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Who are we?
ENGIE STOMO is responsible for producing approximately 50% of Oman’s 

electricity and desalinated drinking water.  It delivers these essentials by 

operating and maintaining 6 power plants and 2 desalination plants. These 

plants are the Barka II Power and Desalination Plant, Barka III Combined 

Cycle Power Plant, Al Rusail Power Plant, Manah Power Plant, Sohar I Power 

and Desalination Plant and Sohar II Combined Cycle Power Plant. 

ENGIE STOMO has 2 shareholders; 70% shareholding is with - ENGIE, who is  

the world’s 3rd largest power generator and the leading power generator  

in the Middle East, South Central Asia and Turkey region. STOMO’s 30% 

shareholding is with SOGEX Oman.



Barka II Power and Desalination Plant محطة بركاء 11 للطاقة وتحلية المياه

The Barka II Power and Desalination Plant is located approximately 50km northwest of 

Muscat on the Arabian Peninsula. The Barka facility is owned by SMN Barka Power Company 

SAOC, who are a subsidiary of SMN Power Holding Company Limited, which is itself 

owned by entities of ENGIE of France, Mubadala of Abu Dhabi (UAE) and National Trading 

Company of Oman. SMN and STOMO have entered into an Operation and Maintenance 

Agreement whereby STOMO assumes the operational and maintenance responsibility of 

the station for a period of fifteen years. The entire facility came into commercial operation 

on the15th November 2009. The Barka II Power and Desalination Plant utilizes reverse 

osmosis technology to deliver 120,000 cubic meters per day of potable water to the Oman 

Transmission System. It also uses gas and steam turbines to deliver 678 MW of electrical 

power to the Sultanate of Oman. The electricity and water produced is sold to the Oman 

Power and Water Procurement Company SAOC

مسقط  من  الغربي  الشمال  إلى  تقريبًا  كم   50 بعد  على  المياه  وتحلية  للطاقة  بركاء2  محطة  تقع 

شركة  وهي  للطاقة  بركاء  أن  إم  إس  شركة  بركاء  محطة  وتمتلك  العربية.  الجزيرة  شبه  ساحل  على 

  ENGIE تابعة لشركة إس إم أن للطاقة القابضة المحدودة والتي  تمتلكها عدة شركات وهي شركة 

الفرنسية، وشركة مبادلة التي تتخذ من  أبوظبي مقرا لها  والشركة الوطنية للتجارة في سلطنة عمان. 

مسؤولية  بتحمل  ستومو  فيها  تقوم  وصيانة  تشغيل  اتفاقية  وستومو  أن  إم  إس  شركتا  عقدت  وقد 

وتقوم   .2009 نوفمبر   15 في  لها  التجاري  التشغيل  بدأ  وقد  عامًا.   15 لمدة  للمحطة  والصيانة  التشغيل 

120,000 متر مكعب يوميًا  لتوفير  العكسي  التناضح  باستغالل تقنية  المياه  بركاء للطاقة وتحلية  محطة 

من مياه الشرب وتوربينات الغاز والبخار لتوفير 678ميجا واط من الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان. 

ويتم بيع الطاقة والمياه المنتجة إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش. م. ع. م.



Sohar I Power and Desalination Plant محطة صحار 1 للطاقة وتحلية المياه

The Sohar I Power and Desalination plant is located approximately 200km from Muscat on 

the Batinah Coast of the Sultanate of Oman. The Sohar Power and Desalination Plant is a 

publicly traded facility fully owned by Sohar Power Company SAOG (Sohar Power). Sohar 

Power and STOMO have entered into an Operation and Maintenance Agreement whereby 

STOMO assumes the operational and maintenance responsibility of the station for a period 

of fifteen years through its subsidiary SOMC. The facility came into commercial operation on 

the 27th May 2007. The electricity and water produced is sold to the Oman Power and Water 

Procurement Company SAOC. The facility utilizes Doosan Multi-Stage Flash desalination 

technology (MSF) designed to produce 150,000 cubic meters of potable water per day. The 

power plant exports 585MW of electricity, through Siemens SGT5-2000E gas turbines.

