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  المصطلحات والتعاریف: الجزء األول
یكون للكلمات أو العبارات الواردة في كود معاییر األداء للمرخص لهم بالتوزیع والتزوید بالتجزئة والمالحق التابعة له والتي لم 

قانون الكهرباء أو في كود الشبكة أو في كود التوزیع ما لم تدل القرینة على  یرد تعریفها في هذا الكود، التعریف الوارد في
  .غیر ذلك

یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في كود معاییر األداء المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على غیر 
  :ذلك

  : التوافقیات
  .والتي لها ترددات تكاملیة مضاعفة للتردد األساسيالجهود والتیارات ذات التموجات الجیبّیة 

  :الحالة الطارئة في نظام التوزیع
المرخص له، "من عدد المستهلكین لدى %) 5(تتسبب في انقطاع للتیار عن طارئة غیر متوقعة  التي تنتج عنهاأحداثالحالة 

 ت المكهربةمحوالالأكثر من او ) 200( في وقت واحد، أو فصل) متوسط جهد/عالي جهد(أكثر  فصل لمحطتي تحویل أو أو
  ).منخفضجهد /متوسط جهد(

    : الحمل
  .أو جهاز كهربائي یستهلك الطاقة الكهربائیة مكونأي 

  :الجهد العالي
  .كیلو فولت) 33(الجهد الذي یتجاوز 

  : الجهد المتوسط
  .كیلو فولت) 33(كیلو فولت ولغایة ) 1(أي جهد یتعدى 
  : الجهد المنخفض

  .فولتكیلو ) 1(أي جهد ال یتعدى 
  : الجهد االسمي

  .أو تحدید خصائصهانظام التوزیع أي جهد یستخدم للتعریف بشبكة 
  : الشرط

  .امعاییر األداء هذكود الشرط الوارد في 
  : الطاقة

  .الطاقة الفّعالة ما لم یتم تحدید مفهوم آخر لها
  :القوة القاهرة

بأنه خارج عن سیطرة أي طرف، ولم یكن بوسع ذلك الطرف أن یتحرز منه أو هي أي واقعة أو ظرف استثنائي یتصف 
  .یتجنبه أو یتالفاه بصورة معقولة قبل حدوثه، وال یعزى بشكل جوهري إلى أي من األطراف، ویجعل تنفیذ االلتزام مستحیالً 

  :الرخصة
  .علیها من حین ألخراإلذن الذي تمنحه الهیئة بموجب القوانین النافذة أو أي تعدیالت تطرأ 

  :الملحق
  .اأي ملحق في كود معاییر األداء هذ
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  :المكتب التجاري
 تقدیمحیث یستطیع المستهلك دفع الفواتیر أو  ،، سواًء تمت إدارته من قبله أو من قبل طرف ثالثمرخص لهأي مكتب لل

  .الشكوى أو طلب معلومات عامة بما في ذلك متطلبات تقدیم طلبات التوصیل
  : المستخِدم

  .أي شخص طبیعي أو اعتباري یستخدم نظام التوزیع ومرافقه المتصلة به، ویشمل أیضًا التولید المربوط بالتوزیع
  :المستهلك

  .مبشراءالطاقةالكهربائیةالستعماالتهالخاصةالذي یقو  االعتباريالشخص الطبیعي أو 
  : المرخص له

  .توزیع والتزوید بالتجزئة حسب مقتضیات الحالالشركة المرخصة من قبل الهیئة للقیام بنشاط ال
  :المؤشر الكلي لألداء

  .بالتوزیع والتزوید بالتجزئة همؤشر األداء لقیاس أداء المرخص ل
  : النظام الكهربائي

  .النظام المكون من محطات التولید ونظام النقل ونظام التوزیع ومراكز التحكم والتجهیزات المطلوبة لتشغیلها
  :العادیةاألحوال 

تردد النظام، وجهده، وتحمیل الخطوط، واألجهزة ضمن حدود التشغیل العادیة سواء فیما یتعلق بنظام  األحوال التي یكون فیها
  .  النقل أو نظام التوزیع
  ):أ.ف.ك( فصولةاالستطاعة الكلیة الم
، مضافًا إلیها مجموع الطاقة لهللمرخص العائدة ) جهد منخفض/ جهد متوسط (في محوالت ) أ.ف.ك(مجموع االستطاعة 

  .الجهد المتوسط التي فصلت نتیجة االنقطاعالمتعاقد علیها مع مستهلكي 
  :االنقطاع
  .لمستهلك أو مجموعة مستهلكین أو مرافق أخرىعن االكهربائي  تزوید التیارانقطاع 

  : االنقطاع الخارجي
یعود في األساس  انقطاعخطوط النقل أو  زیادة تحمیلأو  أي انقطاع مبرمج أو غیر مبرمج، والناتج عن نقص في التولید

أو بسبب مرفق تولید ال  او بناًء على طلب احد المرخص لهم االخرون إلى مرافق یمتلكها ویقوم بتشغیلها مشغلون آخرون
  .المرخص لهیملكه 

  :االنقطاع بسبب طرف ثالث
والذي أدى إلى خروج مرفق واحد أو أكثر من نظام " من غیر المرخص لهم"والناتج عن فعل  ،غیر مبرمجللتیار أي انقطاع 

  .عن الخدمةللمرخص له التوزیع العائد 
  :االنقطاع بسبب الصیانة الطارئة

 االجراءات اتباع یتم وال االخرى، التشغیل اعمالالصیانة أو ب للقیام الذي یقرره المرخص له عن المستهلكین التیارانقطاع 
  .مبرمجاً  نقطاعاً ا العتباره) هذا( االداء معاییر كود في حددةالم
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  :االنقطاع بسبب القوة القاهرة
، شریطة أن یكون قد اتخذ جمیع ،وخارج سیطرة المرخص لهأي انقطاع یحدث نتیجة لظروف استثنائیة وغیر ممكنة التوقع

 المرخص لهأو التقلیل من آثاره، وال یعتبر االنقطاع ناتجًا عن القوة القاهرة ما لم یقم  الظرفاإلجراءات الممكنة لتجنب 
  .هیئة بتصنیفه صراحًة كذلكالوتقوم  ،العتباره كذلكالهیئة بالطلب إلى 

  :االنقطاع غیر المبرمج
  .لنظر عن السبب والمدة، وبصرف ااو مبرمج بسبب طرف ثالثخارجي او أي انقطاع ال یمكن تصنیفه كانقطاع مؤقت، أو 

  :االنقطاع المؤقت
  .دقائق) 5( ال تتجاوزلفترة في التیار الكهربائي عن المستهلكین االنقطاع 

  : االنقطاعات المبرمجة
ساعة ) 72(، ویعتبر االنقطاع مبرمجًا إذا تم إعالم المستهلك المتأثر به قبل منالمرخص له قراربالمستهلك  التیار عنانقطاع 

 48ویجوز للمرخص له تقدیم طلب للهیئة مدعمًا بالوثائق المالئمة لتقلیص فترة اإلعالن إلى  من وقت حصوله، على األقل
  .تكالیفزیادة كبیرة في الأو /سوف ینجم عنه مشاكل رئیسیة و المدةأن االلتزام بهذه المرخص له إذا اعتبر  ساعة،
  :الهیئة

  . هیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن
  : التوصیل فةتعلیماتكل
  .قانونالهیئة وفقًا ألحكام المن  ةالصادر  2007لسنة ) 1(التوصیل رقم تكالیف  تعلیمات

  : تغّیر الجهد
للجهد عن قیمته االسمیة، معبرًا عنه بالنسبة المئویة، وقد یكون التغیر ) RMS(وسط المربع متأي انحراف في قیمة جذر 

  .قصیر أو طویل المدة
  :مدةتغییر الجهد طویل ال

  .للجهد عن قیمته االسمیة لفترة تتعدى دقیقة واحدة) RMS(المربع  متوسطاالنحراف في قیمة جذر 
  
  

  :خدمات المستهلكین
والمستهلكین لدیه، شاملًة عملیات القیاس ودفع الفواتیر، وتقدیم طلبات التوصیل، المرخص له الیومیة فیما بین  النشاطات

  .النشاطاتلزیادة القیمة أو الفعالیة لهذه أعمااللمرخص له أیضًا  وتشملوشكاوى المستهلكین، 
  : جذر متوسط مربع القیمة

  .وسط المربعمتقیمة جذر 
  :لقدرةجودة ا

 .جودة الجهد، شاملًة لتردده والتیار الناتج المقاس عند نقطة التوصیل خالل األحوال العادیة
  :كود التوزیع

  .الهیئةبمصادقة المرخص لهم ولجنة مراجعة كود التوزیع و هیئة وتتم مراجعته من وقت آلخر من قبل الالكود الذي تصدره 
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  : كود الشبكة
الكود المعد من قبل المرخص له بالنقل والموافق علیه من الهیئة وذلك لمقاصد تشغیل نظام النقل، ویشمل جمیع المتطلبات 

غیله واستخدامه أو المتعلقة بتشغیل المنشآت الكهربائیة الالزمة لتشغیل نظام الفنیة المتعلقة بالتوصیل مع نظام النقل وتش
  .النقل
  :سكادا

  .نظام التحكم والمراقبة بشبكات المرخص له ومحطاته، والذي یمكن من خالله الحصول على المعلومات والبیانات

  : فترة االنقطاع
  .التیارالفترة بین بدء االنقطاع والى حین إعادة 

  : فترة مراجعة التعرفات
  .، وكما هي محددة في منهجیة التعرفةللمرخص لهم لمراجعة التعرفةهیئة الالفترة الزمنیة التي تحددها 

  : فقد النظام
 .ه، والطاقة المباعة من قبلالمرخص لهأو المولدة من قبل /الفرق بین الطاقة الكهربائیة المشتراة و

  : قانون الكهرباء العام
  .وأیة تعدیالت یتم إدخالها علیه أو أي قانون آخر یحل محله) 2002(لسنة ) 64(هرباء العام رقم قانون الك

  : بنظام التوزیع ةالمربوطمحطة التولید 
  .التولید التي یتم ربطها بنظام التوزیع ولیس بنظام النقل، وال تؤثر على تشغیل نظام النقل وفقًا لما یحدده كود الشبكة محطة

  : ت المستهلكینمعاییر خدما
، والهادفة الیومیة المتعلقة بالمستهلكین لدیهنشاطاته بإدارة فعالیةالمرخص له قائمة مؤشرات خدمة المستهلكین التي تقیس 

  . لتحدید رضا المستهلكین من الخدمة المقدمة
  : منطقة التحكم

لتحدید االنقطاعات عن المستهلكین،  في النظام الكهربائي بالتحكمالمرخص له مساحة معینة من نظام التوزیع حیث یقوم 
  .وتطبیق حساب المؤشرات المحددة تبعًا لذلك

  :معاییر األداء
  .األداء للتوزیع والتزوید بالتجزئةكود معاییر 
  :مشّغل النظام

  .من قانون الكهرباء العام) 34 و 28(حامل الرخصة التي تخوله بتشغیل النظام بموجب المادتین 
  : مؤشر األداء

  .المؤشر المقاس أو المحسوب، والمتعلق باستمراریة الخدمة، والجهد أو العالقة التجاریة بین المرخص له والمستهلكین
  :مؤشر األداء الفردي

  .مستهلكالإلى المرخص له مؤشر األداء المستخدم لقیاس مستوى األداء للخدمة التي یقدمها 
  : منهجیة التعرفة

تعدیلها من وقت لآلخر ب تقوموالتي المرخص لهم، هیئة لتطبیقها على اللتعرفات ومراجعتها، كما تعتمدها مبادئ احتساب ا
  .من قانون الكهرباء العام) 47(و ) 9(وفقًا للمادتین 
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  : مستوى الجهد
  .لةدقیقة متواص) 10(عند نقطة التوصیل لمدة  اً مقاس) RMS(سط المربع متو قیمة الجهد محسوب كمعدل قیمة جذر 

  : نقطة التوصیل
  .نقطة توصیل نظام المستهلك أو أجهزته بنظام التوزیع

  :نظام التوزیع
أو أقل لتوزیع ) كیلو فولت 33(على جهد اسمي  ةمصمموتوابعها من كوابل وخطوط هوائیة ومنشآت كهربائیة یتألف  نظام

یشمل أي جزء من نظام  دون اننقاط التوصیل للمستهلك، الطاقة الكهربائیة من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزیع إلى
  .النقل

  :هیئةال
  .هیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بموجبالقوانین النافذة

  :یوم عمل
 من القصوى الطوارئ حالة اعالن فیها یتم التي االیام غیرو  أي یوم غیر أیام الجمعة والسبت وغیر العطل الرسمیة في األردن

  .تكون البنوك التجاریة عاملة عندما، الهیئة قبل
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  الشروط العامة: الجزء الثاني
  الغایة) 1(مادة 

  
وكذلك لألداء التجاري  ،التوزیعیضع قواعد وإجراءات ومتطلبات ومؤشرات األداء الفني والتشغیلي لنظام معاییر األداء  كود

  .بالتجزئة التزویدلنشاط 
  

  األهداف) 2(مادة 

  

  : معاییر األداء هي تطبیق األهداف المتوخاة من
  .في نظام التوزیعوجودة التزوید  ةالكهربائی ضمان جودة الطاقة .1
 .ضمان تشغیل نظام التوزیع بطریقة آمنة وفعالة وعلى درجة عالیة من االعتمادیة .2
بغرض حمایة الواجب على المرخص له بالتوزیع والتزوید بالتجزئة االلتزام بها تحدید خدمات المستهلكین  .3

 .المستهلكین
بحدود التشغیل المسموح بها لضمان ضمان أن یكون الجهد عند نقاط التوصیل للمستهلكین أو المستخدمین  .4

  .المعداتلألجهزة و  التشغیل اآلمن
  

  التطبیق) 3(مادة 

  

 .من الهیئةالمعتمد مع كود التوزیع  األداءجنبا إلى جنبیجب تطبیق معاییر  - 1
 .ضوء تطور البنیة التحتیة وبالتشاور مع المرخص له وبقرار من الهیئة تطبیق معاییر األداء الفردیة في - 2
 : على األداءتنطبق معاییر  - 3

  .المرخص لهم بالتوزیع والتزوید بالتجزئة  -  أ
 .التولید المربوط مع نظام التوزیع  - ب
 .المستهلكین  -ج

 

  السریة) 4(مادة 

  

مرخص  كل أداءنشر مؤشرات األداء ونتائج بحق فإن للهیئة ال، هذه باستثناء ما هو منصوص علیه تحدیدا في معاییر األداء
  .وبالطریقة التي تراها الهیئة مناسبة, معاییرهذه الله ممن تنطبق علیهم 
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  معاییر جودة التزوید: الجزء الثالث
  أنواع االنقطاعات) 5(مادة 

  
المستهلكین، ویتم تقییم جودة التزوید باستعمال المؤشرات التي  لىاالنقطاعات عیدبمدى تأثیر و ز یعّبر عن جودة الت - 1

  .تقیس عدد االنقطاعات ومدتها
  :تصّنف االنقطاعات وفقًا للنوع والمصدر على النحو التالي - 2

  .االنقطاعات المبرمجة  - أ 
  .االنقطاعات غیر المبرمجة  -ب
  ).المبرمجة وغیر المبرمجة(االنقطاعات الخارجیة   -ج
  .النقطاعات بسبب طرف ثالثا  -د

