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مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/64
بالت�صديق على االتفاقية الثنائية للربط الكهربائى بني
حكومة �سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية املتحدة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى االتفاقيــة الثنائية للربط الكهربائى املوقعة بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة
دولــة الإمارات العربية املتحدة فى مدينة �أبوظبى بتاريخ  14من جمـادى الأول ــى 1431هـ
املوافــق  28من ابريل 2010م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فى  18 :من جمادى الثانية �سنة 1432هـ
املـوافــــق  22 :من مايــــــــــــــــــــــــو �سنة 2011م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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االتفاقية الثنائية للربط الكهربائى
بيـن حكومة �سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية املتحدة
انطالقا من العالقات املتميزة بني �سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية املتحدة  ،ورغبة
من البلدين فى تعزيز وتطوير التعاون بينهما فى املجاالت التى تخدم قطاعى الكهرباء
واملياه  ،وبناء على مذكرة التفاهم املوقعة فى �أبو ظبى بني وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه
ب�سلطنة عمان ووزارة الكهرباء واملاء بدولة الإمارات العربية املتحدة بتاريخ 2001/12/23م ،
وعلى االتفاقية الثنائية للربط الكهربائى بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة دولة
الإمـارات العربيـ ـ ــة املتحـ ــدة املوقعـ ــة فى �أبوظبى بتاريـ ــخ  24ربيع الثانى 1425هـ املواف ــق
 13يونيو 2004م  ،فقد مت االتفاق على ما يلى بني  :حكومة �سلطنــة عمان (ومتثلها
الهيئة العامة للكهرباء واملياه) وحكومة دولـة الإمارات العربية املتحـــدة
(ومتثلها وزارة الطـاقة) وي�شار �إليهما بـ ـ ( الطرفني ) .
املـــادة ( ) 1
�أوال  :تلغى االتفاقية الثنائية للربط الكهربائى بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة دولة
الإمارات العربية املتحدة املوقعة فى  13يونيو 2004م وامل�شار �إليها �أعاله وت�ستبدل
بها هذه االتفاقية .
ثانيا  :يتم الربط الثنائى بني �شبكتى الكهرباء فى البلدين فى املناطق التالية :
م

�سلطنة عمان

دولة الإمارات

جهد الربط

1
2
3
4

الوا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
خ�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا (البيعه)
مدحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
غليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله
دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
قدف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

 220ك.ف
 33ك.ف
 33ك.ف
 33ك.ف
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ثالثا  :يكون الربط الثنائى بني �شبكتى الكهرباء فى البلدين بعد عمل الدرا�سة الالزمة
وت�أكيد اجلدوى االقت�صادية و�أهمية اكتمال حلقة الربط فى املناطق التالية :
م

�سلطنة عمان

دولة الإمارات

جهد الربط

1

�شن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ص

الفج ـ ـ ـ ــرية

� 220أو  132ك.ف

2

الرو�ض ـ ـ ـ ــة  -حم�ضة

مزي ـ ـ ـ ـ ــرع

 33ك.ف

رابعـا  :يقوم كل طرف ب�إن�شاء اجلزء من الربط الذى يقع �ضمن نطاق �شبكته وبني �أقرب
نقاط الربط املتاحة فى املناطق املقرتحة والواردة فى ( خام�سا ) من هذه املادة ,
وذلك ح�سب النظم والقوانني واملوا�صفات املتبعة لديه على �أن يتم التن�سيق بني
الطرفني ال�ستخدام املوا�صفات الفنية املنا�سبة .
خام�سـا  :يجــب �أن تك ــون جمي ــع اتفاقيـ ــات التو�صيــل الت ــى يتم التوقي ــع عليهـا مــن قب ــل
الأطراف املعنية ب�ش�أن �أى ربط دوىل بني املرخ�ص لهم بت�شغيل �شبكة فى �أى من
الطرفني متوافقة مع ال�شروط الواردة فى الرخ�ص ذات ال�صلة وعلى الأخ�ص
االلتزام بقواعد ال�شبكة الرئي�سية وقواعد التوزيع فى كل من البلدين وي�شمل
ذلك موا�صفات العدادات واملتطلبات الفنية الأخرى .
�ساد�سا  :تكون نقاط الربط االقت�صادية على جهد  33ك.ف بني البلدين فى حمطات
التحويل التالية :
�سلطنة عمان
املنطقة
خ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
دبا البـ ـ ـ ــيعه
مدح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

