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AND INDUSTRIAL CUSTOMERS





 INTRODUCTION

On Thursday 13 October 2016, The Council of Ministers had 
approved the introduction of a new tariff for high value 
customers. 

The new tariff is designed to more accurately reflect the actual 
cost of providing a supply of electricity to large government, 
commercial and Industrial customers.

This booklet describes the key features of the new tariff and 
is designed to help customers understand the new tariff 
structure.

 CRT MEANING

CRT is Cost Reflective Tariff. It is a 
description of a tariff structure that 
reflects all the cost of electricity 
generation, transmission, distribution & 
supply to the customer. Under this tariff, 
the customers will be bearing all the cost 
of their electricity consumption without 
government subsidy.



 THE TARIFF DESIGN 

The total cost of energy consumed by the customer is the summation 
of the following factors:

Total Cost= Bulk Supply Charge + 
            Transmission Charge + 
           Distribution Charge + 
           Supply Charge

These different charges correspond to the different stages of 
electricity delivery to the customer as shown in the diagram below:

TARGETED CUSTOMERS
High value customers who consume 
above 150 mWh a year, under the 
Commercial, Industrial and Government 
Categories, are eligible to be CRT 
customers.

Generation 
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Transmission 
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Distribution 
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Supply 
Charge



 Bulk Supply CHARGE:
The red tables below correspond to the diagram and show the cost of 
electricity paid to the generation companies to cover the cost of electricity 
generation. This value of consumption is read on hourly basis and is charged 
at different rates depending on the time of the day, the time of the week 
and the month of year. The following table shows the rate at different times;

TOD Register
Identification T1 T2 T3 T4

Register Off-Peak Night-Peak Weekday
Day-Peak

Weekend
Day-Peak

Time Slot
All days,

02.00 to 13.00 and 
17.00 to 22.00

All days,
22.00 to 02.00 Sun. to Thur., 

13.00 to 17.00
Fri. to Sat., 

13.00 to 17.00

January – March 12 12 12 12
April 14 14 14 14

May – July 17 26 67 39
August - September 15 21 26 19

October 14 14 14 14
November –December 12 12 12 12

TOD Register
Identification T1 T2 T3 T4 T5 T6

Register On-Peak
weekday

On-Peak
weekend

Off-Peak
Morning All 

days
Mid-Peak 
weekday

Mid-Peak 
weekend

Off-Peak 
Night All 

Days

Time Slot
Sun. to Thu., 

00.00 to 04.00
 15.00 to 17.00

Fri. to Sat., 
00.00 to 04.00
 15.00 to 17.00

04.00 to 
11.00

Sun. to 
Thu., 

11.00 to 15.00
Fri. to Sat, 
11.00 to 15.00

17.00 to 
24.00

January – 
March 12 12 12 12 12 12

April 33 33 19 28 25 27
May – June 53 33 28 42 25 27

July – August 13 13 13 13 13 13
Sept – Oct 17 13 13 17 13 13
Nov –Dec 12 12 12 12 12 12

Note: All prices are in Baisa per kWh and the above rates might change yearly. The above table represents 2017 
rates.

2017 Bulk supply charge in MIS area (Musandam, Al Wusata, Al Sharqiya, al 
Dakhaliya & Al Dhahira region)

2017 Bulk supply Tariff in Dhofar area



 TRANSMISSION CHARGE (Tt):
Corresponds to the orange Box in the diagram. This is the charge 
for using the transmission network depending on the amount of 
load consumed by the customer. The higher the customer’s load is, 
the more he is using the transmission network. So, this charge will 
depend on the maximum transmission network use during the year.

The value of this charge is 12.600 OMR KW connected per year for 
2017.

The charge might change yearly.
 

 Distribution Charge (Dt): 
Corresponds to the green Box in the diagram. These are the charges 
for using the distribution network, for delivering electricity from 
the substation to the premises of the customer.

Customers connected on the transmission network will not pay 
Distribution Charges, as they do not use the distribution network.

The value of this charge is 7 bz  kWh consumed for 2017.
This rate might change yearly.

 SUPPLY CHARGE (St): 
Corresponds to the blue Box in the diagram. This is the cost of meter 
reading, billing, collection and other supply services. This charge is 
paid per customer per year regardless of his consumption.

In case the customer has more than one meter in the same premise 
he will be charged 50 OMR/ year.

