
ájô``````£≤dG á````bQƒdG

¿É``````ªY á```æ£∏°S

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO - »ÑXƒHCG

2014 Èª°ùjO / ∫hC’G ¿ƒfÉc 23 -  21 

2014E
nergy & Arab Coopera

tio
n

T
E

N
TH

 ARAB ENERGY CONFEREN
C

E

»
```H

ô`````
©`dG ¿hÉ```©``àdGh á```bÉ```£

dGô
```

`°T
É``

©dG 
»````Hô```©dG á```bÉ``£

dG ô``“
Dƒ`e

2014 2014

E
nergy & Arab Coopera

tio
n

T
E

N
TH

 ARAB ENERGY CONFEREN
C

E

»
```H

ô`````
©`dG ¿hÉ```©``àdGh á```bÉ```£

dGô
```

`°T
É``

©dG 
»````Hô```©dG á```bÉ``£

dG ô``“
Dƒ`e

20142014



   مؤتمر الطاقة العربي العاشر  

1 
 

 
          

  لورقة القطريةا

  الطاقة في سلطنة عمان لقطاع

 م1024  ليبيا -طرابلس مؤتمر الطاقة العربي العاشر
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 إعداد

 وزارة النفط والغاز

 سلطنة عمان
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 الصفحـــــــــة المـحـتويـــــــــات

 3        األسس والتوجهات العامة لبرامج الطاقة في الدولة             (2

 6   ميزان الطاقة (1

 11 أسعار الطاقة في السوق المحلية (3

 تطور الصناعات النفطية الالحقة، وتشمل: (4
 مصافي التكرير                                                          - أ

 تصنيع البتروكيماويات                                                 - ب

 طبيعي وتسييله                                        معالجة الغاز ال - ج

                                                        نقل وتوزيع الطاقة - د

11 

 11 إجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد استهالكها                      (5

 11       إجراءات الحفاظ على البيئة في صناعة الطاقة                 (6

تطور القوى العاملة في صناعة الطاقة، واالحتياجات  (7

 المطلوبة منها
11 

 11 اإلطار المؤسسي لشؤون الطاقة (8

 11 البحث والتطوير في صناعة الطاقة                                 (9

 11 العالقات العربية واإلقليمية والدولية في مجاالت الطاقة             (20
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 والتوجهات العامة لبرامج الطاقة في الدولة                   األسس  (2
 :قطاع النفط -أوال 

 تتمثل أهم هذه التوجهات فيما يلي :

تغطية المناطق المفتوحة والمناطق المتخلي عنها باتفاقيات بترولية جديدة  -1

 . تحت مظلة تقاسم اإلنتاجلالستكشاف واالنتاج 

طية بوضع وتنفيذ البرامج االستكشافية التي تكفل قيام شركات االمتياز النف -2

 . التقييم األمثل والمستمر لإلمكانات البترولية لمناطق االمتياز

السعي لزيادة االحـتياطي النفطي بما يعادل أو يزيد عن الكميات التي يتم  -3

 . إنتاجها سنويا

  رفع مستوى اإلنتاج من النفط الخام والمكثفات النفطية . -4 

السعي إليجاد السبل الكافية لمواجهة انخفاض معدالت اإلنتاج وارتفاع تكلفة  -1

 . وحدة اإلنتاج

 . االستمرار في تطبيق التقنيات الحديثة في تطوير كافة مجاالت قطاع النفط -6

 .العمل على زيادة القيمة المضافة للنفط  -1

اعة النفطية وخاصة تشجيـع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تطوير الصن  -1

 تكرير النفط .

