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مر�ســــوم �ســــلطانى

رقــم 2011/64

بالت�سديق على االتفاقية الثنائية للربط الكهربائى بني 

حكومة �سلطنة عمان وحكومة دولة االإمارات العربية املتحدة

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،
وحكومة  عمان  �سلطنة  حكومة  بني  املوقعة  الكهربائى  للربط  الثنائية  التفاقيــة  وعلى 
دولــة الإمارات العربية املتحدة فى مدينة اأبوظبى بتاريخ 14 من جمـادى الأولـــى 1431هـ 

املوافــق 28 من ابريل 2010م ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 
الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 18 من جمادى الثانية �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 22 من مايــــــــــــــــــــــــو �سنة 2011م
 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد )936(



- 1 -

اجلريدة الر�سمية العدد )936(

االتفاقية الثنائية للربط الكهربائى

بيـن حكومة �سلطنة عمان وحكومة دولة االإمارات العربية املتحدة

انطالقا من العالقات املتميزة بني �سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية املتحدة ، ورغبة 
من البلدين فى تعزيز وتطوير التعاون بينهما فى املجالت التى تخدم قطاعى الكهرباء 
واملياه ، وبناء على مذكرة التفاهم املوقعة فى اأبو ظبى بني وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه 
ب�سلطنة عمان ووزارة الكهرباء واملاء بدولة الإمارات العربية املتحدة بتاريخ 2001/12/23م ، 
دولة  وحكومة  عمان  �سلطنة  حكومة  بني  الكهربائى  للربط  الثنائية  التفاقية  وعلى 
الإمـارات العربيــــــة املتحــــدة املوقعــــة فى اأبوظبى بتاريــــخ 24 ربيع الثانى 1425هـ املوافـــق 
13 يونيو 2004م ، فقد مت التفاق على ما يلى بني : حكومة �سلطنــة عمان )ومتثلها 
املتحـــدة  العربية  االإمارات  دولـة  وحكومة  واملياه(  للكهرباء  العامة  الهيئة 

)ومتثلها وزارة الطـاقة( وي�سار اإليهما بـــ ) الطرفني ( .
املـــادة ) 1 (

اأوال : تلغى التفاقية الثنائية للربط الكهربائى بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة دولة 
الإمارات العربية املتحدة املوقعة فى 13 يونيو 2004م وامل�سار اإليها اأعاله وت�ستبدل 

بها هذه التفاقية .
ثانيا  : يتم الربط الثنائى بني �سبكتى الكهرباء فى البلدين فى املناطق التالية :

جهد الربطدولة االإمارات�سلطنة عمانم
220 ك.فالعــــــــــــــــــــنيالوا�ســـــــــــــــــــــــــــط1
33 ك.فغليــــــــــــــــــــلهخ�ســـــــــــــــــــــــــــــــب2
33 ك.فدبــــــــــــــــــــــــادبـــــــــــــــــــا )البيعه(3
33 ك.فقدفـــــــــــــــــــعمدحــــــــــــــــــــــــــــــاء4
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ثالثا  : يكون الربط الثنائى بني �سبكتى الكهرباء فى البلدين بعد عمل الدرا�سة الالزمة 
وتاأكيد اجلدوى القت�سادية واأهمية اكتمال حلقة الربط فى املناطق التالية :

رابعـا : يقوم كل طرف باإن�ساء اجلزء من الربط الذى يقع �سمن نطاق �سبكته وبني اأقرب 
نقاط الربط املتاحة فى املناطق املقرتحة والواردة فى ) خام�سا ( من هذه املادة ، 
وذلك ح�سب النظم والقوانني واملوا�سفات املتبعة لديه على اأن يتم التن�سيق بني 

الطرفني ل�ستخدام املوا�سفات الفنية املنا�سبة .
خام�سـا : يجــب اأن تكـــون جميـــع اتفاقيــــات التو�سيــل التـــى يتم التوقيـــع عليهـا مــن قبـــل 
الأطراف املعنية ب�ساأن اأى ربط دوىل بني املرخ�ص لهم بت�سغيل �سبكة فى اأى من 
الطرفني متوافقة مع ال�سروط الواردة فى الرخ�ص ذات ال�سلة وعلى الأخ�ص 
اللتزام بقواعد ال�سبكة الرئي�سية وقواعد التوزيع فى كل من البلدين وي�سمل 