  
  تسجیل االنقطاعات )6(مادة 

  
لتواریخ وأوقات  واضحمع تحدید  ه،زمني لجمیع االنقطاعات التي تؤثر على مستهلكی یلتزم المرخص له باالحتفاظ بسجل - 1

  .االحتفاظ بهذا السجل لمدة ال تقل عن خمس سنوات تقویمیة علیه یتعینو ، بدایة ونهایة هذه االنقطاعات
 .عند البدء بالمناورة بالنسبة لالنقطاعات المبرمجة بدایة االنقطاع تحدد  -  أ

  : تحدد البدایة من مبرمجالنقطاع غیر لالبالنسبة و   - ب
  .االنقطاع ویظهر التقریر بفصل المعدات) SCADA(اللحظة التي یكتشف فیها نظام  .1
  .االنقطاع بخصوصالمرخص له  من قبلتم فیها تسّلم أول شكوى لمستهلك یاللحظة التي  .2
  .بأیة وسائل أخرى، أیها یحصل أوالً االنقطاع عن المرخص له علم بها یاللحظة التي  .3

إلى  ین المتاثرین باالنقطاعإعادة وصل المستھلك فیھا تمیمن اللحظة التي في السجل تاریخ ووقت نھایة االنقطاع  یتم تثبیت -2
  .نظام التوزیع

الكافي من الخطوط الهاتفیة وتلقي شكاوي المستهلكین، وذلك لضمان التوثیق على المرخص له التأكد من توفر العدد  - 3
  . المالئم لوقت إعالم المستهلكین للموزع بخصوص االنقطاعات

على المرخص له اعتماد نظام وٕاجراءات للتأكد من توحید وتزامن التوقیت بین جمیع المكاتب والمواقع المعنیة بتحدید  - 4
  .زمن االنقطاعات

  
  الحتساب مؤشرات األداء المتعلقة باالنقطاعات حاالت خاصة) 7( مادة

  
  :، ال تؤخذ االنقطاعات التالیة في الحسبانلتزویدالغایة احتساب مؤشرات جودة  - 1

  .االنقطاعات المؤقتة - أ 
  .االنقطاعات بسبب القوة القاهرة -ب
  .الفواتیر مستهلك ما بسبب عدم قیامه بدفع المسموح بها لفصلاالنقطاعات  -ج
  .الناجمة عن فصل تغذیة المستهلكین لقیامهم بتوصیالت غیر قانونیة أو تالعبهم بالعداداتاالنقطاعات  -د
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  :لجودة التزوید األداءحتساب مؤشرات ال - 2
  .غیر مبرمجة تعتبر انقطاعاتاالنقطاعات بسبب الصیانة الطارئة  - أ

م یكن باإلمكان معالجته بالشكل الصحیح باستعمال أجهزة تقع العطل الذي یحصل في مرفق یملكه المرخص له، ول -ب
تحت سیطرة المرخص له وكان سبب العطل ناتج عن المرخص له بالنقل او المرخص لهم بالتوزیع والتزوید بالتجزئة 

  .آخرین نتیجة خلل في أنظمة الحمایة، فان االنقطاعات الناجمة عن هذا العطل تعتبر انقطاعات خارجیة
تؤخذ بعین االعتبار عند احتساب  الیتأثر بها المستهلك والتي تكون ناجمة عن مشاكل في مرافقه،  نقطاعات التياال -ج

 طرف بسببجودة التزوید لهذا المستهلك، وفي حال تأثر بها مستهلكون آخرون فان هذه االنقطاعات تصنف كانقطاعات 
  .لهؤالء المستهلكین ثالث

  
  )الخاصة باالنقطاعات (  مؤشرات األداء) 8(مادة 

  
  .المرخص لهمق مؤشرات األداء على یتطبیتم  - 1
  :من مؤشرات األداء للمرخص لهم بنوعینیتم تقییم جودة التزوید  - 2

  مؤشرات األداء الفردیة –أ 
  مؤشرات األداء الكلیة -ب

  :تستخدم مؤشرات األداء الفردیة التالیةاس جودة التزوید لكل مستهلك منفرد یقل- 3
  ).Ns(العدد اإلجمالي لالنقطاعات المبرمجة خالل سنة تقویمیة  - أ 
  ).Nu(العدد اإلجمالي لالنقطاعات غیر المبرمجة خالل سنة تقویمیة  -ب
 ).Ne(العدد اإلجمالي لالنقطاعات الخارجیة خالل سنة تقویمیة  -ج
  ).Ds(إجمالي المدةلالنقطاعات المبرمجة خالل سنة تقویمیة  -د
  ).Du(المدةلالنقطاعات غیر المبرمجة خالل سنة تقویمیة إجمالي -هـ
  ).De(إجمالي المدةلالنقطاعات الخارجیة خالل سنة تقویمیة  -و

  :لقیاس معدل جودة التوزیع للمرخص له، تستخدم مؤشرات األداء الكلیة التالیة  - 4
دد المرات التي تعرض ویتمثل في عاسمی) كیلو فولت أمبیر(تكرار االنقطاعات لكل  مؤشر) AFIK( -أ 

 .إلى انقطاعات خالل مدة محددة مسبقاً " كیلو فولت أمبیر"فیها معدل االستطاعة المركبة لكل 
یتمثل في المدة اإلجمالیة التي تعرض و  اسميّ ) كیلو فولت أمبیر(لكل مؤشر مدة االنقطاعات ) TTIK( -ب

 .قطاعات خالل مدة محددة مسبقاً إلى ان" كیلو فولت أمبیر"فیها معدل االستطاعة المركبة لكل 
 عدد المشتركین الكلي، وهو) / مدة االنقطاع* عدد المشتركین المتاثرین لكل انقطاع = ( )SAIDI( -ج

یقیس مدة االنقطاع التي تعرض لها كل مشترك في  حیث) مشترك/ساعة( مؤشر معدل مدة االنقطاع للنظام
 مسبقاً  محددةمنطقة معینة خالل مدة 

مؤشر معدل وهو )  عدد المشتركین الكلي/ مجموع عدد المشتركین المتاثرین باالنقطاع = ( )SAIFI( -د
یقیس هذا المؤشر عدد االنقطاعات التي تأثر بها كل مشترك  )مشترك/انقطاع( تكرار االنقطاع في النظام

  مسبقاً  دةمحددةمفي منطقة معینة خالل 
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التي لم یتم تزوید المستهلكین  )KWH( الفعالة الطاقة: االطاقة المتوقعة التي لم یتم تزویده) EENS( -هـ
 .بها بسبب االنقطاعات خالل مدة محددة مسبقاً 

یتمثل في عدد المرات التي تعرض فیها : مؤشر معدل التكرار لالنقطاعات اللحظیة للنظام) MAIFI( -و
 .خالل مدة محددة مسبقاً  لحظیة المستهلك النقطاعات

لالنقطاعات المبرمجة وغیر المبرمجة والخارجیة،  الكلیةیتم احتساب مؤشرات األداء ) MAIFI(فیما عدا حالة  - 5
 .واالنقطاعات بسبب طرف ثالث

المدة المحددة "تعتبر في حالة االحتساب السنوي و . شهریًا وسنویاً  یتم من قبل المرخص له ؤشرات األداء الكلیةاحتساب م - 6
، فان المدة المحددة مسبقًا تعتبر من بدایة السنة الشهرياالحتساب  في حالةأما . سنة تقویمیةالمشار إلیها أعاله " مسبقاً 

  .  احتساب المؤشر الكلي فیه التقویمیة ولغایة الشهر الذي یتم
  ).1(الوصف التفصیلي والمعادالت الریاضیة لمؤشرات األداء الكلیة مدرجة في الملحق - 7
 

  
  )الخاصة باالنقطاعات( ؤشرات األداءاح في ممحدود الس) 9(مادة 

  
آخذة في االعتبار خصائص نظام السماح لكل مؤشر أداء لكل مرخص له،  بتحدید القیم الرقمیة لحدود الهیئةتقوم  - 1

  .في منطقة التزوید بالمرخص له، وتشتت األحمال التوزیع الخاص
عند كل فترة مراجعة للتعرفة، وقد تختلف حدود لكل مرخص له اح لمؤشرات األداء مباعتماد حدود الس الهیئةتقوم  - 2

  . من سنة ألخرى خالل فترة المراجعة السماح
  

  )الخاصة باالنقطاعات( اإلجراءات ونظم المعلومات )10(مادة 
  

البیانات لإلجراءات الداخلیة وقواعد یلتزم المرخص له بإعداد وتقدیم تقریر للهیئة للمصادقة علیه متضمنا التوثیق المالئم  - 1
  .التحكم في جودة التزوید واحتساب مؤشرات األداء وفقًا لمعاییر األداء ،بغرضونظم المعلومات الواجب تطبیقها

التالیة على سبیل اإلجراءات والنظم  المرخص له تطبیق، یتعین على من هذه المادة أعاله) 1(بالفقرة رقم االلتزام  اتلغای - 2
  :المثال ال الحصر

 .التي یتحكم بها لتحدید وتسجیل كل االنقطاعات عن المستهلكین في منطقة التوزیع الالزمة ت والنظماإلجراءا –أ 
 .تصنیف االنقطاعات عن المستهلكین وفقًا لمعاییر األداءالالزمةل اإلجراءات والنظم -ب
مدة االنقطاع عن كل  المرخص له تحدیدیتعین على ، مستهلك في الحاالت التي یؤثر االنقطاع على أكثر من  -ج

 .مجموعة مستهلكینعن مستهلك، أو 
  : الضروریة متضمنة على سبیل المثال ال الحصر ما یلي قواعد البیانات ونظم المعلوماتیلتزم المرخص له باستخدام  - 3

بعد تطبیق  قاعدة بیانات المستهلكین مع المعلومات الالزمة لتحدید جمیع العناصر المتصلة بسلسلة شبكة التزوید -أ 
  :، وتشمل)scada( ونظام) GIS(لنظام المعلومات الجغرافیة )الموزع (المرخص له 

 ).رقم(هویة المستهلك  .1
 .ورقم التفریعة التي یرتبط بها المستهلك مغذي الجهد المنخفض.2
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  .أعالهالذي یرتبط به المغذي المذكور ) جهد منخفض/ جهد متوسط (رقم المحّول ــ 3                  
 .أعاله شبكة الجهد العالي التي تغذي محطة التحویلـ ـ4                    

والتي تغذي المحول المشار إلیه  ،)جهد متوسط/ جهد متوسط / جهد متوسط (محطة التحویل ذات  .5
 .أعاله

قواعد البیانات الخاصة باالنقطاعات مع جمیع المعلومات المتعلقة بكل انقطاع یحصل في منطقة التزوید  -ب
  : الخاصة بالمرخص له متضمنة على سبیل المثال ال الحصر 

 .االنقطاعفیها بدأ  التيالتاریخ والساعة  - 1
 .من نظام التوزیع والتي تأثرت باالنقطاع المغذیاتأو  المغذي - 2
 ).بسبب طرف ثالث خارجي أو مبرمج أو غیر مبرمج أو(بب االنقطاع س - 3
 .التي خرجت من الخدمة نتیجة االنقطاع) جهدمنخفض/ متوسطجهد ( عددالمحوالت - 4
 .)GIS( الجغرافیة المعلومات نظام تطبیق لحین تقدیریاً  عدد المستهلكین المتأثرین باالنقطاع - 5
 فان مدة االنقطاع تكون مختلفة لكل على مراحل التیارتاریخ وساعة انتهاء االنقطاع، وٕاذا تم إعادة  - 6

 .، ولغایة تزوید اخر مشتركمجموعة من المستهلكین
التحكم بجودة التزوید ومؤشرات األداء المحددة في كود معاییر األداء  بغرضیلتزم المرخص له باستخدام نظام معلومات  - 4

  :ث یكون النظام قادرا علىبحی
جمیع المستهلكین المتأثرین بكل انقطاع لربط قواعد البیانات المشار إلیها أعاله بغرض التحدید الدقیق  -أ 

 .یحصل في نظام التوزیع
والحسابات الالزمة لتحدید كل القیم واحتساب مؤشرات األداء الكلیة، كما هو محدد  النشاطاتالقیام بكل  -ب

 .األداءفي معاییر 
احتساب مؤشرات األداء الفردیة لكل یلتزم المرخص له القیام بكافة العملیات والحسابات الضروریةلتحدید جودة التزوید و  - 5

  .مستهلك
أي تعدیل المرخص له عند إجراء  یلتزمعلى اإلجراءات وهیكلیة قواعد البیانات ونظام المعلومات،  الهیئةبعد مصادقة - 6

یه إعداد تقریر وتقدیمه یتعین عل، و بذلكالهیئة  إعالمعلى اإلجراءات أو هیكلیة قواعد البیانات أو نظام المعلومات 
  . یصف ویوثق التعدیل ومبرراته للهیئة،

یر في معای المحددةتؤثر على جودة أو كفایة المؤشرات  التعدیالتلهیئة الحق في رفض التعدیل إذا اعتبرت أن هذه ول
عن المقترحة، أو أن یتراجع  التعدیالتأن یغض النظر عن تلك المرخص له األداء، وفي مثل هذه الحالة یتعین على 

  .أتم تعدیلهاأن كان قد  تطبیقها
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  التقاریر والمعلومات الخاصة بمراقبة مؤشرات األداء) 11(مادة 
  

قواعد البیانات ونظام المعلومات  بفحص ومراجعةهیئة أو ممثلیها المفوضین لل أنیسمح للهیئة الحق وعلى المرخص له - 1
المقدمة دوریا للهیئة من المرخص  بغرض التدقیق في اإلجراءات والبیانات ودقة المعلوماتاألداء في معاییر  ةالمقرر 

  .عنهاأي أشخاص أو شركات مؤهلین للقیام بهذه المهمة نیابة ب االستعانةهیئة الحق في لول له،
، التقریر شهربعد نهایة  الثالثینیلتزم المرخص له بتقدیم تقریر شهري للهیئة بطریقة منظمة وفي موعد ال یتجاوز الیوم  - 2

بهدف تمكین الهیئة من التحكم والمراقبة لمدى التزام المرخص له بجودة التوزیع ومؤشرات األداء ذات العالقة، وبحیث 
  :الشهریة التالیةیتضمن التقریر المعلومات 

، مع )جهد منخفض/ جهد متوسط (نظام التوزیع، شاملة لمحوالت لشبكة الجهد المتوسط  علىقائمة باالنقطاعات . أ
  :لكل انقطاع األتيتحدید 

 .ةالمتأثر أو المغذیات المغذي  .1
 .المتأثرة) جهد منخفض/ جهد متوسط (العدد الكلي للمحوالت  .2
 . المتوسط المتأثرینلمستهلكي الجهد العدد الكلي  .3
 . اسميأمبیر  تإجمالي القدرة المفصولة بالكیلو فول .4
 . زمن إعادة التیار للمستهلكین المتأثرین .5

  :تم إعادة التیار للمستهلكین المتأثرین على مراحل أو بمجموعات، فعلى المرخص له تقدیم في حال. ب  
  .ة أو لكل مجموعةقائمة بالقدرة المعادة بالكیلو فولت أمبیر في كل مرحل. 1
  .زمن إعادة التیار لكل مرحلة أو مجموعة. 2
 .للمستهلكین المتوقعة المزودة غیرإجمالي الطاقة . 3