بمختلف المجاالت توفير فرص العمل للعمانيين في كافة الشركات البترولية   -1

 . من اكتشاف وإنتاج وتكرير وتوزيع

العمل على دعم الجوانب البحثية في قطاع النفط الهادفة لدعم التقنيات  -11

 . الحديثة المرتبطة بالقطاع
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 :قطاع الغاز -ثانيا 
تحقيق اكتشافات جديدة من الغاز الطبيعي عن طريق التنقيب واالستكشاف  -1

 . وتأكيد االحتياطي المتوقع

وتطوير االتفاقيات بما يتناسب مع  ، تكثيف وتنويع أساليب تسويق المناطق -2

 . اإلمكانات البـترولية المتوقـعة لكل منطقة ، وبما يحقق أفضل عائد للحكومة

 . الحديثة لتطوير كافة مجاالت قطاع الغاز استخدام التقنيات -3

 . زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي -4

تطوير وتوسيع شبكة توزيع الغاز لتلبية النمو المتزايد في الطلب المحلي على  -1

 . الغاز

تشجيع القطاع الخاص المحلي واألجنبي للقيام بدور أكبر في تنفيذ مشاريع  -6

 . قطاع الغاز

مصادر الغاز عن طريق االستيراد من الدول المجاورة ومراعاة  تنويع -1

  . االقتصادية لذلك الجدوى

 . ترشيد استخدام الغاز الطبيعي -1

 . تشجيع استخدام الغاز كوقود وكبديل للوقود السائل متى كان ذلك ممكنا   -1

نيين فرص العمل للعماالبرامج التدريسية والتأهيلية المعززة لتوفير توفير  -11

 . في كافة الشركات واألنشطة ذات العالقة بقطاع الغاز
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 : قطاع الكهرباء -ثالثا 
توصيل الكهرباء إلى التجمعات السكانية والمناطق الصناعية والتجارية وفق  -1

 . معايير محددة

إقامة محطات مركزية وتحديث شبكة الكهرباء الوطنية التي تربط جميع  -2

 . مناطق السلطنة

ة محطات الطاقة القائمة باستخدام التقنيات الحديثة للتقليل من رفع كفاء -3

 . استهالك الغاز

 . تحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الكهرباء -4

وضع السياسات والتنظيمات الالزمة لتشجيع استخدامات الطاقة البديلة  -1

 . إلنتاج الكهرباء

 . رفع كفاءة العاملين في قطاع الكهرباء -6

 . ك الكهرباءترشيد استهال -1

 . حماية مصالح المشتركين -1
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 : ملميزان الطاقة ويش (1
 : قطاع النفط -أوال 

  والصادراتاإلنتاج :  
م نحيو 2111بلغ معدل اإلنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات النفطية فيي عيام 

فييي حييين ارتفييع هييذا دوالر للبرميييل،  16.61بمتوسييط سييعر ألييف برميييل   113

 111.61بمتوسييط سييعر  ألييف برميييل  111م ليبلييغ نحييو 2112عييام المعييدل فييي 

أليف  142إليى حيوالي  الييومي م وصيل اإلنتياج2113وفي عيام  ، دوالر للبرميل

عيين  %2.1أي بنسييبة زيييادة  دوالر للبرميييل،  111.11بمتوسييط سييعر  برميييل

  . م2112عام

النفطييية اإلنتيياج ميين اليينفط الخييام والمكثفييات معييدالت ( 1ويوضييح الجييدول رقييم  

 . (م2113 – م2111 واألسعار خــالل الفتــرة من 

 
 (2جدول)

من النفط الخام والمكثفات النفطية واألسعار خــالل الفتــرة من  اإلنتاجمعدالت 

 )م1023 –م 1009 (
 معدل اإلنتاج اليومي السنة

 )ألف برميل(
 اإلنتاج السنوي
 )مليون برميل(

متوسط السعر  
 )دوالر/برميل(

1009 113 211 16.61 
1020 161 316 16.64 
1022 111 323 112.11 
1021 111 336 111.61 
1023 142 344 111.11 

 
 
 
 
 

  االإنتاج واالحتياطيات



   مؤتمر الطاقة العربي العاشر  

1 
 

 احتياطي النفط الخام:

