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  تعرفة التزوید بالجملة
  

  1)المرتبطةمن أجل تزوید الكھرباء بالجملة في الشبكة الرئیسیة (
  

  م2010  دیسمبر 31إلى  م2010ینایر  1من  یعمل بھا 
  

  مقدمة  -1
  

من ترخیص ) 21(الشرط رقم و من قانون تنظیم قطاع الكھرباء والمیاه المرتبطة بھ 74وفقا للمادة   
ووفقا للبنود المنصوص علیھا في اتفاقیة التزوید بالجملة الخاصة .ء الطاقة والمیاهالشركة العمانیة لشرا

بالشركات المرخص لھا بالتزوید، یتوجب على الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه التزوید بالجملة 
  .للشركات المرخص لھا بالتزوید حسب تعرفة التزوید بالجملة

كما ھو محدد بواسطة في الشبكة الرئیسیة المرتبطة بالجملة  الكھرباء ویدینص ھذا المستند على تعرفة تز
 31إلى  م2010ینایر  1ھیئة تنظیم الكھرباء للمدة من یة لشراء الطاقة والمیاه ومعتمد من الشركة العمان

  . م2010دیسمبر 
  

  : یحدد ھذا المستند
  .  واسطة الشركات المرخص لھا بالتزویدمعدل احتساب تكلفة التزوید بالجملة والتي یتوجب دفعھا ب) أ

  . المرخص لھا بالتزوید الطریقة المستخدمة لتحدید كمیات التزوید بالجملة والمحسوبة لكل شركة من الشركات) ب
  .التدابیر المتبعة لتنظیم الفواتیر والدفع) ج
  

د بالجملة تحمل المعاني البنود األساسیة المنصوص علیھا في ھذا المستند والمعرفة في اتفاقیة التزوی
   -:المنصوصة علیھا في تلك اإلتفاقیة باإلضافة إلى البنود التالیة

  
شبكة  (i)تعني فیما یتعلق بكل شركة مرخص لھا بالتزوید، نقاط الربط بین     "نقاط التزوید بالجملة"  

النقل الخاصة بالمرخص لھ بتشغیل شبكة النقل أو أي منشأة إنتاجیة أو شبكة 
التي من أو من خاللھا تشتري الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه   ربط

شبكة التوزیع التابعة لكل شركة (ii).الكھرباء بغرض التزوید بالجملة
مرخص لھا بالتزوید أو شبكة أو مباني أي شخص یتم تزویده بواسطة شبكة 

  .غیر الشبكة الخاصة بالمرخص لھ بالتزوید
                        

شراء الطاقة بواسطة الشركة تقوم الشركة بواسطتھا تعني النقاط التي    "نقاط شراء التزوید بالجملة"   
العمانیة لشراء الطاقة والمیاه بغرض التزوید بالجملة ، كما تعني النقاط التي 

  .من الشركة بالجملة بواسطة المرخص لھم بالتزوید یتم بھا شراء التزوید
  

                                                          
  واسطة شركة كھرباء المناطق أو أي شبكة یتم تشغیلھا ب) ii(أو  كھرباء صاللھ نظام) i(ال تنطبق تعرفة التزوید بالجملة ھذه على -1

  .         الریفیة
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یقصد بھا أي شبكة ما عدا شبكة التوزیع الخاصة بالمرخص لھم بتشغیل شبكة              "ربوطةالشبكة الم"    
و شبكة النقل الخاصة بالمرخص لھ بتشغیل شبكة النقل وما تم ربطھ توزیع أ

  .بھما
                                       

  .لخاصة بالمرخص لھم بتشغیل شبكة توزیعیقصد بھا شبكة التوزیع ا"        LDSOشبكة توزیع "         
  

  .یقصد بھا شبكة النقل الخاصة بالمرخص لھ بتشغیل شبكة نقل           " LTSOشبكة نقل "          
  

یقصد بھ العامل المطبق كما ھو مذكور ھنا فیما یتعلق بكل شھر من أجل تسویة        "عامل تسویة الفاقد"           
مقاسة أو المقدرة عند نقاط التزوید بالجملة والمتوجب دفعھا كمیات الكھرباء ال

                  .عند نقاط شراء التزوید بالجملة
                                     

والتي تشمل شبكة النقل الخاصة بالمرخص لھ  المرتبطةیقصد بھا الشبكة "    المرتبطة الشبكة الرئیسیة"       
نقل وشبكات التوزیع الخاصة بالمرخص لھم بتشغیل شبكات بتشغیل شبكة ال

  .التوزیع والشبكة المربوطة
  

یقصد بھا نقل الكھرباء من أي شركة مرخص لھا بالتزوید الى أخرى                "       نقلال" 
والموضحة في بنود الكمیة المكافئة من الكھرباء عند نقطة التزوید بالجملة بعد 