لمعدل مدة االنقطاع في  الكلیةاألداء  مؤشراتباإلضافة لما ذكر أعاله یجب أن یتضمن التقریر الشهري المقدم  للهیئة  - 3
، كما یتوجب على ن بالشبكةیلجمیع المستهلكین الموصولو  ،SAIFIالنظامومعدل تكرار االنقطاع في  SAIDI النظام

  :المرخص له االلتزام بما یلي
 :، مراعیًا عند االحتساب ما یلياحتساب مؤشرات األداءالكلیة كما هي معرفة في كود معاییر األداء  . أ

جم المحول حبناًء على ) منخفض جهد/متوسط جهد( بكل محولتقدیر عدد المستهلكین الموصولین  .1
 .)جهد منخفض/جهد متوسط( أو الحمل الموصول به/و

معرفة المرخص له بالنظام أو /على القیاسات المتوفرة ولكل انقطاع بناء تقدیر الطاقة غیر المزّودة  .2
 .ولحظة حدوث االنقطاع

في هذه المادة یلتزم المرخص له بتقدیم تقریر سنوي للهیئة بطریقة منظمة وفي موعد ال وردعلى الرغم مما   . ب
التخطیط والصیانة والتشغیل وٕادارة نظام التوزیع والتزوید بالتجزئة من كل سنه یتضمن  الثالثینیتجاوز الیوم 

 .الهیئةبل المعتمدة من ق السماحضمن حدود  ةبمؤشرات األداء الكلی التي تمكنه من االلتزام
 احتسابالتي تمكنه من على قواعد البیانات واإلجراءات الداخلیة ونظم المعلومات تطویر وتنظیم والحفاظ . ج

 .وتسجیل مؤشرات األداء الفردیة المحددة في كود معاییر األداء
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 .بوضع تعلیمات تحدد شكل وأسلوب تقدیم المعلومات المذكورة أعاله یقوم المرخص له بالتنسیق مع الهیئة - 4
كل ستة أشهر في  للهیئة السابقة، یتعین على المرخص له أن یقدم اتإضافة إلى المعلومات الشهریة المقررة في الفقر  - 5

كین الذین یزودون بخدمة بها لتحسین جودة التزوید إلى المستهلقائمة باإلجراءات التي سیقوم ] كانون ثاني وتموز[شهر 
  . تقل عن حدود السماح لمؤشرات األداء

یلتزم المرخص له فور إعالن حالة الطوارئ من الهیئة تقدیم خطة طوارئ محدثة ومفصلة للهیئة باالستعدادات  - 6
  . واإلجراءات المتخذة من قبله للتخفیف من أثارها وتقلیل االنقطاعات عن المستهلكین

 :ه عند حدوث الحالة الطارئة بما یليیلتزم المرخص ل - 7
 . من بدء الحالة الطارئة ساعات عمل 8تقدیم تقریر أولي للهیئة عن حالة نظام التوزیع خالل      -  أ
بحد أقصى منذ لحظة بدء الحالة الطارئة  عملیلتزم المرخص بتقدیم تقاریر دوریة كل ثمان ساعات  - ب

هلكین المتأثرین باالنقطاعات الناجمة عن الحالة وحتى انتهائها أو حتى إعادة التیار لكافة المست
الطارئة أیهما ابعد، وبحیث تشمل التقاریر على معلومات عن مغذیات الجهد المتوسط ومحطات 

 . وأعداد المستهلكین المتأثرین باالنقطاعات) طجهد متوس/جهد متوسط(التحویل 
أیام عمل من  )5(یلتزم المرخص له وفور انتهاء الحالة الطارئة وخالل فترة ال تزید عن خمسة    -ج  

التي تم  األعطال وٕاجراءات معالجة اوآثاره ئةالطار  الحالةعن  ل للهیئةتقریر مفص ئها تقدیمانقضا
  .مستقبالً  الحالة الطارئةأو لتقلیل آثار إلعادة التیار للمستهلكین اتخاذها 

إجابة الطلب بموعد ال یتجاوز  ، ویتعین على المرخص له عن الحالة الطارئةطلب معلومات إضافیة في هیئة الحق لل - 8
، كما یتعین علیه السماح لها االطالع على السجالت والبیانات الالزمة والمتعلقة منتاریخالطلبأیام عمل) 7( سبعة

  .بجودة التزوید
عن نظام التوزیع بأكمله، وعلى المرخص له باإلضافة لما ذكر سابقا تقدیم  إضافیة طلب معلوماتفي هیئة الحق لل - 9

بعد قیام المرخص له بتطبیق نظام  -لتقریرا لشهر التالي شهرمن ال الثالثینتقریر شهري وفي موعد ال یتجاوز الیوم 
  :متضمنا ما یلي  -)GIS( المعلومات الجغرافیة 

 :،وبحیث تشملالجهد المنخفضشبكاتعلى التي حدثت  االنقطاعاتبقائمة   -  أ
 .التي فصلت المغذي أو المغذیات .1
  . العدد الكلي للمستھلكین المتأثرین .2
  .أمبیر تالقدرة اإلجمالیة المفصولة بالكیلو فول .3
 . الزمن المستغرق إلعادة التیار للمشتركین .4

  :له  تقدیم للمستهلكین على مراحل أو مجموعات، فعلى المرخصحال تم إعادة التیار في و   - ب
 .  بالقدرة المفصولة بالكیلو فولت أمبیر لكل مجموعة أو مرحلةقائمة  .1
 .الزمن المستغرق إلعادة التیار لكل مجموعة أو مرحلة .2

بعد قیام المرخص له بتطبیق نظام المعلومات الجغرافیة  -  فیما یتعلق في البند السابق، یلتزم المرخص له أیضا -10
)GIS( -   بما یلي:  

 . احتساب مؤشرات األداء الكلیة والفردیة كما هي محددة في كود معاییر األداء  -  أ
التخطیط والتشغیل والصیانة لنظام التوزیع والتزوید بالتجزئة، والحرص على االلتزام بحدود   - ب

 . السماح المعتمدة من قبل الهیئة
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  لمؤشرات األداء المصرح بها السماحعدم االلتزام بحدود  )12(مادة 
  

المقررة و أي من مؤشرات األداء الفردیة / أوإذا اخفق المرخص له في الوفاء بواحد أو أكثر من مؤشرات األداء الكلیة  - 1
 90أن یقدم تقریرا مفصال باألسباب والتبریرات إلخفاقه وفي موعد ال یتجاوز معاییر األداء، فانه یتعین علیه  كود في

یئة، وخطة العمل باإلجراءات قصیرة ومتوسط المدى التي سیقوم بها لتالفي یوما من تاریخ إشعاره باإلخفاق من اله
  .اإلخفاق مستقبال والتقلیل من آثاره

إیضاحات أو تعدیالت علیها المشار إلیها في البند السابق، ولها الحق في طلب  تقوم الهیئة بمراجعة الخطة المقترحة - 2
  .لمرخص له، وتخضع للتدقیق والمراقبة من قبل الهیئةقبل اعتمادها، وفي حال اعتمادها تصبح ملزمة ل

فیما الهیئة المقررة من  قبل  السماح، یتعین على المرخص له بالتوزیع االلتزام بحدود أعاله) 1(دون المساس بالبند  - 3
من مؤشرات  ألي السماحوٕاذا اخفق المرخص له في االلتزام بحد . یتعلق بمؤشرات األداء الكلیة والفردّیة لكل مستهلك

  :على شكل غرامات یتم تخفیضها من قیمة العائد المحدد له منخالل ة ذلكسیتم ترجمتلك، األداء
بحدود السماح المقررة، سیتم احتسابها سنویًا حسب المنهجیة المقرة في  التزامهالغرامات الناتجة لعدم  - 1

 .من هذا الكود) 2(الملحق 
العائد المقر له من خالل التعرفة في فترة التعرفة متطلبات القیمة المالیة للغرامات سیتم اقتطاعها من  - 2

  .هالالحقة وحسب منهجیة التعرفة المطبقة علی
  

   



16 
 

  القدرةمعاییر جودة : الجزء الرابع
  القدرةحاالت مشاكل جودة ) 13(مادة 

 
  :الحاالت التالیةفي واحدة أو أكثر من القدرةتتمثل مشاكل جودة 

  ).هیرتز (ف ترّدد النظام عن القیمة االسمیة اانحر  .1
  .قیم الجهود حدود التغیر المسموح بهاتجاوز  .2
  .عدم توازن في قیم الجهد لألطوار .3
 .درجة) 120( جهود األطوار ال تساويزاویة اإلزاحة بین  .4
  :عن ناتجالجهد  في تذبذب .5

  ارتعاش خارج حدود االرتعاش المسموح بها،  . أ
  .توافقیات خارج القیم المسموح بها  . ب
  .تردد زیادات األحمالارتفاع   . ج

  

  
  معاییر التردد )14(مادة 

  
  

  ). هیرتز 50( یجب أن یكون التردد األساسي االسمي  - 1
بموجب معاییر األداء، إال انه یتعین على  ال تعتبر من المؤشرات الخاضعة للرقابة والتحكمانحرافات التردد بالرغم من أن  - 2

مشّغل النظام في المحافظة على التردد األساسي ضمن بما یساعد  نظام التوزیع العائد له تصمیم وتشغیلالمرخص له 
  . الحدود الواردة في كود الشبكة أثناء ظروف التشغیل العادیة

  
  معاییر الجهد )15(مادة 

  

  .أیام تقویمیة متتالیة) 7(لمراقبة جودة الجهد هو مستوى الجهد مقاسًا خالل مؤشر األداء المعتمد  - 1

 :انحراف مستوى الجهد الحقیقي عن الجهد االسمي یجب أن ال یزید عن قیم السماح المحددة في الجدول التالي - 2
  
  

  مستوى الجھد
اكثر  تغیر الحالة المستقرة

 من
 )القیاس زمنمن (97%

 یساوي الحالة المستقرةتعتبر
  )القیاس زمنمن (3%

  %15± %10 ± ف.ك) 1(أقل من 

  %15± %10 ± ف.ك) 33 -1(
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) %10 ±(بـ  والمحددةحدود السماح  ضمن الجھد قیاساتالقیم المسجلة لنتائج  على بالحفاظالمرخص لھ  یلتزم -3
 .القیاس زمن إجمالي  من% 97 تزیدعنفترة  خالل

) 3(تقع خارج حدود السماح المشار الیھا في البند رقم  التي الجھد قیاساتالقیم المسجلة لنتائج  نسبةكانت  حال أمافي -4

اي من ھذه  تتجاوز ال ان یجب%) 3(الـ لنسبةحدود السماح المعتمدة  فإن ،من اجمالي زمن القیاس % 3تساوي اعاله
 .لكي تعتبر ھذه القیم ضمن الحدود المسموح بھا )%15 ±( القیم المسجلة نسبة

یحق للھیئة مراجعة حدود السماح لجودة الجھد عند موافقتھا على التعرفة لفترة مراجعة التعرفات بناًء على دراسات فنیة  - 5 
  .واقتصادیة

وتقوم . یتم مراقبة مالئمة مستوى الجهد المزّود للمستهلكین من خالل حملة قیاس عشوائیة وموّجهة عند نقاط التوصیل- 6
أیام متتالیة ) 7(جهزة التي تستخدم خالل هذه الحملة، كما یجب أن تستمر كل عملیة قیاس الهیئة بتحدید مواصفات األ

  .على األقل
  ):على األقل(تطلب الهیئة، من المرخص له أن یجري كل سنة  - 7

  ".الجهد المتوسط"مستهلك على ) 100(قیاسًا واحدًا لكل    -  أ
 ".المنخفضالجهد "مستهلك على ) 1000(قیاسًا واحدًا لكل    - ب

عشر دقائق، ویقوم ) 10(خالل فترة  RMSالمربع  متوسطفي حمالت القیاس، یحدد مستوى الجهد كمعدل جهد جذر  - 8
  :المستهلكین الذین یتم إجراء القیاس عندهم مع األخذ في االعتبار اختیاربالهیئة  باعالمالمرخص له بالتوزیع 

  .جهدمستهلكین مقیمین في مناطق تبّین فیها مشاكل   -  أ
  .مستهلكین تقدموا بشكاوى بخصوص الجهد لدى المرخص له  - ب
  .من المستهلكین على األقل بشكل عشوائي%) 50(  -ج

هیئة خالل شهر كانون ثاني من كل سنةقائمة كاملة بأسماء المستهلكین الستعمالها لیتعین على المرخص له أن یقدم ل - 9
  .ندهمعند اختیار المستهلكین الذین یتم إجراء القیاس ع

، بأسماء المستهلكین الذین تم اختیارهم -من كل شهر الثالثینقبل الیوم -قائمة هیئة لیتعین على المرخص له أن یقدم ل-10
هیئة الحق في اقتراح موقع آخر للقیاس بناًء على شكاوى المستهلكین أو لول ،للقیاس للقیاس في الشهر التالي

  .مؤشرات األداء السابقة
  :برنامجًا للقیاس آخذًا في الحسبان  هیئةلالمرخص له أن یقدم لیتعین على -11

  .توصیل وفصل األجهزة یتم من قبل موظفین مخولین .1
كما . للهیئة الحق في انتداب ممثل لها لحضور هذه العملیات، وكذلك خالل تفریغ البیاناتأن  .2

في حال كانت هیئة أن یطلب نسخة من أرشیف القیاس بصیغتها االلكترونیة الیحق لممثل 
  .األجهزة مفصولة

  .التي تحول دون ذلكو هیئة بالحاالت التي یصعب فیها إجراء القیاس الإعالم  . 3
إضافة لما ورد في الفقرات السابقة، یحق للهیئة طلب إجراء قیاسات عند مستهلكین معّینین أو مستهلكین ضمن منطقة  -12

أو بناًء على تحلیل داخلي تقوم به الهیئة ومبنیًا على معلومات /لكین ومحددة خالل أسبوع محدد، بناًء على شكاوى المسته
ي حال تعذر تركیب األجهزة المطلوبة ألسباب فنیة، یجوز للمرخص له اختیار مستهلكین آخرین قریبین من ، وفلدیها

  .المستهلكین الذین طلبت الهیئة إجراء القیاس عندهم، ووضع التبریرات لذلك
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وتزوید الهیئة قبل انقضاء الیوم  القدرةیلتزم المرخص له بمعالجة المعلومات المسجلة بواسطة أجهزة قیاس جودة  -13
  :بتقریر شهري متضمنًا المعلومات التالیةلشهر التقریر من الشهر التالي  الثالثین

  . قائمة بجمیع القیاسات التي تم إجراؤها خالل الشهر السابق  . أ
نتائج معالجة القیاسات الشهریة، بما فیها القیاسات الواقعة خارج حد السماح، وحیثما یكون االنحراف عنها   . ب

  . خاضعًا للغرامات
  : السجالت الفردّیة المتحققة للقیاسات، مشتملة على ما یلي .  ج

  .اإلشارة إلى نقطة التوصیل التي تم إجراء القیاس عندها ونوع المستهلك .1
  . بدء وانتهاء عملیة القیاس تاریخ وساعة .2
  . العدد اإلجمالي للقیاسات المسجلة .3
  ). وذلك للسجالت الصالحة(الجهد األقصى واألدنى المسجلین  .4
  . الوقت الكلي لقیم الجهد المقاسة خارج حد السماح، مجّمعة في حزم مختلفة النحرافات الجهد .5
مجموعات جهد بجمعة في حزم أو م سواء كانتالنسبة المئویة للتسجیالت خارج حدود السماح  .6