 
-2111( تطور االحتياطي النفطي في السلطنة خالل الفترة 1يوضح الجدول  

مليون  4121.1م حوالي 2111عام  حتياطي فياالحيث بلغ إجمالي  ، م2113

مليون   1111.1م نحو 2113حتياطي في عام االإجمالي  في حين بلغ ، برميل 

 .برميل

 (9جدول رقم )

 م1023-1009االحتياطي النفطي في السلطنة خالل الفترة 
 مليون برميل                                                                                             

 عالمجمو السنة

1009 481589 

1020 497483 

1022 495884 

1021 497483 

1023 525280 

 

 
 

 :قطاع الغاز -ثانيا   
 

 

 لغاز الطبيعي:ا إنتاج 

م حوالي 2113في عام  إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحببلغ  لقد

على التوالي، مقارنة بإنتاج  ( مليون متر مكعب في اليوم13.1( و  11.11 

( مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي المصاحب 11.1( و 11.3 

%( من الغاز 1.6م، أي بنسبة زيادة  2112في عام وغير المصاحب 

 %( من الغاز غير المصاحب.2.6المصاحب و  
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إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للفترة ( 6ويوضح الجدول رقم  

 2111-2113) 

 (6) جدول

 (1023-1009از الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للفترة من)إنتاج الغ
 اليوممليون متر مكعب في 

 غير المصاحب المصاحب السنة

1009 16.1 61.1 

1020 16.1 14.2 

1022 16.1 11.3 

1021 11.3 11.1 

1023 11.11 13.1 

 

 

 

 

 الغاز الطبيعي: خداماست 

 ميين  از الفعلييي خييالل الفتييرة( التوزيييع القطيياعي السييتهالك الغيي1يوضييح الجييدول  

المشاريع الصيناعية المحليية فيي المرتبية و، جاءت المناطق  م2113 م الى2111

فيي مكعيب  متيرملييون  61.1األولى مين حييث اسيتهالكها للغياز الطبيعيي بواقيع  

بالمرتبية  لفتيرة، وجاءت استخدامات حقول النفط في نفي  ا م2113 في عام اليوم

، فيي حيين احتليت محطيات  فيي الييوم مكعيب مترمليون  24.1الثانية حيث بلغت 

.  الييومفيي  مكعيب متيرملييون  21.1الكهرباء وتحلية المياه المرتبة الثالثية بواقيع 

 .  ( التوزيع القطاعي الستهالك الغاز الطبيعي1ويوضح الجدول رقم  
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 (8جدول رقم )

 الطبيعي التوزيع القطاعي الستهالك الغاز

 في اليوم  مليون متر مكعب

 السنة

محطات 

الكهرباء 

 وتحلية المياه

المناطق 

والمشاريع 

 الصناعية*

استخدامات 

حقول النفط 

 والمحروق

التصدير إلى 

 )الشارقة(

 المجموع

** 

1009 16.1 11.1 23.1 - 9086 

1020 11.1 14.1 11.1 - 92.2 

1022 11.1 11.3 26.1 - 20085 

1021 21.1 11.4 23.6 - 20386 

1023 21.1 61.1 24.1 - 207.1 

 *تتضمن كميات وقود التغذية للغاز الطبيعي المسال

 *قد ال تتساوى المجاميع بسبب عامل التقريب.*

 

 

 احتياطي الغاز الطبيعي:

 
تريليون  11.61م نحو 2111لعام  المتوقع للسلطنة احتياطي الغاز الطبيعيبلغ 

تريليون  24.12م نحو 2113عام في االحتياطي المتوقع فيما بلغ  ،قدم مكعب

 .قدم مكعب

خالل الفترة  المتوقع الطبيعي للسلطنة ( احتياطي الغاز 11ويوضح الجدول  

 . )م2113-م 2111(

 (20جدول رقم )

 

 م(1023-م1009) احتياطي الغاز الطبيعي للسلطنة المتوقع خالل الفترة
 تريليون قدم مكعب                                                                  

