترك مـــن خاللهـــا تقديـــم شـــكواه/ 

استفساره.

تـــم اعتمـــاد المنصـــة فـــي عـــام 2021م كقاعـــدة لبيانـــات شـــكاوى/
الـــواردة للهيئـــة والمنصـــة الرســـمية  استفســـارات المشـــتركين 
الرئيســـية التـــي يتـــم مـــن خاللهـــا تســـجيل ومعالجـــة كافـــة أنـــواع 

المشـــتركين.  واستفســـارات  شـــكاوى 

علـــى  والجهـــد  الوقـــت  ســـيوفر  المنصـــة  هـــذه  إطـــالق  أن  كمـــا 
المشـــترك وتســـمح له الوصول إلى الهيئة بشـــكل أسرع وأسهل 
دون الحاجـــة إلـــى زيارة مقرهـــا. باإلضافة إلى ذلك، ستســـمح هذه 
المنصـــة لشـــركات التوزيع والتزويد بتســـجيل الشـــكاوى نيابة عن 
المشـــتركين الذين يرغبون في رفع شـــكواهم إلـــى الهيئة. حيث تم 
تصميـــم المنصـــة بطريقة تســـمح للمشـــترك التواصل المباشـــر 

مـــع فريق شـــؤون المشـــتركين فـــي الهيئة. 

 8‚825 بـــدأت الهيئـــة باســـتخدام منصـــة حاصـــل، تلقـــت  منـــذ أن 
استفســـارًا وشـــكوى رســـمية كان معظمهـــا مرتبطـــا بمـــا يلـــي: 

•التعرفـــات المعتمـــدة الجديـــدة بنـــاء علـــى برنامـــج الحكومـــة 	 
إلعـــادة توجيـــه دعـــم الكهربـــاء والميـــاه.

الفئات المســـتحقة للدعم الوطني للكهربـــاء وكيفية الحصول 	 
عليه.

الشكاوى
لقـــــد انتهجـــــت الهيئـــــة - بشـــــكل مســـــتمر ومتســـــم بالوضـــــوح 
والشفافية - سياســـــة إتاحـــــة الفرصـــــةُ  الكافيــــة للمرخــــص لهـم؛ 
إيجـاد حلـول مرضيـة للمشـتركين، و لكن فـي حالـة عـدم التمكـن في 
مــــن ذلـك سـواء لعــــدم تقبـل المشــــترك، أو أن المرخـص لهـم لـم 
يتقيــــدوا باألطــــر الزمنيـة المعتمدة فـي هــــذا الشـأن، فإنـه مـن حـق 
المشــــترك أن يتقــــدم بالشـكوى إلـى الهيئــــة، والتي بدورهـا - بحكـم 
الصالحيــــات الممنوحــــة لهـا بموجـب القانــــون - تنظـر وتفصل فـي 

الشـكوى.

 وقـــد شـــــهد عـــــام 2021م ارتفاعـــا ملحوظـــًا فـــــي عدد الشـــــكاوى 
الرســـمية المســـــتلمة ويعـــود ذلـــك إلـــى تدشـــين منصـــة حاصـــل 
رســـمية.  شـــكوى   )  222( حوالـــي  عددهـــا  بلـــغ  حيـــث  للشـــكاوى، 
الشـــكل أدنـــاه يوضح توزيع الشـــــكاوى التي تلقتها الهيئة حســـب 

الشـــكوى.  فئة 

كما شـــــهد أيضًا ارتفاعًا فــي جملــة الشــكاوى المرتبطــة بالفوتــرة  
وقراءة العدادت، حيـــــث ارتفع عـــــددها مـــــن 52 إلى 163؛ أي بنســبة 
٪73 مـــــن اإلجمالـــــي الســنوي للشـــــكاوى، وذلك بسبب زيادة عدد 
الشـــكاوى التـــي وصلت إلى الهيئـــة  المتعلقة بالتعبـــث بالعدادات 
أو تعطلها. و هـــــذا يشـــــير أيضا إلـــــى وجود بعـــض التحديات جراء 
عـــدم التحقـــق مـــن عمل العـــدادات دوريًا مـــن قبـــل المرخص لهم 

باإلضافـــة إلـــى مراقبة  وفحص هذه الحســـابات.