دولة الإمارات العربية املتحدة

املحطة
خ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
دبا البيـ ـ ـ ـ ــعه
مدحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
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املنطقة
غليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
قدفـ ـ ـ ـ ــع

املحطة
�شع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
دبـ ــا  /وا�سط
قدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

اجلريدة الر�سمية العدد ()936

املـــادة ( ) 2
تخ�ضع هذه االتفاقية وامللحق املكمل لها واملرفق بها للموافقات والتفوي�ضات الر�سمية
الالزمة لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة �شبكات الربط ولتبادل الطاقة الكهربائية فيما بني
�أطرافها كما هو مبني فى هذه االتفاقية ويتعاون كل طرف مع الآخر فى جتهيز املعلومات
والبيانات الفنية املتعلقة بهذه االتفاقية .
املـــادة ( ) 3
التزامات و�أ�س�س عامة
�أوال  :خ�صائ�ص الطاقة :
تكون القدرة الكهربائية والطاقة املتبادلة مبوجب هذه االتفاقية على هيئة تيار
متناوب ثالثى الطور برتدد ( 50هرتز) وبجهود ت�شغيل ا�سمية منا�سبة للربط
الكهربائى .
ثانيا  :امل�شاركة فى االحتياطى فى حاالت الطوارئ :
فى حاالت الطوارئ يلتزم الطرف الذى يتوفر لديه قدرات توليد فائ�ضة عن
احتياجات �أحماله وفى حدود �سعة معدات الربط ولأق�صى مدى ممكن غري
متعار�ض مع املتطلبات القانونية والتنظيمية فى كل من البلدين وي�شمل ذلك
ما يتعلق ب�أمان و�سالمة ت�شغيل �شبكته وبعد توفري اخلدمات لعمالئه وب�شكل
يعتربه اقت�صاديا وفعاال ومقبوال وغري متعار�ض مع تنفيذ التزاماته جتاه الغري
ب�أن يزود الطرف الآخر باحتياجاته من الطاقة .
ثالثا  :تبادل الطاقة الفائ�ضة:
يجوز للطرف الذى يتوفر لديه طاقة فائ�ضة عن احتياجات �أحماله واحتياطى
الت�شغيل اخلا�ص به مبح�ض اختياره وفى حدود ما يحدده من كميات وفرتة �أن
يزود الطرف الآخر باحتياجاته التى يطلبها .
-3-

