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»الئحة اال�شتخدام الفعال للكهرباء - ال�شرط رقم 43 -  ترخي�س توزيع 

واإمداد الكهرباء«

مقـدمــة

واإمداد	 توزيع	 �شبكة	 له(	 )املرخ�ص	 ���ص.م.ع.م	 الريفية	 املناطق	 كهرباء	 �شركة	 متتلك	

الكهرباء	وتعمل	على	ت�شغيلها	يف	منطقتكم.	وتتوىل	ال�شركة	الإمداد	الآمن	للكهرباء	اإىل	

عقاركم	من	خالل	�شبكتها.

ومت	و�شع	لئحة	ال�شتخدام	الفعال	للكهرباء	»الالئحة«	لتكون	دلياًل	للم�شرتكني	ب�شاأن	

ال�شتعمال	الفعال	للكهرباء	حيث	حتتوي	على	العديد	من	اخلطوات	الب�شيطة	والعملية	

والتي	يكون	لها	فوائد	مبا�شرة	يف	تقليل	ا�شتخدامكم	للكهرباء.	

يتطلب	الإهتمام	بالبيئة	وحمايتها	اأن	ناأخذ	فعالية	الكهرباء	على	حممل	اجلد.	فالبيئة	

احلاجة	 دون	 اأقل	 بقيمة	 فواتري	 ا�شتالم	 وميكنكم	 التلوث،	 م�شتوى	 تقليل	 من	 ت�شتفيد	

لتخفي�ص	م�شتويات	الراحة	واجلو	املالئم	يف	عقاركم.	

مت	و�شع	هذه	الالئحة	مبوجب	�شروط	ترخي�ص	توزيع	واإمداد	الكهرباء	ذات	ال�شلة	التي	

– ُعمان،	اجلهة	امل�شئولة	عن	 نعمل	مبوجبها	واملعتمدة	من	قبل	هيئة	تنظيم	الكهرباء	

تنظيم	قطاع	الكهرباء.	
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عداد الكهرباء اخلا�س بكم

ت�شتخدمونها	 التي	 الكهربائية	 الطاقة	 كمية	 بقيا�ص	 بكم	 الكهرباء	اخلا�ص	 يقوم	عداد	

بوحدات	تقا�ص	بالكيلواط/�شاعة.	

الوحدة الواحدة من الكهرباء = 1 كيلواط �شاعة

يتم	ا�شتهالك	وحدة	واحدة	من	الطاقة	اإذا	مت	ت�شغيل	جهاز	مبعدل	�شعة	1000	واط	)اأو	

1	كيلواط(	ملدة	�شاعة	واحدة.	ي�شتهلك	جهاز	�شعة	500	واط	نف�ص	الكمية	من	الطاقة	

يف	�شاعتني.

التي	 الكهرباء	 كمية	 كهربائي	 جهاز	 اأي	 على	 املثبتة	 املوا�شفات	 معدل	 لوحة	 تو�شح	

ي�شتهلكها	يف	ال�شاعة	حم�شوبة	بالواط	اأو	الكيلواط	)1000	واط	=	1	كيلواط(.	كل	ما	

ازدادت	قوة	الكهرباء	)الواط(	التي	ي�شتهلكها	اجلهاز،	ازدادت	كلفة	الت�شغيل.

ميكنكم	قيا�ص	كمية	الكهرباء	التي	ي�شتهلكها	اأي	جهاز	ب�شرب	قوة	الكهرباء	بالواط	يف	

عدد	�شاعات	ا�شتخدام	اجلهاز.	فعلى	�شبيل	املثال،	يف	حالة	ا�شتخدام	م�شباح	بقوة	100	

واط	ملدة	10	�شاعات	ف�شوف	ت�شتهلكون	كيلواط	واحد	)100	واط	× 10	�شاعات	=	1000	

=	1	كيلواط	=	وحدة	واحدة(.	
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يرجى مراجعة اجلدول التايل ملزيد من الأمثلة:

