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 تعرفة التزويد بالجملة

  للتزويد بمياه التحلية بالجملة 
 لطاقة وتحلية المياهإلنتاج امحطة الغبرة  من

 

  2007 ديسمبر 31 إلى 2007يناير  1 يعمل بها من
 

UU1  .المقدمةUU :- 
 

الشرط   ومن قانون تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به) 74(وفقا للمادة رقم 
يص الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه يتوجب على الشرآة من ترخ) 21(رقم 

العمانية لشراء الطاقة والمياه التزويد بالجملة بمياه التحلية إلى أقسام المياه وفقًا 
 .    التزويد بالجملة المبرمة لهذا الغرض، مع مراعاة تعرفة التزويد بالجملةالتفاقية

  

 التزويد بالجملة مع وزارة اتفاقية والمياه أبرمت الشرآة العمانية لشراء الطاقة
اإلسكان والكهرباء والمياه، والتي تغطي من ضمنها التزويد بالجملة بمياه التحلية من 

  .لطاقة وتحلية المياهإلنتاج امحطة الغبرة 
 

تنص هذِه الوثيقة على تعرفة التزويد بالجملة آما هي محددة بواسطة الشرآة العمانية 
والمياه ومعتمدة بواسطة هيئة تنظيم الكهرباء فيما يتعلق بالمياه المحالة لشراء الطاقة 

المزودة إلى وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه من محطة الغبرة للطاقة وتحلية المياه 
  .2007 ديسمبر 31 إلى 2007 يناير 1للفترة من 

  

لدفع بواسطة وزارة التسعيرة الثابتة والمتغيرة الواجبة ا) 1(آما تحدد هذِه الوثيقة 
اإلجراءات التي يتوجب إتباعها من أجل إصدار ) 2(اإلسكان والكهرباء والمياه، و 

  .ودفع الفواتير
  

 الوثيقة والمعرفة في اتفاقية التزويد بالجملة الكلمات والعبارات الواردة في هذهئءِؤ
   -:لتالية باإلضافة إلى البنود ااالتفاقية عليها في تلك المنصوصتحمل المعاني 

 

تعني المياه المحالة الصالحة للشرب والمياه  ”المياه المحالة“
 .المقطرة

 

 المسلمةتعني المياه المحالة الصالحة للشرب  ”المسلمةالمياه المحالة “
  .والمياه المقطرة الُمزودة
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 المسلمةو(تعني المياه المنتجة بواسطة المحطة  ”المياه المقطرة“

 التي تتماشى مع )المقطرة  المياهتسليمقي نقطة 
معايير الجودة المطلوبة من مستخدمي تلك 

  .المياه
 
 تسليم في نقطة المسلمةتعني المياه المقطرة  ”المسلمةالمياه المقطرة “

المياه المقطرة إلى األشخاص المصرح لهم عن 
طريق وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه، آما 

 . قياس المياهنظامهو مقاس بواسطة 
 
تعني نقطة الصهريج قرب سياج المحطة في   ”مياه المقطرةتسليم النقطة “

المقطرة على المياه تسليم المكان الذي يتم به 
 .الصهاريج

 
 القياس المستخدم بواسطة وزارة نظامتعني   ” قياس المياه المقطرةنظام“

اإلسكان والكهرباء والمياه ومالك المحطة لقياس 
    .المقطرةياه  من المالمسلمةالكميات 

 
  لطاقة وتحلية المياهنتاج اتعني محطة الغبرة إل ”محطة“
 

 في المسلمةو(تعني المياه الُمنتجة بواسطة المحطة  ”المياه المحالة الصالحة للشرب“
التي تتطابق مع المقاييس )  المياهاستالمنقطة 

ل، ّدع قد لمياه الشرب آما 8/98العمانية رقم 
صدر وت(ر من وقت آلخر غيأوُتستبدل، ملغي، 

 المديرية –وزارة التجارة والصناعة بواسطة 
فيما يتعلق ). العامة للمواصفات والمقاييس

بالنوعية، يجب ان تتماشى المياه مع أعلى قيمة 
المنصوص عليها في المقاييس العمانية ومرغوبة 