اجلريدة الر�سمية العدد ()936

رابعا  :تنظيم �سريان الطاقة :
 - 1يتعاون طرفا االتفاقي ــة فى و�ض ــع �أ�س ــ�س للت�شغيـ ــل حتق ــق املحافظ ــة على
تدفق الطاقة من �شبكة �إىل �أخرى بحيث تكون �أقرب ما ميكن من التبادالت
املربجمة م�سبقا .
 - 2يقوم كل طرف برتكيب املعدات اخلا�صة باحلماية من هبوط تردد
( )Automatic under frequency relayفى جانب الربط اخلا�ص
ب�شبكته .
خام�سا  :تنظيم تدفق القدرة غري الفعالة :
تتم برجمة تدفق القدرة غري الفعالة والتحكم بها طبقا لأ�س�س الت�شغيل
والقيود التى ت�ضعها جلنة الت�شغيل والتن�سيق من وقت لآخر .
�ساد�سا  :احتياطى الت�شغيل :
يحتفظ كل من طرفى االتفاقية باحتياطى الت�شغيل الذى يراه الزما ل�شبكته .
�سابعا  :برامج ال�صيانة :
 - 1يق ــوم الطرفـ ــان ب�إع ـ ــداد برام ــج ال�صيان ــة لوحـ ــدات التوليــد و�شبكات النقل
والتوزيع اخلا�صة بهما مبا يكفل زيادة اعتمادية الأنظمة الكهربائية لديهما
واال�ستفادة من الربط لأق�صى حد ممكن .
 - 2يق ــوم كل ط ــرف ب�صيان ــة اجل ــزء من الرب ــط الواق ــع �ضمن نطــاق �شبكته مبا
فى ذلك ال�صيانة الدورية بالتن�سيق مع الطرف الآخر على �أ�سا�س جداول
التخطيط امل�سبق وبرامج وقف الت�شغيل املخطط لها .
ثامنا  :خدمات النقل :
يلتزم كل من طرفى االتفاقية ب�أن يتيح للطرف الآخر اال�ستفادة من �إمكانات
�شبكات النقل لديه بغر�ض نقل القدرة �إىل �شبكة الطرف الآخر �ضمن حدود �شبكتى
البلدين �شريطة االلتزام باملتطلبات القانونية والتنظيمية لكل من البلدين ،
-4-
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وكذلك نقل القدرة والطاقة للأطراف الأخرى اخلارجية �ضمن اتفاقية الربط
اخلليجى  ,وذلك �إىل �أق�صى مدى يراه غري متعار�ض مع �أمن و�سالمة ت�شغيل
�شبكته  ,وحتقيق الفائدة املرجوة من الربط  ،وذلك وفقا لل�شروط والأ�سعار التى
يتم االتفاق عليها بني الأطراف املعنية  ،وح�سب املتطلبات القانونية والتنظيمية
ذات ال�صلة فى كل من البلدين .
املـــادة ( ) 4
ملكية وت�شغيل و�صيانة معدات الربط
�أوال  :معدات الربط ونقاط تبادل الطاقة:
يت�ضمن امللحق و�صفا ملعدات الربط ونقاط التبادل  ,ولكل من طرفى هذه االتفاقية
حق متليك �أو ت�أجري �أو التعاقد على ا�ستعمال معدات الربط املوجودة فى �أرا�ضيه
�أو �إجراء �أى تعاقدات �أخرى  ,على �أن هذا التمليك �أو الت�أجري �أو التعاقد ال يعفى
ذلك الطرف ب�أى �شكل من التزاماته الواردة فى هذه االتفاقية .
ثانيا  :م�س�ؤولية الت�شغيل و�صيانة املعدات :
يكون كل من الطرفني م�س�ؤوال عن ت�شغيل و�صيانة املعدات املوجودة فى �أرا�ضيه ,
ويتحم ــل كاف ــة التكالي ــف املرتتبة على ذلك  ,كما يكــون له �إج ــراء �أي ــة �إ�ضافــات
�أو تعديالت فى معدات الربط باتفاق الطرفني .
املـــادة ( ) 5
توريد وقيا�س القدرة والطاقة
�أوال  :توريد القدرة والطاقة:
يتم توريد القدرة والطاقة عند نقاط التبادل املعرفة فى امللحق .
ثانيا  :قيا�س القدرة والطاقة :
يتم قيا�س القدرة والطاقة وفقا لـ " قواعد القيا�س وتبادل الطاقة " التى يتم
االتفاق عليها بني الأطراف املعنية .
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ثالثــــا  :تزامن العدادات :
يتم تزامن �ساعات جميع العدادات وفقا لـ " قواعد القيا�س وتبادل الطاقة "
التى يتم االتفاق عليها بني الأطراف املعنية .
