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 تعرفة التزويد بالجملة 
 

 1الشرقية( منطقة ربوطة ولم سية ايالرئ في المنطقةمياه التحلية  ل  ةلمبالج  لتزويد(

 
 م2021ديسمبر   31إلى  م 2021 ر يناي  1من  يعمل بها 

 
 ( معتمدةوالنسخة االنجليزية هي ال )ترجمة 

 
 
 المقدمة . 1
 

ترخيص الشركة العمانية   ( من21رقم )  والشرط  ه(ادنا  معرف  كما هو(  القطاع( من قانون  74وفقا للمادة رقم )

يتوجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة    ،الخدمات العامةن هيئة تنظيم  م  الممنوح لهالشراء الطاقة والمياه  
بالجملة   التزويد  التحلية  المياه    دوائروالمياه  تاريخ   ياهالمأو  بمياه  قبل  ا  المنتجة    قية التفاوفقا  ،  لتجاريالتشغيل 

    برمة لهذا الغرض مع مراعاة تعرفة التزويد بالجملة.الجملة المبالتزويد 
 

  في  ي تغطي، والت  الهيئة العامة للمياه  عالتزويد بالجملة م  ةاتفاقياء الطاقة والمياه  العمانية لشرركة  الش  برمتأ
بميا  رأمو  جملة بالجملة  التحلالتزويد  تاريخ    يةه  قبل  المنتجة  المياه  الم  ري،التجا  التشغيلو  حطات المنتجة من 

 .(ادناهرف )كما هو مع
 

هيئة    واعتمدتهاطاقة والمياه  الشركة العمانية لشراء ال  حددتهازويد بالجملة كما  الوثيقة على تعرفة الت   هتنص هذ
دوائر  المزودة إلى    اري،غيل التجالتش  اريخبل تة قنتجمالمياه الو  فيما يتعلق بالمياه المحالةالخدمات العامة  تنظيم  
 . م2021ر ديسمب 31إلى م 2021يناير 1للفترة من  المياه

 
الثابتة والمتغيرة  1)  اآلتي:  ةالوثيق  ههذكما تحدد   التسعيرة  للمياهقبل  من  دفعها  الواجب  (  العامة  ( 2و )  الهيئة 

  .يرمن أجل إصدار ودفع الفواتها تباعاالتدابير التي يتم 
 
ة في اتفاقية التزويد والمعرف  الوثيقة  هذهفي    ي تردعبارات التلكلمات والل  تكونتكن معرفة في هذه الوثيقة ،    لمما

 : اآلتي باإلضافة إلى لكوذ االتفاقيةفي تلك  المحددة لهاالمعاني ة بالجمل
 

بالجملة   زويد بالجملة" "الت التزويد  المنتجةأو  الة  المح  لمياهلتعني   يختارقبل    المياه 
التجاري قبل    ،التشغيل  لشرمن  العمانية  والمياه الشركة  الطاقة   اء 

 .الهيئة العامة للمياهإلى 

 

المياه ودائرة    الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياهاتفاقية بين    نيتع جملة" "اتفاقية التزويد بال
   .ةالمحالياه ملل التزويد بالجملةبلق يتع فيما

 
 
 

 
 .ياه ظفارشبكة م ال تشملالتعرفة هذه  1



 

 
 
 
 
 
 
 
 

تتقاضالتكلتعني       "تعرفة التزويد بالجملة" التي  الفة  الشركة  والمياه عمانياها  الطاقة  لشراء  ة 
  ، ل التجاريشغيالت تاريخ  تجة قبلنم المياه الأو    المحالة  ياهالممقابل  

قة  الشركة العمانية لشراء الطا   من قبلوالتي تحسب من وقت آلخر  
 .الخدمات العامةنظيم والمياه وتعتمدها هيئة ت

 
 : تعني    "المحالة المياه"
 

 بما في ذلك   (1  بركاء)محطة  ل  للشرب بالنسبة  لحةالصاالمياه   (1
ولاإلنتاج      2المرحلة  و  1المرحلة    التوسعة تحلية  طاقة 