  .مختلفة
  . إجمالي الطاقة المزودة .7
 .السابق )2(البند الجدول الوارد في خارج حدود السماح الموضحة في للجهدإجمالي الطاقة المزودة  .8

یقوم المرخص له بإصدار تعلیمات بخصوص شكل التقاریر التي یتم بها تزوید المعلومات المذكورة أعاله وتقدیمه للهیئة  -14
  .للموافقة علیه

سنوات ) 5(یتعین على المرخص له تصنیف وترتیب المعلومات التفصیلیة المأخوذة من القیاسات واالحتفاظ بها لمدة  -15
  تقویمیة 

من  هالهیئة وممثلیها لمراجعة وتحلیل السجالت المخزنة لكل قیاس وبما یمكنلللهیئة الحق وعلى المرخص له السماح       
هیئة الحق في تكلیف أشخاص أو شركات مؤهلة لول. تدقیق عملیات القیاس والبیانات المزودة دوریا والتأكد من دقتها

 .للقیام بهذه المهمة نیابة عنها
  

م المرخص له باتخاذ إجراءات المعالجة لتصحیح الخلل للحاالت التي تكون مستویات الجهد خارج حدود السماح یلتز  -16
أشهر أیهما اسبق، وفي  االربعةشهور، وعلیه تقدیم تقریر للهیئة عند االنتهاء من المعالجات أو بعد انتهاء ) 4(خالل 

وعلى المرخص له تزوید الهیئة بكافة اإلجراءات التي , إجراء المعالجة انتهاء تاریخمن عملیوم) 15(موعد ال یزید عن 
  .قام بها

وللهیئة الحق في طلب إجراء حملة قیاس على نقاط التوصیل التي فیها انحرافات في الجهد خارج حدود السماح للتأكد        
  . من كفایة عملیات المعالجة

معالجة الواجب اتخاذها على جانب من األهمیة واعتبر المرخص له انه من إذا تبین في بعض الحاالت أن عملیات ال - أ-17
هیئة بالوضع ، مبینًا فیه ال، فانه یتعین علیه إبالغ )16(المتعذر إصالح القصور خالل اإلطار الزمني المحدد في البند 

  :على األقل
  .سبب القصور .1
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أنه یؤثر على مستهلكین آخرین، وفي هذه إذا كان القصور یؤثر على المستهلك الخاضع للقیاس فقط أو  .2
  .الحالة یتعین على المرخص له تقدیر عدد المستهلكین المتأثرین

  .وكلفة هذا اإلجراء اإلجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة القصور.  3
 .أشهر االربعةتبریرات تفصیلیة باألسباب التي حالت دون تنفیذ اإلجراءات خالل .  4

یل الوضع وٕاذا وجدت أن التبریرات مقنعة، فلها أن تمنح تصریحًا لتنفیذ إجراءات المعالجة ضمن تقوم الهیئة بتحل -ب
  . فترة أطول

  

  معاییر االضطرابات )16(مادة 
  
  :مؤشرات االضطرابات الخاضعة للتحكم هي - 1

انطباع عدم االستقراریة لإلحساس البصري الناجم عن تموج اإلضاءة النبعاث الضوء أو انتشاره : االرتعاش  -  أ
  . الطیفي مع الوقت

  .هي الجهود والتیارات الجیبیة ذات ترددات مضاعفة وتكاملیة للتردد األساسي: تشوه التوافقیات   - ب
وفي حال وجود مشاكل في التقریر، وبناًء على دراسات فنیة في ضوء التزامات المرخص له المحددة في كود التوزیع،  - 2

  .لهیئة أن تقرر إضافة مؤشرات لالضطرابات لغایة التحكم باضطرابات أخرىلواقتصادیة، یمكن 
  :تقییم االضطراب الناتج عن االرتعاش، یتم قیاسه طبقا لما یلي - 3

حسب شّدة االرتعاش قصیر المدة لالضطرابات الناجمة عن مصدر ارتعاش ذي دورة تشغیل قصیرة، ت  -  أ
)Pst ( على مدى)دقائق كما هو محدد في كود التوزیع) 10 .  

لالضطرابات الناجمة عن االرتعاش ذي دورة تشغیل طویلة ومتغیرة، تشتق شّدة االرتعاش طویل المدة   - ب
)Plt (من مستویات شدة االرتعاش قصیر المدة، وكما هو محدد في كود التوزیع.  

  :وه التوافقیات تستخدم معاییر األداء التالیةلقیاس تش  - 4
  ، كما هو معرف في كود التوزیع؛)THD(التشوه الكلي للتوافقیات   -  أ
  .القیم لكل توافقیة مفردة، كما هي معرفة في كود التوزیع  - ب

طة التوصیل المدى المسموح به لمؤشرات االرتعاش ومؤشرات التوافقیات محدد في كود التوزیع، ویجب عدم تجاوزه عند نق - 5
  .من الزمن المستغرق للقیاس% 3ما یزید عن 

ویتوجب على . التحكم في مالئمة االرتعاش والتشوه التوافقي یتم بواسطة القیاسات عند نقاط التوصیل للمستهلكین - 6
 خالل) EN 50160(المرخص له إجراء القیاسات عند نقطة توصیل المستهلك وفقًا للمنهجیات المحددة في مواصفات 

ویتعین على المرخص له . دقائق لكل منها) 10(ساعة على األقل، شریطة أن ُتسجل القراءات على فترات ) 48(
  :بالتوزیع إجراء القیاسات في الحاالت التالیة

ویتعین على المرخص له أن یرسل . في كل مرة یتلقى المرخص له شكوى من مستهلك بخصوص هذا األمر  -  أ
  . رة إلى الموعد الذي سیقوم به بإجراء قیاسات التحققنسخًا عنها للهیئة، مع اإلشا

هیئة ألغراض اإلشراف والمراقبة والتحقق من التزام المرخص له بإجراء قیاسات االرتعاش البناًء على طلب من   - ب
  .والتوافقیات عند نقاط توصیل معینة، حتى ولو لم تكن هناك شكوى من مستهلك
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  : تشوه التوافقي یلتزم المرخص له، بتوفیر األجهزة التالیةوبهدف مراقبة وقیاس االرتعاش وال  - 7
  . جهازین محمولین على األقل وتوابعها لقیاس االرتعاش  -  أ
  . خمسة أجهزة محمولة على األقل لقیاس التوافقیات  - ب

یمكن للمرخص له استعمال هذه األجهزة ألغراضه الخاصة، ویجب علیه تأمینها دون تأخیر حال تقدیم شكوى من 
  . كمستهل

عشرین یوم ) 20(یلتزم المرخص له، في كل مرة یقوم بإجراء قیاسات على االرتعاش والتشوه التوافقي، بتقدیم تقریر خالل  - 8

  :  األقالآلتيالقیاسات، متضمنا على  إجراءمن عمل 

  . البیانات التي تحدد نقطة التوصیل موضع القیاس ونوع المستهلك  -  أ
  . التاریخ والساعة لبدایة ونهایة عملیة القیاس  - ب
  . القیم المسجلة لالرتعاش والتوافقیات   -ج
 . تحدید فیما إذا كانت القیم المقاسة ضمن أو خارج حدود السماح   -د 
  :في حالة تجاوز حدود السماح، یلتزم المرخص له بتقدیم خطة لمعالجة الوضع متضمنة  -هـ

 .امتحدید أسباب عدم االلتز  .1
  . الالزمة لتصحیح الوضع المقترحة إجراءات المعالجة .2
أشهر، إال اربع) 4(الوقت المطلوب لتنفیذ هذه اإلجراءات، بحیث ال تتجاوز فترة تنفیذ هذه اإلجراءات  .3

  . إذا وافقت الهیئة خطیًا على خالف ذلك
 )هـ/8(له بتقدیم خطة المعالجة بموجب البند في حالة عدم االلتزام بمعاییر االرتعاش والتشوه التوافقي، وقیام المرخص  - 9

  .فان الهیئة ستقوم بمراجعة الخطة، ولها الحق بطلب إیضاحات أو تعدیالت قبل المصادقة علیها أعاله
  . لهیئة حق مراقبتها والتدقیق في نجاعة تنفیذهالوفي حال المصادقة تصبح الخطة ملزمة للمرخص له، ویكون     
هیئة الحق في إعفاء المرخص له من االلتزام بمؤشر األداء الذي تأثر لة المتعلقة بإجراءات المعالجة، لأثناء تنفیذ الخط -10

  .بالحالة المنوه عنها
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  معاییر جودة خدمة المستهلكین: الجزء الخامس

  مخصائص خدمة المستهلكین الخاضعة للتقیی)17(مادة 
  

  : الخصائص التالیةیتم تقییم جودة الخدمة المقدمة للمستهلكین بناء على 
  . وصل وفصل المستهلكین .1
  .معلومات المستهلك .2
  .إدارة الشكاوى .3
 . الَفوَترة .4

  
  التوصیالت الجدیدة للمستهلكین )18(مادة 

خالل  الكشف الفني اتاجراءباالنتهاء من یلتزم المرخص له عندما یتقدم مستهلك بطلب متكامل لوصله بالخدمة  - 1
 :اال في حالة طلب المشترك غیر ذلك وباالتفاق مع المرخص له الفترات التالیة المسموح بها كحد أقصى

  یوم عمل المدة الزمنیة  الحمل المطلوب  

  فاز 1
جدیدة او قائمة على ( اشتراكات 10 -1من 

  )نفس قطعة االرض
15  

  25  اشتراكات 10اكثر من 

  فاز 3

  30  امبیر 32حتى 
  45  امبیر 64 -33من 
  60  امبیر 80 -65من 

  80  امبیر 80اكثر من 
 
لتوصیل، ا البطوذلك لغایات استكمال إجراءات الكشف والتوصیل ل في حال وجود أي تعدیالت على الشبكة القائمة - 2

اعتماد فیتم  ولیس على حساب طالب التوصیل، المرخص له ان یتم تنفیذ هذا التعدیل على حسابه في حال ارتأو 
 :الفترات التالیة المسموح بها الجراءات الكشف الفني كحد أقصى

  المدة الزمنیة  یوم عمل  الحمل المطلوب  

  فاز 1
جدیدة او قائمة على ( اشتراكات 10 -1من 

  )نفس قطعة االرض
20  

  30  اشتراكات 10اكثر من 

  فاز 3

  40  امبیر 32حتى 
  55  امبیر 64 -33من 
  70  امبیر 80 -65من 

  90  امبیر 80اكثر من 
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بعد استكمال المستهلك لطلب الخدمة وفقًا لمتطلبات كود التوزیع وٕانهاء اإلجراءات الالزمة لتوصیالت المستهلك  - 3
واستیفاء الدفعات المترتبة علیه، یلتزم المرخص له بإجراء التوصیل للمستهلك خالل الفترات التالیة المسموح بها كحد 

  :أقصى
  حدود التسامح في زمن التوصیل  نوع التوصیل

  أیام عمل) 15( )هوائي –خط خدمة (توصیالت بسیطة 
  عمل یوم) 30(  )كیبل أرضي –خط خدمة (توصیالت بسیطة 

كیبل  –عمود  15جهد منخفض لغایة (توصیالت بسیطة 
 )متر 350لغایة  أو هوائي أرضي

  عملیوم ) 45(

  األخرى كافة التوصیالت
المرخص له والمستهلكین على زمن التنفیذ  بین االتفاقیتم 

ما لم یتم  عمل یوم 120 ال یتجاوز زمن التنفیذعنبحیث 
  االتفاق على غیر ذلك

  
مستهلك من االتفاق مع المرخص له على الوقت الالزم للتوصیل الإذا لم یتمكن یخص كافة التوصیالت االخرى،  فیما- 4

عرض  المستهلك، فان بإمكان دفع المستهلك للتكالیف المترتبة على التوصیلخمسة عشر یوم  من تاریخ ) 15(خالل 
بحیث  .الطرفین هیئة، والتي بدورها تتخذ القرار النهائي بناًء على المعلومات الفنیة المتوفرة وبالتشاور معالقضیته على 

  .الهیئة تقرره الذي لتنفیذا مدة من یوم 15 الـ فترة استثناء یتم
  
بإرسال تقریر شهري للهیئة متضمنا ما  لشهرالتقریرمن الشهر التالی الثالثینالیوم  في موعد ال یزید عنیلتزم المرخص له  - 5

 :یلي
  .الشهر السابقالمعلومات التفصیلیة للمستهلكین الذین تم توصیلهم بنظام التوزیع في   -  أ
  .جدوًال بالمستهلكین الذین تم وصلهم مع بیان نوع المستهلك والوقت المستغرق للتوصیل وأیة معلومات ذات الصلة  - ب

  .سجالت منفصلة بالحاالت التي تجاوزت عملیة التوصیل فیها حدود السماح المقررة، مع التبریرات الالزمة  -ج
ف التوصیل،  یلتزم المرخص له الیكتستهلك دفع مبالغ مالیة طبقا لتعلیمات بالنسبة للتوصیالت التي تتحقق على الم - 6

  :التالیة خالل األوقاتمن تاریخ انهاء اخر كشف فني  مقترحة للتكالیف المترتبة على المستهلك  موازنةالبإرسال 
  

  للتزوید بالتكالیفحدود التسامح   نوع التوصیل
  أیام عمل )3( )هوائي –خط خدمة (توصیالت بسیطة 

  أیام عمل )3(   )كیبل أرضي –خط خدمة (توصیالت بسیطة 
 كیبل أرضي –عمود  15جهد منخفض لغایة (توصیالت بسیطة 

  )متر 350لغایة  او هوائي
  عملأیام ) 15(

  عمل یوم) 20(  یتضمن أعمال الجهد المنخفض
  عمل یوم) 45(  یتضمن أعمال الجهد المتوسط

  عمل ما لم یتم االتفاق على غیر ذلك یوم 60  یتضمن أعمال النقل
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یوم من اعالم المرخص له بالموازنة المقترحة، یعتبر  30وفي حال عدم قیام المستهلك بدفع التكالیف المترتبة علیه خالل 

  .الطلب المقدم الغیا
عرض الموضوع على  في حال عدم اتفاق المرخص له والمستهلك على التكالیف التقدیریة المقترحة، فبإمكان المستهلك - 7

  :الهیئة، والتي بدورها تتخذ القرار المناسب بناء على 
  .هیئة بخصوص كلفة التوصیلالتعلیمات تكالیف التوصیل أو أي نظام آخر أو تعلیمات صادرة عن   -  أ
أو /المعلومات الفنیة واالقتصادیة المتوفرة في الحاالت التي تستدعي فیها عملیة التوصیل معدات وأجهزة و  - ب

  .هیئة تنظم موضوع التكالیفالل أخرى غیر مشمولة بكلفة التوصیل أو أیة تعلیمات صادرة عن أعما
  .مشاورات مع الطرفین  -ج