رابعــــا  :فح�ص واختبار العدادات :
يتم فح�ص واختبار العدادات وفقا لـ " قواعد القيا�س وتبادل الطاقة " التى يتم
االتفاق عليها بني الأطراف املعنية .
خام�سا  :توقف العدادات :
�إذا توقفت العدادات عن العمل لأى �سبب يتم حتديد كمية الطاقة خالل فرتة
التوقف �أو من القراءات امل�سجلة بعدادات �أخرى �إن وجدت و�إال فيتم تقديرها
واملوافقة عليها من قبل جلنة التن�سيق والت�شغيل .
�ساد�سا  :ح�ساب الطاقة امل�صدرة :
يتم احت�ساب القيمة الإجمالية للطاقة امل�صدرة لأى من الطرفني ح�سب عدادات
القيا�س املركبة عند نقاط تبادل الطاقة املتفق عليها بني الطرفني والواردة فى
امل ــادة ( )16من االتفاقية وبقيمة ر�سوم بيع الطاقة املعتمدة بني البلدين .
�سابعــا  :الفاقد فى النقل :
يتم احت�ساب الطاقة املتبادلة على �أ�سا�س القراءة امل�سجلة بوا�سطة العداد املركب
فى منطقة الربط الواقعة على �شبكة الطرف املورد للطاقة  ،ويتحمل الطرف
امل�ستقبل لهذه الطاقة فاقد النقل .
املـــادة ( ) 6
الأ�سعار والر�سوم
�أوال  :تكــون جميــع اتفاقــات الرب ــط واملعامـالت التى جترى وفقا لأحكام هذه االتفاقية
خا�ضعة للأ�سعار والر�سوم التى يتم االتفاق عليها بني الأطراف املعنية والتى
ت�شمل :
 ر�سوم الطاقة ر�سوم القدرة غري الفعالة الر�سوم التى تدفع للمرخ�ص له بت�شغيل �شبكة نظري ا�ستخدام �شبكته لنقلالطاقة �إىل �أطراف �أخرى
-6-
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ثانيا  :حتدد تعرفة الكهرباء التى يتم توريدها �أو ت�صديرها مبوجب هذه االتفاقية و�أى
ر�سوم ذات �صلة عن طريق التفاو�ض بني الأطراف املعنية  ،ومبراعاة املتطلبات
القانونية والتنظيمية ذات ال�صلة .
املـــادة ( )7
الفواتري والت�سوية
�أوال � :سجل املعلومات :
على كل من طرفى االتفاقية االحتفاظ ب�سجل تدون فيه كميات الطاقة امل�ستوردة
والطاقة امل�صدرة وكافة البيانات الأخرى املطلوبة لأغرا�ض �إعداد الفواتري ،
وذلك طبقا للإجراءات املقررة من جلنة التن�سيق والت�شغيل مع مراعاة حتديث
هذا ال�سجل .
ثانيا � :إ�صدار الفواتري :
تكون الفواتري �شهرية بحيث تكون �آخر قراءة �شهرية فى اليوم الأخري من كل
�شهر ال�ساعة الثانية ع�شرة ليال  ،ويجب �أن تت�ضمن الفاتورة كافة املعلومات
املنا�سبة التى ت�ساعد على ت�سوية قيمة هذه الفاتورة  ،ويتم ت�سوية الفواتري وفقا
للطريقة التى تتفق عليها الأطراف املعنية .
ثالثا  :االعرتا�ض على قيمة الفاتورة :
يتم ت�سوية االعرتا�ضات على قيمة الفواتري وفقا لعقود �شراء الطاقة املوقعة بني
الأطراف املعنية وفقا لهذه االتفاقية  ،وفى حالة ف�شل هذه الأطراف فى ت�سويتها
ف�إنه تتم الت�سوية وفقا للمادة ( )14من هذه االتفاقية .
رابعا  :القدرة غري الفعالة :
يتبادل الأطراف قدرة غري فعالة مقدارها �صفر �أو �إبقاء هذا التبادل عند
احلد الأدنى بحيث ال يقل معدل القدرة عن ( )0.85ويقا�س ذلك برتكيب عداد
( )MVARعند موقع القيا�س الوارد فى امل ــادة (  )16فى هذه االتفاقية وفى
حالة حدوث �أى تبادل للقدرة غري الفعالة ( )MVARنتيجة انخفا�ض معامل
القدرة عن احلد الأدنى امل�شار �إليه �أعاله  ،فيتم ح�ساب هذه القدرة غري الفعالة
بن�سبة يتم االتفاق عليها وفقا للمادة ( )6من هذه االتفاقية .
-7-
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املـــادة ( )8
جلنة الت�شغيل والتن�سيق