يجب أن يكون مجموع  باإلضافة إلى ذلك. 8/98
 1/ م ج50 هفي المياأدنى درجة الصالبة 

درجة بوتكون  CaCo3كربونات الكالسيوم آ
 تشبع اإليجابيالرقم القياسي للالقلوية متطابقة مع 

(Langlier  Saturation Index) ي المياه  ف
عالوة . المعاَلجة على درجة الحرارة المصممة
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لورين فعلى ذلك، يجب أن تحتوي هذه المياه على 
 0.7اه وأقص (PPM)   بي بي إم0.4 آحد أدنى
     .بي بي إم

 
 

 من المسلمة  الصالحة للشربتعني صافي المياه ”المسلمةالمياه الصالحة للشرب “
مياه التحلية الصالحة تسليم الالمحطة في نقطة 

للشرب وفقًا للمتطلبات المقدرة لوزارة اإلسكان 
آما هي مذآورة وفقًا لقانون (والكهرباء والمياه 

 قياس نظامطة آما هي مقاسة بواس) الشبكة
المياه الصالحة للشرب، بعد خصم أي مقدار 
مسترجع من هذه المياه من قبل وزارة اإلسكان 

   .والكهرباء والمياه إلى المحطة
 

تعني النقاط الفاصلة بين المحطة واألنابيب    ” مياه الصالحة للشربتسليمط انق“
التابعة لوزارة اإلسكان والكهرباء والمياه التي 

    صالحة للشرب فيها مياه ليمتسيتم ال
 

 القياس المستخدم بواسطة وزارة نظامتعني    ” قياس مياه الصالحة للشربنظام“
اإلسكان والكهرباء والمياه ومالك المحطة من 

ة من مياه الصالحة سلمأجل قياس الكميات الم
  . للشرب

    
  

ياه تعني السعة المقدرة للمحطة للتزويد بم   ”سعة تحلية المياه“ 
 متر مكعب 182.400تبلغ نحوالتحلية والتي 

  .يوميًا
  
  

UU2  .أسعار التزويد بالجملة 
  

سعر شهري ثابت للتزويد بسعة تحلية المياه، ) 1( أسعار التزويد بالجملة من تتضمن
سعر متغير يتم دفعه آل شهر يحتسب وفقًا لكمية المياه المحالة المزود بها خالل ) 2(

شهري ثابت يدفع للخدمات الشرائية واإلدارية المقدمة بواسطة سعر ) 3(آل شهر، و 
  األسعار المذآورة)  1(يبين الجدول  .الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه
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 .  الئحة األسعار-) 1(جدول رقم 
  التعرفة  التسعيرة

   ريال عماني لكل شهر1.910.000  السعر الشهري الثابت للتزويد بسعة تحلية المياه
   ريال عماني للمتر المكعب0.100  السعر المتغير للمياه المحالة المزودة

السعر الشهري الثابت للخدمات المقدمة بواسطة 
  الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه

   ريال عماني لكل شهر30.000

  
) 1(يستند السعر الشهري الثابت للتزويد بسعة تحلية المياه المبينة في الجدول أعاله 

على سعة المياه المحالة المزود بها إلى الحدود الدنيا من توافرها، آما هي محددة في 
  .أدناه) 2(الجدول 

 
  .الحد األدنى المتوفر من سعة تحلية المياه –) 2(جدول 

  الفترة  الحد األدنى المتوافر
  )3م(  (%)

  13.132.800  %80   مارس–يناير 
  31.710.240  %95   سبتمبر–إبريل 
  13.424.640  %80   ديسمبر–ر أآتوب

  

في حالة حدوث نقص في توافر سعة تحلية المياه عن المستويات المحددة في الجدول 
، يحق لوزارة اإلسكان والكهرباء والمياه خصم في السعر الثابت الشهري )2(

يتم احتساب هذا الخصم بواسطة الشرآة العمانية لشراء . المياه للتزويد بسعة تحلية
المياه في نهاية السنة التقويمية وفقًا للطريقة المعتمدة بواسطة هيئة تنظيم الطاقة و
  .الكهرباء

 

UU3  .إصدار الفواتير والدفع 
 

تقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإصدار فواتير التزويد بالجملة لوزارة 
  .اإلسكان والكهرباء والمياه بصفة شهرية