 .المياه
إلنتاج الطاقة    (2  بركاء)محطة  ل  المياه الصالحة للشرب بالنسبة (2

 .اهوتحلية المي
  ة قاطلا جا تنإل  (1 صحار)محطة ل بالنسبة المياه الصالحة للشرب (3

 .هايملا ةيلحتو
 .المياه تحليةل( 2 الغبرة)بالنسبة لمحطة لصالحة للشرب ه اميالا (4
 .لتحلية المياه (2صور )ة لمحطة بنسباللشرب لصالحة لالمياه ا (5
 . لتحلية المياه (ياترق ) المياه الصالحة للشرب بالنسبة لمحطة (6
 .لتحلية المياه (4 بركاء)محطة ة لبسالمياه الصالحة للشرب بالن (7
 . ية المياهللتح (4 صحار)محطة ل نسبةبال حة للشربالمياه الصال (8
 . المياه ةيللتح (أصيلة)محطة لبالنسبة  المياه الصالحة للشرب (9

 
 
 

للشر  تعني "مسلّمةالالمياه المحالة " الصالحة  المحالة  ن  التيوب  المياه  في  تسليمها  قاط يتم 
للشرب  المياه    يمتسل الالصالحة  قبل  تقاس محطاتمن  والتي   ، 

 . برالصالحة للش ياهالم قياس ظامبواسطة ن
 

المياه    تسليمقاط  يتم تسليمها في ن  التيو  شربالصالحة لل  المياه  تعني                جاري"لتا  التشغيل  تاريخنتجة قبل  م"المياه ال
اإلرسال  للشرب  ةح الصال لتعليمات  ا  وفقا  التشغيل خالل  قبل  لفترة 

 . حة للشرببواسطة نظام قياس المياه الصالتقاس  والتي التجاري
 

   :تعني         "ات محطال"
 

سعة وتالذلك    في  بما)  ياهحلية الموت  إلنتاج الطاقة  (1  بركاء)محطة   
 . (2ة المرحل و 1المرحلة  

 .إلنتاج الطاقة وتحلية المياه (2 بركاء)محطة  

 .إلنتاج الطاقة وتحلية المياه (1 صحار)محطة  

 .لتحلية المياه (2غبرة ال)محطة  

 .ياهلتحلية الم (2صور )محطة  
 .لتحلية المياه (ات قري)محطة  

 .اهالميلية لتح (4 بركاء)محطة  



 

  
 
 
 
 

 
 

  .لتحلية المياه (4 راحص)محطة 
 .لتحلية المياه (أصيلة)محطة 

 
)حسب أعاله    المحددة  المحطات  حدىإك محطة" "   ويفسر مصطلح 

 االقتضاء( 
 

 
بوالمياه   تعني "المياه الصالحة للشرب"  المقاييس تتوافق  والتي    محطاتالاسطة  المنتجة  مع 

 ههذتعدل  أو  بدل  ستت  أخرى قدمعايير  ي  أ  أو)  ، 8/2012العمانية  
 . آخر(إلى ت وقر من يياالمع

 
 

ط تسليم المياه الصالحة  انق إلى مسلّمةللشرب ال المياه الصالحة تعني "مسلّمة"المياه الصالحة للشرب ال
إلى    للشرب المحطة  قبل  العامن  للمياهالهيئة  لتعليمات   اقفوو   مة 

 . لشربلالحة  س المياه الصايبواسطة نظام ق والتي تقاس اإلرسال
 

نقاط   لشرب" ل حةلصال ه امياال "نقاط تسليم سياتعني  عند  المحطة    الحدود  جالوصول   المرفقاتوبين 
 صالحة للشربالمياه  الالتي يتم تسليم  و  للمياهللهيئة العامة  التابعة  

 .إليها
 

المستخدم    "لحة للشربمياه الصاال "نظام قياس القياس  نظام  قبل تعني  للميالا  من  العامة  لك وما  ههيئة 
   .المسلّمة لحة للشربصاالمياه لات مياك سقياللمحطة ا

