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 تعرفة التزويد بالجملة
 للتزويد بمياه التحلية بالجملة من 

  ).المرحلة األولى(لطاقة وتحلية المياه إلنتاج ا محطة برآاء
 

  2009ديسمبر  31إلى  2009يناير  1من  يعمل بها
 
 

 -  :المقدمة. 1
 

 والشرط من قانون تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به) 74(وفقا للمادة رقم 
الممنوح لها من هيئة من ترخيص الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه ) 21( رقم

يتوجب على الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه التزويد بالجملة تنظيم الكهرباء 
التزويد بالجملة المبرمة لهذا الغرض، مع  التفاقيةوفقًا بمياه التحلية أقسام المياه 

 .   ملةمراعاة تعرفة التزويد بالج
  

الهيئة العامة التزويد بالجملة مع  اتفاقيةأبرمت الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه 
، والتي تغطي من ) سابقا( وزارة اإلسكان والكهرباء والمياهللكهرباء والمياه ، 

لطاقة وتحلية المياه إلنتاج امحطة برآاء ضمنها التزويد بالجملة بمياه التحلية من 
  .)ألولىالمرحلة ا(
  

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

) المرحلة األولى(من محطة برآاء للطاقة وتحلية المياه الهيئة العامة للكهرباء والمياه 
  .2009ديسمبر  31إلى  2009يناير  1رة من للفت

  

الهيئة العامة  الواجب علىالتسعيرة الثابتة والمتغيرة ) 1(آما تحدد هذِه الوثيقة 
التدابير التي يتم إتباعها من أجل إصدار ودفع ) 2(، و دفعهاللكهرباء والمياه 

  .الفواتير
  

في اتفاقية التزويد بالجملة في هذِه الوثيقة والمعرفة  الكلمات والعبارات التي ترد
   -:باإلضافة إلى وذلك االتفاقيةفي تلك  المحددة لهاتحمل المعاني 
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في  المسلمةو(تعني المياه الُمنتجة بواسطة المحطة     ”المياه المحالة“
التي تتطابق مع المقاييس ) المياه استالمنقطة 

فيما يتعلق . لمياه الشرب 8/98العمانية رقم 
جب ان تتماشى المياه مع أعلى قيمة بالنوعية، ي

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

 1/م ج 50 في المياهأدنى درجة الصالبة 
درجة بوتكون  CaCo3كربونات الكالسيوم آ

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

عالوة . مصممةلاحرارة الالمعاَلجة على درجة 
لورين فعلى ذلك، يجب أن تحتوي هذه المياه على 

بي بي  0.7بحد أقصى و  بي بي إم 0.4 حد أدنىب
     .إم

 
استالم في نقطة  المستلمةالمياه المحالة تعني  ”المستلمةالمياه المحالة “

الهيئة العامة تي تحددها الوفقًا للمتطلبات المياه 
آما هي مذآورة وفقًا لقانون (للكهرباء والمياه 

قياس  نظامبواسطة  مقاسهآما هي و) الشبكة
  .المياه

 

لطاقة وتحلية المياه إلنتاج اتعني محطة برآاء  ”محطة“
  .)المرحلة األولى(

 
قياس  نظامتعني النقطة المتفرعة مباشرة من  ”لمياهتسليم انقطة “

ولكن بعد نقاط التفرع للتغذية بالمياه  المياه
   .المستخدمة في المحطة

 

للمحطة للتزويد بمياه التحلية المفترضة  تعني السعة   ”سعة تحلية المياه“
  متر مكعب يوميًا 91200 تبلغ نحووالتي 

  

الهيئة العامة القياس المستخدم بواسطة  نظامتعني    ”قياس المياه نظام“ 
قياس الكميات لومالك المحطة  للكهرباء والمياه

   .من مياه التحلية المستلمة
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  أسعار التزويد بالجملة. 2
 

للتزويد يدفع ر ثابت سع) 1(من  دفعها بصفة شهرية تعينالتي ي أسعار التزويد بالجملة تتضمن
و خالل آل شهر،  المستلمةوفقًا لكمية المياه المحالة  يدفعسعر متغير ) 2(،  سعة تحلية المياهب
للخدمات الشرائية واإلدارية المقدمة بواسطة  )وفقًا لسعة تحلية المياه( يدفع سعر ثابت) 3(

  أدناه  األسعار المذآورة) 1(يبين الجدول  .الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه
  