  

أعاله على آمية المياه الُمزود ) 1(غير المحددة في الجدول يتم تطبيق قيمة السعر المت
بها لكل شهر، آما هو معتمد من ِقبل وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه و مالك 

في حالة عدم توافر . المحطة وآما هو ُمبلٌغ به الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه
لة عقب نهاية الشهر،  تقوم هذِه البيانات المعتمدة في غضون فترة زمنية معقو

الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتقدير آمية المياه المحالة الُمزودة ُمستخِدمًة 
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تقوم الشرآة العمانية . الطريقة التي تراها مناسبة وتقوم بإصدار فواتير مؤقتة لذلك
آما ) ة دائنةأو أرصد(لشراء الطاقة والمياه بعد ذلك بإصدار فواتير منقحة أو إضافية 

  .وعند توافر البيانات المعتمدة
  

تقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإصدار بيان تراآمي لسنة آاملة، يتضمن 
 السنة التقويمية مباشرًة، انتهاءأعاله، عقب ) 2( وفقًا للبند احتسابهأي خصم تم 

  .مصحوبًا بفاتورة تراآمية نهائية
  

ة آما هو مبين أعاله بواسطة وزارة اإلسكان والكهرباء يتم دفع الفواتير الصادر
في حالة إصدار فواتير تراآمية . استالمهايومًا من تاريخ ) 30(والمياه خالل ثالثين 

لوزارة اإلسكان والكهرباء والمياه آما هو مبين أعاله، يتم تسوية المبلغ عن طريق 
ملة المستحقة للشرآة العمانية  لتكاليف التزويد بالجةالالحق الدفعات من االستقطاع

 آتابي تلتمس به أن يتم اللتماسلشراء الطاقة والمياه إال في حالة تقديم الوزارة 
 المبالغ المتعلقة نقدًا، والتي في هذِه الحالة يجب على الشرآة العمانية لشراء استيفاء

 .االلتماس استالميومًا من تاريخ ) 30(الطاقة والمياه الدفع خالل ثالثين 
 

UU4  .التعديالت 
 

في حاالت معينة قد يكون من الضروري تعديل تعرفة التزويد بالجملة خالل 
 أي تعديل يجب أن يكون وفقًا  لرخصة الشرآة  في حالة عمل.فترة تطبيقها

.   بواسطة هيئة تنظيم الكهرباءاعتمادهالعمانية لشراء الطاقة والمياه وأن يتم 
ة لشراء الطاقة والمياه بتزويد وزارة اإلسكان والكهرباء تقوم الشرآة العماني
 .     عن أية تعديالت في حينها) متضمنًة تاريخ الطلب(والمياه بالتفاصيل   

  
  
  
  
  

  صالح بن حمود الراشدي. م
  الرئيس التنفيذي بالوآالة
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 تعرفة التزويد بالجملة
 للتزويد بمياه التحلية بالجملة من 

  ).المرحلة األولى(لطاقة وتحلية المياه تاج ا إلنمحطة برآاء
 

  2007 ديسمبر 31 إلى 2007 يناير 1 من يعمل بها
 
 

UU1 .المقدمةUU :- 
 

  والشرطمن قانون تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به) 74(وفقا للمادة رقم 
ة من ترخيص الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه يتوجب على الشرآ) 21(رقم 

التزويد بالجملة أقسام المياه بمياه التحلية وفقًا القيام بالعمانية لشراء الطاقة والمياه 
 .   إلتفاقية التزويد بالجملة المبرمة لهذا الغرض، مع مراعاة تعرفة التزويد بالجملة

  

أبرمت الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه إتفاقية التزويد بالجملة مع وزارة 
الكهرباء والمياه، والتي تغطي من ضمنها التزويد بالجملة بمياه التحلية من اإلسكان و

  .)المرحلة األولى(لطاقة وتحلية المياه إلنتاج امحطة برآاء 
  

 الشرآة العمانية لشراء حددتهاتنص هذِه الوثيقة على تعرفة التزويد بالجملة آما 
تعلق بالمياه المحالة المزودة إلى  هيئة تنظيم الكهرباء فيما يواعتمدتهاالطاقة والمياه 