  .هیئة النهائي ملزمًا للمرخص له والمستهلكالبداء رأیه حول الموضوع، ویكون قرار إل هیئة الحق في تكلیف خبیرلل      
) 6(و ) 3(و ) 2( و) 1( البنودث عند تحدید فترات السماح المشار إلیها في یتم استثناء الوقت المتعلق بطرف ثال  - 8

أعاله، ویعرف الوقت المتعلق بالطرف الثالث بأنه عدد أیام العمل والتي یعتمد علیها المرخص له على طرف واحد أو 
  .أكثر في توفیر ترخیص رسمي للتوصیل أو في إعداد التكالیف التقدیریة

 یتم فانه للواقع مطابقة غیر او صحیحة غیر المقدمة االوراق وكانت له للمرخص توصیل بطلب المشترك تقدم حال يف - 9
 المرسل الجدیدة بالتوصیالت الخاص لشهريا التقریر خالل من الهیئة اعالم له المرخص وعلى المقدم، الطلب الغاء
  .للهیئة

التوصیل  او الكشف إجراءاتمن تنفیذ  إعاقتهمعارضات من قبل طرف ثالث  لمرخص لهإلىا في حال تعرض -10
الرسمیة في حال  توالمضبوطاالالزمة  باإلثباتاتخطیًا مدعمة بدء ونهایة المعارضة  إثباتفعلى الموزع  ،للمشترك

لم  أوفي حال اكتشفت الهیئة من خالل التدقیق على المعامالت انه توجد لدى الموزع حالة غیر مثبتة و تطلب ذلك، 
  .لة تعتبر عدم التزام،  فإن هذه الحااإلثباتتقتنع الهیئة بهذا 

یعتبر تجاوزًا في حدود فان ذلك ,في حال عدم التزام المرخص له في حدود التسامح للتوصیالت الجدیدة للمستهلكین –11
على شكل  ة ذلكوسیتم ترجم ) الجدیدة التوصیالت بندجودة خدمة المستهلكین  بمعاییر او عدم التزام( السماح 

  :غرامات یتم تخفیضها من قیمة العائد المحدد له
بحدود السماح المقررة ، سیتم احتسابها سنویًا حسب المنهجیة المقرة في  هالغرامات الناتجة لعدم التزام - 1

 .من هذا الكود) 2(الملحق رقم 
التعرفة في فترة التعرفة القیمة المالیة للغرامات سیتم اقتطاعها من متطلبات العائد المقر له من خالل  - 2

  .هحقة وحسب منهجیة التعرفة المطبقة علیالال
  
  

  الفواتیر الفصل المؤقت للخدمة بسبب عدم دفع )19(مادة 
  

یلتزم المرخص له بإصدار إخطار مكتوب قبل فصل الخدمة عن أي مستهلك بسبب عدم دفعه للفواتیر، وذلك وفقًا  - 1
  . للمواعید واإلجراءات المحددة في كود التوزیع، ورخصة التوزیع والتزوید بالتجزئة
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رسوم إضافیة مقررة، فانه یتعین على  في حال قیام المستهلك بالدفع للدین المترتب علیه مع الفائدة والغرامات أو أیة - 2
  .من وقت الدفع ساعة) 24(المرخص له إعادة وصل الخدمة للمستهلك خالل 

  .یلتزم المرخص له بتنظیم وتحدیث والحفاظ على سجل للمستهلكین الذین یتم فصل الخدمة عنهم بسبب عدم الدفع - 3
هیئة، متضمنا ما لبإرسال تقریر ل لشهر التقریر التالين الشهر م الثالثینوفي موعد ال یتجاوز الیوم  یلتزم المرخص له - 4

  :یلي
، موضحا فیها وقت فصل )شهر التقریر( قائمة بالمستهلكین الذین تم فصل الخدمة عنهم خالل الشهر السابق   -  أ

  .       وٕاعادة الخدمة لكل منهم
) 2(سجالت منفصلة بالحاالت التي تجاوز وقت إعادة الخدمة حدود السماح المنصوص علیها في البند    - ب

 .     خالل الشهر السابقأعاله 
فان ذلك یعتبر تجاوزًا في حدود المرخص له بإعادة الخدمة للمستهلك خالل فترة السماح المقررة،  التزامفي حال عدم - 5

  :شكل غرامات یتم تخفیضها من قیمة العائد المحدد لهة ذلك على سیتم ترجمو ) او عدم التزام( السماح 
بحدود السماح المقررة، سیتم احتسابها سنویًا حسب المنهجیة المقرة في  هالغرامات الناتجة لعدم التزام - 1

 .من هذا الكود) 2(الملحق رقم 
له من خالل التعرفة في فترة التعرفة القیمة المالیة للغرامات سیتم اقتطاعها من متطلبات العائد المقر  - 2

  .هحقة وحسب منهجیة التعرفة المطبقة علیالال
  
  

  المستهلكینب المعلومات الخاصة)20(مادة 
  :یلتزم المرخص له بتزوید المستهلكین بالمعلومات التالیة - 1

 .معاییر الجودة التي یتوجب على المرخص له الوفاء بها   -  أ
 .حقوق المستهلكین بموجب معاییر األداء   - ب
 .التعرفات المطبقة   -ج
وفي حال توفر خیارات للتعرفات لفئة المستهلك، فانه یتعین على المرخص له توضیح التعرفة األنسب له،    - د

  .بناء على استهالكه المتوقع ومخطط الحمل لدیه
للمستهلكین، فانه یتعین علیه أن یحتفظ بنسخ عن معاییر األداء تنفیذا اللتزامات المرخص له بتوفیر المعلومات  - 2

  .والتعرفات المطبقة في كل مكتب تجاري تابع له، وتزوید المستهلكین بها عند الطلب
  
  

  شكاوى المستهلكین )21(مادة 
  

  :یلتزم المرخص له من اجل تسجیل شكاوي المستهلكین بتنظیم وتوفیر ما یلي - 1
ة من مناطق التزوید التابعة له، وللمرخص له أن یقرر مواقع هذه المكاتب مكاتب تجاریة في كل منطق  -  أ

 .الفرعیة بالتنسیق مع الهیئة
 .وبشكل دائم طهاتف مجانيخ  - ب
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خاصة لشكاوى المستهلكین، تتولى تلقي الشكاوى والرد علیها، ورصد القضایا والتأكد من حلها  وحدة  -ج
 .صدار التقاریر الالزمةوتنظیم البیانات ذات العالقة ومعالجتها، وإ 

یلتزم المرخص له بتنظیم نظام معلومات لتسجیل كل شكوى، وعلیه المحافظة علیه وتحدیثه بغض النظر عن طریقة  - 2
  . تسلمها خطیا أو هاتفیا

 ین یومعشر ) 20(یلتزم المرخص له بالرد على كل شكوى یتلقاها من المستهلك بنفس الطریقة التي تم استالمها خالل  - 3
  :األخرى، وبحیث یشمل الرد على األقل ما یلي عمل للشكاوى یوم  عشرةخمسة ) 15(و  القدرة جودةعمل لشكاوي 

 .إشعار واضح فیما إذا كانت الشكوى قد تم قبولها أو رفضها    -  أ
شرح واضح عن اإلجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الوضع في حال قبول الشكوى، أو تلك المزمع القیام بها   - ب

 .القدرة بجودةفي حال كانت الشكوى تتعلق 
 .تبریر باألسباب في حال رفضت الشكوى    -ج 

 .رة واضحةجمیع المعلومات األخرى الالزمة حتى یتمكن المستهلك من تقییم الوضع القائم بصو    -د
 بعد نهایة كل شهر الثالثینوفي موعد ال یتجاوز الیوم یتعین على المرخص له، وبعد نهایة كل شهر إرسال تقریر للهیئة  - 4

  :، متضمنا ما یليیلي شهر التقریر
 . تقیم شامل لشكاوى المستهلكین    -  أ
جدول بالشكاوي التي تم تلقیها من المستهلك خالل ذلك الشهر، مع بیان السبب وموعد  الرد علیها أو     - ب

 .معالجة المشكلة
 .قائمة بشكاوي المستهلكین التي تم رفضها، وأسباب الرفض وتقریر فني إن لزم   -ج
بخصوص الرّد أعاله ) 3(البند قیود مفصلة بالحاالت التي تم فیها تجاوز الفترات الزمنیة المحددة في   -د

  .خالل ذلك الشهر
  .الشهر لذلك خال معالجتها وتمت سابقا قبولها تم التي المستهلكین بشكاوي قائمة -ه

. أعاله لإلجابة على الشكوى أو معالجة الوضع) 3(المرخص له الفترات الزمنیة المحددة في البند  عدم التزامفي حال  - 5
على شكل غرامات یتم تخفیضها من قیمة  ة ذلكوسیتم ترجم) او عدم التزام( فان ذلك یعتبر تجاوزًا في حدود السماح 

  :العائد المحدد له
بحدود السماح المقررة ، سیتم احتسابها سنویًا حسب المنهجیة المقرة في  هالغرامات الناتجة لعدم التزام - 1

 .من هذا الكود) 2(الملحق رقم 
المالیة للغرامات سیتم اقتطاعها من متطلبات العائد المقر  له من خالل التعرفة في فترة التعرفة القیمة  - 2

 .هحقة وحسب منهجیة التعرفة المطبقة علیالال
  

  القیاس وٕاعداد الفواتیرعدادات )22(مادة 
  
  :یلتزم المرخص له بما یلي - 1

على المستهلك، وأنها تتوافق مع الشروط الواردة في كود التأكد من أن عدادات القیاس تتناسب مع التعرفة المطبقة   .أ 
 .التوزیع

 . تركیب وصیانة وٕاصالح واستبدال العدادات الكهربائیة وأنظمة القیاس والتحقق من دقتها  .ب 
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  . التقید بكل الشروط الواردة في الرخصة وكود التوزیع فیما یتعلق بالفواتیر وعدادات القیاس  .ج 
واتیر بناء على قراءات حقیقیة للعدادات، إال إذا استحالت قراءة العداد، فانه یمكن إصدار یلتزم المرخص له بإصدار الف - 2

  :مع مراعاة ما یلي، )لشهر واحد( الفواتیر بناًء على تقدیر االستهالك
مع اذا كان هناك قراءات فعلیة لفترات سابقة، یجب ان تكون القراءة التقدیریة مساویة لقراءة فعلیة لفترة سابقة، .أ

  .مراعاة معامل تصحیح الزمن
اذا لم یكن هناك قراءات فعلیة سابقة، یجب ان تكون القراءة التقدیریة مساویة للقراءة التقدیریة السابقة بلكیلو واط . ب

  .ساعة مع مراعاة معامل تصحیح الزمن
مقسومًا على الحمل  للحاالت السابقة یكون تعریف معامل تصحیح الزمن، الحمل االقصى للنظام لهذه الفترة. ج

  .االقصى للنظام للفترة السابقة
في حال استطاع المرخص له قراءة العداد، یجب على المرخص له القیام بالتسویة للفواتیر المقدرة واعادة اصدارها . د

  .بناًء على القراءات الحقیقة
 یحق  للمستهلك الطلب من المرخص له قراءة العداد بناء على موعد یتفق علیه. ه
  

في الحاالت التي ینشأ فیها وضع خاص في جزء ما من نظام التوزیع خارج عن سیطرة المرخص له، ویتعذر علیه  - 3
هیئة وٕارفاق المستندات ل، یلتزم المرخص له برفع الموضوع لأعاله )2(بالتالي الوفاء بالتزاماته المقررة بموجب البند 

  .المؤیدة المطلوبة
الحلول لكل شكوى یقدمها المستهلك بخصوص األخطاء في الفاتورة، بما في ذلك الشكاوى حول یلتزم المرخص له بإیجاد  - 4

وٕاذا تبین فعًال وجود خطأ ما، فیجب عدم تكراره في الفاتورة . امكن ان االستهالك المقّدر قبل إصدار الفاتورة الالحقة
، عمل خمسة عشر یوم) 15(أن ال یتعدى وعلى المرخص له إعالم المستهلك عن نتائج شكواه في موعد یجب. التالیة

  .المشترك لقب من مقدماي طلب خطي  بانههذه المادة تعرف الشكوى  ولغایات
یلتزم المرخص له بإعادة احتساب كمیة االستهالك في حال وجود خلل في عمل وحدات القیاس أو عدادات الكهرباء،  - 5

  .ها الخللوفقًا لمتوسط االستهالك السابق طیلة الفترة التي حصل ب
  :، متضمنا ما یليالهیئة طلب تاریخ من 30 الیوم یتجاوز ال وبموعد یلتزم المرخص له بإرسال تقریر للهیئة - 6

تقدیر االستهالك وكمیة االستهالك  وأسباب المستهلك ومنطقته ونوعان وجدت هواتفهم و بأسماء المستهلكین  قائمة  . أ
 .وبالدینار المقدر بالكیلووات ساعة

  .المرخص له خالل العام من قبل مرتین تم تقدیر استهالكهم ألكثر من الذین للمستهلكین مفصال سجال   . ب
  

  آلیة احتساب الغرامات )23(مادة 
فان ذلك یعتبر تجاوزًا في معاییر األداء،  في حالة عدم التزام المرخص له بأي من معاییر خدمة المستهلكین المقررة في

  :على شكل غرامات یتم تخفیضها من قیمة العائد المحدد له من خالل ة ذلكسیتم ترجمو ) او عدم التزام( حدود السماح 
بحدود السماح المقررة ، سیتم احتسابها سنویًا حسب المنهجیة المقرة في الملحق رقم  هالغرامات الناتجة لعدم التزام - 1

 .من هذا الكود) 2(
خالل التعرفة في فترة التعرفة الالحقة  القیمة المالیة للغرامات سیتم اقتطاعها من متطلبات العائد المقر  له من - 2

 .وحسب منهجیة التعرفة المطبقة علیة
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  الفقد الكهربائي في نظام التوزیع: الجزء السادس
  تصنیفات الفقد الكهربائي )24(مادة 

  
من المرخص له  الفقد الكهربائي لفترة معینة هو الفرق بین إجمالي الطاقة المشتراة من قبل المرخص له خالل تلك الفترة - 1

بالتزوید بالجملة، ومن المولدات المربوطة بالتوزیع، وٕاجمالي الطاقة المباعة للمستهلكین خالل تلك الفترة، وبغض النظر 
  .فیما إذا تم دفع أثمان الطاقة المشتراة أو المباعة أم ال

  :یصنف الفقد الكهربائي إلى الفئات التالیة - 2
لذي یحصل بسبب تدفق التیار في نظام التوزیع بما في ذلك الفقد في الفقد الكهربائي ا: الفقد الفني  -  أ

  .المحوالتوالفقد في قلب الموصالت 
الطاقة المستخدمة من قبل المرخص له الستهالكه الذاتي لغرض تنفیذ نشاطات التوزیع : الفقد اإلداري    - ب

  .والتزوید بالتجزئة
و  )أ(ام التوزیع ومجموع الفقد الفني واإلداري الموضحة في الفرق بین الفقد الكلي في نظ: الفقد غیر الفني  -ج

  .  أعاله) ب(
 

  
  سقف الفقد الكهربائي في نظام التوزیع)25(مادة 

  
في كل فترة مراجعة للتعرفات تقوم الهیئة بعد توجیه اإلشعار للمرخص له والتشاور معه، بتحدید سقف للفقد الفني وغیر  .1