 أما الشـــــكاوى المتعلقـــــة بشبكة الكهرباء، فقد ارتفعــت بنســبة 
طفيفــة خالل عــام 2021 م.

تحديات متعلقة بتحديث بيانات المشتركين.	 

الفوتـــرة والتـــي تتضمـــن الفواتيـــر التقديريـــة و ارتفـــاع الفواتير، 	 
ونافـــذة قـــراءة العـــدادت )32-28 يـــوم(، وآلية تطبيـــق التعرفة 
المعتمـــدة والتغييـــرات التـــي طـــرأت عليهـــا والـــذي بـــدوره أثر 

علـــى احتســـاب الفواتيـــر بأثـــر رجعي.

ارتفـــاع فواتيـــر الحســـابات الزراعيـــة التـــي يزيد اســـتهالكها عن 	 
100 ميجـــاواط و التـــي تـــم تطبيـــق التعرفـــة المنعكســـة عـــن 
التكلفـــة عليهـــا وفواتيـــر حســـابات األفـــالج التـــي تـــم تطبيـــق 

التعرفـــة الزراعيـــة عليهـــا خـــالل العـــام.

التعبث بالعدادات وما شابهها. 	 

توصيل التيار الكهربائي. 	 

نقل أصول الكهرباء. 	 

األنـــواء 	  جـــراء  حدثـــت  التـــي  باالنقطاعـــات  متعلقـــة  شـــكاوى 
المناخيـــة إلعصـــار شـــاهين وتحديـــات إعـــادة التيـــار الكهربائـــي 

المتضـــررة  الشـــركات  وأصـــول  للشـــبكات 

مبادرة ساهم لتركيب األلواح الشمسية.	 

والصـــرف 	  الميـــاه  بخدمـــة  متعلقـــة  واستفســـارات  شـــكاوى 
الصحـــي.
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الئحة رعاية مصالح المشتركين
اســـتكمااًل لـــدور الهيئة فـــي حمايـــة وتعزيز مصالح مشـــتركي 
قطـــاع الكهرباء وفـــق المهـــام والمســـؤوليات الممنوحة لها 
فـــي قانـــون القطاع أصـــدرت هيئـــة تنظيـــم الخدمـــات العامة 
بالكهربـــاء.  التزويـــد  رعايـــة مصالـــح مشـــتركي خدمـــة  الئحـــة 
وتهدف الالئحة بشـــكل أساســـي إلى تحسين جودة األنشطة 
التـــي تقدمهـــا الشـــركات المرخـــص لهـــا بالتزويـــد والمتعلقة 

المشـــتركين.  بخدمات 

واحتـــوت الالئحـــة على مجموعة من االلتزامات على الشـــركات 
المرخـــص لهـــا بالتزويـــد والمرتبطـــة برعاية مصالح مشـــتركي 
خدمـــة الكهربـــاء، كمـــا تضمنـــت تنظيمـــا إلجـــراءات النظر في 
شـــكاوى المشـــتركين. وتطرقـــت الالئحة للعديد مـــن األحكام 
التـــي تضمـــن حقوق المشـــتركين كالحق في تقديم الشـــكاوى 
ضـــد الشـــركات المرخص لهـــا في حالة وجـــود نـــزاع، أو عطل، 
الخدمـــة.  عـــن  المشـــترك  عـــدم رضـــا  حالـــة  فـــي  أو  أو ضـــرر، 
وألزمـــت الالئحـــة الشـــركات المرخص لها بالمراجعـــة الدقيقة 

للشـــكاوى  وتقديـــم رد كتابـــي لمقدم الشـــكوى.

كمـــا تضمنت الالئحة نصوًصـــا تتعلق بإجراءات قطع الخدمة، 
للشـــركات  فيهـــا  يجـــوز  التـــي  المشـــتركين  فئـــات  موضحـــًة 

المرخـــص لهـــا تجنـــب أو تأجيـــل قطـــع الخدمـــة عنهم.

وأجـــازت الالئحـــة للشـــركات تقســـيط المبالغ المســـتحقة إلى 
أقســـاط شـــهرية مـــع مراعـــاة حالـــة المشـــترك، وقدرتـــه على 
الســـداد وذلـــك تفاديـــا لقطـــع الخدمـــة. ونصـــت الالئحـــة على 
الجـــزاءات اإلداريـــة المترتبـــة على مخالفة الشـــركات المرخص 

لها ألحـــكام هـــذه الالئحة.