ت للفاقد أو أي عوامل أخرى یتم اإلتفاق علیھا بین المرخص إدخال أیة تعدیال
لھم بالتزوید المعنیین أو كما ھو محدد وفقا لقواعد الشبكة الرئیسیة أو قواعد 

  ). حسب ما یالئم ذلك(التوزیع 
  

  أسعار التزوید بالجملة -2
  

ت، على أساس الیوم في فترا أربعیتم إحتساب تكلفة التزوید بالجملة إلى المرخص لھم بالتزوید على 
ي الت ربعیوضح الجدول أدناه الفترات الزمنیة األ. األسبوع والوقت الذي یتم فیھ أخذ الكھرباء في الیوم

  .حتساب تكلفة التزوید بالجملةایتم خاللھا 
  

  فترات التزوید بالجملة: 1جدول              
  

  األیام واألوقات  الفترة
إلى  17:00و من الساعة  13:00إلى الساعة  2:00الساعة أیام األسبوع، من   الذروة دون

  .    22:00الساعة 
  .في الیوم التالي 2:00إلى الساعة  22:00أیام األسبوع، من الساعة   الذروة اللیلیة

أیام األسبوع عدا ذروة 
  الجمعة 

  .  17:00إلى الساعة  13:00، من الساعة الخمیسمن السبت إلى 

  .  17:00إلى الساعة  13:00معة، من الساعة الج  ذروة یوم الجمعة
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بتم إحتساب أسعار التزوید بالجملة بالریال العماني لكل میجاوات ساعة لكل فترة خالل كل شھر من عام 
  :أدناه  2وفقًا لما ھو موضح في الجدول   2010

  

  فترات التزوید بالجملة بالریال العماني لكل میجاوات ساعة: 2جدول 
  

 دون  الشھر
  الذروة

الذروة 
  اللیلیة

أیام األسبوع ذروة 
  عدا الجمعة 

ذروة یوم 
  الجمعة

7777  مارس    -ینایر   
888  8  إبریل  

8204020  یولیو  -   مایو
8153015  سبتمبر  -أغسطس 
888  8  أكتوبر  
7777  دیسمبر - نوفمبر

  
  
  

  بالتزوید تحدید تكلفة التزوید بالجملة للمرخص لھم -3
  

على اإلمدادات بالجملة عند نقاط شراء التزوید ) 2(یتم تطبیق أسعار الفترات المذكورة في الجدول 
. بالجملة

یتم تحدید تكلفة كمیة التزوید بالجملة للمرخص لھم بالتزوید عند نقاط شراء التزوید بالجملة لكل ساعة 
  -:اآلتيلمیاه على النحو من كل شھر بواسطة الشركة العمانیة لشراء الطاقة وا

  

BSh = LAFm × (BSMh + Th)  
  

  : حیث
  

BSh        = التزوید بالجملة بالمیجاوات ساعة الذي یحتسب على المرخص لھ بالتزوید في الساعةh.  
  

LAFm    = عامل تسویة الفاقد للشھرm كما ھو مذكور أدناه.  
  

BSMh   = بالمیجاوات ساعة في الساعة ) أو التي تعتبر مقاسة(كمیة الطاقة المقاسةh  عند نقاط التزوید
  .بالجملة المتعلقة بالمرخص لھ بالتزوید

Th           في الساعة ) التي تعتبر مستلمةأو (صافي الطاقة المحولة بالمیجاوات ساعة المستلمةh 
التي أو (المحولة المستلمة  ةساوي مجموع الطاقبواسطة الشركة المرخص لھا بالتزوید ی

  ).معطاه التي تعتبرأو (المحولة المعطاة  ةناقصًا مجموع كل الطاق )تعتبر مستلمة
  

على أسس المعلومات الواردة إلیھا وفقًا   BSMh ـتقوم الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه بحساب ال
تقوم الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه و ).بما یالئم ذلك( لقواعد الشبكة الرئیسیة أو قواعد التوزیع
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بما (س المعلومات الواردة إلیھا وفقا لقواعد الشبكة الرئیسیة أو قواعد التوزیع اعلى أس Thبحساب ال 
  .أو مایرد إلیھا من الشركة المعنیة المرخص لھا بالتزوید) یالئم ذلك

  

ال أو التزوید بالبیانات، تقوم الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه یتم اإلرسفي أي الحالتین، عندما ال
  :  بواسطة Thـ  ال أو  BSMhـ   بتقدیر ال

   

I.المرخص لھ بتشغیل شبكة  البیانات الیومیة و نموذج األنماط لكل ساعة والتي یتم تزویدھا بواسطة
  .النقل

II.أي طریقة أخرى تكون مقبولة ومناسبة.
  