 
المرتبطة به   "قانون القطاع" الكهرباء والمياه   يعني قانون تنظيم وتخصيص قطاع 

بموجب   رقم  الصادر  السلطاني   غته بصي،  78/2004المرسوم 

 .خرمن وقت آلالمعدلة 
 

 .قانون القطاعي ف  حلهذا المصطل الوارد يقصد بها المعنى  "دوائر المياه"
 

   
 : تعني  "ة تحلية المياهعس"

 
لمحطة   (1 المياه  (1  بركاء)بالنسبة  وتحلية  الطاقة  ، إلنتاج 

والتي    بالصالحة للشرمياه  الللمحطة لتزويد  اإلسمية   السعة
التحلية محط)  عبمك  متر  91,200  تبلغ  بالتبخير  ة 

المراحل( متعدد  من    الومضي    إلى   م2021  ايرني  1يوميا 
متر   102,284  غتبل  ىرأخ   سعةو  ، م2021  برسمدي  31

العك  مكعب التناضح  التوسعة  )محطى    1المرحلة  سي 
 ديسمبر  31  إلى  م2021  اير ني  1من    يوميا  (2لة  المرحو

 . م2021
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
لمحطة   (2 ا  (2  بركاء)بالنسبة  وتإلنتاج   ، ياهالم  حلية لطاقة 

والتي  ب  شرللة  الصالحمياه  الللمحطة لتزويد  اإلسمية   السعة
  إلى   م 2021  ايرني  1من    يوميا  بع متر مك  120,000تبلغ  
 . م2021 ديسمبر 31

 
لمحطة   (3 المياه  تاجإلن   (1  صحار)بالنسبة  وتحلية   ،الطاقة 

والتي  الصالحة للشرب  ه  مياالللمحطة لتزويد  اإلسمية   سعةال
  إلى   م 2021  ايرني  1من    يومياكعب  متر م  150,000تبلغ  
 . م2021 ديسمبر 31

لمحطة  سببالن (4 الم  (2غبرة  لا)ة   اإلسمية السعة  ،هايلتحلية 
لتزويد   للشرب    مياهالللمحطة  تبلغ الصالحة  والتي 

  31  إلى  م 2021  ايرني  1  من  يوميامتر مكعب    190,905
 . م2021 ديسمبر

 
لمحطة   (5 الميا  (2صور  )بالنسبة  ة اإلسمي السعة   ،هلتحلية 

لتزويد   للشربمياه  الللمحطة  تب  الصالحة   لغوالتي 
  31  إلى  م 2021  ايرني  1ب يوميا من  متر مكع  131,837

 . م2021 ديسمبر
 

لمحطة   (6 المياه  (قريات)بالنسبة  اإلسمية  السعة   ،لتحلية 
لتزويد   للشرب  مياه  الللمحطة  تبلغ  الصالحة   والتي 

لتجاري  التشغيل امن تاريخ  متر مكعب يوميا      200,000
يالذي   عام  قد  خالل  مياه   2021تحقق  محطة  بواسطة 

 . م2021ديسمبر   31لى  إمستقلة القريات ال
 

 
ل4بركاء  )لمحطة  لنسبة  با (7 المياه(  اإلسمية   السعة  ،تحلية 

لتزويد   لياه  مالللمحطة  تبلغ  ب،  لشرالصالحة     والتي 
  31  إلى  م 2021  ايرني  1من    يوميامتر مكعب    281,000

 . م2021 ديسمبر
المياه4صحار  )لمحطة  ة  لنسببا (8 لتحية  اإلسمية    السعة  ،( 

لتزويد للالص  مياهال  للمحطة  تبلغوا   شرب،الحة   لتي 
  31  إلى  م 2021  ايرني  1من    ميايومتر مكعب    250,000

 . م2021 ديسمبر
المياهأصيلة)لمحطة  النسبة  ب (9 لتحية  اإلسمية   السعة   ،( 

لتزويد   للالص  مياهالللمحطة  تبلغوالتشرب،  الحة   ي 
  31  إلىم  2021  إبريل  1من    ميايو متر مكعب    80,000