ذلك موا�سفات العدادات واملتطلبات الفنية الأخرى .
البلدين فى حمطات  �ساد�سا : تكون نقاط الربط القت�سادية على جهد 33 ك.ف بني 

التحويل التالية :

جهد الربطدولة االإمارات�سلطنة عمانم

220 اأو 132 ك.فالفجـــــــــرية�سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ص1

33 ك.فمزيـــــــــــرعالرو�ســـــــــة - حم�سة2

دولة االإمارات العربية املتحدة�سلطنة عمان
املحطةاملنطقةاملحطةاملنطقة

�سعـــــــــــــــــــــمغليلـــــــــــــــهخ�ســــــــــــــــبخ�ســــــــــــــب
دبــــا / وا�سطدبـــــــــــــــــادبا البيــــــــــعهدبا البــــــــيعه
قدفــــــــــــــــــــــعقدفــــــــــعمدحــــــــــــــــاءمدحـــــــــــــــاء
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املـــادة ) 2 (
الر�سمية  والتفوي�سات  للموافقات  بها  واملرفق  لها  املكمل  وامللحق  التفاقية  تخ�سع هذه 
بني  فيما  الكهربائية  الطاقة  ولتبادل  الربط  �سبكات  و�سيانة  وت�سغيل  لإن�ساء  الالزمة 
اأطرافها كما هو مبني فى هذه التفاقية ويتعاون كل طرف مع الآخر فى جتهيز املعلومات 

والبيانات الفنية املتعلقة بهذه التفاقية .
املـــادة ) 3 ( 

التزامات واأ�س�س عامة
اأوال :  خ�سائ�س الطاقة :

تكون القدرة الكهربائية والطاقة املتبادلة مبوجب هذه التفاقية على هيئة تيار 
للربط  منا�سبة  ا�سمية  ت�سغيل  وبجهود  )50 هرتز(  الطور برتدد  متناوب ثالثى 

الكهربائى .
ثانيا : امل�ساركة فى االحتياطى فى حاالت الطوارئ :

فائ�سة عن  توليد  قدرات  لديه  يتوفر  الذى  الطرف  يلتزم  الطوارئ  فى حالت 
غري  ممكن  مدى  ولأق�سى  الربط  معدات  �سعة  حدود  وفى  اأحماله  احتياجات 
البلدين وي�سمل ذلك  والتنظيمية فى كل من  القانونية  املتطلبات  متعار�ص مع 
وب�سكل  لعمالئه  اخلدمات  توفري  وبعد  �سبكته  ت�سغيل  و�سالمة  باأمان  يتعلق  ما 
يعتربه اقت�ساديا وفعال ومقبول وغري متعار�ص مع تنفيذ التزاماته جتاه الغري 

باأن يزود الطرف الآخر باحتياجاته من الطاقة .
ثالثا :  تبادل الطاقة الفائ�سة:

يجوز للطرف الذى يتوفر لديه طاقة فائ�سة عن احتياجات اأحماله واحتياطى 
الت�سغيل اخلا�ص به مبح�ص اختياره وفى حدود ما يحدده من كميات وفرتة اأن 

يزود الطرف الآخر باحتياجاته التى يطلبها   . 
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رابعا :  تنظيم �سريان الطاقة :
املحافظـــة على  للت�سغيــــل حتقـــق  اأ�ســـ�ص  1 - يتعاون طرفا التفاقيـــة فى و�ســـع 
تدفق الطاقة من �سبكة اإىل اأخرى بحيث تكون اأقرب ما ميكن من التبادلت 

املربجمة م�سبقا .
تردد  هبوط  من  باحلماية  اخلا�سة  املعدات  برتكيب  طرف  كل  يقوم   -  2
اخلا�ص  الربط  جانب  فى   )Automatic under frequency relay(

ب�سبكته .
خام�سا : تنظيم تدفق القدرة غري الفعالة :

الت�سغيل  لأ�س�ص  طبقا  بها  والتحكم  الفعالة  غري  القدرة  تدفق  برجمة  تتم 
والقيود التى ت�سعها جلنة الت�سغيل والتن�سيق من وقت لآخر .

�ساد�سا : احتياطى الت�سغيل :
يحتفظ كل من طرفى التفاقية باحتياطى الت�سغيل الذى يراه لزما ل�سبكته .