الأجهزة الكهربائية
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2000210401.2غ�سالة بال�سخان

1500110150.45جمفف ال�سعر

1000110100.30مكن�سة كهربائية

3000310902.7طباخة

1500610902.7�سخان املاء

1001210120.36تلفزيون

80011080.24غالية

800210160.48مكواة

1200110120.36مايكروواف

200012102407.2مكيف هواء

602010120.36مروحة

1001210120.36م�سابيح

 امل�سابيح التي ت�ستهلك

طاقة منخف�سة
1000501050015

120024102888.64الثالجة

140012101685.04املجمدة

600210120.36غ�سالة
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جدول التعرفة املعتمد

هيكل التعرفة
�شرائح التعريف 

املعتمدة

ظفار جميع	املناطق	ما	عدا	ظفار

�شناعية1

من	�شهر	اأغ�شط�ص	اإىل	�شهر	مار�ص	:	

12بي�شة	لكل	كيلو	واط	�شاعة

من	�شهر	�شبتمرب	اإىل	�شهر	اأبريل	:	12بي�شة	لكل	كيلو	واط	�شاعة

من	�شهر	اأبريل	اإىل	�شهر	يوليو	:24	بي�شة	

لكل	كيلو	واط	�شاعة

من	�شهر	مايو	اإىل	�شهر	اأغ�شط�ص	:	24بي�شة	لكل	كيلو	واط	

�شاعة

�شعر	ثابت	مبعدل	20	بي�شة	لكل	واط	�شاعة جتارية

�شعر	ابت	مبعدل	20	بي�شة	لكل	كيلو	واط	�شاعة وزارة	الدفاع

اأكرث	من	10000	

كيلو	واط	�شاعة

	10000-7001

كيلو	واط	�شاعة

5001-7000كيلو	

واط	�شاعة

3001-	5000	كيلو	

واط	�شاعة

�شفر-3000

كيلو	واط	�شاعة

�شكنية
30	بي�شة	كيلو	واط	

�شاعة

25	بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

20	بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

15	بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

10	بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

اأكرث	من	10000	

كيلو	واط	�شاعة

	10000-7001

كيلو	واط	�شاعة

5001-7000	كيلو	

واط	�شاعة

3001-5000	كيلو	

واط	�شاعة

�شفر-3000	كيلو	

واط	�شاعة

حكومية

30	بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

25	بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

20	بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

15بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

10بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

7001واأكرث �شفر	-7000	كيلو	واط	/	�شاعة

زراعية/	�شمكية
20	بي�شة	لكل	كيلو	واط	�شاعة 10	بي�شة	لكل	كيلو	واط	�شاعة

اأكرث	من	7000 5001-7000	كيلو	

واط	�شاعة

3001-5000	كيلو	

واط	�شاعة

�شفر	-3000	كيلو	

واط	�شاعة

�شياحية2
20	بي�شة	لكل	كيلو	واط	�شاعة 20	بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

15	بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

10	بي�شة	لكل	كيلو	

واط	�شاعة

تخ�شع	التعرفة	ال�شناعية	لل�شروط	التالية: 1	 )

احل�شول	على	ر�شالة	تزكية	من	وزارة	التجارة	وال�شناعة	)ب(	اأن	ل	يقل	معامل	 - 
القدرة	عن	0.9	يف	جميع	الأوقات.

(2	 تخ�شع	التعرفة	ال�شياحية	ل�شروط	معنية	)تفا�شيل	موجودة	عند	الطلب((
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�سرح فاتورة الكهرباء اخلا�سة بكم

العداد	 قراءة	 على	 اعتمادًا	 �شهر	 كل	 اإليكم	 كهرباء	 فاتورة	 باإر�شال	 مندوبون	 �شيقوم	

الفعلية	اأو	املقدرة.

عدد	 بينهما	 الفرق	 وميثل	 للعداد.	 وال�شابقة	 احلالية	 القراءات	 الكهرباء	 فاتورة	 تبني	

الوحدات	امل�شتهلكة	خالل	فرتة	الفوترة.	

