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تعرفة التزوید بالجملة

للتزوید بمیاه التحلیة بالجملة 

لطاقة وتحلیة المیاهإلنتاج ا محطة صحار من

م2010دیسمبر  31إلى  م2010ینایر  1 یعمل بھا من

- :المقدمة.  1

رقم الشرط  و من قانون تنظیم قطاع الكھرباء والمیاه المرتبطة بھ) 74(وفقا للمادة رقم 
الممنوح لھا من ھیئة تنظیم لشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه من ترخیص ا) 21(

التزوید بالجملة القیام بیتوجب على الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه الكھرباء عمان 
التزوید بالجملة المبرمة لھذا الغرض، مع مراعاة  التفاقیةوفقًا بمیاه التحلیة المیاه  دوائر

.   تعرفة التزوید بالجملة

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

 .)محطةال(لطاقة وتحلیة المیاهإلنتاج ا صحارمحطة التزوید بالجملة بمیاه التحلیة من 
قعت الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه أیضًا إتفاقیة التزوید بالجملة مع شركة كما و

ة كدائرة میاه في منطقة میناء صحار الصناعي، ّینمجیس للخدمات الصناعیة، المع
.والتي تغطي التزوید بالجملة بالمیاة المقطرة من المحطة

الشركة العمانیة لشراء الطاقة  دتھاحدتنص ھذِه الوثیقة على تعرفة التزوید بالجملة كما 
من  المحالة الصالحة للشربھیئة تنظیم الكھرباء فیما یتعلق بالمیاه  اعتمدتھاووالمیاه 

والمیاه المقطرة من المحطة إلى  الھیئة العامة للكھرباء والمیاهالمزودة إلى ومحطة ال
.م2010دیسمبر  31إلى  م2010ینایر  1للفترة من  شركة مجیس للخدمات الصناعیة  

الھیئة العامة التسعیرة الثابتة والمتغیرة الواجبة الدفع بواسطة ) 1(كما تحدد ھذِه الوثیقة 
اإلجراءات ) 2(و)إذا كان مالئمًا( وشركة مجیس للخدمات الصناعیة للكھرباء والمیاه

.التي یتوجب إتباعھا من أجل إصدار ودفع الفواتیر

الوثیقة والمعرفة في اتفاقیة التزوید بالجملة تحمل  في ھذه الكلمات والعبارات الواردة
 -:باإلضافة إلى البنود التالیة االتفاقیةعلیھا في تلك  المنصوصالمعاني 
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تعني التزوید بالجملة بمیاه المحالة من الشركة "                   التزوید بالجملة"
 العمانیة لشراء الطاقة والمیاه إلى دوائر المیاه

.المعرفین بالمزودین بالجملة
تعني اتفاقیة بین الشركة العمانیة لشراء الطاقة  "       إتفاقیة التزوید بالجملة"

والمیاه ودوائر المیاه بشأن التزوید بالجملة للمیاه 
.المحالة

تعني التكلفة التي تتقاضاھا الشركة العمانیة لشراء  "       تعرفة التزوید بالجملة"
والمیاه عن المیاة المحالة والتي تحسب من  الطاقة

وقت آلخر بواسطة الشركة العمانیة لشراء الطاقة 
.والمیاه وتعتمدھا ھیئة تنظیم الكھرباء

.تعني المیاه المحالة الصالحة للشرب والمیاه المقطرة”المیاه المحالة"

والمیاه  سلمةالمتعني المیاه المحالة الصالحة للشرب "المسلمةالمیاه المحالة "
.المسلمةالمقطرة 

ي ف المسلمةو(تعني المیاه المنتجة بواسطة المحطة "المیاه المقطرة"
التي تتماشى مع معاییر  )المقطرةالمیاه  تسلیمنقطة 

الجودة المحددة في إتفاقیة التزوید بالجملة بین 
الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه وشركة مجیس 

.للخدمات الصناعیة

في نقطة من المحطة  المسلمةتعني المیاه المقطرة "ةالمسلمالمیاه المقطرة "
وفقا للمتطلبات المحددة من المیاه المقطرة  تسلیم

، كما ھو مقاس شركة مجیس للخدمات الصناعیة 
.قیاس المیاه نظامبواسطة 

شركة  نقطة التوصیل بین المحطة ومرافق) i(تعني "میاه المقطرةتسلیم النقطة "
مجیس للخدمات الصناعیة التي یتم فیھا إستالم المیاه 

 Tanker point الصھریجقطة ن) ii(المقطرة و
المیاه تسلیم المحطة في المكان الذي یتم بھ  ضمن

.المقطرة على الصھاریج

شركة مجیس القیاس المستخدم بواسطة  نظامتعني "ةقیاس المیاه المقطر نظام"
لك المحطة لقیاس الكمیات وما للخدمات الصناعیة

   .المقطرةمن المیاه  المسلمة

لطاقة وتحلیة المیاهنتاج اإل صحارتعني محطة "محطة"
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والمسلمة في نقطة (تعني المیاه الُمنتجة بواسطة المحطة "المیاه المحالة الصالحة للشرب"
التي تتطابق مع المقاییس العمانیة رقم ) استالم المیاه