�سابعا :  برامج ال�سيانة :
1 - يقـــوم الطرفــــان باإعـــــداد برامـــج ال�سيانـــة لوحــــدات التوليــد و�سبكات النقل 
والتوزيع اخلا�سة بهما مبا يكفل زيادة اعتمادية الأنظمة الكهربائية لديهما 

وال�ستفادة من الربط لأق�سى حد ممكن .
2 - يقـــوم كل طـــرف ب�سيانـــة اجلـــزء من الربـــط الواقـــع �سمن نطــاق �سبكته مبا 
اأ�سا�ص جداول  الآخر على  الطرف  بالتن�سيق مع  الدورية  ال�سيانة  فى ذلك 

التخطيط امل�سبق وبرامج وقف الت�سغيل املخطط لها .
ثامنا : خدمات النقل :

اإمكانات  ال�ستفادة من  الآخر  للطرف  يتيح  باأن  التفاقية  يلتزم كل من طرفى 
�سبكات النقل لديه بغر�ص نقل القدرة اإىل �سبكة الطرف الآخر �سمن حدود �سبكتى 
 ، البلدين  من  لكل  والتنظيمية  القانونية  باملتطلبات  اللتزام  �سريطة  البلدين 
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وكذلك نقل القدرة والطاقة لالأطراف الأخرى اخلارجية �سمن اتفاقية الربط 
اخلليجى ، وذلك اإىل اأق�سى مدى يراه غري متعار�ص مع اأمن و�سالمة ت�سغيل 
�سبكته ، وحتقيق الفائدة املرجوة من الربط ، وذلك وفقا لل�سروط والأ�سعار التى 
يتم التفاق عليها بني الأطراف املعنية ، وح�سب املتطلبات القانونية والتنظيمية 

ذات ال�سلة فى كل من البلدين .
املـــادة ) 4 (

 ملكية وت�سغيل و�سيانة معدات الربط
اأوال : معدات الربط ونقاط تبادل الطاقة:

يت�سمن امللحق و�سفا ملعدات الربط ونقاط التبادل ، ولكل من طرفى هذه التفاقية 
حق متليك اأو تاأجري اأو التعاقد على ا�ستعمال معدات الربط املوجودة فى اأرا�سيه 
اأو اإجراء اأى تعاقدات اأخرى ، على اأن هذا التمليك اأو التاأجري اأو التعاقد ل يعفى 

ذلك الطرف باأى �سكل من التزاماته الواردة فى هذه التفاقية .
ثانيا : م�سوؤولية الت�سغيل و�سيانة املعدات :

 ، اأرا�سيه  يكون كل من الطرفني م�سوؤول عن ت�سغيل و�سيانة املعدات املوجودة فى 
ويتحمـــل كافـــة التكاليـــف املرتتبة على ذلك ، كما يكــون له اإجـــراء اأيـــة اإ�سافــات 

اأو تعديالت فى معدات الربط باتفاق الطرفني .

املـــادة ) 5 (
توريد وقيا�س القدرة والطاقة

اأوال : توريد القدرة والطاقة:
يتم توريد القدرة والطاقة عند نقاط التبادل املعرفة فى امللحق .

ثانيا : قيا�س القدرة والطاقة :
يتم  التى   " الطاقة  وتبادل  القيا�ص  " قواعد  لـ  والطاقة وفقا  القدرة  يتم قيا�ص 

التفاق عليها بني الأطراف املعنية .
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ثالثــــا : تزامن العدادات :
 " قواعد القيا�ص وتبادل الطاقة   " يتم تزامن �ساعات جميع العدادات وفقا لـ 

التى يتم التفاق عليها بني الأطراف املعنية .
رابعــــا : فح�س واختبار العدادات :

يتم فح�ص واختبار العدادات وفقا لـ " قواعد القيا�ص وتبادل الطاقة " التى يتم 
التفاق عليها بني الأطراف املعنية .