القرار رقم 1/2021

المادة األولى:  
تســـري أحـــكام هـــذا القـــرار علـــى الشـــركات المرخـــص لهـــا 
بالتوزيـــع والتزويـــد بالكهربـــاء ويعمـــل به من تاريـــخ صدوره.

المادة الثانية:
يلتـــزم مرخصـــي التوزيـــع والتزويـــد بالكهربـــاء بإصـــدار فواتير 
شـــهرية بقراءة فعلية للمشـــتركين تعكس مدة اســـتهالك 

تتـــراوح ما بيـــن 28 – 32 يـــوم فقط.

المادة الثالثة:
فـــي حـــال عـــدم تمكـــن مرخصـــي التوزيـــع والتزويـــد بالكهرباء 
مـــن أخـــذ القـــراءة الفعلية، يجب عليهـــم االلتـــزام بالتالي على 
حســـب الترتيـــب الموضـــح أدناه عنـــد إصـــدار فواتيـــر تقديرية 

: كين للمشتر

اســـتخدام االســـتهالك الفعلي لنفس الشـــهر من العام 	 
الســـابق، وفي حـــال عدم توفره

مـــن 	  الســـابق  للشـــهر  الفعلـــي  االســـتهالك  اســـتخدام 
نفـــس العـــام، وفـــي حـــال عـــدم توفـــره

مـــن 	  الســـابق  للشـــهر  الفعلـــي  االســـتهالك  اســـتخدام 
الســـابق. العـــام 

لـــه 	  المرخـــص  يقـــوم  الجديـــدة،  الحســـابات  حـــال  فـــي 
بنـــاًء علـــى متوســـط  التقديـــري  باحتســـاب االســـتهالك 
العوائـــد لكل مشـــترك لتلك الفئـــة من التعرفـــة، على أن 
يقوم بتحديث احتســـاب متوســـط العوائد لكل مشـــترك 

فـــي بدايـــة كل عام.

المادة الرابعة:
علـــى  تعديـــالت  أي  عمـــل  إلـــى  الحاجـــة  اقتضـــت  إذا 
متعلقـــة  متراكمـــة  مبالـــغ  بإضافـــة  المشـــترك  فاتـــورة 
أال  يجـــب  أخـــرى،  أســـباب  ألي  أو  ســـابق  باســـتهالك 
قيمـــة  مـــن   20% نســـبة  المضـــاف  المبلـــغ  يتجـــاوز 
مـــن  المضـــاف  المبلـــغ  خصـــم  ويتـــم  الصـــادرة،  الفاتـــورة 
المتبقـــي  المتراكـــم  المبلـــغ  وتوزيـــع  المتراكمـــة  المبالـــغ 

النســـبة.  بنفـــس  التاليـــة  األشـــهر  علـــى 

المادة الخامسة:
قـــرار  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  اإلداريـــة  الغرامـــات  ُتطبـــق 
أحـــكام هـــذا  مـــن يخالـــف  رقـــم )4/2020( علـــى كل  الهيئـــة 

ار.  القـــر

المشتركين
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للدعـــم  نظامـــا  الحكومـــة  طـــورت  ولقـــد 
الحمايـــة  توفيـــر  أجـــل  مـــن  الوطنـــي 
للتأثـــر  عرضـــة  األكثـــر  للمواطنيـــن 
منـــح  حيـــث  الماليـــة،  األعبـــاء  جـــراء 
معاييـــر  وفـــق  المســـتحقين  النظـــام 
حســـاب  اختيـــار  أحقيـــة  االســـتحقاق 
الحكومـــي  الدعـــم  تطبيـــق  ليتـــم  واحـــد 

أدنـــاه:  موضـــح  هـــو  كمـــا  اإلضافـــي 

علـــى   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة  آثـــار  ولتخفيـــف 
الخدمـــات  تنظيـــم  هيئـــة  قامـــت  المشـــتركين، 
لتطبيـــق  للبرنامـــج  شـــامل  تقييـــم  بإجـــراء  العامـــة 
عـــام  مـــن  األولـــى  األشـــهر  للســـتة  التعرفـــة 
إدخـــال  ضـــرورة  إلـــى  التقييـــم  خلـــص  حيـــث  2021م، 
لضمـــان  التعرفـــة  هيكلـــة  علـــى  التعديـــالت  بعـــض 