�أوال  :ت�شكيل اللجنة:
ي�شكل الطرفان جلنة للت�شغيل والتن�سيق وتكون اللجنة م�س�ؤولة عن تنظيم
وتطوير �آليات و�أ�س�س ت�شغيل خطوط الربط بهدف حتقيق �أعلى كفاءة للخدمة
فى ال�شبكتني وفى معدات الربط وجتتمع اللجنة دوريا كل �ستة �أ�شهر �أو بدعوة
من �أحد الطرفني متى دعت احلاجة �إىل ذلك .
ثانيا  :اخت�صا�صات اللجنة:
تكون اخت�صا�صات اللجنة على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلى :
 - 1و�ضع معايري م�شرتكة ال�ستقرار ال�شبكة .
 - 2حتديد قواعد الت�شغيل ومراقبة ومتابعة هذه القواعد .
 - 3مراجعة توقعات الأحمال لفرتة الت�شغيل .
 - 4مراجعــة كمي ــات الق ــدرة والطاق ــة املتاحــة على املــدى الطوي ــل للتب ــادل بني
الطرفني .
 - 5درا�سة �إمكانية �إ�ضافة معدات لتح�سني �أداء الربط .
 - 6كل ما يتعلق بعملية ت�شغيل �شبكات الربط اخلا�صة بالطرفني .
 - 7كــل م ــا يتعل ــق بالقـيــا�س واملحا�سبــة و�إعداد الفواتري اخلا�صة بتوريد القدرة
وغريها من الأمور املتعلقة بذلك .
 - 8املوازنــة بي ــن توقع ــات الأحمـ ــال ق�صي ــرة املدى وال�سع ــة التوليدي ــة والطاقة
املطلوبة .
ثالثا  :امل�صروفات :
يتحمل كل طرف امل�صروفات اخلا�صة بالأع�ضاء التابعني له فى اللجنة .
رابعا  :ال�سجالت وامل�ستندات :
على كل من الطرفني تزويد اللجنة فورا وبناء على طلبها بكافة امل�ستندات
الالزمة لإثبات �أية وقائع متعلقة باالتفاقية  ،وتعترب ال�سجالت وامل�ستندات وكافة
البيانات الأخرى املطلوبة لأغرا�ض املراجعة مملوكة ملكية خا�صة للطرف الذى
قدمها وال يجوز �إطالع �أى جهة عليها �إال مبوافقة كتابية من مالكها .
-8-
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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 �إمداد اخلدمة لأى �سبب يتعني �إزالة �سبب
االنقطاع وا�ستعادة الأو�ضاع العادية للت�شغيل و�إبالغ الطرف الآخر به ب�أ�سرع ما ميكن .
املـــادة ( ) 10
الظروف القاهرة
�إذا حالت ظروف قاهرة  -مل يكن ممكنا توقعها �أو منع حدوثها � -أحد الطرفني عن تنفيذ
التزاماته املقررة مبوجب هذه االتفاقية يوقف تنفيذ االتفاقية طوال فرتة ا�ستمرار هذه
الظروف  ،ف�إذا ا�ستمرت هذه الظروف لفرتة �ستة �أ�شهر يكون لأى من الطرفني �أن يطلب
من الطرف الآخر �إنهاءها .
وتتمثل هذه الظروف القاهرة فى الفي�ضانات  ،الزالزل  ،العوا�صف  ،ال�صواعق  ،احلرائق ،
االنفجارات  ،الأوبئة  ،احلروب  ،ال�شغب  ،الإ�ضرابات العمالية  ،التخريب � ،أو تعطل املعدات
نتيجة لأحد هذه الأ�سباب  ،وال يتحمل �أى طرف �أية م�س�ؤولية جتاه الطرف الآخر نتيجة
للتوقف اجلزئى �أو الكلى ل�سريان هذه االتفاقية �أو عن �أى �إ�صابات �أو خ�سارة تنجم عن ذلك .
املـــادة ( ) 11
امل�س�ؤولية القانونية
فى حالة حــدوث تلف للدوائر الكهربائية �أو ال�شبكات �أو الأنظمة اخلا�صة ب�أحد الأطراف
�أو تعطلها عن العمل لأى مدة نتيجة لوقوع حادث للدوائر �أو الأنظمة  ،ف�إنه ال يجوز
للطرف املت�ضرر مطالبة الطرف الآخــر ب�أيــة تعوي�ضــات �أو مبالــغ نتيجــة لأية خ�س ــارة
�أو �ضرر وال يكون �أى الطرفني م�س�ؤوال عن خ�سارة �أو �ضرر يلحق بالغري �إذا توقف توريد
الطاقة املوردة مبوجب هذه االتفاقية �أو ت�أثر ب�أى �شكل لأى فرتة زمنية .
املـــادة ( )12
القانون النافذ
متت �صياغة هذه االتفاقية مبا يتفق مع القوانني ال�سارية فى بلد كل طرف من الأطراف ،