خام�سا : توقف العدادات :
اإذا توقفت العدادات عن العمل لأى �سبب يتم حتديد كمية الطاقة خالل فرتة 
التوقف اأو من القراءات امل�سجلة بعدادات اأخرى اإن وجدت واإل فيتم تقديرها 

واملوافقة عليها من قبل جلنة التن�سيق والت�سغيل .
�ساد�سا : ح�ساب الطاقة امل�سدرة :

يتم احت�ساب القيمة الإجمالية للطاقة امل�سدرة لأى من الطرفني ح�سب عدادات 
القيا�ص املركبة عند نقاط تبادل الطاقة املتفق عليها بني الطرفني والواردة فى 

املـــادة )16( من التفاقية وبقيمة ر�سوم بيع الطاقة املعتمدة بني البلدين .
�سابعــا : الفاقد فى النقل :

يتم احت�ساب الطاقة املتبادلة على اأ�سا�ص القراءة امل�سجلة بوا�سطة العداد املركب 
فى منطقة الربط الواقعة على �سبكة الطرف املورد للطاقة ، ويتحمل الطرف 

امل�ستقبل لهذه الطاقة فاقد النقل .
املـــادة ) 6 (

االأ�سعار والر�سوم 
اأوال :    تكــون جميــع اتفاقــات الربـــط واملعامـالت التى جترى وفقا لأحكام هذه التفاقية 
والتى  املعنية  الأطراف  بني  عليها  التفاق  يتم  التى  والر�سوم  لالأ�سعار  خا�سعة 

ت�سمل :
- ر�سوم الطاقة

- ر�سوم القدرة غري الفعالة
لنقل  �سبكته  ا�ستخدام  �سبكة نظري  بت�سغيل  له  للمرخ�ص  تدفع  التى  الر�سوم   -

الطاقة اإىل اأطراف اأخرى



- 7 -

اجلريدة الر�سمية العدد )936(

ثانيا : حتدد تعرفة الكهرباء التى يتم توريدها اأو ت�سديرها مبوجب هذه التفاقية واأى 
املتطلبات  ، ومبراعاة  املعنية  الأطراف  التفاو�ص بني  ر�سوم ذات �سلة عن طريق 

القانونية والتنظيمية ذات ال�سلة .
املـــادة ) 7(

الفواتري والت�سوية
اأوال  :  �سجل املعلومات :

على كل من طرفى التفاقية الحتفاظ ب�سجل تدون فيه كميات الطاقة امل�ستوردة 
 ، الفواتري  اإعداد  لأغرا�ص  املطلوبة  الأخرى  البيانات  وكافة  امل�سدرة  والطاقة 
وذلك طبقا لالإجراءات املقررة من جلنة التن�سيق والت�سغيل مع مراعاة حتديث 

هذا ال�سجل  . 
ثانيا :  اإ�سدار الفواتري :

اليوم الأخري من كل  اآخر قراءة �سهرية فى  الفواتري �سهرية بحيث تكون  تكون 
املعلومات  كافة  الفاتورة  تت�سمن  اأن  ويجب   ، ليال  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  �سهر 
املنا�سبة التى ت�ساعد على ت�سوية قيمة هذه الفاتورة ، ويتم ت�سوية الفواتري وفقا 

للطريقة التى تتفق عليها الأطراف املعنية . 
ثالثا : االعرتا�س على قيمة الفاتورة :

يتم ت�سوية العرتا�سات على قيمة الفواتري وفقا لعقود �سراء الطاقة املوقعة بني 
الأطراف املعنية وفقا لهذه التفاقية ، وفى حالة ف�سل هذه الأطراف فى ت�سويتها 

فاإنه تتم الت�سوية وفقا للمادة )14( من هذه التفاقية .
رابعا : القدرة غري الفعالة :

عند  التبادل  هذا  اإبقاء  اأو  �سفر  مقدارها  فعالة  غري  قدرة  الأطراف  يتبادل 
احلد الأدنى بحيث ل يقل معدل القدرة عن )0.85( ويقا�ص ذلك برتكيب عداد 
وفى  التفاقية  هذه  فى   )16  ( املـــادة  فى  الوارد  القيا�ص  موقع  عند   )MVAR(
حالة حدوث اأى تبادل للقدرة غري الفعالة )MVAR( نتيجة انخفا�ص معامل 
القدرة عن احلد الأدنى امل�سار اإليه اأعاله ، فيتم ح�ساب هذه القدرة غري الفعالة 

بن�سبة يتم التفاق عليها وفقا للمادة )6( من هذه التفاقية .
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املـــادة ) 8(
جلنة الت�سغيل والتن�سيق