باإلضافة إلى ذلك یجب أن یكون . شربلمیاه ال 8/98
 1/مج 50مجموع أدنى درجة الصالبة في المیاه 

وتكون بدرجة القلویة  CaCo3ككربونات الكالسیوم 
 متطابقة مع الرقم القیاسي للتشبع اإلیجابي

Saturation Index) (Langlier ي المیاه ف
عالوة على . المعاَلجة على درجة الحرارة المصممة

حد أدنى بن تحتوي ھذه المیاه على فلورین ذلك، یجب أ
  .بي بي إم 0.7 بحد أقصىو بي بي إم 0.4

من  المسلمة الصالحة للشرب تعني صافي المیاه"المسلمةالمیاه الصالحة للشرب "
میاه التحلیة الصالحة للشرب تسلیم المحطة في نقطة 

 ھیئة العامة للكھرباء والمیاهلوفقًا للمتطلبات المقدرة ل
قیاس المیاه الصالحة  نظامكما ھي مقاسة بواسطة و

  .للشرب

المرافق تعني النقاط الفاصلة بین المحطة و  "میاه الصالحة للشرب تسلیمط انق"
التي  لھیئة العامة للكھرباء والمیاهالتابعة لوالمنشآت 

.فیھاصالحة للشربمیاه  تسلیمیتم 

الھیئة العامة القیاس المستخدم بواسطة  ظامنتعني  "قیاس میاه الصالحة للشرب نظام"
ومالك المحطة من أجل قیاس  للكھرباء والمیاه

. ة من میاه الصالحة للشربسلمالكمیات الم

الذي یعلن  78/2004مرسوم السلطاني رقم یعني ال"قانون القطاع"
تنظیم وتخصیص قطاع الكھرباء والمیاه قانون 

. المرتبطة بھ

 .في قانون القطاعیقصد بھا المعنى الوارد "هدوائر المیا"

للمحطة للتزوید بمیاه التحلیة  اإلسمیةتعني السعة "سعة تحلیة المیاه"
 .متر مكعب یومیًا 150000والتي تبلغ نحو

أسعار التزوید بالجملة.  2

میاه الشرب

سعر ) 1(ن مبصفة شھریة یتعین دفعھا التي بالجملة میاه الشرب أسعار تزوید  تتضمن
سعر متغیر یدفع وفقًا لكمیة ) 2(، میاه التحلیة صالحة للشربتزوید بمقابل ال یدفعثابت 
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 )وفقًا لسعة تحلیة المیاه(یدفع  سعر ثابت) 3(خالل كل شھر، و المسلمة المیاه المحالة 
.للخدمات الشرائیة واإلداریة المقدمة بواسطة الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه

األسعار المذكورةأدناه )  1(یبین الجدول و

.میاه الشرب أسعارالئحة   -) 1(جدول رقم 
التعرفةالتسعیرة

مكعب في الیومال ریال لكل یوم للمتر 0.340سعة تحلیة المیاهللتزوید بالسعر الثابت 
التحلیة الصالحة للشرب  السعر المتغیر لمیاه

المسلمة
عب في الیوممتر مك 75000 للكمیة األولى-
متر مكعب في  37500لـلكمیة التالیة  -

 –  بمتر مكع 75000أي ما بین (الیوم 
)مترمكعب112500

 112500للكمیة المتبقیة والمتجاوزة لـ -
متر مكعب في الیوم

ریال عماني للمتر المكعب الواحد 0.020
ریال عماني للمتر المكعب الواحد 0.045 

مكعب الواحدریال عماني للمتر ال 0.080

السعر الثابت للخدمات المقدمة بواسطة الشركة 
العمانیة لشراء الطاقة والمیاه وفقًا لسعة تحلیة المیاه

مكعب في الیومالریال لكل یوم للمتر  0.005

فیما  أعاله )1(سعة تحلیة المیاه المبینة في الجدول لتزوید بلالسعر الثابت  فعدتعین ی
للمحطة، وفقًا لسعة المیاه المحالة الموفرة إلى الحدود الدنیا من  یتعلق بالسعة المفترضة

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

.الحد األدنى المتوفر من سعة تحلیة المیاه–) 2(جدول 
الحد األدنى المتوافرالفترة

)3م((%)
10800000%80مارس –ینایر 
26901000%98سبتمبر –إبریل 
11730000%85دیسمبر –أكتوبر 

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

لشراء  یتم احتساب ھذا الخصم بواسطة الشركة العمانیةو. المیاهللتزوید بسعة تحلیة
ھیئة تنظیم  من ِقبللطریقة المعتمدة ل وفقًاالطاقة والمیاه في نھایة السنة التقویمیة 