تكاليف ت�سغيل الأجهزة الكهربائية

املنزلية.	 اأجهزتكم	 لت�شغيل	 بها	 تزويدكم	 يتم	 التي	 الكهرباء	 من	 كبري	 جزء	 ي�شتخدم	

مثل	 لها	 القت�شادية	 املزايا	 عن	 البحث	 جديدة	 كهربائية	 اأجهزة	 �شراء	 عند	 نن�شح	

الطباخات	ذات	امل�شواة	الن�شفية	وخيارات	ن�شف	ال�شعة	اأو	احلرارة	املنخف�شة	بالن�شبة	

للغ�شالت.	

�سراء اأجهزة جديدة – لوحة املوا�سفات

الت�شغيل	 التاأكد	من	تكاليف	 ا�شتبدال	جهاز	كهربائي	يجب	 اأو	 ب�شراء	 يف	حالة	قيامكم	

من	خالل	معرفة	معدل	ا�شتهالكه	للطاقة.	توجد	اختالفات	كبرية	بني	الأجهزة	الأقل	

اقت�شادية	والأكرث	اقت�شادية.	

و�شع	 لكم	 ليت�شنى	 لالأجهزة	 الطاقة	 لفعالية	 ب�شيطا	 موؤ�شرا	 املوا�شفات	 لوحات	 تعطي	

ذلك	يف	العتبار	عند	�شراء	منتجات	جديدة.	

خطوات ب�سيطة لتوفري الكهرباء

ميكن	اأن	توؤثر	طريقة	ا�شتخدامكم	لالأجهزة	يوميًا	ب�شكل	كبري	على	كمية	الكهرباء	التي	

الكهرباء	اخلا�شة	 لتقليل	قيمة	فواتري	 املفيدة	 الن�شائح	 يلي	عدد	من	 ت�شتهلكها.	فيما	

بكم:	

اأجهزة التكييف

اأجهزة	التكييف	هي	اأكرب	م�شتهلك	للكهرباء	بالعقارات	حيث	اأنها	ت�شبب	زيادات	كبرية	

يف	فواتري	الكهرباء	خ�شو�شًا	خالل	فرتة	ذروة	ال�شيف.	

فيما	يلي	بع�ص	الن�شائح	التي	ت�شاعد	يف	توفري	الكهرباء:

•اختيار	املكيف	ح�شب	م�شاحة	الغرفة. 	
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•تنظيف	امِلْر�َشَحة	)الفلرت(	ب�شكل	منتظم. 	
•اإغالق	النوافذ	والأبواب	والفتحات	الأخرى	عند	ت�شغيل	املكيف. 	

•يف	حالة	تركيب	املكيف	يف	و�شع	يكون	عر�شة	لأ�شعة	ال�شم�ص	املبا�شرة	من	الأف�شل	 	
عمل	مظلة	للمكيف	حماية	من	اأ�شعة	ال�شم�ص.

•تفادي	�شد	فتحات	مداخل	وخمارج	الهواء. 	
•اإطفاء	امل�شابيح	التي	ل	تكون	هناك	حاجة	لت�شغيلها	والأجهزة	الكهربائية	املولدة	 	

للحرارة	حتى	ل	تخفف	من	طاقة	التكييف.	

ُمو�ْشتات	)جهاز	تنظيم	احلرارة(	يف	امل�شتوى	الأكرث	برودة.	ويكفي	 •عدم	�شبط	الرثرَّ 	
�شبط	التربيد	عند	درجة	احلرارة	التي	ت�شعرون	باأنها	مريحة.

•ا�شتخدام	مراوح	التهوية	بدل	من	املكيفات	كلما	كان	ذلك	ممكنًا.	 	
املراوح

•تنظيف	املراوح	بانتظام. 	
•اإطفاء	املروحة	عندما	ل	تكون	هناك	�شرورة	لت�شغيلها. 	

