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الئحــة رسـوم 
ـةالتعرفة المنعكسة عن التكلف

م2023لعام 
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هيكل التعرفة المنعكسة عن التكلفة

BST𝒕

T𝒕

D𝒕

S𝒕

جملة تكلفة الطاقة وفقا للرسوم في تعرفة التزويد بال

للكهرباء

كهرباءالرسوم المتعلقة بتكلفة استخدام شبكة نقل ال

لكهرباءالرسوم المتعلقة بتكلفة استخدام شبكة توزيع ا

الرسوم المتعلقة بالتكلفة اإلدارية للتزويد

التعرفة المنعكسة عن التكلفة 

ع الكهرباء ال تنطبق الرسوم المتعلقة بتكلفة استخدام شبكة توزي: مالحظة

.  على المشتركين المرتبطين بشبكة نقل الكهرباء
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م 2023التعرفة المنعكسة عن التكلفة لعام 

ة تعرفة التزويد بالجمل

أنظر الجدول 
2ورقم 1رقم 

رسم طاقة •

يطبق على كل •
ساعة  /ميجاواط
استهالك

الرسوم المتعلقة 
بتكلفة نقل الكهرباء

17,300
ميجاواط / ريال

رسم طلب •

رسوم سنوية •
تُطبّق على 
مساهمة 

المشترك في 
متوسط ذروة
النظامالطلب على 

الرسوم المتعلقة 
اءبتكلفة توزيع الكهرب

:  فولت 33شبكة 
بيسة 4

5: فولت 11شبكة 
بيسة 
0.415شبكة 
بيسة 11.5: فولت 

رسم طاقة •

تطبق على كل •
ساعة /ميجاواط

استهالك وفق 
مستوى جهد 
شبكة التوزيع 

الموصولة 
بالمشتركين

الرسوم المتعلقة 
اءبتكلفة تزويد الكهرب

50
مشترك/ريال

رسم ثابت •

رسوم إدارية •
سنوية يتم 

تطبيقها على 
حساب كل 

مشترك

:الخيار األول



apsr.om

تعرفة التزويد بالجملة

لكلالعمانيبالريالم2023لعامبالجملةالتزويدتعرفة:1جدول•

المرتبطةالرئيسةالشبكة-ساعة/ميجاواط

األياماألوقاتالفترة

دون الذروة
12:59إلى الساعة  3:00من الساعة 

21:59إلى الساعة  16:00ومن الساعة 
كل األيام

الذروة الليلية 
في اليوم  2:59إلى الساعة  22:00من الساعة 

التالي
كل األيام

األحد إلى الخميس15:59إلى الساعة  13:00من الساعة أيام األسبوع-الذروة 

عطلة نهاية -الذروة 

األسبوع
الجمعة والسبت15:59إلى الساعة  13:00من الساعة 

12121212

16161616

19405039

16232822

16161616

12121212
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لكلالعمانيبالريالم2023لعامبالجملةالتزويدتعرفة:2جدول•

ظفاركهرباءنظام–ساعة/ميجاواط

األياماألوقاتالفترة

أيام األسبوع -الذروة الليلية 
02:59إلى الساعة  00:00من الساعة 

23:59إلى الساعة  20:00ومن الساعة 

االحد إلى 

الخميس

عطلة نهاية -الذروة الليلية 

األسبوع  

02:59إلى الساعة  00:00من الساعة 

23:59إلى الساعة  20:00ومن الساعة 
الجمعة والسبت

كل األيام09:59إلى الساعة  3:00من الساعة دون الذروة صباحا  

15:59إلى الساعة  10:00من الساعة أيام األسبوع-الذروة
األحد إلى 

الخميس

الجمعة والسبت15:59إلى الساعة  10:00من الساعة عطلة نهاية األسبوع-الذروة

كل األيام19:59إلى الساعة  16:00من الساعة دون الذروة بعد الظهر

.
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رسوم استخدام شبكة نقل الكهرباء

ميجاواط/ع.ر 17,300(Tt)رسوم استخدام شبكة النقل 

وسطمتفيالمشتركينمساهمةعلىبناء الطلبرسومهيالكهرباءنقلشبكةاستخدامرسوم

،"(MTSD)"النقلنظامعلىاألقصىالطلبباسمأيض اوالمعروفالنقلشبكةنظامعلىالطلبذروة

مراتثثال)مستوياتهأعلىفيالنظامعلىالطلبخاللهايكونمراتثالثكمتوسطحسابهويتم

.(حدهعلىكال األقلعلىيوم ا21لـمدة

متوسط الطلب األقصى لنظام

النقل 
(3)المرة (1)المرة  (2)المرة  =

3

+ +

مدىعلىركينالمشتاستهالكمتوسطعلىالكهرباءنقلشبكةباستخدامالمتعلقةالرسومتُطبّق

.النقلشبكةعلىاألقصىالطلبلمراتساعاتثالثة

كيلو فولت33جهد 

كيلو فولت0.415جهد 

كيلو فولت11جهد 

كيلواط ساعة/ بيسة 4

كيلواط ساعة/ بيسة 5

كيلواط ساعة/ بيسة 11.5

التعرفة  مستوى الشبكة

يتم.وزيعالتبشبكةموصولمشترككلعلىتُطبقطاقةرسومهيالتوزيعشبكةاستخدامرسوم

:كاآلتيبالشبكةاالتصالمستوىعلىبناء الرسومتطبيق

رسوم استخدام شبكة التوزيع
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الخيار الثاني

:  االحمالتعرفة موسمية ثابتة وفق ا لمستوى 

سبتمبر30إلىمايو1منالفترةخاللالصيفيةالتعرفةتطبق

إبريل30إلىأكتوبر1منالفترةخاللالشتويةالتعرفةتطبق

*:  تعرفة ثابتة وفقا لمستوى االحمال

الخيار الثالث

تعرفة 
ثابتة 

الجهد العالي 

كيلو فولت 132)

كيلو فولت220و

(كيلو فولت400و

كيلواط/ بيسة 21

ساعة

كيلو 33جهد 

فولت

كيلواط/ بيسة25

ساعة

كيلو  0.415جهد 

(LT)فولت 

كيلواط/ بيسة33

ساعة

كيلو فولت11جهد 

كيلواط/ بيسة26

ساعة

تعرفة موسمية

الجهد العالي 

كيلو فولت 132)

كيلو 220و

400فولت  و

(كيلو فولت

تعرفة 

صيفية

/بيسة 29

كيلواط 

ساعة

تعرفة 

شتوية 

/بيسة 16

كيلواط 

ساعة

كيلو 33جهد 

فولت

/بيسة 32

كيلواط 

ساعة

/بيسة 19

كيلواط 

ساعة

 0.415جهد 

(LT)كيلو فولت 

/بيسة 39

كيلواط 

ساعة

/بيسة 26

كيلواط 

ساعة

كيلو 11جهد 

فولت

/بيسة 33

كيلواط 

ساعة

/بيسة 20

كيلواط 

ساعة