  .الفني واإلداري، وقد تختلف السقوف المعتمدة للمرخص له لكل سنة تقویمیة خالل كل فترة مراجعة للتعرفات
لتوزیع والمعتمدة من قبل الهیئة سوف یتم استخدامها لتحدید التعرفات إن السقوف المتعلقة بالفقد الكهربائي في نظام ا .2

  .وكمؤشرات أداء، ویتعین على المرخص له السعي للحفاظ على الفقد الكهربائي تحت هذه السقوف
  

  المعلومات والتقاریر الخاصة بالفقد الكهربائي)26(مادة 
  

یلتزم المرخص له وبشكل شهري إتاحة الفرصة للهیئة وبغرض القیام بالرقابة والتحكم المناسب في أدائه بخصوص الفقد   .1
  : الكهربائي بتقدیم المعلومات التالیة بطریقة منظمة ومناسبة

اقة إلى الطاقة اإلجمالیة المشتراة من المرخص له بالتزوید بالجملة ومن كل مولد مربوط بالتوزیع یبیع الط  . أ
  .المرخص له، مع تحدید نقاط التوصیل حیث تدخل الطاقة إلى نظام التوزیع

  .الطاقة اإلجمالیة التي یتم بیعها للمستهلكین، مصنفة حسب مستویات الجهد  . ب
یلتزم المرخص له وللغرض نفسه في البند السابق بتقدیم تقریر نصف سنوي في شهري كانون ثاني وتموز من كل عام،  .2

  :لومات متكاملة عن الفقد الكهربائي مصنفة كما یليمتضمنًا مع
  .الفقد الفني وغیر الفني واإلداري: الفئة  . أ
 . الفقد على مستوى الجهد المتوسط والمنخفض: مستویات الجهد  . ب
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 .       هیئةالحیث یتم اقتراح المناطق الجغرافیة من قبل المرخص له ویصادق علیها من : المنطقة الجغرافیة  . ج
ستة أشهر من اعتماد معاییر األداء أو منح رخصة للتوزیع والتزوید بالتجزئة المشتملة ) 6(له، وخالل  یلتزم المرخص .3

على مؤشرات األداء وفقا لمعاییر األداء، للهیئة أن یقدم للمصادقة علیها المنهجیة والفرضیات المستخدمة الحتساب الفقد 
  .وحسب مستویات الجهد والمنطقة الجغرافیةتصنیف الفقد ضمن فئات،  ،الكهربائي في نظام التوزیع

ویتعین على المرخص له االستفادة من اإلمكانات المتوفرة لدیه عند تقدیم التقریر فیما یتعلق بالبیانات الفنیة وقدرته على 
  : إجراء القیاسات وبحیث یستخدم المعلومات التالیة على اقل تقدیر في المنهجیة المقدمة

ذیات والمحوالت والمولدات المربوطة على نظام التوزیع ضمن منطقة التزوید الخاصة البیانات الفنیة للمغ  .أ 
  . بالمرخص له

الطاقة المقاسة عند كل نقطة توصیل مع نظام النقل، ومع المولدات المربوطة على نظام التوزیع، ونقاط توصیل   .ب 
 . المرخص له مع المرخصین اآلخرین

 ).جهد متوسط/ ي جهد عال(الطاقة المقاسة على كل محول   .ج 
 ).ف.ك 33جهد متوسط /جهد عالي(الطاقة المقاسة على كل مغذي للتوزیع، موصول بمحطة   .د 
 ). ف.ك 6.6أو  11جهد متوسط /جهد عالي(الطاقة المقاسة على كل مغذٍي للتوزیع، موصول لمحطة   .ه 
 6.6أو  33/11  جهد متوسط/ جهد متوسط(الطاقة المقاسة على كل مغذیات التوزیع، الموصولة على محطة   .و 

 ). ف.ك
یتعین على المرخص له وفي حال وجود نقص في قدرات القیاس المناسبة لدیه عند إعداد التقریر ال تمكنه من الوفاء   .4

أو خطط /هیئة عن المنهجیة االنتقالیة المنوي استخدامها لمواجهة الوضع، والبالمتطلبات المدرجة أعاله، أن یبلغ 
 .العدادات المطلوبة أو الحصول على البیانات الفنیة المطلوبةالمعالجة الالزمة لتركیب 

، وخالل أعاله )2(و ) 1( للبنودإضافة إلى المعلومات التي یتعین على المرخص له تقدیمها شهریًا وكل ستة أشهر وفقًا  .5
نة السابقة، وعلى أن الثالثة أشهر األولى من كل سنة بتقدیم تقریر سنوي عن الفقد الكهربائي یغطي األداء الكامل للس

  :یشتمل هذا التقریر، إضافة ألمور أخرى على ما یلي
  .البیانات اإلحصائیة للفقد الكهربائي في السنة السابقة ومقارنتها مع السنتین السابقتین للسنة الفائتة  .أ 
ائج التي تم النتفني، مع بیان الاإلجراءات الرئیسیة التي اتخذها المرخص له لتخفیض الفقد الكهربائي الفني وغیر   .ب 

 .باالضافة الى الكلفة المترتبة على هذه االجراءاتتحقیقها أو المتوقعة
 .المغذیات والمناطق حیث تجاوز فیها الفقد الكهربائي مؤشرات األداء، واإلجراءات المنوي اتخاذها لتخفیضه  .ج 
 .أیة دراسات أو تحالیل قام بها المرخص له لتخفیض الفقد الفني  .د 
  -تحلیل المنفعة -والكلفة المترتبة قادمتین لتخفیض الفقد الكهربائي الخطط لسنتین  .ه 

 
، موقوفًا الى حین قیام مستشار دراسة الفقد الكهربائي باصدار توصیاته بذلك وبعد اعالهالجزء السادس یعتبر ما جاء في 

  .باستثناء تقدیم التقاریر موافقة الهیئة على نتائج دراسة المستشار
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  عدم االلتزام: الجزء السابع
  

  حاالت عدم االلتزام) 27(مادة 
  

  .، فان ذلك یعتبر حالة عدم التزام" هذه"  الشروط المحددة في معاییر األداء إذا اخفق المرخص له بالوفاء بأي من - 1
  :تشتمل حاالت عدم االلتزام على سبیل المثال ال الحصر، على ما یلي  - 2

 .بموجب معاییر األداء إلى الهیئة في الوقت المحدد لذلكاإلخفاق في تقدیم المعلومات المطلوبة   .أ 
هیئة، وتحدیدا عدم الدقة أو أیة مشاكل أخرى في التقدیم بیانات أو تقاریر منقوصة أو غیر دقیقة إلى   .ب 

 .هیئةلالمعلومات یتم اكتشافها عند تدقیق المعلومات التي تقّدم بها المرخص له ل
 .المعلومات المبینة في معاییر األداء في الوقت المحدداإلخفاق في تنفیذ اإلجراءات ونظم   .ج 
 .اإلخفاق أو التأخیر غیر المالئم في تنفیذ خطط المعالجة وخطط تحسین جودة التزوید الموافق علیها  .د 
جهد أو ( القدرةاإلخفاق أو التأخیر غیر المالئم في تصویب األوضاع التي تنطوي على قصور في جودة   .ه 

 ).ارتعاش أو توافقیات
  .إلخفاق في تأمین الخدمات التجاریة للمستهلكین كما هو محدد في معاییر األداءا  .و 

  
  العقوبات )28(مادة 

  
من قانون ) 40(علیه احكام المادة  ،تطبقأعاله الجزءالسابعجاء في  بأي ممافي حالة عدم التزام المرخص له بالتوزیع  - 1

  .الكهرباء العام
أو فردي منوه عنه /ألي مؤشر أداء كلي والمعتمدة أما في حالة تجاوز المرخص له بالتوزیع لحدود التسامح القصوى   - 2

وبحسب  ،في معاییر األداء للتوزیع، فان المرخص له بالتوزیع سوف یعتبر بأنه لم یحقق الكفاءة المتوقعة منه
لنقص في الكفاءة سینعكس على مستوى العائد المسموح به وسیتم من قانون الكهرباء العام فان هذا ا) 1–ج–47(المادة

والشروط المنصوص علیھا في  معاییر  ).2(حسب الملحق رقم في فترة التعرفة الالحقة احتساب قیمة انخفاض العائد 
  .أداء التوزیع ھذه
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 المالحق الفرعیة
 مؤشرات األداء الكلیة لجودة التزوید –) 1(الملحق 

  )أ.ف.ك(المؤشرات على أساس االستطاعة المركبة 
 العناصر المعادلة الریاضیة التعریف المؤشر

  
  

TTIKs 

  
 الزمنيمعدل ال

لالنقطاعات المبرمجة لكل 
اسمي من شبكة ) أ.ف.ك(

 الجھد المتوسط

 








IC

HIC
TTIK

ks

i
ii

s
1

 

 IC  = الطاقة المتعاقد  إلیھالدى المرخص لھ، مضافاً ) جھد منخفض/جھد متوسط(مجموع االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [متوسطالجھد المستھلكین مع علیھا 

ICi  = مع لدى المرخص لھ، مضافاً الیھا الطاقة المتعاقد علیھا ) جھد منخفض/جھد متوسط(االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [) i(متوسط، ممن تأثروا باالنقطاعات المبرمجة الجھد المستھلكین 

Hi  = مدة االنقطاع المبرمجة)i ( والتي اثرت على االستطاعة المركبة)بالساعات.(  
ks  =العدد الكلي لالنقطاعات المبرمجة خالل فترة التقریر. 

TTIKu 

 الزمنيمعدل ال
لالنقطاعات غیر 

) أ.ف.ك(المبرمجة لكل 
اسمي من شبكة الجھد 

 .المتوسط

 








IC

HIC
TTIK

ku

i
ii

u
1

 

 IC  = لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد ) جھد منخفض/جھد متوسط(مجموع االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [متوسطالجھد المستھلكین مع علیھا 

ICi  = ع ملدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد علیھا ) جھد منخفض/جھد متوسط(االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [) i(متوسط، ممن تأثروا باالنقطاعاتغیر المبرمجة الجھد المستھلكین 

Hi  = مدة االنقطاع غیر المبرمج)i( ،والذي اثر على االستطاعة المركبة ،)بالساعات(  
ku  =العدد الكلي لالنقطاعات غیر المبرمجة خالل فترة التقریر، باستثناء االنقطاعات المؤقتة واالنقطاعات الخارجیة 

TTIKe 

 الزمنيمعدل ال
لكل  الخارجیة لالنقطاعات

اسمي من شبكة ) أ.ف.ك(
 الجھد المتوسط

 








IC

HIC
TTIK

ke

i
ii

e
1

 

 IC  = لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد ) جھد منخفض/جھد متوسط(مجموع االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [متوسطالجھد المستھلكین مع علیھا 

ICi  = ع ملدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد علیھا ) جھد منخفض/جھد متوسط(االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [) i(متوسط، ممن تأثروا باالنقطاع الخارجي الجھد المستھلكین 

Hi  = مدة االنقطاع الخارجي)i ( والذي اثر على االستطاعة المركبة)بالساعات.(  
ke  = خارجي سببالعدد الكلي لالنقطاعات خالل فترة التقریر، والتي تعود في مصدرھا إلى. 

TTIKtp 

 الزمنيمعدل ال
الناشئة عن  لالنقطاعات
) أ.ف.ك(لكل طرف ثالث 

اسمي من شبكة الجھد 
 المتوسط 

 








IC

HIC
TTIK

ktp

i
ii

tp
1

 

 IC  = لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد ) جھد منخفض/جھد متوسط(مجموع االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [متوسطالجھد المستھلكین مع علیھا 

ICi  = مع لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد علیھا ) جھد منخفض/جھد متوسط(االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [) i( الناشئ عن طرف ثالثمتوسط، ممن تأثروا باالنقطاع الجھد المستھلكین 

Hi  = مدة االنقطاع الخارجي)i ( والذي اثر على االستطاعة المركبة)اتبالساع.(  
ktp  =العدد الكلي لالنقطاعات خالل فترة التقریر، والتي تعود في مصدرھا إلى أفعال طرف ثالث.  
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 )أ.ف.ك(المؤشرات على أساس االستطاعة المركبة 
 العناصر المعادلة الریاضیة  التعریف  المؤشر

AFIKs 

معدل تكرار االنقطاعات 
) أ.ف.ك(المبرمجة لكل 

اسمي من شبكة الجھد 
  المتوسط



IC

IC
AFIK

ks

i
i

s
1

 

 IC  = لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد ) جھد منخفض/جھد متوسط(مجموع االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [متوسطالجھد المستھلكین مع علیھا 

ICi  = مع لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد علیھا ) جھد منخفض/جھد متوسط(االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ.ف.ك[) i(متوسط، ممن تأثروا باالنقطاعات المبرمجة الجھد المستھلكین 

ks  =العدد الكلي لالنقطاعات المبرمجة خالل فترة التقریر.  

AFIKu 

طاعات معدل تكرار االنق
غیر المبرمجة لكل 

اسمي من شبكة ) أ.ف.ك(
 الجھد المتوسط




r

ku

i
i

u IC

IC
AFIK 1

 

 IC  = لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد ) جھد منخفض/جھد متوسط(مجموع االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [متوسطالجھد المستھلكین مع علیھا 

ICi  = مع لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد علیھا ) جھد منخفض/جھد متوسط(االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك[)i(متوسط، ممن تأثروا باالنقطاعات غیر المبرمجة الجھد المستھلكین 

ku  =اعات المؤقتة واالنقطاعات الخارجیةالعدد الكلي لالنقطاعات غیر المبرمجة خالل فترة التقریر، باستثناء االنقط.  

AFIKe  
 

معدل تكرار االنقطاعات 
الناشئة عن أسباب 

) أ.ف.ك(خارجیة لكل 
اسمي من شبكة الجھد 

 المتوسط 


IC

IC
AFIK

ke

i
i

e
1

 

 IC  = لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد ) جھد منخفض/جھد متوسط(مجموع االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [متوسطالجھد المستھلكین مع علیھا 

ICi  = ع ملدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد علیھا ) جھد منخفض/جھد متوسط(االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [ ) i( الناشئ عن سبب خارجي متوسط، ممن تأثروا باالنقطاعالجھد المستھلكین 

ke  =العدد الكلي لالنقطاعات خالل فترة التقریر، والتي یعود مصدرھا إلى أسباب خارجیة. 

AFIKtp 

  
ات معدل تكرار االنقطاع

بسبب طرف ثالث الناشئة 
اسمي من ) أ.ف.ك(لكل 

 شبكة الجھد المتوسط 




IC

IC
AFIK

ktp

i
i

tp
1

 

  
 IC = لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد ) جھد منخفض/جھد متوسط(مجموع االستطاعة المركبة في المحوالت
  .]أ .ف.ك [متوسطالجھد المستھلكین مع علیھا 

ICi  =مع لدى المرخص لھ، مضافاً إلیھا الطاقة المتعاقد علیھا ) جھد منخفض/جھد متوسط(لمحوالت االستطاعة المركبة في ا
  .]أ .ف.ك [) i( الناشئ عن طرف ثالث متوسط، ممن تأثروا باالنقطاعالجھد المستھلكین 

ktp  =العدد الكلي لالنقطاعات خالل فترة التقریر، والتي یعود مصدرھا إلى أفعال طرف ثالث.  
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 المؤشرات على أساس عدد المستھلكین
 العناصر المعادلة الریاضیة التعریف  المؤشر

SAIDIs 

  
  

النقطاع الزمنیل معدلال
 المبرمج 

 

TNC

HNC
SAIDI

ks

i
ii

s





 1

 

NCi   = عدد المستھلكین ، والذین تأثروا باالنقطاع المبرمج)i.(  
Hi  = مدة االنقطاع المبرمج)i ( بالساعاتوالذي اثر على المستھلكین.  