�سخان املاء

يحتاج	ت�شخني	املاء	اإىل	كميات	كبرية	من	الكهرباء،	ولكن	ميكن	التوفري	يف	ا�شتهالك	

الكهرباء	ب�شكل	كبري	بالطرق	التالية:

•اختيار	احلجم	املنا�شب	لل�شخان	ل�شتخدام	اأ�شرتكم.	 	
•اإطفاء	�شخان	املياه	بعد	ال�شتعمال. 	

•ت�شغيل	ال�شخان	فقط	قبل	ال�شتعمال	بفرتة	وجيزة. 	
• اأخذ	ُد�ص	بدل	من	ال�شتحمام	يف	احلو�ص	حيث	اأن	ذلك	قد	يقلل	التكاليف	مبعدل	ثلثني.	

•ا�شتخدام	املاء	البارد	عندما	ل	تكون	هناك	�شرورة	للماء	احلار.	 	
الطهي 

حلجم	 مالءمة	 الإناء	 قاعدة	 تكون	 اأن	 يجب	 املنا�شب.	 الطهي	 اإناء	 حجم	 •اختيار	 	
دائرة	عني	الطباخة.

لي�ص	 الغليان.	 الطعام	يف	 يبداأ	 وتخفي�ص	احلرارة	عندما	 الإناء	 على	 •و�شع	غطاء	 	
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عني	 �شبط	 يتطلب	 كما	 عالية.	 حرارة	 بدرجة	 اخل�شروات	 لغلي	 حاجة	 هناك	

الطباخة	على	درجة	غليان	هادئة.

•حماولة	عدم	ا�شتخدام	الكثري	من	املاء	حيث	اأن	معظم	الأطعمة	يتم	طبخها	ب�شكل	 	
جيد	يف	كمية	ماء	كافية	لتغطيتها.

•ميكن	طهي	الطعام	ب�شرعة	اإذا	مت	تقطيعه	اإىل	قطع	�شغرية. 	
•تعمل	طنجرة	)قدر(	ال�شغط	على	ت�شريع	عملية	الطهي	وتوفري	الطاقة	واملحافظة	 	

على	جودة	الطعام	واإنتاج	بخار	ماء	بدرجة	قليلة	يف	املطبخ.

• 	.

طهي	الأ�شياء	ال�شغرية	مثل	�شرائح	اللحم	حتت	ال�شواية	بدًل	من	الفرن

•ا�شتخدام	حمم�شة	اأكرث	فعالية	بدل	من	ال�شواية	لعمل	املحم�شات. 	
•عند	ا�شتخدام	غالية	كهربائية	يجب	ا�شتخدام	كمية	املاء	املطلوبة	فقط،	والتاأكد	 	

دائما	من	تغطيتها.

•اأفران	املايكرويف	مفيدة	للطهي	واإزالة	التجميد	من	الطعام	وت�شخينه	حيث	اأنها	 	
ت�شتهلك	قدر	اأقل	من	الطاقة	من	الأفران	التقليدية.

اأقل	 يكون	 ما	 وعادًة	 للموارد	 ا�شتخدام	 اأف�شل	 الكهرباء	 من	 بدل	 بالغاز	 الطهي	 •ميثل	 	
تكلفًة.

هذه الن�شائح لالتباع يف حالة ا�شتخدام الطباخات الكهربائية.

الثالجات واأجهزة التجميد )املجمدات(

•و�شع	الثالجة	اأو	املجمد	يف	مكان	بارد	بعيدا	من	الطباخات	وال�شخانات. 	
•لت�شغيل	الثالجة	ب�شكل	اأف�شل	فاإنه	يجب	و�شعها	ب�شكل	ي�شمح	بتدوير	الهواء	حول	 	

جهاز	التبادل	احلراري	يف	اخللف.

•عدم	ترك	باب	الثالجة	اأو	املجمد	مفتوحا	ملدة	اأطول	من	الالزم. 	
•ترك	اأي	طعام	مطبوخ	ليربد	قبل	و�شعه	يف	الثالجة	اأو	املجمد.	 	

