
 

 

  تعرفة التزويد بالجملة
  

  1)من أجل تزويد الكهرباء بالجملة في الشبكة الرئيسية المربوطة(
  

  2007  ديسمبر31 إلى 2007 يناير 1الساري من 
  

  مقدمة  -1
  
من ترخيص ) 21( الشرط رقم  و من قانون تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به74وفقا للمادة   

ووفقا للبنود المنصوص عليها في اتفاقية التزويد بالجملة الخاصة  .اقة والمياهالشرآة العمانية لشراء الط
بالشرآات المرخص لها بالتزويد، يتوجب على الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه التزويد بالجملة 

  .للشرآات المرخص لها بالتزويد حسب تعرفة التزويد بالجملة
 

 بالجملة آما هو محدد بواسطة الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه ينص هذا المستند على تعرفة التزويد
   .2007 ديسمبر 31 إلى 2007 يناير 1وآما هو مصادق عليه بواسطة هيئة تنظيم الكهرباء للمدة من 

  

  : يحدد هذا المستند
  .  التزويدمعدل احتساب تكلفة التزويد بالجملة والتي يتوجب دفعها بواسطة الشرآات المرخص لها ب) أ
  .  المرخص لها بالتزويد الطريقة المستخدمة لتحديد آميات التزويد بالجملة والمحسوبة لكل شرآة من الشرآات) ب
  .التدابير المتبعة لتنظيم الفواتير والدفع) ج
  

البنود األساسية المنصوص عليها في هذا المستند والمعرفة في اتفاقية التزويد بالجملة تحمل المعاني 
   -:نصوصة عليها في تلك اإلتفاقية باإلضافة إلى البنود التاليةالم
  

 (i)            تعني فيما يتعلق بكل شرآة مرخص لها بالتزويد، نقاط الربط بين "نقاط التزويد بالجملة  "
شبكة النقل الخاصة بالمرخص له بتشغيل شبكة النقل أو أي منشأة إنتاجية أو 

لها تشتري الشرآة العمانية لشراء الطاقة شبكة ربط  التي من أو من خال
شبكة التوزيع التابعة لكل شرآة (ii) .والمياه الكهرباء بغرض التزويد بالجملة

مرخص لها بالتزويد أو شبكة أو مباني أي شخص يتم تزويده بواسطة شبكة 
  .غير الشبكة الخاصة بالمرخص له بالتزويد

                        
   تعني النقاط التي يتم بها شراء الطاقة بواسطة الشرآة العمانية لشراء الطاقة "تزويد بالجملةنقاط شراء ال"   

والمياه بغرض التزويد بالجملة ، آما تعني النقاط التي يتم بها شراء 
  .بالجملة بواسطة المرخص لهم بالتزويد التزويد

  

                                                           
  أو أي شبكة يتم تشغيلها بواسطة شرآة آهرباء المناطق ) ii( أو آهرباء صاللهشبكة ) i(ال تنطبق تعرفة التزويد بالجملة هذه على  -1

  .         الريفية
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ا شبكة التوزيع الخاصة بالمرخص لهم بتشغيل شبكة              يقصد بها أي شبكة ما عد"الشبكة المربوطة"    
و شبكة النقل الخاصة بالمرخص له بتشغيل شبكة النقل وما تم ربطه توزيع أ
  .بهما

                                       
  .يقصد بها شبكة التوزيع الخاصة بالمرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع "       LDSOشبكة توزيع          "

  
  .           يقصد بها شبكة النقل الخاصة بالمرخص له بتشغيل شبكة نقل "LTSOشبكة نقل        "   
  

يقصد به العامل المطبق آما هو مذآور هنا فيما يتعلق بكل شهر من أجل تسوية        "عامل تسوية الفاقد"           
 والمتوجب دفعها آميات الكهرباء المقاسة أو المقدرة عند نقاط التزويد بالجملة

                  .عند نقاط شراء التزويد بالجملة
                                     

يقصد بها الشبكة المربوطة والتي تشمل شبكة النقل الخاصة بالمرخص له "   الشبكة المربوطة الرئيسية"       
يل شبكات بتشغيل شبكة النقل وشبكات التوزيع الخاصة بالمرخص لهم بتشغ

  .التوزيع والشبكة المربوطة
  
يقصد بها نقل الكهرباء من أي شرآة مرخص لها بالتزويد الى أخرى              "       التحويل" 

والموضحة في بنود الكمية المكافئة من الكهرباء عند نقطة التزويد بالجملة بعد 
يها بين المرخص إدخال أية تعديالت للفاقد أو أي عوامل أخرى يتم اإلتفاق عل