  :وم الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه بتحدید عامل تسویة الفاقد على أساس شھري كاآلتيتق             

  

mm

m
m SCSTBSM

TBP
LAF


        

               

  :حیث               
  

LAFm                   = عامل تسویة الفاقد للشھرm.  
TBPm                          =بواسطة الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه  هساعة المشترا/ واتإجمالي الطاقة بالمیجا

  .mعند نقاط شراء التزوید بالجملة في الشھر 
  

TBSMm     =مجموع الBSMh )لجمیع المرخص لھم بالتزوید على كل ) كما ھو مذكور أعاله
  .mالساعات في الشھر 

SCSm     =بواسطة الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه  باعةساعة الم/ إجمالي الطاقة بالمیجاوات
.mالشھر األنظمة المرتبطة في أو فوق إلى 

  

لكل شھر لكن سیتم تحدیده بصورة نھائیة و 1.03و  1.01یتوقع أن یقع عامل تسویة الفاقد مابین              
  .حسب ما ھو محدد أعاله

  

  إعداد الفواتیر والدفع - 4             
  

ة    تقوم ا  د بالجمل واتیر التزوی ًا      لشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه بإصدار ف د وفق م بالتزوی للمرخص لھ
  -: لإلجراءات التالیة

  

ة    ) أ( د بالجمل ات التزوی دیر كمی اه بتق ة والمی راء الطاق ة لش ركة العمانی وم الش ھر، تق ل ش ة ك ور نھای ف
ن       ك ع ذلك الشھر وذل ل ل ق  المحتسبة لكل مرخص لھ بالتموی ي     استخدام طری ة الت ة المعقول الطریق

  .تراھا مناسبة، وتقوم بإصدار فاتورة مبدئیة على أساس تلك الكمیات المقدرة
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اه     ونھایة الشھر التالي في أسرع وقت ممكن ) ب( ة والمی ة لشراء الطاق  باحتساب ، تقوم الشركة العمانی
زء ( ي الج ذكور ف و م ا ھ اله 3كم ات ) أع ة الاكمی د بالجمل ل لتزوی بة لك ركة محتس رخص لھش  ام

ى       اس عل ك األس ى ذل ا عل بالتزوید لكل شھر ، وتقوم بإصدار بیان لتكالیف التزوید بالجملة یتم دفعھ
ة،      دة دائن افیة أو أرص واتیر إض أي ف حوبة ب واتیر مص ذه الف ون ھ ا ی(أن تك ك بم م ذل س ) الئ تعك

  .االبتدائیةالتعدیالت الالزمة للفواتیر 

وم           في أسرع وقت مم) ج( د، تق م بالتزوی ع المرخص لھ د المناقشة م ة وبع نة التقویمی ة الس كن فور نھای
الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه بعمل حساب نھائي للكمیات من التزوید بالجملة المحتسبة لكل 
ى          ة المدفوعة عل زودین بالجمل ي للم ان تراكم وم بإصدار بی مرخص لھ لكل شھر خالل السنة، وتق

ة  ذلك األس ا  (اس، یكون البیان مصحوبًا بفاتورة إضافیة نھائیة أو أرصدة دائن م یبم ك  الئ تعكس  ) ذل
.   أي تعدیالت أخرى مطلوبة إلى الفواتیر السابقة

  

یومًا من تاریخ  30تقوم الشركات المرخص لھا بالتزوید بسداد مستحقات الفواتیر المذكورة آنفًا خالل 
صدة الدائنة للمرخص لھ كما ھو مشروح أعاله، یقوم المرخص لھ عند إصدار األر. الفاتورة استالم

الحقًا بواسطة المرخص لھ بالتزوید إلى  التي سیتم دفعھاتلك المبالغ من المبالغ  باستقطاع) i(: بالتزوید 
العمانیة تلتمس كتابیًا بإعادة تلك المبالغ نقدًا بواسطة الشركة   )ii(الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه أو 

تقوم الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه بدفعھا خالل ثالثین  وفي تلك الحالة، لشراء الطاقة والمیاه
.الكتابي االلتماس استالمیومًا من ) 30(

                  

  التعدیالت  -5
  

رة تطبیقھ     ة خالل فت دیالت   . افي حاالت معینة قد یكون من الضروري تعدیل تعرفة التزوید بالجمل ة تع أی
ة تنظیم     یجب أن تكون وفقًا لترخیص الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه وأن یتم إعتمادھا بواسطة ھیئ

( تقوم الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه بإخطار الشركات المرخص لھا بالتزوید بالتفاصیل.  الكھرباء
     .  عن أیة تعدیالت في حینھا) یتضمن تاریخ الطلب

                                                                                                               
  
  

  سعود بن ناصر الشكیلي 
مجلس اإلدارةرئیس 

  
   