The value of the St is 50 Rials/ customer for 2017.
This charge might change yearly.



 METER SPECIFICATION
 FOR CRT CUSTOMERS

CRT customers will be provided with 
digital meters and automated meter 
reading facility. This type of meters 
is able to read the consumptions on 
hourly basis. 

LOAD AGGREGATION SCENARIO

•	 CRT customer load must be 
aggregated.

•	 All the load of the customer in 
a single site (single mulkya and 
Krouki and same entity renting   
or owning the premises) that 
are commercial, industrial or 
government will be calculated 

       as 1 unit.
•	 If the legal entity  “Customer” has  

more than 1 rental contract for  
several offices in a single site, 
he will be considered a single 
customer and his load needs to be 
aggregated.

•	 In a commercial building if there 
are residential and commercial 
customers, the commercial 
customer’s load needs to be 
aggregated, as per the rules 
above.

•	 If the customer is renting several 
offices for different businesses in 
the same site, their load will be 
aggregated.

•	 Meter wil be automated.



New Customers 
(With connected load or Aggregate 

Load less than 60kw )

The customer is given a normal 
meter with permitted tariff and 
falls under the normal customer 
segment. 

If this customer crosses the 
150mWh on 12 months rolling:
•	 His meter will be replaced with 

a meter that matches the CRT 
specifications.

•	 He will be subject to CRT from 
the next months.

New Customers 
(with connected load or Aggregate 
Load between 60kw and 100 kw)

 
•	 This customer will get a CRT 

meter
•	 He will NOT be charged with 

CRT from the first day of his 
connection.

•	 RAECO will monitor him on a 
monthly basis.

•	 When a customer’s load is 
between 60kw and 100kw 
reaches the 150mWh 
consumption for the last 12 
months, the following will 
happen:

•	 He will be subjected to CRT tariff 
from that day on.

•	 He will be billed retrospectively 
on CRT (for the past 12 months).

 ELIGIBILITY CUSTOMERS
After identifying the CRT customers, 
either new or existing customers, 
RAECO will follow this process:



New Customers
(with connected load or Aggregate 

Load Above 100 kw)

•	 This customer will be given a 
meter that matches the CRT 
specifications.

•	 He will be subject to the CRT 
tariff from day one.

•	 If the customer does not reach 
150mWh for 12 months, he will 
be refunded retrospectively & 
removed from CRT tariff .

•	 He will remain under 
monitoring. In case 
consumption reaches 150mWh 
in 12 months period at any 
time, he will be subject to CRT 
again.

Existing Customers

Current meter replacement plans 
will be applicable to the identified 
customer whose 2016 consumption 
is 150mWh under commercial, 
industrial and government  
categories. 



 THE OBJECTIVE OF CRT

The implementation of the CRT will reduce the investment 
in the electricity network to cope with the increasing peak 
load demand. When the peak load of the network is high, the 
government will have to invest in its electricity infrastructure to 
be able to provide electricity at the peak load, considering that 
the cost of electricity at peak load is very high. 

Applying CRT will drive customers to reduce their peak load, in 
order to reduce the value of their bill. When the peak load of the 
network is reduced or at least sustained, the government can 
reduce the amount of investment in the network, and direct the 
savings to other critical national projects.

On a national level, implementing CRT will reduce the amount of 
subsidy the government pays towards the electricity sector. High 
value customers will no longer receive government subsidies 
for electricity. This will help the government direct the savings 
from subsidies to other critical projects that the country needs 
to maintain its growth and sustainability. 



 CRT BILL LAYOUT

Customer Detailsبيانات المشترك

تفاصيل الحساب
Account Details

تفاصيل العداد والقراءة
Meter & Reading Details

تفاصيل الفاتورة (بالريال العماني) 
Bill Details (OMR)

Total Energy
Charge

   Transmission
System Charge

 Supply
Service Charge

اجمالي الطاقة
المستهلكة

تكلفة نقل الطاقة

Distribution
System Charge

تكلفة توزيع
الطاقة

تكلفة التزويد
بالطاقة

٠- ٣٠ يوم 

٣١ - ٦٠ يوم

٦١ - ٩٠ يوم 

أكثر من ٩٠ يوم

إجمالي المستحقات

أعمار المستحقات
Ageing

0-30 Days

31-60  Days

61-90 Days 

Above 90 Days 

Total Payable Amount

رقم الحساب

رقم المشترك

رقم الفاتورة

تاريخ الفاتورة

فاتورة شهر

تاريخ االستحقاق

نوع التعرفة

رمز المنطقة

Account No.

