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تعرفة التزوید بالجملة
للتزوید بمیاه التحلیة بالجملة من 

.)المرحلة الثانیة(و  )المرحلة األولى(لطاقة وتحلیة المیاه إلنتاج ا محطة بركاء

م2010دیسمبر  31إلى  م2010ینایر  1من  یعمل بھا

- :المقدمة. 1

 والشرط المرتبطة بھمن قانون تنظیم قطاع الكھرباء والمیاه ) 74(وفقا للمادة رقم 
الممنوح لھا من ھیئة من ترخیص الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه ) 21(رقم 

یتوجب على الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه التزوید بالجملة تنظیم الكھرباء 
التزوید بالجملة المبرمة لھذا الغرض، مع  التفاقیةوفقًا بمیاه التحلیة المیاه  دوائر

.   عاة تعرفة التزوید بالجملةمرا

الھیئة العامة التزوید بالجملة مع  اتفاقیةأبرمت الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه 
، والتي تغطي من ) سابقا( وزارة اإلسكان والكھرباء والمیاهللكھرباء والمیاه ، 

حلیة المیاه لطاقة وتإلنتاج امحطة بركاء ضمنھا التزوید بالجملة بمیاه التحلیة من 
.)المرحلة الثانیة(و  )المرحلة األولى(

الشركة العمانیة لشراء  حددتھاتنص ھذِه الوثیقة على تعرفة التزوید بالجملة كما 
ھیئة تنظیم الكھرباء فیما یتعلق بالمیاه المحالة المزودة إلى  واعتمدتھاالطاقة والمیاه 

) المرحلة األولى(للطاقة وتحلیة المیاه  من محطة بركاءالھیئة العامة للكھرباء والمیاه 
.م2010دیسمبر  31إلى  م2010ینایر  1للفترة من ) المرحلة الثانیة(و

الھیئة العامة  الواجب علىالتسعیرة الثابتة والمتغیرة ) 1(كما تحدد ھذِه الوثیقة 
التدابیر التي یتم إتباعھا من أجل إصدار ودفع ) 2(، و دفعھاللكھرباء والمیاه 

.الفواتیر

في ھذِه الوثیقة والمعرفة في اتفاقیة التزوید بالجملة  الكلمات والعبارات التي ترد
 -:باإلضافة إلى وذلك االتفاقیةفي تلك  المحددة لھاتحمل المعاني 
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في  المسلمةو(تعني المیاه الُمنتجة بواسطة المحطة    "المیاه المحالة"
ع المقاییس التي تتطابق م) المیاه استالمنقطة 

فیما یتعلق . لمیاه الشرب 8/98العمانیة رقم 
ن تتماشى المیاه مع أعلى قیمة أبالنوعیة، یجب 

المنصوص علیھا في المقاییس العمانیة ومرغوبة 
یجب أن یكون مجموع  باإلضافة إلى ذلك. 8/98

 1/م ج 50 في المیاهأدنى درجة الصالبة 
وتكون درجة  CaCo3كربونات الكالسیوم ك
 تشبع اإلیجابيالرقم القیاسي للقلویة متطابقة مع ال

(Langlier Saturation Index)  ي المیاه ف
عالوة . مصممةلاحرارة الالمعاَلجة على درجة 

لورین فعلى ذلك، یجب أن تحتوي ھذه المیاه على 
بي بي  0.7بحد أقصى و بي بي إم 0.4 حد أدنىب

    .إم

استالم في نقطة  المسلمةمیاه المحالة التعني "المسلمةالمیاه المحالة "
الھیئة العامة التي تحددھا وفقًا للمتطلبات المیاه 

كما ھي مذكورة وفقًا لقانون (للكھرباء والمیاه 
قیاس  نظامبواسطة  مقاسھكما ھي و) الشبكة
 .المیاه

لطاقة وتحلیة المیاه إلنتاج اتعني محطة بركاء "المرحلة األولى للمحطة"
 .)ألولىالمرحلة ا(

لطاقة وتحلیة المیاه إلنتاج اتعني محطة بركاء "المرحلة الثانیة للمحطة"
 .)الثانیةالمرحلة (

ومحطة  )المرحلة األولى(تعني محطة "اتمحط"
.)المرحلة الثانیة(

النقطة بالنسبة لمحطة المرحلة األولى، ) i(تعني "لمیاهتسلیم انقطة "
لمیاه ولكن بعد قیاس ا نظامالمتفرعة مباشرة من 

 نقاط التفرع للتغذیة بالمیاه المستخدمة في محطة
بالنسبة لمحطة المرحلة )ii(. المرحلة األولى

الثانیة، النقاط الفاصلة بین محطة المرحلة الثانیة 
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مة للكھرباء اومرافق التخزین التابعة للھیئة الع
على سیاج المحطة والتي یتم والمیاه والواقعة 

.یاه الصالحة للشربفیھا تخزین الم

للمحطة للتزوید بمیاه التحلیة المفترضة تعني السعة  "سعة تحلیة المیاه"
متر  91200 لمحطة المرحلة األولى تبلغ والتي 

 120000ولمحطة المرحلة الثانیة  مكعب یومیًا
.متر مكعب یومیا

امة الھیئة العالقیاس المستخدم بواسطة  نظامعني ی"قیاس المیاه نظام"
قیاس الكمیات لومالك المحطة  للكھرباء والمیاه

 .من میاه التحلیة المسلمة

أسعار التزوید بالجملة. 2

مقابل  یدفعر ثابت سع) 1(من  دفعھا بصفة شھریة تعینالتي ی أسعار التزوید بالجملة تتضمن
خالل كل  المسلمةالة وفقًا لكمیة المیاه المح یدفعسعر متغیر ) 2(،  سعة تحلیة المیاهلتزوید با