 1023 1021 1022 1020 1009 إحتياطي الغاز الطبيعي

 24.12 11.12 11.11 11.31 11.61 المتوقع
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  قطاع الكهرباء: -ثالثا 

( ، حيث م2112-م2111شهد استهالك الطاقة الفعلي نموا ملحوظا خالل الفترة  

تيرا واط في الساعة   24.4م نحو 2112بلغ استهالك الطاقة الفعلي خالل عام 

 م.2111تيرا واط في الساعة في عام  11.1،مقارنة ب 

تيرا واط في الساعة  23.1م حوالي 2113بلغ الطلب على الطاقة في عام وقد 

م بنسبة ارتفاع 2131تيرا واط في الساعة في عام  11.1ويتوقع أن يصل إلى 

 .  %111تصل إلى 

 

  اسة تسعيرهاأسعار الطاقة في السوق المحلية وسي (3
سعر الغاز الذي يتم تزويده للمشاريع الصناعية الكبرى والتي تم تنفيذها من قبل 

. أما  القطاع الخاص فيتم تحديده من خالل التفاوض بين الحكومة والمستثمرين

سعر الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تصديره ، فيتم تحديده بمعادلة سعريه تأخذ 

 . العماني في االعتبار أسعار النفط

 

 تطور الصناعات النفطية الالحقة، وتشمل: (4
 مصافي التكرير  -أ

في شركة مصفاة نفط  مصفاة صحارم دمج شركة 2111تم خالل عام 

عمان ميناء الفحل( لتكوين شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية، 

ة التخطيط، ومن أبرز إيجابيات هذا الدمج تحقيق وحدة التوجه، وتسهيل عملي

، وقد تزامنت عملية الدمج هذه مع زيادة مصفاة والتكامل بين عمليات المصفاتين 

ألف برميل في اليوم، وذلك  116نفط عمان  ميناء الفحل( لطاقتها اإلنتاجية إلى 
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لتلبية الزيادة المضطردة في الطلب على المنتجات النفطية محليا ، والتقليل من 

وفيما يلي نبذة عن أنشطة مصفاتي يمة السوق العالمية. استيراد هذه المنتجات بق

 -نفط عمان  ميناء الفحل( ونفط صحار:

 : )مصفاة ميناء الفحل)حاليا 
م بطاقة إنتاجية 1112بدأت مصفاة نفط عمان  ميناء الفحل( التشغيل في عام 

ألف برميل في اليوم . ونتيجة لزيادة الطلب المحلي على المنتجات  11بلغت نحو 

م ، إلنتاج 2111و  1111لنفطية، تم إجراء التوسعات على المصفاة في عامي ا

ألف برميل في اليوم، وشمل التطوير إنشاء مرافق إلنتاج البنزين الخالي  11نحو 

م 2111من الرصاص، وتخفيض نسبة الكبريت في الديزل وغيرها ، و في عام 

رميل في اليوم ، ويتم ألف ب 116تم رفع الطاقة اإلنتاجية للمصفاة إلى نحو 

توزيع المنتجات النفطية في السلطنة من خالل ثالث شركات تسويق وهي شركة 

نفط عمان ، وشركة شل عمان ، وشركة المها . أما الغاز البترولي المسال  غاز 

 الطبخ( فيتم تعبئته بواسطة الشركات المحلية التي تتولى بيعه للمستهلكين. 

 مصفاة صحار: 

% من طاقتها 21م بحوالي 2116في التشغيل في عام  حارمصفاة صبدأت 

ألف برميل في اليوم ،  116.4اإلنتاجية. وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصفاة نحو 

تشمل استخدام النفط الخام والمخلفات النفطية المنتجة من مصفاة ميناء الفحل، 

معظم وتهدف إلى تغطية الطلب المحلي من خالل جزء من اإلنتاج ، وتوجيه 

 اإلنتاج للتصدير. 