الباطنة  ساحل  على  مسقط  من  كم   200 بعد  على  المياه   وتحلية  للطاقة  صحار  محطة  تقع 

)صحار  صحار  كهرباء  لشركة  بالكامل  مملوكة  عامة  شركة  عن  عبارة  وهي  عمان.  سلطنة  في 

فيها  تقوم  وستومو  للطاقة  صحار  شركة  بين  وصيانة  تشغيل  اتفاقية  عقدت  وقد  للطاقة( 

سي «   أم  أو  »أس  التابعة  شركتها  خالل  من  للمحطة  والصيانه  التشغيل  مسؤولية  بتحمل  ستومو 

والمياه  الكهرباء  بيع  ويتم    2007 مايو   27 في  للمحطة  التجاري  التشغيل  بدأ  وقد  عاما.    15 لمدة 

المراحل  ذات  دوسان  تقنية  استغالل  ويتم  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  إلى  المنتجة 

محطة  وتصدر  الشرب  مياه  من  يوميًا  مكعب  متر   d / M3 حوالي150.000  إلنتاج  للتحلية  المتعددة 

 .SGTS  –  2000  E 585 ميجا واط من الكهرباء بواسطة توربينات غاز سيمينز  الطاقة 



Manah Power Plant محطة كهرباء منح

The Manah Power Plant (MPP) is located approximately 180 kilometres Southwest of Muscat 

and 20 kilometres south of Nizwa. United Power Company SAOG (UPC) and STOMO have 

entered into an Operation and Maintenance Agreement on the 25th May 2009 whereby 

STOMO assumes the operational and maintenance responsibility of Manah Power Plant for a 

period of twelve years through an Operating and Maintenance Agreement. MPP commenced 

its operations in October 1996. This Phase I generates power capacity of 90 MW and is 

comprised of 3 GE Frame 6 gas turbines. Subsequently, in May 2000, the MPP capacity was 

augmented by a further 180 MW with the commencement of operation of Phase 2, which is 

comprised of 2 GE Frame 9E gas turbines, meaning the total capacity of the plant is 270MW. 

The power generated from MPP is sold to the Oman Power and Water Procurement Company 

SAOC, under a Power Purchase Agreement, which will continue until 2020. The project 

constitutes the first privately owned and developed power plant in the Sultanate of Oman.

20 كم  الغربي من مسقط وعلى بعد  180 كم تقريبًا إلى الجنوب  تقع محطة كهرباء منح على بعد 

يناير   1 في  وصيانة  تشغيل  إتفاقية  وستومو  للطاقة  المتحدة  الشركة  عقدت  وقد  نزوى.  جنوب  من 

عامًا   12 لمدة  منح  كهرباء  لمحطة  والصيانة  التشغيل  مسؤولية  بتحمل  ستومو  فيها  تقوم   2009

 1996 أكتوبر  شهر  في  عملياتها  منح  كهرباء  محطة  بدأت  وقد  وصيانة.   تشغيل  اتفاقية  خالل  من 

 ،Frame  6 نوعية  غازية  تربينات  ثالث  من  وتتكون  واط  ميجا   90 طاقة  توليد  على  األولى  المرحلة  وتنتج 

2000 تم تعزيز طاقة المحطة بـ 180 ميجا واط أخرى مع بداية تشغيل المرحلة  وبعدها في شهر مايو 

270 ميجا واط  الطاقة اإلجمالية للمحطة  Frame. وتبلغ   9 E تربينتي غاز نوعية  التي تتكون من  الثانية 

للطاقة  شراء  إتفاقية  بموجب  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  للشركة  المولدة  الطاقة  بيع  ويتم 

2020 ويعتبر المشروع أول مشروع للطاقة يتم تطويره وتملكه من قبل القطاع الخاص  تستمر حتى 

عمان. سلطنة  في 





Al Rusail Power Plant
Al Rusail Power Station is located 40 km west of Muscat in the Rusail Industrial Park and is owned 

by Al Rusail Power Company SAOC, another subsidiary of SMN Power Holding Company Limited. 