Consumer No.

Bill No.

Bill Date

Bill Month

Due Date

Tariff Type

Geo Code

مالحظات
Notice

Meter Number

Previous Reading/Date

 Units Consumed (KWH)

Reading Type

Consumption Days

رقم العداد

Current Reading/Date 
القراءة الحالية/ التاريخ

القراءة السابقة/ التاريخ

(KWH) الوحدات المستهلكة

نوع القراءة الحالية

عدد أيام ا¦ستهالك

Electricity Bill فاتورة الكهرباء

Disconnection/
Reconnection Fees

Other Charges

Total Current
Month Dues

Total Payable
Amount

Adjustments التعديالت

رسوم القطع
وا¦عادة

الرسوم ا©خرى

إجمالي مستحقات
الشهر الحالي

Previous
Outstanding

المستحقات
السابقة

إجمالي
المستحقات

Consumption (KWH) RateCharge
 (KWH) ا¦ستهالك التعرفة

Time Zone*

القيمةا©وقات@
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Customer Service

Contact Centre 80077787
info@ree�ah.com

80077787

*Time zone on more detail on the back of the bill

@

Customer Service

Please submit this remittance advice with your payment
يرجى احضار هذا ا¦شعار عند الدفع
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y

رقم الحساب
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ن

Bill Date
تاريخ الفاتورة

Bill No.
رقم الفاتورة

Total Payable
Amount

إجمالي المستحقات



CRT Questions 
& Answers

How do I know whether my charges are 
CRT based or not?
If you are under commercial, industrial 
and government categories and your 
consumption reaches 150 MWh a year, 
RAECO will contact you to implement 
CRT.

What if I have more than one meter or 
account at the same premise?
Consumption at all accounts at the 
same premises (covered by a single 
krookie/mulkiyah) will be aggregated 
to determine if the supply to the 
premises is eligible for the new CRT 
or not. In this case the supplies for 
non-CRT eligible purposes, such as 
residential use will be excluded.
The consumptions of all the meters in 
the same premises will be aggregated 
to determine whether you are eligible 
for CRT or not.

What if I have a number of 
different premises will my meter’s 
consumptions be aggregated?
The eligibility of the CRT depends only 
on the consumption aggregated at 
the same premise, while consumption 
at different premises will not be 
aggregated.

Are there plans to include residential 
customers in the CRT in the future?
The Authority has no plans to extend 
the CRT to residential customers. 
Decisions to change the CRT 
applicable to residential customer 
tariffs can only be taken by the 
Council of Ministers.



If I am a CRT customer and sold my 
business after six months with a total 
consumption of 80,000 kWh, and if the 
new buyers consume more than 160 
kWh towards the end of year, will the 
respective charge be applied to the 
new customer or to me ?
Each customer is considered a separate 
legal entity. Monitoring will restart 
from the date the new customer moves 
to the new premise.

Who has decided to change the tariff 
to CRT?
It is the Council of Ministers in Oman. 

Will CRT customers receive a different 
treatment for settling their bills?
Current payment procedures and 
regulations will apply.

Is the CRT tariff the same for all 
customer segments (government, 
Commercial and Industrial)?
The customer segments eligible for 
CRT are government, industrial and 
commercial. The CRT tariff is the same 
for customers across these categories.

Who will bear the cost of the CRT Meter 
As per existing procedures?
New customers will bear the cost of the 
meter, as per the normal procedure. 
Existing customers will get their meters 
replaced, upgraded or configured free 
of charge.



ReefiahOmanReefiahOman ReefiahOman



reefiahomanreefiahomanReefiah.Oman

اذا كان لدي أسئلة واستفسارات ملن 

أوجهها؟ 

الرجاء التواصل مع مركز التواصل لرشكة 

كهرباء املناطق الريفية عىل الرقم املجاين 

80077787  أو زيارة موقعنا االلكرتوين

و وسائل التواصل االجتامعي.

www.Reefiah.com



الأ�سئلة والأجوبة املتعلقة 
بتطبيق التعرفة املنعك�سة 

عن التكلفة للم�سرتكــني: 

إذا قام مشرتك التعرفة املنعكسة عن 
التكلفة ببيع أنشطته التجارية بعد ستة 

كيلو  ألف   80 يصل  استهالك  مع  أشهر 
واط يف الساعة إىل مشرتي جديد يصل 

كيلو   160 إىل  العام  نهاية  يف  استهالكه 
واط/ ساعة فمن منهم سيتحمل تكاليف 

التعرفة الجديدة؟

سيتم معاملة كل مشرتك بصفة منفصلة وسوف 

نبدأ مبراقبة االستهالك من جديد من اليوم األول 

النتقال املشرتك الجديد إىل العقار.