.الكھرباء
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مقطرةمیاه 

سعر حسب بالجملة التي یتعین دفعھا بصفة شھریة المیاه المقطرة تتضمن أسعار تزوید 
ویبین . شھر في كل  المسلمة لمقطرةكمیة المیاه اللمتوسط الیومي لیدفع وفقًا  یومي

ألسعار المذكورةمعدل اأدناه )  3(الجدول 

.المقطرةمیاه ال أسعارالئحة   -) 3(جدول رقم 
متر ( ة المسلمةقطرللمیاه المالمتوسط الیومي 

DWDd) مكعب لكل یوم
ریال (ة المسلمةقطرالسعر المتغیر للمیاه الم

)عماني لكل یوم

DWDd ≤ 20000.8431 x DWDd

2000 < DWDd ≤ 30001427.58 + 0.12931 DWDd

3000 < DWDd ≤ 40001421.4 + 0.13137 DWDd

4000 < DWDd ≤ 50001421.4 + 0.13137 DWDd

5000 < DWDd ≤ 60001421.4+ 0.13137 DWDd

6000 < DWDd ≤ 70001427.58 + 0.13034 DWDd

7000 < DWDd ≤ 80001384.32 + 0.13652 DWDd

8000 < DWDd ≤ 90001409.04 + 0.13343 DWDd

9000 < DWDd ≤ 100001483.2 + 0.12519 DWDd

10000 < DWDd ≤ 110001359.6 + 0.13755 DWDd

11000 < DWDd ≤ 120001495.56 + 0.12519 DWDd

12000 < DWDd ≤ 130001446.12 + 0.12931 DWDd

13000 < DWDd ≤ 140001312.22 + 0.13961 DWDd

DWDd > 140000.23334 x DWDd

إصدار الفواتیر والدفع . 3

لھیئة العامة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه بإصدار فواتیر التزوید بالجملة لتقوم الشركة 
.بصفة شھریةوشركة مجیس  للخدمات الصناعیة  للكھرباء والمیاه
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أعاله على كمیة  ) 3(وجدول  )1(یتم تطبیق قیمة السعر المتغیر المحددة في الجدول 
 الھیئة العامة للكھرباء والمیاهِقبل  كل شھر، كما ھو معتمد من المحاله المسلمةالمیاه 

بھ  ُأخِطرتمالك المحطة وكما و )إذا كان مالئمًا( شركة مجیس للخدمات الصناعیةو
في حالة عدم توفر ھذِه البیانات المعتمدة في و. الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه

لشراء الطاقة غضون فترة زمنیة معقولة عقب نھایة الشھر،  تقوم الشركة العمانیة 
ُمستخِدمًة الطریقة التي تراھا مناسبة وتقوم  المسلمةوالمیاه بتقدیر كمیة المیاه المحالة 

بإصدار  دئذتقوم الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه بعو. بإصدار فواتیر مؤقتة لذلك
.كما وعند توفر البیانات المعتمدة) أو أرصدة دائنة(فواتیر منقحة أو إضافیة 

قوم الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه بإصدار بیان تراكمي لسنة كاملة، یتضمن أي ت
السنة التقویمیة مباشرًة، مصحوبًا  انتھاءأعاله، عقب ) 2(وفقًا للبند  احتسابھخصم تم 

.بفاتورة تراكمیة نھائیة

 رباء والمیاهالھیئة العامة للكھیتم دفع الفواتیر الصادرة كما ھو مبین أعاله بواسطة 
في و. استالمھایومًا من تاریخ ) 30(خالل ثالثین وشركة مجیس للخدمات الصناعیة 

وشركة مجیس للخدمات أ لھیئة العامة للكھرباء والمیاهحالة إصدار فواتیر تراكمیة ل
 الدفعاتمن  االستقطاعكما ھو مبین أعاله، یتم تسویة المبلغ عن طریق الصناعیة 

إذا تزوید بالجملة المستحقة للشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه إال لتكالیف ال ةالالحق
 طلبًابتقدیم شركة مجیس للخدمات الصناعیة  أوھیئة العامة للكھرباء والمیاه القامت 

المبالغ المتعلقة نقدًا، والتي في ھذِه الحالة یجب على  استیفاءتلتمس بھ أن یتم  ًاكتابی
 استالمیومًا من تاریخ ) 30(طاقة والمیاه الدفع خالل ثالثین الشركة العمانیة لشراء ال

.االلتماس

التعدیالت . 4

تزوید بالجملة خالل فترة للتعرفة ھذه ال تعدیلقد تستدعي الضرورة في ظروف معینة 
وفقًا  لرخصة الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه  أي تعدیل یجب أن یكونو .تطبیقھا

تقوم الشركة العمانیة لشراء الطاقة و. بواسطة ھیئة تنظیم الكھرباء اعتمادهوأن یتم 
وشركة مجیس للخدمات الصناعیة  الھیئة العامة للكھرباء والمیاهوالمیاه بتزوید 

.     عن أیة تعدیالت في حینھا) متضمنًة تاریخ الطلب(بالتفاصیل 

سعود بن ناصر الشكیلي 
مجلس اإلدارةرئیس 