لهم بالتزويد المعنيين أو آما هو محدد وفقا لقواعد الشبكة الرئيسية أو قواعد 
  ). حسب ما يالئم ذلك(التوزيع 

  
   أسعار التزويد بالجملة-2
  

يتم إحتساب تكلفة التزويد بالجملة إلى المرخص لهم بالتزويد على خمس فترات، على أساس اليوم في 
يوضح الجدول أدناه الفترات الزمنية الخمس التى . تم فيه أخذ الكهرباء في اليوماألسبوع والوقت الذي ي

  .يتم خاللها إحتساب تكلفة التزويد بالجملة
  

  فترات التزويد بالجملة: 1              جدول
  

  األيام واألوقات  الفترة
 . 22لساعة  إلى ا17 و من الساعة 13 إلى الساعة 2أيام األسبوع، من الساعة   عدم الذروة
  . في اليوم التالي2 إلى الساعة 22أيام األسبوع، من الساعة   الذروة الليلية

   .17 إلى الساعة 13من السبت إلى األربعاء، من الساعة   ذروة اليوم العادي
   .17 إلى الساعة 13الخميس، من الساعة   ذروة يوم الخميس
  .17ة  إلى الساع13الجمعة، من الساعة   ذروة يوم الجمعة
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بتم إحتساب أسعار التزويد بالجملة بالريال العماني لكل ميجاوات ساعة لكل فترة خالل آل شهر من عام 
  : أدناه 2  وفقًا لما هو موضح في الجدول 2007

  
  فترات التزويد بالجملة بالريال العماني لكل ميجاوات ساعة: 2 جدول

  
عدم   الشهر

  الذروة
الذروة 
  الليلية

ذروة اليوم 
  عاديال

ذروة يوم 
  الخميس

ذروة يوم 
  الجمعة

  7  7  7  7  7  2007يناير 
  7  7  7  7  7  2007فبراير 
  7  7  7  7  7  2007مارس 
  8  8  8  8  8  2007إبريل 
  20  25  40  15  8  2007مايو 

  20  25  40  15  8  2007يونيو 
  20  25  40  15  8  2007يوليو 

  20  25  40  15  8  2007أغسطس 
  8  8  8  8  8  2007سبتمبر 
  7  7  7  7  7   2007بر أآتو

  7  7  7  7  7  2007نوفمبر 
  7  7  7  7  7  2007ديسمبر 

  
  
  

   تحديد تكلفة التزويد بالجملة للمرخص لهم بالتزويد-3
  

 على اإلمدادات بالجملة عند نقاط شراء التزويد 2يتم تطبيق أسعار الفترات المذآورة في الجدول 
 . بالجملة

 للمرخص لهم بالتزويد عند نقاط شراء التزويد بالجملة لكل ساعة يتم تحديد تكلفة آمية التزويد بالجملة
  -:من آل شهر بواسطة الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه على النحو التالي

  

BSh = LAFm × (BSMh + Th)  
  

   :حيث
  

BSh =        التزويد بالجملة بالميجاوات ساعة الذي يحتسب على المرخص له بالتزويد في الساعةh.  
  

LAFm  =   عامل تسوية الفاقد للشهرmآما هو مذآور أدناه .  
  

BSMh  =  بالميجاوات ساعة في الساعة ) أو التي تعتبر مقاسة(آمية الطاقة المقاسةh عند نقاط التزويد 
  .بالجملة المتعلقة بالمرخص له بالتزويد ذات الصلة
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Th =        في الساعة ) التي تعتبر مستلمة(لمة  صافي الطاقة المحولة بالميجاوات ساعة المستh بواسطة 
الشرآة المرخص لها بالتزويد يساوي مجموع الطاقات المحولة المستلمة ناقصًا مجموع آل 

  ).معطاه التي تعتبر(الطاقات المحولة المعطاة أو 
  

ليها وفقًا  على أسس المعلومات الواردة إ BSMh ـتقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه بحساب ال
تقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه ).بما يالئم ذلك(لقواعد الشبكة الرئيسية أو قواعد التوزيع 

بما ( على أسس المعلومات الواردة إليها وفقا لقواعد الشبكة الرئيسية أو قواعد التوزيع Thبحساب ال 
  .ا بالتزويدأو مايرد إليها من الشرآة المعنية المرخص له) يالئم ذلك

  

يتم اإلرسال أو التزويد بالبيانات، تقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه  في أي الحالتين، عندما ال
   :  بواسطةThـ  ال  أو BSMhـ   بتقدير ال

   

I. المرخص له بتشغيل شبكة البيانات اليومية و نموذج األنماط لكل ساعة والتي يتم تزويدها بواسطة 
  .النقل

II. ريقة أخرى تكون مقبولة ومناسبةأي ط. 
  

  :             تقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتحديد عامل تسوية الفاقد على أساس شهري آاآلتي
  

m

m
m TBSM

TBP
LAF =        

               