  .الئحة األسعار  -) 1(جدول رقم 
  التعرفة  التسعيرة

  مكعب في اليومالريال لكل يوم للمتر  0.410  سعة تحلية المياهللتزويد بالسعر الثابت 
  ريال عماني للمتر المكعب الواحد 0.050  ةلمتسالسعر المتغير للمياه المحالة الم

الثابت للخدمات المقدمة بواسطة الشرآة  السعر
 وفقًا لسعة تحلية المياه العمانية لشراء الطاقة والمياه

  مكعب في اليومالريال لكل يوم للمتر  0.005

  
فيما  أعاله )1( في الجدول سعة تحلية المياه المبينللتزويد بالسعر الثابت  تعين دفعي

إلى الحدود الدنيا الموفرة مياه المحالة وفقًا لسعة ال المفترضة للمحطة،سعة يتعلق بال
  .أدناه) 2(من توافرها، آما هي محددة في الجدول 

  
  .لمياهالحد األدنى المتوفر من سعة تحلية ا –) 2(جدول 

  الحد األدنى المتوافر  الفترة
  )3م(  (%)

  9083520  %83  إبريل –يناير 
  12976848  %93  سبتمبر –مايو 

  7131840  %85  ديسمبر –أآتوبر 
 

في حالة حدوث نقص في توافر سعة تحلية المياه عن المستويات المحددة في الجدول 
خصم في السعر الثابت الشهري  لهيئة العامة للكهرباء والمياهيحق لفإنه ، أعاله )2(

هذا الخصم بواسطة الشرآة العمانية لشراء  احتسابيتم و. المياه للتزويد بسعة تحلية
هيئة تنظيم  من ِقبللطريقة المعتمدة حسب االطاقة والمياه في نهاية السنة التقويمية و

  .الكهرباء
 

 إصدار الفواتير والدفع. 3
 

لهيئة العامة ة والمياه فواتير التزويد بالجملة لالشرآة العمانية لشراء الطاق تصدر
  .بصفة شهرية للكهرباء والمياه
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المحاله أعاله على آمية المياه ) 1(يتم تطبيق قيمة السعر المتغير المحددة في الجدول 
ومالك المحطة  الهيئة العامة للكهرباء والمياهآل شهر، آما هو معتمد من ِقبل لمة تسالم

في حالة عدم توافر هذِه البيانات . رآة العمانية لشراء الطاقة والمياهبه الش أخطروآما 
المعتمدة في غضون فترة زمنية معقولة عقب نهاية الشهر،  تقوم الشرآة العمانية لشراء 

ُمستخِدمًة الطريقة التي تراها مناسبة  لمةتالمسالطاقة والمياه بتقدير آمية المياه المحالة 
تقوم الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه بعد ذلك . ؤقتة لذلكوتقوم بإصدار فواتير م

  .آما وعند توافر البيانات المعتمدة) 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(بند وفقًا لل هاتم احتساب الخصومات التي

  .نهائية حقيقيةمصحوبًا بفاتورة 
  

 الهيئة العامة للكهرباء والمياهيتم دفع الفواتير الصادرة آما هو مبين أعاله بواسطة 
لهيئة في حالة إصدار فواتير تراآمية ل. استالمهايومًا من تاريخ ) 30(خالل ثالثين 
آما هو مبين أعاله، يتم تسوية المبلغ عن طريق االستقطاع من  ء والمياهالعامة للكهربا

حقة لتكاليف التزويد بالجملة المستحقة للشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه الالدفعات ال
تلتمس به أن يتم استيفاء  ًاآتابي طلبًا الهيئة العامة للكهرباء والمياهإال في حالة تقديم 

نقدًا، والتي في هذِه الحالة يجب على الشرآة العمانية لشراء الطاقة  المبالغ المتعلقة
  .يومًا من تاريخ استالم االلتماس) 30(والمياه الدفع خالل ثالثين 

  

 التعديالت. 4
  

ة   ظروف في  قد يكون من الضروري    ديل  معين ة  التع رة     للتعرف ة خالل فت د بالجمل تزوي
اه  وفقًا  تعديل  أييكون  أن  يجبو .تطبيقها لرخصة الشرآة العمانية لشراء الطاقة والمي

اء   يم الكهرب ة تنظ طة هيئ اده بواس تم اعتم ة   .  وأن ي راء الطاق ة لش رآة العماني وم الش تق
اه والمياه بتزويد  اريخ الطلب   (بالتفاصيل     الهيئة العامة للكهرباء والمي عن  ) متضمنًة ت

  .     أية تعديالت في حينه
  

  ليسعود بن ناصر الشكيسعادة 
 مجلس اإلدارةرئيس 