التعرفة  عدادات  تكلفة  يتحمل  من 

املنعكسة عن التكلفة ؟ 

العداد  قيمة  الجدد  املشرتكون  يتحمل  سوف 

كام هو متبع يف اإلجراءات العادية ،  سيتم تبديل 

مجانا  تعديلها  أو  الحاليني  املشرتكني  عدادات 

عن طريق رشكة كهرباء املناطق الريفية.

من الذي قرر تغيري التعرفة إىل التعرفة 

املنعكسة عن التكلفة؟

تعرفة  تغيري  عن  املسؤول  هو  الوزراء  مجلس 

الكهرباء يف السلطنة.

التكلفة  عن  املنعكسة  التعرفة  هل 

رشائح  لجميع  بالنسبة  موحدة 

و  والتجارية  )الحكومية  املشرتكني 

الصناعية(؟

نعم.

املنعكسة  التعرفة  ملشرتيك  هل 

لتسوية  مختلفة  معاملة  التكلفة  عن 

فواتريهم؟

واألنظمة  اإلجراءات  نفس  تطبيق  يتم  سوف  ال، 

الخاضعني  املشرتكني  عىل  سابقاً  املتبعة 

للتعرفة املنعكسة عن التكلفة.



الأ�سئلة والأجوبة املتعلقة 
بتطبيق التعرفة املنعك�سة 

عن التكلفة للم�سرتكــني: 

سيتم  كان  إذا  املشرتك  يعرف  كيف 

احتساب استهالكه  بناء عيل التعرفة 

املنعكسة عن التكلفة أم ال؟ 

أو  التجارية  الفئات  من  املشرتك  كان  إذا 

استهالكه  يصل  و  الحكومية  أو  الصناعية 

الرشكة  ستقوم  العام،  يف  ميجاواط   150 إىل 

بالتواصل معه بخصوص تغيري التعرفة.

مـاذا يـحــدث فــي حـــالـة امـتـالك 

املشرتك لعدد من املباين و لكل 

تجميع  يتم  هل  مختلف  عداد  منها 

استهالك جميع العدادات؟ 

التكلفة  عن  املنعكسة  للتعرفة  الخضوع  

يف  االستهالك  مجموع  عىل  فقط  يعتمد 

نفس املبنى واالستهالك يف أماكن مختلفة 

لن يتم تجميعه.

أكرث  لديه  املشرتك  كان  حال  يف   

أو حسابات يف نفس  من عداد واحد 

املكان/ املبنى؟

يف  الحسابات  جميع  استهالك  تجميع  سيتم 

كرويك  و  واحدة  ملكية  )تحت  املبنى  نفس 

مؤهلة  املباين  كانت  إذا  ما  لتحديد  واحد( 

للتعرفة املنعكسة عن التكلفة الجديدة أم ال. 

يف هذه الحالة سوف يتم استبعاد الحسابات 

التعرفة املنعكسة عن  التي ال ينطبق عليها 

التكلفة مثل االستخدام السكني.

العدادات   جميع  استهالك  تجميع  سيتم 

الخاصة باملشرتك يف املبني الواحد ملعرفة 

إذا كان سيتم تطبيق التعرفة املنعكسة عن 

التكلفة أم ال.

هل هناك خطط لتشمل  مشرتيك 

الفئة السكنية للتعرفة املنعكسة 

عن التكلفة يف املستقبل؟

ليس لدى الرشكة خطط لتطبيق التعرفة  

الفئة  ملشرتيك  التكلفة  عن  املنعكسة 

السكنية. قرارات تغيري تعرفة املشرتكني 

مجلس  خالل  من  إال  تتخذ  ال  السكنيني 

الوزراء.



