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( مع الدعم الوطني)      

تفاصيل التعرفة السكنية

 الشرائح كيلوواطالفئة
ساعة/شهر

 التعرفة المطبقة
بيسة/كيلوواط

 التعرفة المعتمدة
بيسة/كيلوواط

التدرج في إعادة  التعرفة المطبقة مبنية على منهجية 
توجيه دعم الكهرباء

قيمة ارتفاع  تفادي  على  يساعدك  االستهالك   ترشيد 
الفاتورة

نرجو  االستهالك  ترشيد  حول  المعلومات  من   للمزيد 
زيارة الموقع ا¹لكتروني للشركة

www.tanweer.om

تفاصيل التعرفة السكنية
مالحظات
Notice

التعرفة

اتفاقية السداد الثابت

التاريخ: و

اسم المستخدم: ة

الرقم المدني: ة

رقم الحساب: و

رقم التواصل: و

االيميل: و

توقيع وختم الشركة : وتوقيع الطرف ا�ول: و

الطرف الثانيالطرف ا�ول: (بيانات المشترك) ب

شركة كهرباء المناطق الريفية

بيانات الحساب والمبالغ

 معدل استهالك آخر 12 شهراجمالي المستحقات حتى تقديم الطلب أو آخر فاتورة: ة

قيمة القسط الشهريمجموع المبالغ المتوقعه خالل 12 شهر القادمة : ة

مدة  العقد

الشروط وا�حكام

يتعهد الطرف ا�ول بااللتزام بالسداد وفقًا لالتفاق أعاله بشكل شهري 
يلتزم الطرف ا�ول في نهاية االتفاقية دفع فارق االستهالك وفقًا للفوترة المسجلة 

يحق للطرف الثاني إلغاء االتفاقية في أي وقت خالل مدة العقد �ي سبب 
إذا تأخر الطرف ا�ول عن سداد أي قسط  أو االخالل بأي بند من بنود االتفاقية يحق للطرف الثاني إلغاء االتفاقية

 فــي حــال دفــع الطــرف ا�ول مبالــغ أكثــر مــن االســتهالك المتوقــع خــالل مــدة االتفاقيــة ســيتم حذفهــا مــن الفواتيــر 
التالية بعد انقضاء مدة االتفاقية

 فــي حــال تجــاوز االســتهالك الشــهري أكثــر مــن               مــن قيمــة االســتهالك المشــار إليــه أعــاله فإنــه يحــق للطــرف
الثاني إلغاء االتفاقية وعلى الطرف ا�ول سداد كافة المبالغ المستحقة

20%

في حال وجود متأخرات سابقة �كثر من ثالثة أشهر يجب دفع المبالغ المتأخرة قبل الشروع في االتفاقية 
تطبق الشروط وا�حكام بموجب اتفاقية التزويد

المرفقات المطلوبة: نسخة من البطاقة الشخصية ، كشف حساب فواتير للمدة 12 شهر