 . م2021ديسمبر 
 

  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 بالجملة ويدأسعار التز .2
 

يدفع مقابل التزويد بسعة تحلية   ،ثابتعر  ( س1)  تية:  العناصر اآل  شهريا و التي تتضمنالتزويد بالجملة    أسعاريتعين دفع  
جة قبل لمنتالمياه اأو  ،  لكمية المياه المحالة قا  فويدفع    ،سعر متغير  (2)  اريالتج  التشغيل خريبل تاالمياه المنتجة قأو    المياه
 .اليومل خال حسب الوقت سعارألا ختلف، وتالهيئة العامة للمياهإلى   مسلّمةال تجارياليل التشغ تاريخ

 
الرست الثابتودفع  المياه  ةم  المنتجة  أو  ،  لسعة تحلية  تاريخالمياه  االمحد  التجاري  يلالتشغ قبل  يتعلق    1لجدول  دة في  فيما 
ما إذا كان توافر  . في حالة  من المحطة  المسلمة   ل التجاريشغيالت تجة قبل تاريخنالم  المياهأو  ،  محطةالتعاقدية لكل    لسعةبا

،  محطة،سلم من الت و التي لم جاريالتشغيل الت المياه المنتجة قبل تاريخأو ، االمتعاقد عليه سعةال أقل من ياهتحلية الم سعة
 ( للمياه.K-factorعامل التصحيح )  سطة بوا  دات او النقص(االير)الزيادة في افر المياه سيتم تعديلها  التكلفة الفعلية لتوفإن  

 لة تعرفة التزويد بالجمركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ويتم اعتباره في  الشمن قبل    عامل التصحيحيتم حساب    حيث 
 .امةالع هيئة تنظيم الخدماتمن قبل  معتمدة  نهجيةوفقاً لم ية التالللسنة 

 
 

 ياهللم العامةئة أسعار التزويد بالجملة للهي  1.2
 

 األسعار الثابتة   (1)
 

لتشغيل  ا ريخجة قبل تاالمياه المنتأو  ،  المزودة  مياهتحلية ال  سعة  طبق علىناألسعار الثابتة التي تيوضح    –(  1دول رقم )ج
 :العامة للمياهالهيئة إلى  ،التجاري

 
 

 ثابتةر السعااأل -  (1دول رقم )ج
 

 التسعيرة  )ماليوالمكعب في للمتر لاير عماني لكل يوم  ( ةالتعرف 

0.179 

المياه أو ، ة تحلية المياهالسعر الثابت لتزويد سع
المسلمة  و  التشغيل التجاري المنتجة قبل تاريخ

 المحطة  نم

 
 لمتغيرةر ااألسعا  (2)

  
لهيئة  الى  إ  ،ريالتشغيل التجا المياه المنتجة قبل تاريخأو  ،  مسلّمةال  ةالالمح  ات المياهطبق على كمينألسعار المتغيرة التي ت ا

 : 3و  2في جدول رقم أدناه هو موضح  ، كماالعامة للمياه
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 بكعالتزويد بالجملة باللاير العماني لكل متر متعرفة   -  (2ل رقم )دوج
 

 –الذروة 
يومي  ، مساء
االسبوع نهاية  

 –الذروة 
، ايام  مساء

 االسبوع  
الا لي - الذروة الذروة دون     

0810,  0810,  0810,  0810, مارس   -يناير    

 إبريل  0,091 0,091 0,091 0,091

يوليو   -مايو  0,104 0,136 0,305 0,182  

تمب  سب -أغسطس 0,104 0,128 0,149 0,120  

0,091 0,091 10,09  أكتوبر  0,091 

0810,  0810,  0810,  0810, ديسمب    -نوفمب     

 
 رات التزويد بالجملة  فت  -  (3دول رقم )ج

 
ياماأل األوقات الفترة   

الذروة  دون ة  من الساع  و  11  59إىل الساعة  2  00من الساعة   
   12  59  إىل الساعة 61  00