كما أن المشروع يعتبر من المشاريع الصناعية التصنيعية ذات العالقات 

التشابكية ، حيث أنه سيتم استخدام مخلفات مصفاة ميناء الفحل كمدخالت لمصفاة 
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صحار ، كما أن جزء من منتجات مصفاة صحار سيستخدم كمدخالت لصناعة 

ا أيضا  في صناعات أخرى ، وهذا يعني بأن مادة البروبلين التي سيتم استخدامه

مشروع مصفاة صحار يعتبر من أكثر المشاريع تعظيما  للقيمة المضافة للنفط 

 . العماني

 تصنيع البتروكيماويات -ب

في إقامة العديد من الصناعات البتروكيماوية،  مصفاة صحارساهم مشروع 

حيث استثمرت الحكومة في وذلك بتوفير الوقود والمواد الخام الالزمة لها، 

مجموعة من مشاريع البتروكيماويات التي أقيمت في السلطنة من خالل 

استثمارات شركة النفط العمانية بجانب استثمارات الشركات العالمية . ومن أبرز 

مشروع عمان للبولي بروبلين الذي  المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال ،

كمادة خام والتي توفرها المصفاة ، ومن المشاريع يعتمد على مادة البروبلين 

األخرى التي تم تنفيذها مشروع شركة عمان للميثانول ، ومشروع شركة صحار 

الدولية لليوريا والصناعات الكيماوية الذي يعتبر أحد المشاريع الذي يعتمد على 

تم تنفيذ الغاز الطبيعي الستخدامه كمادة خام في إنتاج األمونيا واليوريا، كذلك 

 مشروع عمان للعطريات إلنتاج الباراكسلين والبنزين.

العمل في مشروع  شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البتروليةبدأت 

، كما يتوقع له أن يعمل على تحسين نوعية 2116التطوير الذي سيكتمل في عام 

%. 11زيد على المنتجات التي تطرحها المصفاة، إلى جانب زيادة اإلنتاج بنسبة ت

بهدف االرتقاء بمستوى التحكم في المواد  سيتم تطبيق أحدث التقنياتكما 

 .المنبعثة، كما أن مشروع التطوير سيوفر فرص العمل للمجتمع المحلي
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ويكمن الهدف الرئيسي من مشروع التطوير في زيادة إنتاج المنتجات البترولية، 

ائرات  الكروسين( والبنزين والديزل مثل غاز البترول المسال والنافثا ووقود الط

والبروبيلين. وسوف تلبي هذه المنتجات البترولية اإلضافية نمو الطلب المحلي، 

باإلضافة إلى تعزيز صادرات سلطنة عمان من النفط والمنتجات البتروكيماوية. 

وباإلضافة إلى ذلك، سينتج هذا المشروع مادة اإلسفلت لتلبية الطلب في السوق 

 .ة، والتخلص من الحاجة إلى استيراد مادة البيتومينالمحلي

ويتم تنفيذ مشروع التطوير في ميناء صحار الصناعي بالقرب من مصفاة صحار 

 .القائمة حاليا  

 معالجة الغاز الطبيعي وتسييله -ج

تعتمد بهدف زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي بدأت الحكومة في إقامة مشاريع 

حيث تم إنشاء مشروع عمالق لتسييل وتصدير الغاز  ي المسال،على الغاز الطبيع

بإنشاء الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي 

م . وقد بلغ إجمالي  صادراتهما في عام 2113المسال، اللتان تم دمجهما في عام 

عام مليون طن متري في  1.6مقارنة ب مليون طن متري  1.1م نحو 2113

صادرات الغاز الطبيعي المسال  ( إجمالي11ويوضح الجدول رقم   . م2111

 م 2113 –م 2111للفترة من وسوائل الغاز الطبيعي 
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 ( 22جدول رقم ) 