SMN and STOMO have entered into an Operation and Maintenance Agreement whereby STOMO 

assumes the operational and maintenance responsibility of the station for a period of fifteen 

years. The station’s capacity is 665 MW, consisting of eight Frame 9E gas turbines that were 

installed in four phases between 1984 and 2000 with associated generators and transformers. 

The station burns natural gas as the primary fuel with distillate fuel oil as a backup. The facility 

was purchased from entities of the Omani Government in 2006 as a part of a privatization plan 

with operational responsibilities assumed by STOMO in February 2007. Significant expenditure 

and remedial work has been carried out since takeover in order to improve the performance 

level of the plant and environmental and codes compliance. This has also increased safety and 

security features to the industry standard, which it is functioning at now.

محطة كهرباء الرسيل

الصناعية.  الرسيل  الغرب من مسقط في منطقة  إلى  40 كم  الرسيل للطاقة على بعد  تقع محطة 

القابضة  للطاقة  أن  إم  إس  لشركة  التابعة  الشركات  إحدى  للطاقة  الرسيل  شركة  تمتلكها  حيث 

عامًا.   15 لمدة  للمحطة  وصيانة  تشغيل  إتفاقية  وستومو  أن  إم  إس  شركة  عقدت  وقد  المحدودة، 

تركيبها  وتم   .Frame  9 E نوعية  غازية  تربينات  ثمان  من  وتتكون  واط  ميجا   665 المحطة  طاقة  وتبلغ 

1984 و2000 مع تركيب المولدات والمحوالت الكهربائية الالزمة. يتم حرق  أربع مراحل بين عامي  على 

تم  قد  وكان  إحتياطي  كوقود  السائل  الوقود  مع  أساسي  كوقود  المحطة  في  الطبيعي  الغاز 

بتحمل  ستومو  بدأت  حيث  الخصخصة.  خطة  ضمن   2006 عام  السلطنة  حكومة  من  المحطة  شراء 

إنفاق مبالغ كبيرة وتنفيذ أعمال أخرى  2007. ومنذ استالمها تم  التشغيل في شهر فبراير  مسؤولية 

وتوفير  البيئية  بالمتطلبات  تقيدها  ضمان  إلى  إضافة  المحطة  في  اإلنتاج  مستوى  تطوير  أجل  من 

المتبعة. المقاييس  حسب  واألمان  السالمة 



Barka III Power Plant
Barka III Combined Cycle Power Plant is located approximately 50kms northwest of 

Muscat on the Arabian Peninsula beside the Barka II IPWP. The plant is owned by Al-

Suwadi Power Co., which is a consortium of ENGIE as a lead founder, Multitech LLC of 

Oman, Sojitz Corporation of Japan, Shikoku Electric Company of Japan, and Oman’s Public 

Authority for Social Insurance.  Al-Suwadi Power Co. and STOMO have entered into an 

Operation and Maintenance Agreement whereby STOMO assumes the responsibility 

of operation and maintenance of the station for a period of fifteen years. The power 

plant went into commercial operation on the 4th April 2013 and has a  total capacity 

of 745MW, generated by Siemens gas and steam turbines. The EPC contractors are 

Siemens of Germany and GS Engineering & Construction of Korea. The only difference 

between this facility and the Sohar II IPP is that it includes its own seawater intake.

مشروع محطة بركاء 111 للطاقة

في  لمسقط  الغربي  الشمال  إلى  كم   50 بعد  على  الكهربائية  الطاقة  لتوليد   3 بركاء  محطة  تقع 

من  مملوكة   3 بركاء  ومحطة  المياه،  وتحلية  للطاقة    2 بركاء  محطة  بجوار  العربية  الجزيرة  شبة 

قبل شركة السوادي للطاقة وهي عبارة عن مجموعة شركات تتكون من أي بي أر - جي دي أف - 

شيكوكو  وشركة  كوربوريشن،-اليابان  سوجيتز  وشركة  تيك-عمان  ملتي  وشركة  كمؤسس  سويز  