 كل األيام

  -الذروة 
ا
ليل ي اليوم التاىلي  1  59إىل الساعة   22  00من الساعة   

ف   كل األيام 

أيام  ،  مساء  – ذروةال
 األسبوع  

51  59ىل الساعة  إ  21  00من الساعة   خميس إىل ال األحد    

،  مساء    – روةذال
نهاية األسبوع  مي يو   

51  59الساعة  إىل  21  00من الساعة   والسبت   الجمعة   

 
 

 والدفع اتير . إصدار الفو3

 
 -الية: إلجراءات التوفقاً ل العامة للمياه قة والمياه فواتير التزويد بالجملة للهيئةطاتصدر الشركة العمانية لشراء ال

 
لعامةةة للهيئة ا ة المحتسبةلمزويد بالجمانية لشراء الطاقة والمياه بتقدير كميات التالعكة وم الشرفور نهاية كل شهر، تقأ(  )

ورة مبدئية على لتي تراها مناسبة، وتقوم بإصدار فاتا  طريقة المعقولةوذلك عن طريق استخدام اللذلك الشهر    للمياه
  ك الكميات المقدرة.أساس تل

 
التشةةغيل  تةةاريخ للمنتجةةة قبةة الميةةاه اأو  ،قة والميةةاه كميةةة الميةةاه المحةةالةء الطاية لشرام الشركة العمانتالاس )ب( بمجرد

المتغيةةر   يةةتم تطبيةةق قيمةةة السةةعر  للمياهة  الهيئة العام  بلمن ق  مصدقكما هو  شهر،    يتم تسليمها كلالتي  و    ريالتجا
 دفعها على ذلك األساس لة يتمد بالجمبإصدار بيان لتكاليف التزوي الشركة تقوم، و( 3و )( 2)  ينالجدولالمحددة في  

مة ز( تعكس التعديالت الالم ذلكالئا يواتير إضافية أو أرصدة دائنة، )بمأي فب ةتير مصحوبعلى أن تكون هذه الفوا
 دائية.للفواتير االبت

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 ميالديةةةالسةةنة الء انتهةةاكمي للسنة بأكملها، وذلك عقةةب ار بيان تراإصدة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتقوم الشرك)ج(  
 .(ةنأرصدة دائمباشرة، مصحوبا بالفاتورة النهائية )أو 

 
. وفي تسلّمهاريخ  تا  منيوما  (  30خالل ثالثين )  مياهلالهيئة العامة ل  من قبلاله  بين أعتم دفع الفواتير الصادرة كما هو مي

الدفعات   وية المبلغ عن طريق االستقطاع منتستم  ي  كما هو مبين أعاله،  للمياهمة  للهيئة العاحالة إصدار فواتير تراكمية  
لتكالي التزويدالالحقة  المستحقة  الجملب  ف  العامة  لا  ميإال في حالة تقد  ،ة والمياهالطاقللشركة العمانية لشراء  ة    ، للمياههيئة 

ة والمياه في هذه الحالة  اقالطء عين على الشركة العمانية لشرا، والتي يت نقداتلتمس به أن يتم استيفاء تلك المبالغ طلبا كتابيا 
 اس.لتماال ملّ تستاريخ  من يوما( 30الدفع خالل ثالثين )

 

 

 . التعديالت 4
 

يكون أي تعديل   أنيتعين  تعرفة للتزويد بالجملة خالل فترة تطبيقها.  لظروف معينة تعديل ا  تحتي  رورقد يكون من الض
عليه  اوفق منصوص  هو  لشر  لما  العمانية  الشركة  رخصة  اعتماده  االطاء  في  يتم  وأن  والمياه  قبل  قة  تنظيم  من  هيئة 
العامةالخ الشت  .دمات  العمانيرقوم  الطاقة والمياه بتزويد  كة  أ  للمياهالعامة    يئةلهاة لشراء  ،  ة تعديالت في حينهيبتفاصيل 

    .لتطبيقمتضمنة تاريخ ا
 

 
 
 
 
 

 يعقوب بن سيف الكيومي 

 الرئيس التنفيذي 
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