ويكون تطبيقها وفقا لقانون دولة كل طرف فى نطاق �أرا�ضيها  ،وفى حالة �صدور قانون
-9-
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فى �أى من بلدى الطرفني قد يتعار�ض ون�صو�ص هذه االتفاقية  ،يجتمع الطرفان لتعديل
هذه االتفاقية فى �ضوء ما �صدر من قوانني جديدة لإزالة هذا التعار�ض .
املـــادة ( )13
نقل احلقوق
تنتقل احلقوق وااللتزامات الواردة فى هذه االتفاقية �إىل �أى طرف ثالث لديه القدرة
على الوفاء بااللتزامات الفنية واملالية للطرف املتنازل  ،وذلك مبوجب التنازل له من �أحد
الطرفني �أو بيع الأ�صول اململوكة لهذا الطرف �أو بيع كل �أو جزء من �أ�سهم ر�أ�س املال �إليه ،
وتنتقل �إىل املتنازل �إليه كافة حقوق والتزامات املتنازل املن�صو�ص عليها فى هذه االتفاقية ،
ويجب �إخطار الطرف الآخر بهذا التنازل خالل �شهر من تاريخه .
املـــادة ( )14
ت�سوية اخلالفات
�أى خـ ــالف �أو مطالبــة تن�ش ـ�أ بني الطرفيــن ب�شـ ـ�أن ن�ص ـ ــو�ص هذه االتفاقي ـ ــة �أو تف�سريهـا
�أو تنفيذها ولــم يتم ت�سويت ــه خالل فتــرة الثالثيــن ( )30يوما من تاريخ ن�ش ــوء اخل ــالف
�أو قيام املطالبة يتم ح�سمه عن طريق التحكيم وفقا لقواعد مركز التحكيم التجارى
لدول جمل�س التعاون اخلليجى العربية (املركز)  ،وذلك على النحو التاىل :
 - 1يكون عدد املحكمني ثالثة .
 - 2يكون القانون املطبق حلل اخلالف هو القانون الذى يحدده املحكمون مع الأخذ
فى االعتبار قواعد تنازع القوانني .
 - 3تعقد جل�سات التحكيم مبا فيها �إ�صدار احلكم فى مقر املركز مبملكة البحرين
ويجرى التحكيم باللغة العربية .
 - 4ي�صدر حكم التحكيم ب�أغلبية الآراء ويكون احلكم نهائيا وملزما للطرفني وله
قوة النفاذ فى دولتى الطرفني بعد الأمر بتنفيذه من قبل اجلهة الق�ضائية
املخت�صة .
 - 5حتدد هيئة التحكيم الطرف الذى يتحمل م�صروفات و�أتعاب التحكيم �سواء كليا
�أو جزئيا .
- 10 -
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املـــادة ( ) 15
مدة االتفاقية والإنهاء
�أوال  :مدة االتفاقية والتعديل :
ت�صبح هذه االتفاقية نافذة بعد م�صادقة الطرفني عليها  ،وتظل نافذة ملدة خم�س
ع�شرة (� )15سنة  ،على �أن تتم مراجعتها دوريا كل �سنتني  ،ف�إذا دعت احلاجة �إىل
تعديل بنودها يكون التعديل كتابة  ،ويتم الت�صديق عليه ويلحق باالتفاقية ويعترب
جزءا ال يتجز�أ منها .
ثانيا :الت�صديق :
يتعني على كل طرف �إبالغ الطرف الآخر بالت�صديق على هذه االتفاقية من
اجلهات املخت�صة فى بلده .
ثالثا  :مدة االتفاقية:
تنتهى هذه االتفاقية بنهاية مدة اخلم�س ع�شرة (� )15سنة ما مل يتم جتديدها
ملدة �أو مدد �أخرى مت�ساوية  ،ويجوز �إنها�ؤها فى �أى وقت قبل انتهاء مدتها باتفاق
الطرفني  ،مبوجب �إخطار كتابى قبل تاريخ الإنهاء بثالثة �أ�شهر على الأقل .
املـــادة ( ) 16
نقاط تبادل الطاقة ومواقع القيا�س
�أوال  :نقاط التبادل :
هى النقاط التى يتم عندها تركيب عدادات الطاقة الفعالة امل�صدرة ( ) KWH
وعدادات الطاقة غري الفعالة (  ) MVARلغر�ض حما�سبة قيمة الطاقة امل�صدرة
�إىل الطرف الآخر ب�سعر قيمة الر�سوم املتفق عليها بني الطرفني ح�سب املادة
ال�ساد�سة من هذه االتفاقية .
- 11 -
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ثانيا  :مواقع القيا�س :
فى دولة الإمارات العربية املتحدة :