 �سكل فاتورة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة
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      أهداف تطبيق التعرفة املنعكسة عن 
التكلفة

من  التكلفة  عن  املنعكسة  التعرفة  نظام  تطبيق  يقلل  سوف   

الحمل  إىل  وصل  إذا  الضغط  ألن  الكهرباء،  شبكة  عىل  الضغط 

األقىص، فهذا يتطلب استثامرات جديدة ومكلفة ملجابهة الضغط 

عىل الشبكة، بينام سيقلل النظام الجديد من الضغط عىل الشبكة 

خصوصا يف أوقات الذروة، وهو قرار يتخذه مستهلك الكهرباء،ألنه 

يف  االستهالك  من  والتقليل  األحامل  توزيع  املشرتكني  بإمكان 

أوقات الذروة ، وبالتايل سوف يقلل من الحاجة إىل إستثامر الحكومة 

يف البنية التحتية للكهرباء لتغطية الطلب عىل الكهرباء يف أوقات 

يف  إستغاللها  ميكن  للحكومة  سيولة  يوفر  سوف  وذلك   ، الذروة 

مشاريع تنموية أخرى مهمة يف استدامة التنمية يف البلد. 

عن  املنعكسة  التعرفة  تطبيق  فإن  الوطني،  املستوى  عىل  و 

الكهرباء،  لقطاع  الحكومي  الدعم  مقدار  من  يقلل  سوف  التكلفة 

الجديدة  التعرفة  هذه  تحت  املدرجون  املشرتكون  يقوم  حيث 

الستهالكهم  الحكومة  من  دعم  أي  بدون  التكلفة  إجاميل  بسداد 

للكهرباء،  وهو ما يساعد الحكومة عىل توجيه السيولة الفائضة من 

الدعم ملشاريع أخرى بالغة األهمية و التي تحتاجها البالد للحفاظ 

عىل النمو املستدام.



املشرتكون الحاليون

 

بعدادات  الحالية  العدادات  استبدال  يتم 

جديدة للتعرفة املنعكسة عن التكلفة

استهالكهم  يتعدى  الذين  للمشرتكني 

الفئات   تحت  واط/ساعة  ميجا   150 للكهرباء 

التجارية والصناعية والحكومية لعام 2016.

هذا 	  استهالك  معدل  وصل  إذا 

املشرتك 150 ميجاواط/ساعة خالل 12 

شهر متتابعة : 

يتم تغري تعرفة املشرتك اىل التعرفة 	 

الشهر  من  التكلفة  عن  املنعكسة 

التايل.

يتم محاسبته بأثر رجعي ملدة 12 شهراً 	 

املاضية.

املشرتكون الجدد

)بأحامل تفوق 60 كيلوواط(



املشرتكون الجدد

)بأحامل تفوق 60 كيلوواط(

مبواصفات 	  الخاص  العداد  تركيب  يتم 

التعرفة املنعكسة عن التكلفة.

املنعكسة 	  التعرفة  احتساب  يتم  لن    

يتم  أول شهر وسوف  التكلفة من  عن 

مراقبة االستهالك.

هؤالء 	  الرشكة  تراقب  سوف 

املشرتكني بصورة شهرية. 

املشرتكون الجدد

)بأحامل أقل من 60 كيلوواط(

العادية،  بالتعرفة  املشرتك  محاسبة  يتم   

و إذا وصل معدل استهالك هذا املشرتك 

150 ميجاواط/ساعة خالل 12 شهر:

 يتم تغيري العداد الخاص به.	 

من 	  الجديدة  للتعرفة  مؤهال  يكون 

لألحامل  تجاوزه  بعد  التايل  الشهر 

150ميجاواط/ ساعة.

 امل�سرتكون يف نظام التعرفة 

املنعك�سة عن التكلفة

�ستقوم �رشكة كهرباء املناطق الريفية 
مل�سرتكي  التالية  اخلطوات  باتباع 

الكهرباء احلاليني واجلدد:



 خ�سائ�ص العداد مل�سرتكي 
التعرفة املنعك�سة عن التكلفة

سوف يتم توفري عدادات رقمية ملشرتيك 

التعرفة املنعكسة عن التكلفة ، تتميز 

بقدرتها عىل تخزين القراءات لكل ساعة 

وميكنها ايضاً إرسال القراءة عن بعد. 