اأوال  :  ت�سكيل اللجنة:
تنظيم  عن  م�سوؤولة  اللجنة  وتكون  والتن�سيق  للت�سغيل  جلنة  الطرفان  ي�سكل 
وتطوير اآليات واأ�س�ص ت�سغيل خطوط الربط بهدف حتقيق اأعلى كفاءة للخدمة 
فى ال�سبكتني وفى معدات الربط وجتتمع اللجنة دوريا كل �ستة اأ�سهر اأو بدعوة 

من اأحد الطرفني متى دعت احلاجة اإىل ذلك .
ثانيا : اخت�سا�سات اللجنة:

تكون اخت�سا�سات اللجنة على �سبيل املثال ل احل�سر ما يلى :
1 - و�سع معايري م�سرتكة ل�ستقرار ال�سبكة .

2 - حتديد قواعد الت�سغيل ومراقبة ومتابعة هذه القواعد .
3 - مراجعة توقعات الأحمال لفرتة الت�سغيل .

4 - مراجعــة كميـــات القـــدرة والطاقـــة املتاحــة على املــدى الطويـــل للتبـــادل بني 
الطرفني .

5 - درا�سة اإمكانية اإ�سافة معدات لتح�سني اأداء الربط .
6 - كل ما يتعلق بعملية ت�سغيل �سبكات الربط اخلا�سة بالطرفني .

7 - كــل مـــا يتعلـــق بالقـيــا�ص واملحا�سبــة واإعداد الفواتري اخلا�سة بتوريد القدرة 
وغريها من الأمور املتعلقة بذلك .

8 - املوازنــة بيـــن توقعـــات الأحمــــال ق�سيـــرة املدى وال�سعـــة التوليديـــة والطاقة 
املطلوبة .
ثالثا : امل�سروفات :

يتحمل كل طرف امل�سروفات اخلا�سة بالأع�ساء التابعني له فى اللجنة .
رابعا : ال�سجالت وامل�ستندات :

امل�ستندات  بكافة  طلبها  على  وبناء  فورا  اللجنة  تزويد  الطرفني  من  كل  على 
الالزمة لإثبات اأية وقائع متعلقة بالتفاقية ، وتعترب ال�سجالت وامل�ستندات وكافة 
البيانات الأخرى املطلوبة لأغرا�ص املراجعة مملوكة ملكية خا�سة للطرف الذى 

قدمها ول يجوز اإطالع اأى جهة عليها اإل مبوافقة كتابية من مالكها .
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املـــادة ) 9 (
ا�ستمرارية اخلدمة

يلتزم كل طرف ببذل العناية املنا�سبة للمحافظة على ا�ستمرارية اخلدمة من حيث توريد 
وتلقى الطاقة الكهربائية ، وفى حالة انقطاع اإمداد اخلدمة لأى �سبب يتعني اإزالة �سبب 

النقطاع وا�ستعادة الأو�ساع العادية للت�سغيل واإبالغ الطرف الآخر به باأ�سرع ما ميكن .
املـــادة ) 10 (

الظروف القاهرة
اإذا حالت ظروف قاهرة - مل يكن ممكنا توقعها اأو منع حدوثها - اأحد الطرفني عن تنفيذ 
التزاماته املقررة مبوجب هذه التفاقية يوقف تنفيذ التفاقية طوال فرتة ا�ستمرار هذه 
الظروف ، فاإذا ا�ستمرت هذه الظروف لفرتة �ستة اأ�سهر يكون لأى من الطرفني اأن يطلب 

من الطرف الآخر اإنهاءها .
وتتمثل هذه الظروف القاهرة فى الفي�سانات ، الزلزل ، العوا�سف ، ال�سواعق ، احلرائق ، 
النفجارات ، الأوبئة ، احلروب ، ال�سغب ، الإ�سرابات العمالية ، التخريب ، اأو تعطل املعدات 
نتيجة لأحد هذه الأ�سباب ، ول يتحمل اأى طرف اأية م�سوؤولية جتاه الطرف الآخر نتيجة 
للتوقف اجلزئى اأو الكلى ل�سريان هذه التفاقية اأو عن اأى اإ�سابات اأو خ�سارة تنجم عن ذلك . 