للخدمات الشرائیة واإلداریة المقدمة  )وفقًا لسعة تحلیة المیاه( یدفع سعر ثابت) 3(شھر، و 
أدناه  األسعار المذكورة) 1(یبین الجدول و .بواسطة الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه

.الئحة األسعار  -) 1(جدول رقم 
محطة المرحلة ( التعرفةالتسعیرة

)األولى
محطة المرحلة ( التعرفة

)الثانیة

السعر الثابت للتزوید بسعة تحلیة المیاه
ریال لكل یوم  0.416

للمتر المكعب في الیوم
ریال لكل یوم  0.294

للمتر المكعب في الیوم

السعر المتغیر للمیاه المحالة المسلمة
ریال عماني  0.050

للمتر المكعب الواحد
ریال عماني للمتر  0.050

المكعب الواحد
السعر الثابت للخدمات المقدمة بواسطة 

الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه 
وفقًا لسعة تحلیة المیاه

ریال لكل یوم  0.005
للمتر المكعب في الیوم

ریال لكل یوم  0.005
للمتر المكعب في الیوم

فیما  أعاله )1( في الجدول ة المیاه المبینسعة تحلیللتزوید بالسعر الثابت  تعین دفعی
إلى الحدود الدنیا الموفرة میاه المحالة وفقًا لسعة ال المفترضة للمحطة،سعة یتعلق بال

.أدناه) 2(من توافرھا، كما ھي محددة في الجدول 

.الحد األدنى المتوفر من سعة تحلیة المیاه –) 2(جدول 
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الحد األدنى المتوفرالفترة
)لمرحلة األولىمحطة ا(

الحد األدنى المتوفر
)محطة المرحلة الثانیة(

)3م((%))3م((%)
م.غم.غ9302400%85إبریل –ینایر 
م.غم.غ12907080%92.5سبتمبر –مایو 

م.غم.غ7131840%85دیسمبر –أكتوبر 
40515000%92.5م.غم.غدیسمبر –ینایر 

ة تحلیة المیاه عن المستویات المحددة في الجدول في حالة حدوث نقص في توفر سع
خصم في السعر الثابت الشھري  لھیئة العامة للكھرباء والمیاهیحق لفإنھ ، أعاله )2(

ھذا الخصم بواسطة الشركة العمانیة لشراء  احتسابیتم و. المیاه للتزوید بسعة تحلیة
ھیئة تنظیم  من ِقبللمعتمدة لطریقة احسب االطاقة والمیاه في نھایة السنة التقویمیة و

.الكھرباء

إصدار الفواتیر والدفع. 3

لھیئة العامة الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه فواتیر التزوید بالجملة ل تصدر
) 1(یتم تطبیق قیمة السعر المتغیر المحددة في الجدول و .بصفة شھریة للكھرباء والمیاه

الھیئة العامة كل شھر، كما ھو معتمد من ِقبل سلمة مالالمحاله أعاله على كمیة المیاه 
. بھ الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه أخطرومالك المحطة وكما  للكھرباء والمیاه

في حالة عدم توفر ھذِه البیانات المعتمدة في غضون فترة زمنیة معقولة عقب نھایة و
 المسلمةبتقدیر كمیة المیاه المحالة  الشھر،  تقوم الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه

تقوم الشركة و. ُمستخِدمًة الطریقة التي تراھا مناسبة وتقوم بإصدار فواتیر مؤقتة لذلك
) أو أرصدة دائنة(بإصدار فواتیر منقحة أو إضافیة  ئذالعمانیة لشراء الطاقة والمیاه بعد
.كما وعند توافر البیانات المعتمدة

لشراء الطاقة والمیاه بإصدار بیان تراكمي لسنة كاملة، یتضمن  تقوم الشركة العمانیة
أعاله، عقب انتھاء السنة التقویمیة مباشرًة، ) 2(وفقًا للبند  ھاتم احتساب الخصومات التي

.نھائیة حقیقیةمصحوبًا بفاتورة 

 الھیئة العامة للكھرباء والمیاهیتم دفع الفواتیر الصادرة كما ھو مبین أعاله بواسطة 
لھیئة في حالة إصدار فواتیر تراكمیة لو. استالمھایومًا من تاریخ ) 30(خالل ثالثین 

كما ھو مبین أعاله، یتم تسویة المبلغ عن طریق االستقطاع من  العامة للكھرباء والمیاه
حقة لتكالیف التزوید بالجملة المستحقة للشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه الالدفعات ال
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تلك تلتمس بھ أن یتم استیفاء  ًاكتابی طلبًا الھیئة العامة للكھرباء والمیاهلة تقدیم إال في حا
الدفع في ھذه الحالة على الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه  یتعینالمبالغ نقدًا، والتي 

.یومًا من تاریخ استالم االلتماس) 30(خالل ثالثین 

التعدیالت. 4

روري    ن الض ي  قد یكون م روف ف ة   ظ دیل  معین ة  التع رة     للتعرف الل فت ة خ د بالجمل تزوی
ون   أن  یجبو .تطبیقھا دیل   أيیك ًا   تع ي      وفق ھ ف وص علی و منص ا ھ ركة   لم ة الش رخص

اء      یم الكھرب ة تنظ طة ھیئ اده بواس تم اعتم اه وأن ی ة والمی راء الطاق ة لش وم .  العمانی تق
د     اه بتزوی ة والمی ة ال الشركة العمانیة لشراء الطاق اه   الھیئ اء والمی ة للكھرب یل     عام بالتفاص

.     عن أیة تعدیالت في حینھ) متضمنًة تاریخ الطلب(

سعود بن ناصر الشكیليسعادة 
مجلس اإلدارةرئیس 