 وسوائل الغاز الطبيعي صادرات الغاز الطبيعي المسالإجمالي 
 مليون طن متري                            

 السنة

 للغاز الطبيعي المسالالشركة العمانية 
شركة قلعات للغاز الطبيعي 

 المسال

 الغاز المسال

 )مليون طن متري(

 سوائل الغاز الطبيعي

 )مليون طن متري(

 الغاز المسال

 )مليون طن متري(

1009 1.11 1.21 2.13 

1020 1.11 1.21 3.21 

1022 1.44 1.21 3.22 

1021 1.21 1.21 3.11 

1023 1.63 1.21 3.26 

 

 نقل وتوزيع الطاقة -د

. و  11/2111تأسسييت شييركة الغيياز العمانييية بموجييب المرسييوم السييلطاني رقييم 

عاميا المييتالك وتشييييد وصيييانة وتشييغيل  21منحيت الشييركة حقييوق االمتييياز لمييدة 

مرافيق نقييل الغياز الطبيعييي فيي سييلطنة عميان.  تعييد الشيركة الناقييل اليرئي  للغيياز 

الكهربياء وتحلييه الميياه وصيناعات مختلفية  الطبيعي في عمان إلى محطيات تولييد

مثيييل األسيييمدة والميثيييانول و االلومينييييوم والبتروكيماوييييات والمصيييافي والحدييييد 

 والمناطق الصناعية ومصانع األسمنت . 

تمتد مرافق نقل الغاز في إرجاء البالد بشبكة من خطوط األنابيب بطول يزيد عين 

زوييييد الغييياز. وفيييي النطييياق كيليييومترا ومحطيييات للضييياغطات وأخيييرى لت 2211

اإلقليميي تقيوم الشييركة بنقيل الغيياز بواسيطة األنابييب عبيير الحيدود بييين دولية قطيير 

 واإلمارات العربية المتحدة والمستورد من شركة الدولفين للطاقة.
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             إجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد استهالكها   (5

ون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قامت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالتعا

 جايكا(، والتي قامت بدورها بتعيين فريق من الخبراء اليابانيين من شركة 

طوكيو للطاقة الكهربائية  تيبكو( إلجراء دراسة مشروع وضع خطة رئيسية 

للحفاظ على الطاقة وترشيد استهالك الكهرباء في سلطنة عمان، وتهدف هذه 

المقترحات الالزمة في مجال الطاقة وكذلك وضع خطة  الدراسة إلى وضع

م بما في 2131رئيسية للحفاظ على الطاقة وترشيد استهالك الكهرباء إلى عام 

 .الطاقة الكهربائيةذلك تحسين كفاءة الطاقة من ناحية الطلب والمحافظة على 

 :وقد بنيت الدراسة على ثالث مراحل رئيسية سرت لمدة عام كامل وهي

 لة األولى: تحليل الوضع الحاليالمرح. 

  المرحلة الثانية: اقتراح التدابير الالزمة في مجال كفاءة الطاقة والمحافظة

 عليها.

 .المرحلة الثالثة: انشاء الخطة الرئيسية لكفاءة الطاقة والمحافظة عليها 

 

 إجراءات الحفاظ على البيئة في صناعة الطاقة (6
السلطنة بتنفيذ وتطبيق اللوائح والقوانين تقوم الشركات البترولية العاملة في 

الخاصة بحماية البيئة الصادرة من وزارة البيئة والشؤون المناخية. ومن أهم 

 اإلجراءات التي تقوم بها الشركات البتروليـــة :

  حماية البيئة من عمليات إزالة األتربة بغرض االستكشاف البترولي وإعـداد

 . ــرق والحد من أثرها على البيئةمواقع اآلبار واإلنشاءات والطـ
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 . إتباع األساليب والطرق المعتمدة للتخلص من النفايات 

  وضع خــــطط لمعالجة مشكالت المياه المنتجة مع النفط بحيث تتالءم مع

 . قوانين البيئة

  وضع خطط للتقليل من إحراق الغاز المصاحب وإمكانيية اسيتغالل أكبير قيدر

لمشياعل الغياز وتخفييض انبعياث غياز  االنبعاثاتممكن منه وتقليل مستويات 

 ثاني أكسيد الكبريت والتخلص من المشاعل التي يصدر عنها الدخان .