املـــادة ) 11 (
امل�سوؤولية القانونية

فى حالة حــدوث تلف للدوائر الكهربائية اأو ال�سبكات اأو الأنظمة اخلا�سة باأحد الأطراف 
فاإنه ل يجوز   ، الأنظمة  اأو  للدوائر  لوقوع حادث  نتيجة  العمل لأى مدة  اأو تعطلها عن 
لأية خ�ســـارة  نتيجــة  مبالــغ  اأو  تعوي�ســات  باأيــة  الآخــر  الطرف  املت�سرر مطالبة  للطرف 
اأو �سرر ول يكون اأى الطرفني م�سوؤول عن خ�سارة اأو �سرر يلحق بالغري اإذا توقف توريد 

الطاقة املوردة مبوجب هذه التفاقية اأو تاأثر باأى �سكل لأى فرتة زمنية . 
املـــادة ) 12(
القانون النافذ

متت �سياغة هذه التفاقية مبا يتفق مع القوانني ال�سارية فى بلد كل طرف من الأطراف ، 
ويكون تطبيقها وفقا لقانون دولة كل طرف فى نطاق اأرا�سيها ، وفى حالة �سدور قانون 
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فى اأى من بلدى الطرفني قد يتعار�ص ون�سو�ص هذه التفاقية ، يجتمع الطرفان لتعديل 

هذه التفاقية فى �سوء ما �سدر من قوانني جديدة لإزالة هذا التعار�ص .
املـــادة ) 13(
نقل احلقوق

القدرة  لديه  ثالث  اأى طرف  اإىل  التفاقية  فى هذه  الواردة  واللتزامات  احلقوق  تنتقل 
على الوفاء باللتزامات الفنية واملالية للطرف املتنازل ، وذلك مبوجب التنازل له من اأحد 
الطرفني اأو بيع الأ�سول اململوكة لهذا الطرف اأو بيع كل اأو جزء من اأ�سهم راأ�ص املال اإليه ، 
وتنتقل اإىل املتنازل اإليه كافة حقوق والتزامات املتنازل املن�سو�ص عليها فى هذه التفاقية ، 

ويجب اإخطار الطرف الآخر بهذا التنازل خالل �سهر من تاريخه .
املـــادة ) 14(

ت�سوية اخلالفات
اأى خــــالف اأو مطالبــة تن�ســاأ بني الطرفيــن ب�ســـاأن ن�ســـــو�ص هذه التفاقيـــــة اأو تف�سريهـا 
اأو تنفيذها ولــم يتم ت�سويتـــه خالل فتــرة الثالثيــن )30( يوما من تاريخ ن�ســـوء اخلـــالف 
التجارى  التحكيم  مركز  لقواعد  وفقا  التحكيم  طريق  عن  ح�سمه  يتم  املطالبة  قيام  اأو 

لدول جمل�ص التعاون اخلليجى العربية )املركز( ، وذلك على النحو التاىل :
1 - يكون عدد املحكمني ثالثة .

2 - يكون القانون املطبق حلل اخلالف هو القانون الذى يحدده املحكمون مع الأخذ 
فى العتبار قواعد تنازع القوانني .

3 - تعقد جل�سات التحكيم مبا فيها اإ�سدار احلكم فى مقر املركز مبملكة البحرين 
ويجرى التحكيم باللغة العربية . 

4 - ي�سدر حكم التحكيم باأغلبية الآراء ويكون احلكم نهائيا وملزما للطرفني وله 
الق�سائية  اجلهة  قبل  من  بتنفيذه  الأمر  بعد  الطرفني  دولتى  فى  النفاذ  قوة 

املخت�سة . 
5 - حتدد هيئة التحكيم الطرف الذى يتحمل م�سروفات واأتعاب التحكيم �سواء كليا 

اأو جزئيا .
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املـــادة ) 15 ( 
مدة االتفاقية واالإنهاء

اأوال  : مدة االتفاقية والتعديل :
ت�سبح هذه التفاقية نافذة بعد م�سادقة الطرفني عليها ، وتظل نافذة ملدة خم�ص 

ع�سرة )15( �سنة ، على اأن تتم مراجعتها دوريا كل �سنتني ، فاإذا دعت احلاجة اإىل 

تعديل بنودها يكون التعديل كتابة ، ويتم الت�سديق عليه ويلحق بالتفاقية ويعترب 

جزءا ل يتجزاأ منها .

ثانيا: الت�سديق :
من  التفاقية  هذه  على  بالت�سديق  الآخر  الطرف  اإبالغ  طرف  كل  على  يتعني 

اجلهات املخت�سة فى بلده .