التالـــي:  النحـــو  علـــى  البرنامـــج  أهـــداف  تحقيـــق 

عـــدد  وزيـــادة  الســـكنية  الفئـــات  تصنيـــف  1.إعـــادة 
الشـــرائح: فـــي  الوحـــدات 

المرتبطـــة  األخـــرى  التعرفـــات  بتقييـــم  الهيئـــة  قامـــت  الســـكنية  التعرفـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
اســـتثناء  2021م  عـــام  خـــالل  تقـــرر  حيـــث  والســـمكية،  والزراعيـــة  االقتصاديـــة  باألنشـــطة 
ابتـــداء  عليهـــا  التكلفـــة  عـــن  المنعكســـة  التعرفـــة  تطبيـــق  مـــن  والســـمكية  الزراعيـــة  الفئـــات 

  . 2022م  مـــن عـــام 

لدعـــم  االقتصـــادي  التحفيـــز  بخطـــة  المتعلقـــة  الموقـــر  الـــوزراء  مجلـــس  لتوجهيـــات  وتنفيـــذا 
الثالـــث  الخيـــار  اســـتحداث  تـــم  الوطنـــي،  االقتصـــاد  أداء  وتعزيـــز  االقتصـــادي  التعافـــي  جهـــود 

التكلفـــة.   عـــن  المنعكســـة  التعرفـــة  مـــن   - األحمـــال  ثابتـــة وفقـــا لمســـتوى  تعرفـــة   -

الحسابات اإلضافية:الحساب األساسي )حسابين أو أقل( : 

شريحة التعرفة 

شريحة التعرفة شريحة التعرفة 

4000-0

4000-04000-0

6000 - 4001

6000 - 40016000 - 4001

+6000 

+6000 +6000 

20 بيسة13 بيسة10 بيسة

برنامج إعادة توجيه الدعم الحكومي لقطاعات 
الكهرباء والمياه 

2020-( المـــدى  متوســـطة  المالـــي  التـــوازن  خطـــة  مـــع  تماشـــيًا 
إعـــادة  آليـــة  عـــن  العامـــة  الخدمـــات  تنظيـــم  هيئـــة  أعلنـــت   ،)2024
مـــن  المســـتحقة  للفئـــات  الحكومـــي  المالـــي  الدعـــم  توجيـــه 
الحمايـــة  منظومـــة  وتعزيـــز  والميـــاه  الكهربـــاء  خدمـــات  مشـــتركي 
المشـــتركين،  فئـــات  تصنيـــف  إعـــادة  تـــم  حيـــث  االجتماعيـــة، 

2021م. لعـــام  التعرفـــة  هيكلـــة  واعتمـــاد 

تم تصنيف الفئات السكنية في بداية عام 2021م إلى تعرفة:

 المقيم والحسابات اإلضافية:حساب المواطن )حسابين أو أقل(: 

شريحة التعرفة شريحة التعرفة 

2000-04000 - 2001+4000 500-01500-5011500+ 
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الفصل السابع
الملحقات
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امسح الرمز الشريطي امسح الرمز الشريطي

إنتاج الميـــــــــــاه حاملوا االعفاءاتإنتاج الكهربــــــاء الدعـــــم المالـــــي

القوائم المالية التعاريفالمرخص لهمحسابات المشتركين
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https://apsr.om/reports/Cwater.pdf
https://apsr.om/reports/Celectricity.pdf
https://apsr.om/reports/Exemptionholders.pdf
https://apsr.om/reports/DSubsidy.pdf
https://apsr.om/reports/FinancialStatements-AR.pdf
https://apsr.om/reports/CSupply.pdf
https://apsr.om/reports/Licensees.pdf
https://apsr.om/reports/definition.pdf


أهداف طموحة ورؤية متجددة
نحو تنمية مستدامة

هيئـــــــــــة تنظيــــــــــم الخدمـــــــــــــــات العامــــــــــة
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