المرحلة (من محطة برآاء للطاقة وتحلية المياه وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه 
  .2007 ديسمبر 31 إلى 2007 يناير 1للفترة من ) األولى

  

 وزارة اإلسكان الواجب علىالتسعيرة الثابتة والمتغيرة ) 1(آما تحدد هذِه الوثيقة 
التدابير التي يتم إتباعها من أجل إصدار ودفع ) 2(، و  دفعهاوالكهرباء والمياه

  .الفواتير
  

 في هذِه الوثيقة والمعرفة في اتفاقية التزويد بالجملة الكلمات والعبارات التي ترد
   -: باإلضافة إلى وذلك في تلك االتفاقيةالمحددة لهاتحمل المعاني 

 

 في المسلمةو(اسطة المحطة تعني المياه الُمنتجة بو    ”المياه المحالة“
التي تتطابق مع المقاييس )  المياهاستالمنقطة 

ل، ّدع قد لمياه الشرب آما 8/98العمانية رقم 
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صدر وت(غير من وقت آلخر أوُتستبدل، ملغي، 
 المديرية –وزارة التجارة والصناعة بواسطة 

فيما يتعلق ). العامة للمواصفات والمقاييس
 المياه مع أعلى قيمة بالنوعية، يجب ان تتماشى

المنصوص عليها في المقاييس العمانية ومرغوبة 
يجب أن يكون مجموع  باإلضافة إلى ذلك. 8/98

 1/ م ج50 في المياهأدنى درجة الصالبة 
درجة بوتكون  CaCo3كربونات الكالسيوم آ

 تشبع اإليجابيالرقم القياسي للالقلوية متطابقة مع 
(Langlier  Saturation Index) ي المياه  ف

عالوة . المعاَلجة على درجة الحرارة المصممة
لورين فعلى ذلك، يجب أن تحتوي هذه المياه على 

 0.7وأقصاه  (PPM)   بي بي إم0.4 آحد أدنى
     .بي بي إم

 
استالم  في نقطة المستلمةالمياه المحالة تعني  ”المستلمةالمياه المحالة “

وزارة ا التي تحددهوفقًا للمتطلبات المياه 
آما هي مذآورة (اإلسكان والكهرباء والمياه 

آما هي مقاسه بواسطة و) وفقًا لقانون الشبكة
  . قياس المياهنظام

 
لطاقة وتحلية المياه إلنتاج اتعني محطة برآاء  ”محطة“

  .)المرحلة األولى(
 

 قياس نظامتعني النقطة المتفرعة مباشرة من  ”لمياهتسليم انقطة “
عد نقاط التفرع للتغذية بالمياه المياه ولكن ب

   .المستخدمة في المحطة
 

للمحطة للتزويد بمياه المفترضة  تعني السعة   ”سعة تحلية المياه“
 متر مكعب 91.200 تبلغ نحوالتحلية والتي 

 يوميًا
 القياس المستخدم بواسطة وزارة نظامتعني    ” قياس المياهنظام“ 

قياس لالمحطة اإلسكان والكهرباء والمياه ومالك 
   . من مياه التحليةالمستلمةالكميات 
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UU2 .أسعار التزويد بالجملة  
 

سعر ) 2(سعر شهري ثابت للتزويد بسعة تحلية المياه، ) 1( أسعار التزويد بالجملة من تتضمن
سعر ) 3( خالل آل شهر، و المستلمةمتغير يتم دفعه آل شهر يحتسب وفقًا لكمية المياه المحالة 

ابت يدفع للخدمات الشرائية واإلدارية المقدمة بواسطة الشرآة العمانية لشراء الطاقة شهري ث
  أدناه  األسعار المذآورة) 1(يبين الجدول  .والمياه

  
  .  الئحة األسعار-) 1(جدول رقم 

  التعرفة  التسعيرة
   ريال عماني لكل شهر1.293.000   بسعة تحلية المياهلتوفيرالسعر الشهري الثابت 

  ريال عماني للمتر المكعب الواحد0.050  ةسلمسعر المتغير للمياه المحالة المال
السعر الشهري الثابت للخدمات المقدمة بواسطة 

  الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه
   ريال عماني لكل شهر17.500

  
) 1 (بسعة تحلية المياه المبينة في الجدول أعالهر يوفيستند السعر الشهري الثابت للت

إلى الحدود الدنيا من توافرها، آما هي محددة في الموفرة على سعة المياه المحالة 
  .أدناه) 2(الجدول 

  
  . الحد األدنى المتوفر من سعة تحلية المياه–) 2(جدول 

  الفترة  الحد األدنى المتوافر
  )3م(  (%)

  8.974.080  %82   إبريل–يناير 
  13.116.384  %94   سبتمبر–مايو 
  7.215.744  %86   ديسمبر–بر أآتو

 

في حالة حدوث نقص في توافر سعة تحلية المياه عن المستويات المحددة في الجدول 
، يحق لوزارة اإلسكان والكهرباء والمياه خصم في السعر الثابت الشهري )2(

يتم احتساب هذا الخصم بواسطة الشرآة العمانية لشراء . المياه للتزويد بسعة تحلية
المياه في نهاية السنة التقويمية وفقًا للطريقة المعتمدة بواسطة هيئة تنظيم الطاقة و
  .الكهرباء

 
UU3 .إصدار الفواتير والدفع 

 
 الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه فواتير التزويد بالجملة لوزارة اإلسكان تصدر

  .والكهرباء والمياه بصفة شهرية
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سلمة أعاله على آمية المياه الُم) 1(ددة في الجدول يتم تطبيق قيمة السعر المتغير المح
آل شهر، آما هو معتمد من ِقبل وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه و مالك المحطة وآما 

في حالة عدم توافر هذِه البيانات . هو ُمبلٌغ به الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه
 الشهر،  تقوم الشرآة العمانية لشراء المعتمدة في غضون فترة زمنية معقولة عقب نهاية

 ُمستخِدمًة الطريقة التي تراها مناسبة المسلمةالطاقة والمياه بتقدير آمية المياه المحالة 
تقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه بعد ذلك . وتقوم بإصدار فواتير مؤقتة لذلك
  .وعند توافر البيانات المعتمدةآما ) أو أرصدة دائنة(بإصدار فواتير منقحة أو إضافية 

  

تقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإصدار بيان تراآمي لسنة آاملة، يتضمن 
أعاله، عقب انتهاء السنة التقويمية مباشرًة، ) 2( وفقًا للبند ها تم احتسابالخصومات التي

  . نهائيةحقيقيةمصحوبًا بفاتورة 
  

هو مبين أعاله بواسطة وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه يتم دفع الفواتير الصادرة آما 
في حالة إصدار فواتير تراآمية لوزارة . يومًا من تاريخ إستالمها) 30(خالل ثالثين 

اإلسكان والكهرباء والمياه آما هو مبين أعاله، يتم تسوية المبلغ عن طريق االستقطاع 
مستحقة للشرآة العمانية لشراء الطاقة حقة لتكاليف التزويد بالجملة الالمن الدفعات ال

والمياه إال في حالة تقديم الوزارة اللتماس آتابي تلتمس به أن يتم استيفاء المبالغ المتعلقة 
نقدًا، والتي في هذِه الحالة يجب على الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه الدفع خالل 

  .يومًا من تاريخ استالم االلتماس) 30(ثالثين 
  

UU4 .التعديالت 
  

رة     ة خالل فت د بالجمل ة التزوي ديل تعرف ة تع االت معين ي ح ضروري ف ن ال ون م د يك ق
ة عمل      .تطبيقها ة                    في حال شراء الطاق ة ل شرآة العماني ًا  لرخصة ال ديل يكون وفق  أي تع

اء   يم الكهرب ة تنظ طة هيئ اده بواس تم اعتم اه وأن ي شراء  .  والمي ة ل شرآة العماني وم ال تق
ا ة والمي اه بالتفاصيل   الطاق اء والمي كان والكهرب د وزارة اإلس اريخ (ه بتزوي ضمنًة ت مت

  .     عن أية تعديالت في حينها) الطلب
  

  صالح بن حمود الراشدي. م
 الرئيس التنفيذي بالوآالة

 