  الضبط والتحكم بكيماويات الحفر والتأكيد مين أيية نفاييات أو أيية ميواد يجيري

 . التخلص منها

  إتباع تعليمات دليل اإلرشادات الخاص بالمواد السامة وكذلك تعليمات دليل

 اإلرشادات الخاص بإدارة المواد الكيماوية عند التعامل مع هذه المواد .

  إتباع األساليب والطرق المصادق عليها بموجب قوانين البيئة بالنسبة لمياه

 الصرف الصحي والمياه المستخلصة من إنتاج النفط .

 . حماية البيئة من التلوث في عمليات تخزين وتحميل النفط 

  فق والمنشآت بشكل دوري للتأكد من سالمتها وتفادي أية المراوصيانة تفقد

  احتماالت للتلوث البيئي .

 .وضع خطط لمعالجة التربة في حال حدوث تسربات نفطية 
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وفيما يخص صناعة الطاقة الكهربائية فقد عرض قانون القطاع مجموعة من 

 .التدابير لضمان أنشطة قطاع الكهرباء وإيالء االعتبار الواجب للبيئة

وعلى كل الشركات المرخص لها العمل في هذا القطاع وضع سياسة مكتوبة 

لحماية البيئة جنبا إلى جنب مع األهداف التشغيلية وترتيبات اإلدارة في غضون 

أشهر من منح الترخيص. فيجب أن تعك  هذه السياسة اللوائح والمتطلبات  6

لهم بتقديم نسخة من ذات الصلة المعمول بها في سلطنة عمان. ويلزم المرخص 

 السياسة إلى الهيئة مع وصف لألهداف التشغيلية والترتيبات اإلدارية.

بل وأيضا يجب على الشركات العاملة في قطاع الكهرباء إعداد بيان سنوي  أو 

كما قد تكون موجهة من قبل الهيئة من وقت آلخر( يشرح كيف تتماشى الشركات 

المكلفة بها وكيفية االستمرار في تطبيق هذه العاملة في هذا المجال مع السياسة 

 السياسة لحماية البيئة من مخلفات صناعة الطاقة.

 

 واالحتياجاتتطور القوى العاملة في صناعة الطاقة،  (7

 المطلوبة منها
 

( عدد القوى العاملة لدى شركات قطاعي النفط والغاز ونسبة 12يوضح الجدول  

لعام  والغاز النفط يين العاملين في قطاعحيث بلغ عدد العماني ،امالتعمين فيه

 .% 16.1بنسبة تعمين بلغت  11111م نحو 2112
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 ( 21جدول رقم ) 

 عدد القوى العاملة لشركات قطاعي النفط والغاز 
 

 السنة
 *والغازقطاع النفط 

 % التعمين الجملة وافد عماني

1009 6111 2133 1114 16.6% 

1020 1441 2124 1161 11.1% 

1022 1613 2146 11111 11.3% 

1021 1114 2114 11111 16.1% 

 * تشمل الشركات المنتجة وشركات االستكشاف ، والشركة العمانية للمصافي والبتر وكيماويات.  