ثالثا : مدة االتفاقية:
تنتهى هذه التفاقية بنهاية مدة اخلم�ص ع�سرة )15( �سنة ما مل يتم جتديدها 

ملدة اأو مدد اأخرى مت�ساوية ، ويجوز اإنهاوؤها فى اأى وقت قبل انتهاء مدتها باتفاق 

الطرفني ، مبوجب اإخطار كتابى قبل تاريخ الإنهاء بثالثة اأ�سهر على الأقل .

املـــادة ) 16 (
نقاط تبادل الطاقة ومواقع القيا�س 

اأوال :  نقاط التبادل :
 ) KWH ( هى النقاط التى يتم عندها تركيب عدادات الطاقة الفعالة امل�سدرة

وعدادات الطاقة غري الفعالة ) MVAR ( لغر�ص حما�سبة قيمة الطاقة امل�سدرة 

املادة  ح�سب  الطرفني  بني  عليها  املتفق  الر�سوم  قيمة  ب�سعر  الآخر  الطرف  اإىل 

ال�ساد�سة من هذه التفاقية  . 
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ثانيا : مواقع القيا�س :

واإثباتا ملا حترر وقع الطرفان التفاقية على ن�سختني اأ�سليتني باللغة العربية فى مدينة 
اأبوظبى يوم الأربعاء 14 جمادى الأوىل 1431هـ املوافق 28 ابريل 2010م .

فى دولة االإمارات العربية املتحدة :فى �سلطنة عمان :                            

1 - حمطة حمولت الوا�سط 132/220 ك.ف

2 - حمطة حمولت دبا )البيعة( 11/33 ك.ف

3 - حمطة حمولت مدحا 11/33 ك.ف

4 - حمطـــــة حمــــــولت �سنـــــا�ص 132/220 اأو 

33/132 ك.ف *

5 - حمطــــــة حمــــــــولت الرو�ســـــــة - حم�ســـة 

11/33 ك.ف *

1 - حمطة حمولت الفوعة 220/400 ك.ف 

2 - حمطة حمولت �سعم الفرعية 11/33 ك.ف 
3 - حمطـــة حمـــولت دبــــا / وا�سط الفرعية 11/33 

ك.ف 
4 - حمطة حمولت قدفع الفرعية 11/33 ك.ف 

5 - حمطة حمولت مزيرع الفرعية 11/33 ك.ف *

6 - حمطــــة حمــــولت الفجيــــرة الرئي�سية 33/132 
ك.ف *

*  مواقع مقرتحة و�سيتم حتديدها عند التو�سل اإىل قرار نهائى حولها

اأحـــمد بن عبــــدالنبى مكــــى
وزير االقت�ساد الوطنى

نائب رئي�س جمل�س ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة
ب�سلطنة عمان

حمــــمد بن ظاعــــن الهاملـــــى
وزيـــــــر الطــــــــاقـــــــــــة

بدولة االإمارات العربية املتحدة
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ملــحــــق االتفاقيــة
معدات الربط ، نقاط التبادل ، ومواقع القيا�ص

فيما يلى و�سف ملعدات الربط ، ونقاط التبادل ، ومواقع القيا�ص لدى كل من الطرفني :
اأوال : معدات الربط :

تت�سمن معدات الربط لدى البلدين ما يلى :

ب : اجلانب االإماراتى :اأ : اجلانب العمانى :

1 - خـط نقـــل هوائــــى مزدوج الدائــــرة جهــــد 
)220 ك.ف( من حمطة حمولت الوا�سط 

اإىل نقطة احلدود ) املواقع ( .
2 - خط حمولت الوا�سط )132/220 ك.ف( 

بالوا�سط .
الدائــرة جهد  نقـــل هوائــــى مفـــرد  - خــــط   3
)33 ك.ف( من حمطة حمولت )11/33 
احلدود  نقطة  اإىل  البيعة  بدبا  ك.ف( 

)11/33 ك.ف( .
4 - حمطة حمولت دبا البيعة جهد )11/33 

ك.ف(
5 - خــط نقـل هوائـــى مزدوج الدائــــرة جهـــد 
حمطة  حمولت  حمطة  من  ك.ف   33
كهرباء خ�سب )11/33 ك.ف( اإىل نقطة 

احلدود )تيبات( .
6 - حمطة حمولت خ�سب )11/33 ك.ف( .