•الثالجة/املجمد	املدجمة	والتي	ت�شتخدم	�شاغط	هواء	واحد	ت�شتهلك	كهرباء	اأقل	 	
من	وحدتني	منف�شلتني.	

•اإزالة	الثلج	من	املجمد	ب�شكل	منتظم	حيث	يجب	اأن	ل	يتجاوز	�شمك	الثلج	اأكرث	من	 	
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ربع	بو�شة	اأو	6	ملم	حول	�شندوق	الثلج.

•يجب	اإبقاء	ثالثة	اأرباع	�شعة	املجمد	على	الأقل	ممتلئا	يف	جميع	الأوقات. 	
من	 اأكرب	 ب�شكل	 كهرباء	 ت�شتهلك	 ثلج	 ت�شكل	 ل	 التي	 الع�شرية	 •الثالجات/املجمدات	 	

الأنواع	التقليدية.

	الغ�سالة الكهربائية 

•التاأكد	من	و�شع	ال�شعة	الق�شوى	قبل	ا�شتخدام	الغ�شالة،	واإذا	كان	ذلك	غري	عملي	 	
فاإنه	يجب	ا�شتخدام	ن�شف	ال�شعة	اأو	برنامج	اقت�شادي	للغ�شيل.

وبرنامج	 للغ�شيل	 مئوية(	 درجة	 	 • 	40( احلرارة	 درجة	 من	 م�شتوى	 اأقل	 ا�شتخدام	

اقت�شادي	حيثما	كان	ذلك	ممكنًا.

	 • مراعاة	القيام	بالغ�شيل	يف	اأوقات	غري	الذروة	)2:00	�شباحًا	– 1:00	م�شاءًا،	5:00	

م�شاءًا	– 10:00	لياًل(.

املكواة

•كي	املالب�ص	عندما	تكون	رطبة	قلياًل.	 	
•ت�شتهلك	مكواة	البخار	طاقة	اأكرث	من	املكواة	اجلافة. 	

•يراعى	ف�شل	التيار	الكهربائي	عن	املكواة	بعد	النتهاء	من	الكي	مبا�شرة. 	
الإ�ساءة

ت�شكل	الإ�شاءة	يف	املنزل،	ب�شكل	منوذجي،	من	10	اإىل	15	يف	املائة	من	ا�شتهالك	الكهرباء.	

يف	 كبري	 توفري	 حتقيق	 يف	 منخف�شة	 طاقة	 ت�شتهلك	 التي	 امل�شابيح	 	 ا�شتخدام	 ي�شاعد	

من	 م�شغرة	 اأ�شكال	 عن	 عبارة	 اأقل	 طاقة	 ت�شتهلك	 التي	 امل�شابيح	 الكهرباء.	 ا�شتهالك	

م�شابيح	الأنابيب	الفلورية	وامل�شممة	لتحل	حمل	م�شابيح	الإ�شاءة	العادية.	وهي	م�شممة	

الرتكيبات	 لتنا�شب	 اختيارها	 يجب	 ولذلك	 ا�شتهالك	 ومعدلت	 واأحجام	 اأ�شكال	 عدة	 يف	

وامل�شاحة	املتوفرة.

(	الكهرباء	 5
1 اأن	ي�شتهلك	م�شباح	ذو	ا�شتهالك	طاقة	منخف�ص	حوايل	خم�ص	) ميكن	

التي	ي�شتهلكها	م�شباح	الإ�شاءة	العادي	مما	يعني	اأن	هذا	النوع	من	امل�شابيح	ميكنه	اأن	

يوفر	لكم	بع�ص	املبالغ.	
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	ميثل	اجلدول	التايل	دلياًل	ل�شراء	م�شابيح	الإ�شاءة	التي	ت�شتهلك	طاقة	منخف�شة	حيث		يو�شح	

معدلت	ا�شتهالك	الطاقة	لالأنواع	القدمية	واجلديدة	والتي	تنتج	مقدارا	مماثال	من	الإ�شاءة:	