 

 

 اإلطار المؤسسي لشؤون الطاقة (8

 قطاع النفط والغاز:

  وهي الجهة المنظمة والمشرعة إلدارة وتنظيم النفط والغازوزارة ،

 القطاع.هذا 

 كات استكشاف وإنتاج النفط والغاز:شر 

 حكومية  شركة النفط العمانية(شركة  -

 قطاع خاص، مثال  شركة أوكسيدنتال(شركات  -

 شركة تنمية نفط  اكة بين الحكومة والقطاع الخاصشر -

 عمان(

  تصنيع  الشركاتORPIC) 

 شركات توزيع المنتجات: 

 (وقود  شركات تسويق مثال: شركة شل و نفط عمان -

 (  شركات التعبئة(LPGغاز البترول المسال  -
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 الغاز الطبيعي: 

 (OLNGالشركة العمانية للغازالطبيعي المسال   -

 (QLNGشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال   -

 :االستهالك المحلي 

 قطاع الكهرباء والمياه -

 المشاريع الصناعية -

 المصانع والمؤسسات األخرى -

 :قطاع الكهرباء

 وهي الجهة المشرعة للقطاع.باء والمياهالهيئة العامة للكهر ، 

 هيئة تنظيم الكهرباء 

 الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

 الشركة العمانية لنقل الطاقة 

 شركة كهرباء المناطق الريفية 

  شركات التوزيع  شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، شركة كهرباء

 مجان، شركة كهرباء مزون، شركة ظفار للطاقة(

 ين االجانبالمستثمر 

 

 البحث والتطوير في صناعة الطاقة    (9

لقد قام مجل  البحث العلمي بعمل مجموعة من الدراسات التي قد تسهم في 

 تطوير قطاع الطاقة في السلطنة ومن أهم هذه الدراسات:
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 .دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمان -

وتأثيرها على نظام الطاقة الشمسية في  دراسة التقييم الكمي لترسبات الغبار -

 .مواقع مختارة في سلطنة عمان

دراسة إنتاج الطاقة المتجددة من مخلفات الفواكه والخضروات مع البترول  -

 .وبقايا الدهون

 .دراسة تطوير حوض القطع المكافئ لتوليد الطاقة الكهربائية -

                                  العالقات العربية واإلقليمية والدولية في مجاالت الطاقة (20

  : على المستوى اإلقليمي 

تساهم السلطنة في الجهود التي تبذل مع األشقاء في دول مجل  التعاون الخليجي 

لتطوير الصناعة البترولية، من خالل المشاركة الفعالة والمستمرة في اجتماعات 

لتعاون الخليجي والتي من اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون البترولي لدول مجل  ا

 ابرز اهتماماتها تنسيق السياسات البترولية للدول األعضاء.

 

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء فإن السلطنة تشارك بنشاط في هيئة الربط الكهربائي 

لدول مجل  التعاون الخليجي من خالل توفير واستالم دعم احتياطيات الطوارئ 

مارات العربية المتحدة، والمملكة العربية مع جميع الدول األعضاء دولة اإل

السعودية، ودولة قطر، ودولة البحرين ودولة الكويت(. باإلضافة إلى ذلك تعتبر 

السلطنة عضو نشط في اللجنة التنظيمية االستشارية للهيئة وذلك بالحضور 

المنتظم لالجتماعات، والسلطنة وإن لم تكن عضو كامل العضوية في هيئة الربط 
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بائي لدول الخليج إال أنها تشارك في لجنة التخطيط والمشاركة للهيئة ممثلة الكهر

 في الشركة العمانية لشراء المياه والشركة العمانية لنقل الكهرباء.

  : على المستوى العربي 

تشارك السلطنة في اجتماعات المنظمات العربية المعنية بشؤون الطاقة، وفي 

ة وتتابع تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر الندوات ومؤتمرات الطاقة العربي

 عنها.

 

 : على المستوى الدولي 

تلعب السلطنــة دورا إيجابيا في تنسيق السياسات والمواقف المتعلقة بقضايا  

مة البلدان المصدرة للنفط الطاقة ، وخاصة في مجال النفط من خالل منظ

سية المتعلقة باألسعار ي. وتشارك السلطنة في بحث قضايا النفط الرئ أوبك(

. كما تشارك باالجتماعات األخرى التي تستهدف تحقيق االستقرار في واإلنتاج

 والمستهلكين . السوق النفطية وتحقق المصالح المشتركة للمنتجين
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