تشغيل  إتفاقية  عقد  وتم  عمان.  اإلجتماعية-سلطنة  للتأمينات  العامة  والهيئة  إليكتريك،-اليابان 

حيث  )ستومو(،  والصيانة  للتشغيل  تراكتيبل  سويز-  وشركة  للطاقة  السوادي  شركة  بين  وصيانة 

بدأت  وقد  سنة.   15 لمدة  المحطة  وصيانة  تشغيل  عن  المسؤولة  ستومو  شركة  بمقتضاه  تكون 

745 ميجا واط تنتج من توربينات  2013، وتبلغ قدرتها اإلستيعابية  إبريل  المحطة عملياتها في ال4 من 

سيمنس  شركة  هما  للمشروع  األساسيان  والمقاوالن  سيمنس.  شركة  تصنيع  من  وبخارية  غازية 

األلمانية وجي أس للهندسة واإلنشاءات الكورية.  وتعتبر المحطة مطابقة بالكامل لمحطة كهرباء 

. البحر  للطاقة مع إختالفات بسيطة في مأخذ مياه  صحار2 



Sohar II Power Plant
Sohar II Combined Cycle Power Plant is located approximately 200 kilometres from Muscat 

on the Batinah Coast of Oman, beside the Sohar I IPWP. The plant is solely owned by the 

Al-Batinah Power Company. STOMO has entered into an Operation and Maintenance 

Agreement whereby STOMO assumes the responsibility of operation and maintenance 

of the station for a period of fifteen years. The power plant has a total capacity of 745MW 

generated by Siemens gas and steam turbines. The plant started commercial operation 

on the 3rd June 2013 and was constructed by Siemens & GS Engineering & Construction.

مشروع محطة صحار 11 للطاقة

عمان  سلطنة  في  الباطنة  ساحل  على  مسقط  من  كم   200 بعد  على  للطاقة   II صحار  محطة  تقع 

الباطنة  لشركة  مملوكة  عامة  شركة  عن  عبارة  وهي  والمياه.  للطاقة   1 صحار  محطة  من  بالقرب 

مسؤولية  بتحمل  ستومو  فيها  تقوم  ستومو  مع  وصيانة  تشغيل  اتفاقية  عقدت  وقد  للطاقة، 

التشغيل والصيانه للمحطة لمدة 15 سنة. وتبلغ قدرتها اإلستيعابية 745 ميجا واط تنتج من توربينات 

 .2013 يونيو    3 في  للمحطة  التجاري  التشغيل  بدأ  وقد  سيمنس.   شركة  تصنيع  من  وبخارية  غازية 

المحطة. بناء  والمقاوالت على  للهندسة  وأشرفت شركة سيمنس و جي أس 



 SUEZ - تراكتيبيل للعمليات 
والصيانة ُعمان ش م م.
 ص ب: 692، ر ب: 320
 بركاء، سلطنة ُعمان
 هاتف: +96826895101،26895100
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www.stomo.com.om

من نحن ؟
انجي ستومو مسئولة عن انتاج ما يقارب 50% بالمائة من الطاقة الكهربائية 
ومياه الشرب المحالة في سلطنة عمان . تعتبر SUEZ – تراكيبيل للعمليات 

والصيانة. عمان ش. م. م ) ستومو( شركة رائدة تتمتع بخبرة واسعة في 
مجال توفير العمليات والصيانة ذات القيمة المضافة لعمالئها بأسعار مناسبة 

ومنافسة ألسعار السوق من خالل  شراكتها مع شركات الطاقة والمياه الكبيرة. .

تشترك شركة إنجي ستومو مع إثنين من المساهمين، حيث تساهم شركة 
إنجي بما نسبته 70% ، وهي ثالث أكبر شركة لتوليد الطاقة في العالم والرائدة 

في مجال توليد الطاقة في الشرق األوسط و جنوب وسط آسيا و تركيا. بينما 
تساهم شركة سوجيكس عمان بما نسبته %30.





SOHAR II صحـار RUSAIL الرسيل BARKA III بركاء

ننتج الماء والكهرباء لُعمان