احت�ساب الأحمال 
الكهربائية بالتجميع: 

التي 	  العدادات  أو  الحسابات  تجميع  يتم 

مبوجب  الجديدة  التعرفة  تشملها  سوف 

النظام  يف  للمشرتك  األحامل  إجاميل 

الجديد.

ملكية 	   ( الواحد  املوقع  يف  األحامل  جميع 

واحد(   مدخل  ولها  واحد  كرويك  و  واحدة 

للمشرتكني من الفئات التجارية أو الصناعية 

كوحدة  احتسابها  يتم  سوف  الحكومية  أو 

أو  الحسابات  جميع  تضمني  ويتم  واحدة 

كان  إذا  الجديدة  التعرفة  يف  العدادات 

150 ميجاواط يف  إجاميل األحامل يصل إىل 

السنة الواحدة .

واحد 	  كمشرتك  املشرتك  اعتبار  يتم 

مبوجب القانون إذا كان ميلك أكرث من عقد 

املوقع   نفس  يف  املكاتب  من  لعدد  إيجار 

يف  مذكور  هو  كام  األحامل  تجميع  يجب  و 

البند السابق.

التجاري إذا كان هناك مشرتيك 	  يف املبنى 

وحدات سكنية و مشرتيك وحدات تجارية، 

سيتم تجميع أحامل املشرتكني التجاريني 

، وفقا للبنود املذكورة أعاله.

ملكاتب 	  املشرتك  استئجار  حالة  يف 

متعددة ألنشطة مختلفة يف نفس املوقع 

سيتم تجميع األحامل لهذه األنشطة لكونها 

تجارية.

سيتم تشغيل العداد بشكل آيل.	 



قيمة النقل:
هي عبارة عن قيمة تكلفة نقل الجهد العايل من الطاقة من محطات التوليد إىل محطات 

التوزيع وهذا يعتمد عىل حجم األحامل التي يستهلكها املشرتك فكلام زاد حجمها زاد 

استهالكه لشبكة النقل وبالتايل تزيد قيمة نقل الكهرباء، وهذا يعني أن  قيمة النقل 

تعتمد عىل أقىص حد من األحامل املستهلكة والتسعرية لعام 2017 هي 12,600 ريال 

عامين/كيلوواط، وتحتسب هذه االتسعرية سنوياً وهي قابلة للتغيري.

قيمة توزيع الطاقة: 
مقر  إىل  التوزيع  محطة  من  الكهرباء  لتوصيل  التوزيع  لشبكة  االستخدام  قيمة  هي 

املشرتك.

لعدم  وذلك  التوزيع  رسوم  النقل  بشبكة  املوصولون  املشرتكون  يتحمل  لن 

استخدامهم لشبكة التوزيع. 

قيمة الرسوم 7 بيسة/ك و س مستهلكة لعام 2017 ، هذه التسعرية قابلة للتغيري 

بشكل سنوي.

قيمة التزويد:
هي تكلفة قراءة العداد و الفوترة و التحصيل وخدمات التزويد األخرى، و تدفع هذه 

القيمة حسب العداد و يف حال كان املشرتك لديه أكرث من عداد واحد يف نفس 

املبنى يتم اعتامد مجموع قراءة العدادات.

قيمة التزويد 50 ريال/ للمشرتك يف عام 2017 وهي قابلة للتغيري بشكل سنوي.