م�سباح الإ�ساءة منخف�سة الطاقة املماثلم�سباح الإ�ساءة العادية

5	واط25	واط

10-7	واط40	واط

14-11	واط60	واط

	18-15واط75	واط

20	واط100	واط

25-23	واط120	واط

32	واط150	واط

لإ�شاءة	عقاركم	ب�شكٍل	فعال	ميكن	ا�شتخدام	�شوء	النهار	بقدر	الإمكان.	كما	ميكن	فتح	

�شتائر	النوافذ	خالل	النهار	لل�شماح	بدخول	ال�شوء	وو�شع	امل�شابيح	بعناية	وا�شتخدام	

الألوان	الزاهية	يف	الزوايا	املظلمة.	

ذلك	 اأن	 واخلياطة	حيث	 القراءة	 مثل	 »للمهام«	 الفردية	 الإ�شاءة	 ا�شتخدام	 النظر	يف	

لتوفري	 ت�شتخدم	عادًة	 التي	 الإ�شاءة	 تركيبات	 اأرخ�ص	من	 و�شيكون	 فعالية	 اأكرث	 يعترب	

الإ�شاءة	لكل	الغرفة.	

من	املهم	املحافظة	على	نظافة	امل�شابيح	والإك�ش�شوارات	خ�شو�شًا	يف	املطبخ	حيث	من	

املمكن	اأن	يحدث	تراكم	للدهون	والأو�شاخ.	

التلفزيون والأجهزة الأخرى 

ميكن	توفري	الكهرباء	يف	حالة	تفادي	ترك	الأجهزة	يف	و�شع	ال�شتعداد	للت�شغيل.	ولذلك	يجب	

غلق	التلفزيون	اإذا	مل	يكن	هناك	اأحد	ي�شاهده	وعدم	ا�شتخدامه	كم�شدر	للمو�شيقى	اخللفية.
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الو�سائل الأخرى التي ميكننا من خاللها م�ساعدتكم: 

االت�شال بنا 

 توجد	تفا�شيل	الت�شال	بنا	يف	ال�شفحة	الأوىل	من	هذه	الالئحة،	ويرجى	عدم	الرتدد	

يف	الت�شال	بنا	بخ�شو�ص	اأي	جانب	من	جوانب	اإمداد	الكهرباء	لكم.	

فقد	ميكننا:	

•تقدمي	امل�شورة	على	الهاتف	ب�شاأن	جميع	خدماتنا. 	
•الكتابة	اإليكم. 	

•ت�شهيل	ات�شالكم	مع	اجلهات	الأخرى. 	
•العمل	على	اإر�شال	مندوب	لزيارتكم	باملنزل. 	

اإليكم	 الكهرباء	 اإمداد	 ب�شاأن	 م�شكلة	 اأية	 واجهتكم	 اإذا	 اأوًل	 بنا	 الت�شال	 عليكم	 يتعني	

و�شنحاول	تقدمي	امل�شاعدة	لكم.	وقد	قمنا	بن�شر	اإجراءات	النظر	يف	�شكاوي	امل�شرتكني،	

والتي	ميكن	توفريها	عند	الطلب.	واإذا	مل	يكن	با�شتطاعتنا	حل	م�شكلتكم	اأو	اإذا	اأردمت	

احل�شول	على	ا�شت�شارة	م�شتقلة،	فاإنه	ميكنكم	الت�شال	بهيئة	تنظيم	الكهرباء	– عمان،	

اجلهة	امل�شئولة	عن	تنظيم	قطاع	الكهرباء.	

وعنوان الهيئة هو: 

�ص.ب:	1166		الرمز	الربيدي	133

اخلوير،	�شلطنة	عمان

	هاتف:	24473200					فاك�ص:	24473259/	24473208

	enquiries@aer-oman.org:	الإلكرتوين	الربيد

www.aer-oman.org	:الإنرتنت	�شبكة	على	املوقع