فى �سلطنة عمان :

 - 1حمطة حموالت الوا�سط  132/220ك.ف  - 1حمطة حموالت الفوعة  220/400ك.ف
 - 2حمطة حموالت دبا (البيعة)  11/33ك.ف  - 2حمطة حموالت �شعم الفرعية  11/33ك.ف
 - 3حمط ــة حم ــوالت دبـ ــا  /وا�سط الفرعية 11/33
 - 3حمطة حموالت مدحا  11/33ك.ف
ك.ف
 - 4حمط ـ ــة حمـ ـ ــوالت �شن ـ ــا�ص � 132/220أو  - 4حمطة حموالت قدفع الفرعية  11/33ك.ف
 33/132ك.ف *
 - 5حمطـ ـ ــة حمـ ـ ـ ــوالت الرو�ض ـ ـ ــة  -حم�ض ــة  - 5حمطة حموالت مزيرع الفرعية  11/33ك.ف *
 11/33ك.ف *

 - 6حمطـ ــة حمـ ــوالت الفجيـ ــرة الرئي�سية 33/132
ك.ف *

* مواقع مقرتحة و�سيتم حتديدها عند التو�صل �إىل قرار نهائى حولها

و�إثباتا ملا حترر وقع الطرفان االتفاقية على ن�سختني �أ�صليتني باللغة العربية فى مدينة
�أبوظبى يوم الأربعاء  14جمادى الأوىل 1431هـ املوافق  28ابريل 2010م .

�أحـــمد بن عبــــدالنبى مكــــى
وزير االقت�صاد الوطنى
نائب رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة
ب�سلطنة عمان
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ملــحــــق االتفاقيــة
معدات الربط  ،نقاط التبادل  ،ومواقع القيا�س
فيما يلى و�صف ملعدات الربط  ،ونقاط التبادل  ،ومواقع القيا�س لدى كل من الطرفني :
�أوال  :معدات الربط :
تت�ضمن معدات الربط لدى البلدين ما يلى :
ب  :اجلانب الإماراتى :

�أ  :اجلانب العمانى :