وقت 4وقت 3وقت 2وقت 1 األوقات

 الذروة الليلية خارج الذروةأوقات الذروة و خارجها
ذروة

أيام األسبوع

ذروة

نهاية األسبوع

تفاصيل األوقات

جميع الأيام
2:00اإلى13:00

ومن17:00اإلى 22:00

جميع الأيام
22:00اإلى02:00

الأحد- اخلمي�س
13:00 اإلى17:00

اجلمعة- ال�سبت
22:00 اإلى02:00

12121212يناير- مارس
14141414ابريل

17266739مايو-يوليو
15212619أغسطس-سبتمرب

14141414أكتوبر
12121212نوفمرب-ديسمرب

وقت 6 وقت 5 وقت 4 وقت 3 وقت 2 وقت 1 األوقات

أوقات الذروة 

و خارجها

ذروة

أيام األسبوع

ذروة

نهاية 

األسبوع

خارج الذروة 

يف النهار

منتصف 

الذروة أيام 

األسبوع

منتصف 

الذروة 

نهاية 

األسبوع

خارج 

الذروة يف 

الليل

تفاصيل 

األوقات

الأحد- اخلمي�س
00:00 اإلى04:00
15:00 اإلى17:00

اجلمعة- ال�سبت
00:00 اإلى04:00
15:00 اإلى17:00

اأيام  الأ�سبوع
04:00 اإلى11:00

الأحد- اخلمي�س
11:00 اإلى15:00

اجلمعة- ال�سبت
11:00 اإلى15:00

اأيام الأ�سبوع
17:00 اإلى24:00

121212121212يناير- مارس

333319282527ابريل
533328422527مايو-يونيو

يوليو- 

اغسطس
131313131313

سبتمرب- 

اكتوبر
171313171313

نوفمرب-

ديسمرب
121212121212

قيمة اإنتاج الطاقة: 
يوضح الجدول التايل القيمة االجاملية إلنتاج الطاقة. و يتم احتساب قيمة إنتاج الطاقة مقسامً 

حسب استهالك الطاقة يف كل فرتة زمنية من اليوم واألسبوع والشهر حيث يتم تسعري كل 

فرتة بتسعرية مختلفة حسب التسعريات املوضحة يف الجدول أدناه. 

قيمة إنتاج الطاقة يف محافظات مسندم والوسطى والرشقية والداخلية والظاهرة لعام ٢٠١٧م:

قيمة إنتاج الطاقة يف محافظة ظفار لعام ٢٠١٧م:

*مالحظة: جميع األسعار أعاله بالبيسة لكل كيلو واط/ساعة لعام2017 وقد تتغري بشكل سنوي.



 

قيمة
إنتاج

 الطاقـة

�سينـطبـق  الـذين  امل�ستـركـيـن  هـم  مـن 
عليهم نظام التعرفة اجلديد؟

كبار  عىل  التكلفة  عن  املنعكسة  التعرفة  نظام  ينطبق 
املشرتكني  من الفئات الحكومية والتجارية والصناعية الذين 
يزيد استهالكهم من الكهرباء عىل 150 ميجا واط/ساعة يف 

السنة.

 
تتضمن تكلفة الطاقه للمشرتك الذي يخضع لهذه 

التعرفة  إجاميل العوامل اآلتيه:

هيكلة التعرفة اجلديدة

إجاميل التكلفة =   قيمة إنتاج الطاقة
+ قيمة نقـل الطاقـة    

+ قيمة توزيع الطاقة     
+ قيمة التزويد بالطاقة       

 
هذه الرسوم تتوافق مع املراحل املختلفة لتوفري الكهرباء 

للمشرتك كام هو موضح يف الرسم أدناه:

قيمة
نقـل

الطاقـة

قيمة
توزيع

الطاقة

قيمة 
التزويد
بالطاقة



 مقدمة
عن  املنعكسة  التعرفة  نظام  إدخال  الوزراء  مجلس  اعتمد 
التكلفة وقد أعلنت عنه هيئة تنظيم الكهرباء بتاريخ 13 أكتوبر 

2016 م.

تم تصميم التعرفة الجديدة لتعكس التكلفة الحقيقية لتزويد 
التجارية  و  الحكومية  الفئات  من  بالكهرباء  املشرتكني  كبار 
ميجاواط/  150 بـ  السنوي  استهالكهم  املقدر  و  الصناعية  و 

ساعة .

الذين  املشرتكني  ملساعدة  مدخالً  الدليل  هذا  يقدم 
سينطبق عليهم نظام التعرفة الجديد، و يوضح تفاصيل هذا 

النظام. 

 م�سطلح )التعرفة 
املنعك�سة عن التكلفة(

عن  املنعكسة  للتعرفة  مخترص  هو 
التكلفة، واملراد بالتكلفة هنا هي التكلفة 

الحقيقية الكاملة بدون دعم حكومي.  

الجديدة،  التعرفة  لهيكل  وصف  هو  و 
الفعلية  التكاليف  جميع  تعكس  التي 
وتزويد  وتوزيعها  ونقلها  الكهرباء  لتوليد 
التعرفة  هذه  تحت  و  بها  املشرتكني 
تكاليف  املشرتك  سيتحمل  الجديدة 

استهالك الكهرباء بدون دعم حكومي.





دليل امل�سرتكني للفئات
احلكومية وال�سناعية والتجارية 

التعرفة املنعك�سة عن التكلفة 