7 - خط نقل هوائى مزدوج الدائرة جهد 33 
ك.ف من حمطة حمولت كهرباء مدحاء 

)11/33 ك.ف( اإىل نقطة احلدود .

8 - حمطة حمولت مدحاء مبحطة )11/33 
ك.ف( .

1 - خط نقل هوائى مزدوج الدائرة جهد 220ك.ف 
من حمطة حمولت الفوعة اإىل نقطة احلدود 

) املوقع ( . 

2 - حمطة حمولت الفوعة )220/400 ك.ف ( .

3 - دائرة كابالت جهد )33 ك.ف( مع كابل وقاية 
وحتكم من حمطة دبا الفرعية )11/33 ك.ف( 

اإىل نقطة احلدود .

4 - حمطة دبا / وا�سط الفرعية )11/33 ك.ف( .

وقاية  كابل  مع  ك.ف(   33( جهد  كابالت  دائرة   -  5
وحتكم من حمطة قدفع الفرعية )11/33 ك.ف( 

اإىل نقطة احلدود .

6 - حمطة قدفع الفرعية )11/33 ك.ف( .

7 - دائرتى كابالت جهد )33 ك.ف( مع كابل وقاية 
وحتكم من حمطة �سعم الفرعية )11/33 ك.ف( 

اإىل نقطة احلدود .

8 - حمطة �سعم الفرعية )11/33 ك.ف( .
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ثانيا : معدات متنوعة :
، والقيا�ص عن بعد لأغرا�ص  املعدات والو�سائل الإ�سافية الالزمة للقيا�ص  وهى 
الت�سغيل والوقاية واملحا�سبة ومراقبة الأحمال و الت�سالت وغريها من الأغرا�ص 
واملر�سى  املالئم  الت�سغيل  لتحقيق  �سرورية  الطرفان  يعتربها  قد  التى  املماثلة 

ملعدات الربط .

ثالثا : اإمكانيات اأجهزة القيا�س : 
1 - الت�سال عن بعد مع مراكز التحكم للبلدين .

2 - اإر�سال الإ�سارة عند تعطلها اإىل مواقع املراقبة والتحكم املعنية .
3 - تلقى اإ�سارات تزامن التوقيت اخلارجية . 

قبـــل  من  اقرتاحهـــــا  ميكن  القيـــا�ص  اأجهـــزة  على  اإ�سافـــات  اأو  تعديالت  اأية   -  4
جلنــــة التن�سيق والت�سغيل .

ب : اجلانب االإماراتى :اأ : اجلانب العمانى :
من  الدائــــرة  مزدوج  هوائـــى  نقــــل  خــط   -  9
حمطة حمولت �سنا�ص )33/132 ك.ف( 

اإىل نقطة احلدود ) املوقع ( .
 32/132( �سنـــــا�ص  حمــــــولت  حمطــــــــــة   -10

ك.ف( .
من  الدائـــرة  مفــــرد  هوائـــى  نقــل  خـــط   -11
حمطة حمولت حمطة كهرباء الرو�سة 
نقطــــــة  اإلــى  مبح�ســــــــة  ك.ف(   11/33(

احلدود ) املوقع ( .
12- اأجهزة ات�سال ومراقبة ووقاية والأجهزة 
الطاقة  لقيا�ص  والحتياطية  الرئي�سة 
)كيلو  والت�سدير  لال�سترياد  الالزمة 
اأمبيـــــــر ، �ساعـــــــة ، ميجـــــاوات ،   ، فولــــت 

ميجافولت ... اإلخ ( . 

9 - خط نقل مزدوج جهد )132 اأو 220 ك.ف( من 
حمطة الفجرية الرئي�سية )33/132 ك.ف( اإىل 

نقطة احلدود .
10 - حمطة الفجرية الرئي�سية )33/132 ك.ف( .

11 - دائـــــــــــرة كابـالت جهـــــد )33 ك.ف( مـــــع كابـــــــل 
الفرعية  مزيرع  حمطة  من  وحتكم  وقاية 

)11/33 ك.ف( اإىل نقطة احلدود.

12 - حمطة مزيرع الفرعية )11/33 ك.ف( .

تابع : اأول : معدات الربط 