TNC  =العدد الكلي للمستھلكین لدى المرخص لھ.  
ks  =العدد الكلي لالنقطاعات المبرمجة خالل السنة التقویمیة. 

SAIDIu 

  
  

النقطاع الزمنیل معدلال
 غیر المبرمج 

 

TNC

HNC
SAIDI

ku

i
ii

u





 1

 

NCi   = عدد المستھلكین والذین تأثروا باالنقطاع غیر المبرمج)i.(  
Hi  = مدة االنقطاع غیر المبرمج)i (والذي اثر على المستھلكین بالساعات.  

TNC  =العدد الكلي للمستھلكین لدى المرخص لھ.  
ku  =المبرمجة خالل السنة التقویمیة، باستثناء االنقطاعات المؤقتة واالنقطاعات الخارجیة غیر العدد الكلي لالنقطاعات. 

SAIDIe 

  
النقطاع الزمنیل معدلال

 الخارجي 
 

TNC

HNC
SAIDI

ke

i
ii

e





 1

 

NCi   = عدد المستھلكین والذین تأثروا باالنقطاع الخارجي)i (  لمدة)Hi.(  
Hi  = مدة االنقطاع الخارجي)i (والذي اثر على المستھلكین بالساعات .  

TNC  =العدد الكلي للمستھلكین لدى المرخص لھ.  
ke  =اأسباب خارجیةي مصدرھتالعدد الكلي لالنقطاعات خالل السنة التقویمیة، وال. 

SAIDItp 

  
النقطاع الزمنیل معدلال

 بسبب طرف ثالث 
 

TNC

HNC
SAIDI

ktp

i
ii

tp





 1

 

NCi   = عدد المستھلكین والذین تأثروا باالنقطاع)i ( بسبب طرف ثالث، ولمدة)Hi .(  
Hi  = مدة االنقطاع بسبب طرف ثالث)i (والذي اثر على المستھلكین بالساعات.  

TNC  =العدد الكلي للمستھلكین لدى المرخص لھ.  
ktp  =اطرف ثالثي مصدرھتالعدد الكلي لالنقطاعات خالل السنة التقویمیة، وال . 
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 المؤشرات على أساس عدد المستھلكین
 العناصر المعادلة الریاضیة التعریف  المؤشر

SAIFIs 

  
االنقطاع تكرار معدل 

 المبرمج
 

TNC

NC
SAIFI

ks

i
i

s


 1

 

NCi   = عدد المستھلكین والذین تأثروا باالنقطاع المبرمج)i.(  
TNC  =العدد الكلي للمستھلكین لدى المرخص لھ.  

ks  =العدد الكلي لالنقطاعات المبرمجة خالل السنة التقویمیة.  
 

SAIFIu 

  
تكرار االنقطاع معدل 

 غیر المبرمج
 

TNC

NC
SAIFI

ku

i
i

u


 1

 

NCi   = عدد المستھلكین والذین تأثروا باالنقطاع غیر المبرمج)i.(  
TNC  =العدد الكلي للمستھلكین لدى المرخص لھ.  

ku  =العدد الكلي لالنقطاعات غیر المبرمجة خالل السنة التقویمیة، باستثناء االنقطاعات المؤقتة واالنقطاعات الخارجیة. 

SAIFIe 
  

تكرار االنقطاع معدل 
 الخارجي

 

TNC

NC
SAIFI

ke

i
i

e


 1

 

NCi   = عدد المستھلكین والذین تأثروا باالنقطاع الخارجي)i.(  
TNC  =العدد الكلي للمستھلكین لدى المرخص لھ.  

ke  =خارجیةاأسباب ي مصدرھتالعدد الكلي لالنقطاعات خالل السنة التقویمیة، وال . 

SAIFItp 
  

تكرار االنقطاع معدل 
 بسبب طرف ثالث

 

TNC

NC
SAIFI

ktp

i
i

tp


 1

 

NCi   = عدد المستھلكین ، والذین تأثروا باالنقطاع)i ( بسبب طرف ثالث، ولمدة)Hi.(  
TNC  =العدد الكلي للمستھلكین لدى المرخص لھ.  

ktp  = ،والناشئة بسبب طرف ثالثالعدد الكلي لالنقطاعات خالل السنة التقویمیة. 

  



34 
 

 المؤقتةمؤشر االنقطاعات 
  العناصر المعادلة الریاضیة التعریف  المؤشر
MAIFIto  معدل تكرار االنقطاعات

 اللحظیة
 NCi  = المستھلكین الذین تأثروا باالنقطاع اللحظيعدد  

TNC  =العدد الكلي للمستھلكین لدى المرخص لھ  
Kto  =العدد الكلي لالنقطاعات اللحظیة خالل السنة التقویمیة  

 
MAIFIto  المعدل الزمني

لالنقطاعات اللحظیة لكل 
  مستھلك

 NCi  = المستھلكین الذین تأثروا باالنقطاع اللحظيعدد  
TNC  =العدد الكلي للمستھلكین لدى المرخص لھ  

Kto  =العدد الكلي لالنقطاعات اللحظیة خالل السنة التقویمیة  
Hi  =مدة االنقطاع اللحظي  
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 الطاقةالمؤشرات المؤسسة على 
  العناصر المعادلة الریاضیة التعریف  المؤشر

EENSs 

  
المقدرة التي  الفعالةالطاقة

لم یتم تزویدھا بسبب 
 االنقطاعات المبرمجة 




ks

i
iis HEPDEENS

1

 

EPDi   = الطاقة المقدرة التي تم فصلھا بسبب انقطاع مبرمج)i (]KW[ ویراعى عند تقدیرھا ما یلي:  
 .)SCADA(من أنظمة  المتوفرةالمعلومات  - 1
 .عدد المستھلكین الذین فصلوا - 2
 .وقت حدوث االنقطاع - 3
  . الطاقة السنویة للمغذي المفصول - 4

Hi  = مدة االنقطاع المبرمج)i ( والذي أثر على االستطاعة المركبة)ICi (]بالساعات[. 
ks  =عدد االنقطاعات المبرمجة خالل السنة التقویمیة. 

EENSu 

  
  

المقدرة التي الفعالةالطاقة 
لم یتم تزویدھا بسبب 

االنقطاعات غیر 
 المبرمجة

 



ku

i
iiu HEPDEENS

1

 

EPDi   = مبرمج غیر الطاقة المقدرة التي تم فصلھا بسبب انقطاع)i ( KWویراعى عند تقدیرھا ما یلي:  
 .)SCADA(المتوفرة من أنظمة المعلومات  - 1
 .عدد المستھلكین الذین فصلوا - 2
 .وقت حدوث االنقطاع - 3
  . الطاقة السنویة للمغذي المفصول - 4

Hi  = مدة االنقطاع غیر المبرمج)i ( والذي أثر على االستطاعة المركبة)ICi.(]بالساعات[  
ku  =العدد الكلي لالنقطاعات غیر المبرمجة خالل السنة التقویمیة. 

EENSe 

  
المقدرة التي  الفعالةالطاقة

لم یتم تزویدھا بسبب 
 انقطاعات خارجیة

 



ke

i
iie HEPDEENS

1

 

EPDi   = خارجيالطاقة المقدرة التي تم فصلھا بسبب انقطاع )i (] KWویراعى عند تقدیرھا ما یلي:  
 .)SCADA(المتوفرة من أنظمة المعلومات  - 1
 .عدد المستھلكین الذین فصلوا - 2
 .وقت حدوث االنقطاع - 3
  . الطاقة السنویة للمغذي المفصول - 4

Hi  = مدة االنقطاع الخارجي)i ( والذي أثر على االستطاعة المركبة)ICi (]بالساعات[. 
ke  =العدد الكلي لالنقطاعات الخارجیة خالل السنة التقویمیة. 

EENStp 

  
  

المقدرة التي  الفعالةالطاقة
لم یتم تزویدھا بسبب 
االنقطاعات العائدة 

 لطرف ثالث

 



ktp

i
iitp HEPDEENS

1

 

EPDi   = ناتج عن طرف ثالثالطاقة المقدرة التي تم فصلھا بسبب انقطاع )i (]KW[ ویراعى عند تقدیرھا ما یلي:  
 .)SCADA(المتوفرة من أنظمة المعلومات  - 1
 .عدد المستھلكین الذین فصلوا - 2
 .وقت حدوث االنقطاع - 3
  . الطاقة السنویة للمغذي المفصول - 4

Hi  = الناشئ عن طرف ثالثمدة االنقطاع )i ( والذي أثر على االستطاعة المركبة)ICi (]بالساعات[. 
ktp  =العدد الكلي لالنقطاعات العائدة لطرف ثالث خالل السنة التقویمیة. 
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  )2(الملحق 
  وجودة خدمة المستهلكین الطاقةالغرامات المترتبة على عدم االلتزام بمعاییر جودة التزوید وجودة 

  
  عدم االلتزام بجودة التزوید: الجزء األول

 
  الكلیة األداءعدم االلتزام بمؤشرات غرامات )1(مادة رقم 

  
لكل فئة من التي سیتم تخفیضها من قیمة العائد للمرخص له تقوم الهیئة بتقدیر واعتماد الوحدة المالیة للغرامات  -1

حیث تعتبر هذه الغرامة مستهلك بسبب الطاقة غیر المزّودة، تقدیر الكلفة االقتصادیة العائدة على الالمستهلكین، من خالل 
  .كخفض في العائد

الكلیة  األداءالمعتمدة من قبل الهیئة لمؤشرات  السماحمن حدود المرخص له أیًا تجاوز  إذافي نهایة أي سنة تقویمیة،  -2
  :المرخص له كما یلي، تحسب الغرامة المالیة المطبقة على هذا لالنقطاعات غیر المبرمجة للمستهلكین

  
  الغرامة المالیة المترتبة  حدود السماح  مؤشرات األداء الكلیة

)SAIDI( )تجاوز عن حد السماح 0.1/دینار 10000  السنة/ ساعة  3  )مشترك/ساعة  
)SAIFI( )دینار لكل حالة تجاوزت حد السماح  50000  حاالت فصل في السنة 3  )مشترك/انقطاع  

)EENS ()س.و.م(  15x10-5دینار لكل  250 من إجمالي الطاقة المزودة)تجاوزت حد السماح) س.و.م  

  
الكلیة  للمستهلكین لالنقطاعات غیر  األداءالمعتمدة من قبل الهیئة لمؤشرات  السماحفي حال تجاوز المرخص له لحدود  -3

  .المادة هذه من) 2( رقم البند حسب محتسبة قیمة االعلىتطبیق الغرامة المالیة  یتمالمبرمجة، 
  

  األداءالفردیةعدم االلتزام بمؤشرات غرامات )2(مادة رقم 
قوم الهیئة باعتماد قیم وغرامات مؤشرات األداء الفردیة،  تGISتطبیق نظام المعلومات الجغرافیة ب قیام المرخص له عند

  .من كود معاییر األداء) 2(بتطبیقها مع مراعاة أحكام المادة ویكون المرخص له ملتزمًا 
  

  غرامات عدم االلتزام بتزوید التقاریر في موعدها)3(مادة رقم 
  

من كودمعاییر ) 11(المادة  فيوالمعلومات المطلوبة منهفي الوقت المحدد  في تقدیم التقاریرالمرخص له  إخفاقفي حال 
غرامة مالیة یتم اقتطاعها من العائد المحدد ءة المرخص له، وفي هذه الحالة یتحقق علیه األداء، فإن ذلك یعتبر نقص في كفا

  .)عن كل یوم عمل تأخیر/دینار 200(له بواقع 
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  عدم االلتزام بجودة الطاقة: الجزء الثاني
  

  .الطاقةسیتم إصدار تعلیمات من الهیئة لتحدید آلیة الغرامات المالیة نتیجة عدم االلتزام بمعاییر جودة 
  
  

  عدم االلتزام بمعاییر جودة خدمة المستهلكین: الجزء الثالث
  عدم االلتزام بالتوصیالت الجدیدةغرامات )4(مادة رقم 

  
 في التوصیالت الجدیدة للمستهلكین ةاح المقرر مالس ودحدلالفنیالكشف لالنتهاء من المعیار المحدد  المرخص له تجاوز إذا .1

یتجاوز فیه الحد  عملالتالیة عن كل یوم  اتیكون معرضا لدفع الغرامالمرخص له ، فان األداءمعاییر والمحددة في 
 :لما یلي األقصى

  الغرامة   الحمل المطلوب  

  فاز 1

جدیدة او قائمة على (اشتراكات 10 - 1من 
  )نفس قطعة االرض

  عملیوم / دینار  10

  عملیوم / دینار  10  اشتراكات 10اكثر من 

  فاز 3

  عملیوم / دینار  10  امبیر 32حتى 
  عملیوم / دینار  15  امبیر 64 -33من 
  عملیوم / دینار  15  امبیر 80 -65من 

  عملیوم / دینار  20  امبیر 80اكثر من 
 
والمحددة في  التوصیالت الجدیدة للمستهلكین الجراءةاح المقرر مالس ودحدفي المعیار المحدد  المرخص له تجاوز إذا .2

 : لما یلي األقصىیتجاوز فیه الحد  عملالتالیة عن كل یوم  اتیكون معرضا لدفع الغرامالمرخص له ، فان األداءمعاییر 
  

  الغرامة  نوع االشتراك
  عملیوم / دینار  10  )خط هوائي ( اشتراك عادي  
  عملیوم / دینار  10  )خط ارضي ( اشتراك عادي  

  عملیوم / دینار  10  او هوائي متر كیبل ارضي 350 أوعمود  15اشتراك عادي مع توصیل 
  عملیوم / دینار  30  األخرىاالشتراكات 



38 
 

في حالة التوصیالت التي تتطلب كلف التوصیل المستهلك موازنة  إلىیرسل له أن المحدد  المرخص له الموعدتجاوز  إذا .3
، األداءالمبین في التوصیالت الجدیدة للمستهلكین في معاییر  األقصىتحدیث لنظام التوزیع، الحد  أوتمدیدات خاصة 

  : لما یلي األقصىمعّرضا لدفع الغرامة التالیة عن كل یوم عمل یتجاوز فیه الحد المرخص له فان 
  

  الغرامة  نوع االشتراك
  عمل یوم/ دینار  10  )خط هوائي ( اشتراك عادي  
  عمل یوم/ دینار  10  )خط ارضي ( اشتراك عادي  

  عمل یوم/ دینار  10  او هوائي متر كیبل ارضي 350 أوعمود  15اشتراك عادي مع توصیل 
  عمل یوم/ دینار  20  على شبكة الضغط المنخفض إلىأعمالاالشتراكات التي بحاجة 
  عمل یوم/ دینار 45  على شبكة الضغط المتوسط إلىأعمالاالشتراكات التي بحاجة 
  عمل یوم/ دینار  60  على شبكة النقل أعمالإلىاالشتراكات التي بحاجة 