  :حيث               
  

LAFm              =      عامل تسوية الفاقد للشهرm.  
TBPm                      =    ساعة المشتراه بواسطة الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه / إجمالي الطاقة بالميجاوات

  .mعند نقاط شراء  التزويد بالجملة في الشهر 
  

TBSMm                        =مجموع الBSMh )لجميع المرخص لهم بالتزويد على آل ) آما هو مذآور أعاله
  .mات في الشهر الساع

  

  . ويحدد نهائيًا لكل شهر حسب ما هو محدد أعاله1.05 و 1.02             يتوقع أن يقع عامل تسوية الفاقد مابين 
  

   إعداد الفواتير والدفع-4             
  

ة              د بالجمل واتير التزوي اه بإصدار ف ة والمي شراء الطاق د و     تقوم الشرآة العمانية ل م بالتزوي ًا  للمرخص له فق
  -: لإلجراءات التالية

  
ة      ) أ( د بالجمل ات التزوي دير آمي اه بتق ة والمي شراء الطاق ة ل شرآة العماني وم ال هر، تق ل ش ة آ ور نهاي ف

ة التي                  ة المعقول ق إستخدام الطريق ك عن طري شهر وذل ذلك ال ل ل ه بالتموي المحتسبة لكل مرخص ل
  .ك الكميات المقدرةتراها مناسبة، وتقوم بإصدار فاتورة مبدئية على أساس تل
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اه         ) ب( ة والمي شراء الطاق ة ل شرآة العماني وم ال نة، تق ع س ل رب ة آ ب نهاي ن عق ت ممك رع وق ي أس ف
ه              )  أعاله  3آما هو مذآور في الجزء       (بإحتساب   سبة لكل مرخص ل ة المحت د بالجمل ات للتزوي الكمي

د بال                  اليف التزوي ان لتك وم بإصدار بي ع، وتق ك          بالتزويد لكل شهر خالل الرب ى ذل ا عل تم دفعه ة ي جمل
ة،            ا ي (األساس على أن تكون هذه الفواتير مصحوبة بأي فواتير إضافية أو أرصدة دائن ك  بم م ذل ) الئ

  .تعكس التعديالت الالزمة للفواتير اإلبتدائية
 

وم                           ) ج( د، تق م بالتزوي شة مع المرخص له د المناق ة وبع سنة التقويمي ة ال ور نهاي في أسرع وقت ممكن ف
سبة لكل               الشرآة ال  عمانية لشراء الطاقة والمياه بعمل حساب نهائي للكميات من التزويد بالجملة المحت

ى                    ة المدفوعة عل زودين بالجمل ان تراآمي للم وم بإصدار بي سنة، وتق مرخص له لكل شهر خالل ال
ة           ة أو أرصدة دائن ك   (ذلك األساس، يكون البيان مصحوبًا بفاتورة إضافية نهائي م ذل ا يالئ  تعكس ) بم

 .   أي تعديالت أخرى مطلوبة إلى الفواتير السابقة
  

 يومًا من تاريخ 30تقوم الشرآات المرخص لها بالتزويد بسداد مستحقات الفواتير المذآورة آنفًا خالل 
  إستالم
) i(عند إصدار األرصدة الدائنة للمرخص له آما هو مشروح أعاله، يقوم المرخص له بالتزويد . الفاتورة

   بإستقطاع   
تلك المبالغ من المبالغ المدفوعة الحقًا بواسطة المرخص له بالتزويد إلى الشرآة العمانية لشراء الطاقة 

تلتمس آتابيًا بإعادة تلك المبالغ نقدًا بواسطة الشرآة  العمانية لشراء الطاقة والمياه والتي  )ii(والمياه أو 
يومًا من إستالم ) 30(المياه بدفعها خالل ثالثين في تلك الحالة تقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة و

 .اإللتماس الكتابي
                  

   التعديالت -5
  

ا                رة تطبيقه ة خالل فت د بالجمل ة التزوي ديل تعرف ديالت   . في حاالت معينة قد يكون من الضروري تع ة تع أي
ة تنظيم          يجب أن تكون وفقًا لترخيص الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه وأن             ا بواسطة هيئ تم إعتماده ي

د بالتفاصيل            .  الكهرباء ( تقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإخطار الشرآات المرخص لها بالتزوي
  .     عن أية تعديالت في حينها) يتضمن تاريخ الطلب

                                                                                                               
  
  
  صالح بن حمود الراشدي

    الرئيس التنفيذينائب 
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