 - 1خـط نق ــل هوائـ ــى مزدوج الدائـ ــرة جهـ ــد  - 1خط نقل هوائى مزدوج الدائرة جهد 220ك.ف
( 220ك.ف) من حمطة حموالت الوا�سط من حمطة حموالت الفوعة �إىل نقطة احلدود
( املوقع ) .
�إىل نقطة احلدود ( املواقع ) .
 - 2خط حموالت الوا�سط ( 132/220ك.ف)  - 2حمطة حموالت الفوعة ( 220/400ك.ف ) .
بالوا�سط .
 - 3خـ ــط نق ــل هوائـ ــى مف ــرد الدائــرة جهد  - 3دائرة كابالت جهد ( 33ك.ف) مع كابل وقاية
( 33ك.ف) من حمطة حموالت ( 11/33وحتكم من حمطة دبا الفرعية ( 11/33ك.ف)
ك.ف) بدبا البيعة �إىل نقطة احلدود �إىل نقطة احلدود .
( 11/33ك.ف) .
 - 4حمطة حموالت دبا البيعة جهد ( - 4 11/33حمطة دبا  /وا�سط الفرعية ( 11/33ك.ف) .
ك.ف)
 - 5خــط نقـل هوائ ــى مزدوج الدائـ ــرة جه ــد  - 5دائرة كابالت جهد ( 33ك.ف) مع كابل وقاية
 33ك.ف من حمطة حموالت حمطة وحتكم من حمطة قدفع الفرعية ( 11/33ك.ف)
كهرباء خ�صب ( 11/33ك.ف) �إىل نقطة �إىل نقطة احلدود .
احلدود (تيبات) .
 - 6حمطة حموالت خ�صب ( 11/33ك.ف)  - 6 .حمطة قدفع الفرعية ( 11/33ك.ف) .
 - 7خط نقل هوائى مزدوج الدائرة جهد  - 7 33دائرتى كابالت جهد ( 33ك.ف) مع كابل وقاية
ك.ف من حمطة حموالت كهرباء مدحاء وحتكم من حمطة �شعم الفرعية ( 11/33ك.ف)
( 11/33ك.ف) �إىل نقطة احلدود .
�إىل نقطة احلدود .
 - 8حمطة حموالت مدحاء مبحطة ( - 8 11/33حمطة �شعم الفرعية ( 11/33ك.ف) .
ك.ف) .
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تابع � :أوال  :معدات الربط
ب  :اجلانب الإماراتى :

�أ  :اجلانب العمانى :

 - 9خــط نقـ ــل هوائ ــى مزدوج الدائـ ــرة من  - 9خط نقل مزدوج جهد (� 132أو  220ك.ف) من
حمطة حموالت �شنا�ص ( 33/132ك.ف) حمطة الفجرية الرئي�سية ( 33/132ك.ف) �إىل
�إىل نقطة احلدود ( املوقع ) .
نقطة احلدود .
 -10حمطـ ـ ـ ـ ــة حمـ ـ ــوالت �شن ـ ــا�ص ( - 10 32/132حمطة الفجرية الرئي�سية ( 33/132ك.ف) .
ك.ف) .
 -11خ ــط نقــل هوائ ــى مفـ ــرد الدائ ــرة من  - 11دائ ـ ـ ـ ـ ــرة كابـالت جه ـ ــد ( 33ك.ف) م ـ ــع كاب ـ ـ ــل
وقاية وحتكم من حمطة مزيرع الفرعية
حمطة حموالت حمطة كهرباء الرو�ضة
( 11/33ك.ف) �إىل نقطة احلدود.
( 11/33ك.ف) مبح�ضـ ـ ـ ــة �إلــى نقطـ ـ ــة
احلدود ( املوقع ) .
� -12أجهزة ات�صال ومراقبة ووقاية والأجهزة  - 12حمطة مزيرع الفرعية ( 11/33ك.ف) .
الرئي�سة واالحتياطية لقيا�س الطاقة
الالزمة لال�سترياد والت�صدير (كيلو
فولـ ــت � ،أمبي ـ ـ ــر � ،ساع ـ ـ ــة  ،ميج ـ ــاوات ،
ميجافولت � ...إلخ ) .

ثانيا  :معدات متنوعة :
وهى املعدات والو�سائل الإ�ضافية الالزمة للقيا�س  ،والقيا�س عن بعد لأغرا�ض
الت�شغيل والوقاية واملحا�سبة ومراقبة الأحمال و االت�صاالت وغريها من الأغرا�ض
املماثلة التى قد يعتربها الطرفان �ضرورية لتحقيق الت�شغيل املالئم واملر�ضى
ملعدات الربط .
ثالثا � :إمكانيات �أجهزة القيا�س :
 - 1االت�صال عن بعد مع مراكز التحكم للبلدين .
� - 2إر�سال الإ�شارة عند تعطلها �إىل مواقع املراقبة والتحكم املعنية .
 - 3تلقى �إ�شارات تزامن التوقيت اخلارجية .
� - 4أية تعديالت �أو �إ�ضاف ــات على �أجه ــزة القي ــا�س ميكن اقرتاحه ـ ــا من قب ــل
جلنـ ــة التن�سيق والت�شغيل .
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