وحسب  معاییر األداء كود فيفي الوقت المحدد  والمعلومات المطلوبة منه في تقدیم التقاریرالمرخص له  إخفاقفي حال . ـ4
غرامة مالیة یتم ، فإن ذلك یعتبر نقص في كفاءة المرخص له، وفي هذه الحالة یتحقق علیه من هذا الكود) 18(المادة 

  .)تأخیر عمل  عن كل یوم/دینار 200(اقتطاعها من العائد المحدد له بواقع 
  

  التوصیل بإعادةعدم االلتزام غرامات )5(مادة رقم 
  

المرخص له حد  وعدم التزامبسبب عدم دفع الفواتیر،  عنه قام المستهلك بدفع ما هو مترتب علیه بعد فصل الخدمة إذا. 1
المرخص  یكون، األداءمن معاییر " بسبب عدم الدفع للخدمة الفصل المؤقت"الوصل المبین في شرط  السماح إلعادة

) 12(خالل الـ  المستهلكة من المستهلكمن قیمة معدل الطاقة الشهریة %) 20(لغرامة تعادل في هذه الحالة معرضًا له
ویتم  الوصل وعدإعادةلم األقصىفیه الحد  المرخص لهیتجاوز  وم، وذلك عن كل یان وجد كحد اقصى األخیرةشهرًا 

  .العائد  متطلباتمن الغرامة تخفیض هذه 
وحسب المادة  معاییر األداء كود فيوالمعلومات المطلوبة منهفي الوقت المحدد  في تقدیم التقاریرإخفاقالمرخص له في حال . 2

غرامة مالیة یتم اقتطاعها الحالة یتحقق علیه ، فإن ذلك یعتبر نقص في كفاءة المرخص له، وفي هذه من هذا الكود) 19(
  .)عن كل یوم عمل تأخیر/دینار 200(من العائد المحدد له بواقع 

  
  

  شكاوى المستهلكیناالستجابة لعدم االلتزام ب غرامات) 6(مادة رقم 
  

من معاییر " شكاوى المستهلكین"المحدد في شرط السماح بالرد على شكوى مستهلك ما ضمن حد  المرخص لهلم یقم  إذا. 1
 عمل دینار لكل یوم) 15(یكون معرضا لدفع غرامة تساوي  المرخص له بالتوزیع والتزوید بالتجزئةللتوزیع، فان  األداء
  .في حل الشكوى تأخیر
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وحسب  معاییر األداء ودك فيفي الوقت المحدد  هوالمعلومات المطلوبة من في تقدیم التقاریرالمرخص له  إخفاقفي حال . 2
غرامة مالیة یتم فإن ذلك یعتبر نقص في كفاءة المرخص له، وفي هذه الحالة یتحقق علیه من هذا الكود، ) 19(المادة 

 .)عن كل یوم عمل تأخیر/دینار 200(اقتطاعها من العائد المحدد له بواقع 
 

  
  التعویض على المستهلكینغرامات : الجزء الرابع

  
  شروط عامة )7(مادة رقم 

  
خالل السنة الفائتة، وكما تم احتسابها من المرخص له الغرامات المالیة الكلیة المترتبة على  بإرسال تقریرتقوم الهیئة  .1

  .بل الهیئة بموجب الفقرة السابقةق
ال یتم دفعها من قبل  فإنه التعویضات المالیة السنویة التي یتم احتسابها بموجب شرط احتساب التعویض السنوي إن .2

لفترة للمرخص له عند احتساب التعرفات " متطلبات العائد السنوي"مباشرة، وبدال من ذلك یتم حسمها من المرخص له 
 ".منهجیة التعرفات"مراجعة التعرفات التالیة، بموجب 

نون الكهرباء العام، من قا 40وتم فرض غرامات مالیة علیه حسب المادة  المرخص لهفي حال حدوث عدم التزام من  .3
 .الهیئة إلىلیقوم الموزع بدفع هذه الغرامات مباشرة  وٕارسالهاللمرخص لهالغرامات  باحتسابستقوم الهیئة 

ستكون مساویة للعائد المطلوب والموافق علیه لفترة مراجعة مرخص له متطلبات العائد لغایة حساب التعرفة لكل " إن .4
 أخرع الغرامات المالیة التي تم احتسابها لعدد السنوات التي مرت منذ احتساب التعرفات التالیة محسوما منها مجمو 

  .تعرفة
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  )3(الملحق 
  التزوید حدود السماحفي مجال: الجزء األول

  
  :الكلیة األداءللتسامح بخصوص مؤشرات  ودكحد للمرخص لهتستخدم القیم التالیة 

  
  حدود السماح  مؤشرات األداء الكلیة

)SAIDI( )السنة/ ساعة  3  )مشترك/ساعة  
)SAIFI( )حاالت فصل في السنة 3  )مشترك/انقطاع  

)EENS ()15  )س.و.مx10-5  من إجمالي الطاقة المزودة 
)AFIK (سیتم تحدیده الحقا  غیر المبرمجة تكرار االنقطاعات مؤشر 
)TTIK (سیتم تحدیده الحقا  مؤشر مدة االنقطاعات غیر المبرمجة 

)MAIFI (سیتم تحدیده الحقا  مؤشر معدل التكرار لالنقطاعات اللحظیة 
  

 السماحباتخاذ قرار حول وضع حدود الحقا سوف تقوم الهیئة و ، ال یوجد حدود سماح لإلنقطاعات المبرمجة في الوقت الحالي
 الكلیةیتم احتساب مؤشرات األداء ) MAIFI(فیما عدا حالة وتكون ملزمة للمرخص له حین إقرارهاو , األداءلمؤشرات 

  .لالنقطاعات المبرمجة وغیر المبرمجة والخارجیة، واالنقطاعات بسبب طرف ثالث
  

  القدرةحدود السماح في مجال جودة : الجزء الثاني
  

سیتم إصدار تعلیمات من  معاییر الجهد
الهیئة لتحدید آلیة الغرامات 
المالیة نتیجة عدم االلتزام 

  القدرةبمعاییر جودة 

  اكثر من تغیر الحالة المستقرة  مستوى الجهد
 من زمن القیاس 97%

  یساوي تغیر الحالة المستقرة 
 من زمن القیاس  3%

 %15 ± %10 ± ف.ك) 1(أقل من 
 %15 ± %10 ± ف.ك) 33 -1(

سیتم إصدار تعلیمات من   معاییر االضطرابات  
الهیئة لتحدید آلیة الغرامات 
المالیة نتیجة عدم االلتزام 

 القدرةبمعاییر جودة 

 یلتزم المرخص له بحدود السماح المحددة في كود التوزیع  
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 حدود السماح في مجال خدمات المستهلكین: الجزء الثالث
 

 الفني الكشفحدود السماح الجراء . أ
 

  المدة الزمنیة  یوم عمل  الحمل المطلوب  

  فاز 1
جدیدة او قائمة (اشتراكات 10 - 1من 

  )على نفس قطعة االرض
15  

  25  اشتراكات 10اكثر من 

  فاز 3

  30  امبیر 32حتى 
  45  امبیر 64 -33من 
  60  امبیر 80 -65من 

  80  امبیر 80اكثر من 
  

الشبكة القائمة وذلك لغایات استكمال إجراءات الكشف والتوصیل لطالب التوصیل، وفي في حال وجود أي تعدیالت على 
حال ارتأ المرخص له ان یتم تنفیذ هذا التعدیل على حسابه ولیس على حساب طالب التوصیل، فیتم اعتماد الفترات 

 :التالیة المسموح بها الجراءات الكشف الفني كحد أقصى
  الزمنیة  یوم عملالمدة   الحمل المطلوب  

  فاز 1
جدیدة او قائمة (اشتراكات  10 - 1من 

  )على نفس قطعة االرض
20  

  30  اشتراكات 10اكثر من 

  فاز 3

  40  امبیر 32حتى 
  55  امبیر 64 -33من 
  70  امبیر 80 -65من 

  90  امبیر 80اكثر من 
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  التوصیالت الجدیدة للمستهلكین. ب
  

  نوع التوصیل حدود السماح لزمن التوصیل
 )هوائي –خدمة خط (توصیالت بسیطة  .عمل أیام) 15(

 )كیبل أرضي –خدمة خط (توصیالت بسیطة  .عمل یوم) 30(

 .عمل یوم) 45(
 15جهد منخفض لغایة (توصیالت بسیطة 

 350لغایة  او هوائي كیبل أرضي –عمود 
 )متر

المرخص له یتم االتفاق على الفترة الزمنیة بین
یوم عمل ما لم  120والمستهلكین وبحد أقصى 

 یتم االتفاق على غیر ذلك
 كافة التوصیالتاألخرى

  
  
  
  لتوصیالت التي تتحقق على المستهلك دفع مبالغ مالیةا. ج
  

 نوع التوصیل حدود السماح للتزوید بالتكالیف

 )هوائي –خدمة خط (توصیالت بسیطة   أیام عمل) 3(

 )كیبل أرضي –خدمة خط (توصیالت بسیطة  أیام عمل) 3(

 عملأیام ) 15(
 –عمود  15جهد منخفض لغایة (توصیالت بسیطة 

 )متر 350لغایة او هوائي كیبل أرضي 

 یتضمن أعمال الجهد المنخفض عملیوم ) 20(

 یتضمن أعمال الجهد المتوسط عمل یوم) 45(

 یتضمن أعمال النقل عملیوم ) 60(
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  والمعلومات الخاصة بمراقبة مؤشرات األداءالتقاریر . د
  

  حدود السماح    التقریر
من كود معاییر ) 6(البند ) 8(تقریر معاییر األداء السنوي كما في المادة 

  األداء للتوزیع
یوم بعد نهایة الشهر األخیر من السنة  45

  السابقة
كود معاییر من ) 2(البند ) 11(تقریر معاییر األداء الشهري كما في المادة 

  األداء للتوزیع
  یوم بعد نهایة الشهر 30

البند ) 11(كما في المادة  كانون ثاني وتموز يستة أشهر في شهر تقریر كل 
من كود معاییر األداء لتحسین جودة التزوید إلى المستهلكین الذین ) 5(

  یزودون بخدمة تقل عن حدود السماح لمؤشرات األداء

  هور یوم  بعد نهایة الستة ش 30

من كود ) 8( والبند) ج - 7( البند) 11(تقریر الحاالت الطارئة كما في المادة 
  معاییر األداء للتوزیع

تقریر أولي للهیئة عن حالة نظام التوزیع  - 
من بدء الحالة  عملساعات  8 خالل

 . الطارئة
بحد  عمل  )ساعات 8(تقاریر دوریة كل  - 

أقصى منذ لحظة بدء الحالة الطارئة وحتى 
انتهائها أو حتى إعادة التیار لكافة 
المستهلكین المتأثرین باالنقطاعات الناجمة 

 .عن الحالة الطارئة أیهما ابعد
فور انتهاء الحالة الطارئة وخالل فترة ال   - 

أیام عمل من  )5( خمسةتزید عن 
عن  ل للهیئةتقریر مفص ئها تقدیمانقضا
 وٕاجراءات معالجة اوآثاره ئةالطار  الحالة

إلعادة التیار التي تم اتخاذها  األعطال
 الحالة الطارئةأو لتقلیل آثار للمستهلكین 

  .مستقبالً 
عند طلب الهیئة لمعلومات اضافیة حسب  - 

یتعین على ) 8(البند ) 11(المادة 
إجابة الطلب بموعد ال المرخص له 
  أیام عمل) 7(یتجاوز  سبعة 

التقریر الشهري اإلضافي عن نظام التوزیع بأكمله، بناًء على طلب الهیئة، كما 
  من كود معاییر األداء للتوزیع ) 10(البند ) 11(في المادة 

  یوم  بعد نهایة الشهر 30

من كود ) 12(تقریر عدم االلتزام بحدود السماح لمؤشرات األداء كما في المادة 
  معاییر األداء للتوزیع

من تاریخ إشعاره باإلخفاق من قبل یوم  90
  الهیئة
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من كود معاییر ) 7(بند ) 15(التقریر السنوي لجودة الجهد كما في المادة 
  األداء للتوزیع

  خالل شهر كانون الثاني من كل عام

من كود معاییر ) 9(بند ) 15(التقریر الشهري لجودة الجهد كما في المادة 
  األداء للتوزیع

  الشهر یوم  بعد نهایة 30

جراءات المعالجة لتصحیح الخلل للحاالت التي تكون أشهر إلاربعة تقریر كل 
من كود ) 13(بند ) 15(كما في المادة  مستویات الجهد خارج حدود السماح

  معاییر األداء للتوزیع

  أشهراالربعة   بعد نهایة   عمل یوم 15

  القیاسات إجراءمن عمل یوم  20  معاییر األداء للتوزیعمن كود ) 16(تقریر االضطرابات  كما ورد في المادة 
من كود معاییر ) 18(تقریر توصیالت المشتركین الشهري كما ورد في المادة 

  األداء للتوزیع
  یوم  بعد نهایة الشهر 30

الفواتیر كما ورد في المادة  الفصل المؤقت للخدمة بسبب عدم دفعتقریر 
  للتوزیعمن كود معاییر األداء )19(

  یوم  بعد نهایة الشهر 30

من كود ) 4(بند ) 21(تقریر شكاوى المشتركین الشهري كما ورد في المادة 
  معاییر األداء للتوزیع 

  یوم  بعد نهایة الشهر 30

المرخص له بإرسال  والمتضمنة التزام )6(بند ) 22(تقریر كما ورد في المادة 
  :وعلى النحوالتاليفي حال طلب الهیئة ،  تقریر للهیئة في 

تقدیر  وأسباب المستهلك ومنطقته هواتفهم ونوعو بأسماء المستهلكین  قائمة  . أ
 .وبالدینار االستهالك وكمیة االستهالك المقدر بالكیلووات ساعة

من  مرتین تم تقدیر استهالكهم ألكثر من الذین للمستهلكین مفصال سجال  . ب
  .المرخص له خالل العام قبل

  یوم من تاریخ طلب الهیئة    30

عن یلتزم المرخص له بإرسال تقریر  )1(بند ) 26(تقریر كما ورد في المادة 
  الفقد الكهربائي

  بعد نهایة الشهر  یوم 30

قریر نصف سنوي في شهري كانون ت )2(بند ) 26(تقریر كما ورد في المادة 
  ثاني وتموز من كل عام

  بعد نهایة الستة أشهر  یوم 30

قریر خالل  ستة أشهر من اعتماد ت )3(بند ) 26(تقریر كما ورد في المادة 
للمصادقة علیها المنهجیة للهیئة رخصة أن یقدم المعاییر األداء أو منح 

تصنیف ،مع والفرضیات المستخدمة الحتساب الفقد الكهربائي في نظام التوزیع
  الفقد ضمن فئات، وحسب مستویات الجهد والمنطقة الجغرافیة

  یوم  بعد نهایة الستة أشهر 30

قریر خالل الثالثة أشهر األولى من ت )5(بند ) 26(تقریر كما ورد في المادة 
كل سنة بتقدیم تقریر سنوي عن الفقد الكهربائي یغطي األداء الكامل للسنة 

  .السابقة

  بعد نهایة الثالث أشهریوم  30

 


