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و�إلى موافقة �أع�ضاء الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن رعاية م�صالح م�شرتكي خدمة التزويد بالكهرباء  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
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عائ�شة بنت زاهر بن نا�صر املعولية
رئي�سـ ـ ــة هيئ ـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم
قط ـ ــاع الكهرب ـ ــاء واملي ـ ــاه املرتبطـ ــة بــه
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الئحة رعاية م�صالح م�شرتكي خدمة التزويد بالكهرباء
الف�صـــل الأول
التعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات  ،والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه  ،كما يكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1امل�شتــرك :
�شخ�ص يتم تزويده بالكهرباء فـي عقار بغر�ض اال�ستهالك فـي ذلك العقار .
 - 2املرخ�ص له :
�شخ�ص معنوي حا�صل على رخ�صة توزيع والتزويد بالكهرباء � ،أو رخ�صة التزويد بها .
 - 3اخلدمــة :
خدمة التزويد بالكهرباء .
 - 4اتفاقية اخلدمة :
عقد التزويد بالكهرباء الذي يتم �إبرامه بني املرخ�ص له  ،وامل�شرتك .
الف�صــل الثانــي
التزامــات املرخــ�ص له
املــادة ( ) 2
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 - 1عر�ض اتفاقية اخلدمة بطريقة متكن امل�شرتكني من معرفة كافة حقوقهم ،
والتزاماتهم  ،واحل�صول على موافقتهم عليها قبل تزويدهم باخلدمة .
� - 2إخطار امل�شرتكني ب�أي تعديل جوهري يطر�أ على اتفاقية اخلدمة قبل العمل بها ،
وذلك وفقا ل�شروط الرخ�صة املمنوحة من قبل الهيئة .
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 - 3عدم التمييز فـي املعاملة بني امل�شرتكني بدون مربر قانوين  ،ويجب �أن يكون
تعامله فـي احلاالت املت�شابهة متماثال .
 - 4احلفاظ على �سرية معلومات  ،وبيانات امل�شرتكني .
 - 5تنفـيذ القرارات  ،والتوجيهات التي ت�صدرها الهيئة ب�ش�أن رعاية م�صالح امل�شرتكني .
الف�صــل الثالــث
�إجــراءات �شكـــاوى امل�شرتكـــني
املــادة ( ) 3
تعتمد الهيئة �إجراءات النظر فـي �شكاوى امل�شرتكني ال�صادرة عن املرخ�ص له  ،ويلتزم
املرخ�ص له ب�إتاحتها للم�شرتكني .
املــادة ( ) 4
يجـ ــوز للم�شرتكني تقدمي �شكوى �ضد املرخ�ص له فـي حالة وجود نزاع �أو عطل �أو �ضرر
�أو فـي حالة عدم ر�ضاهم عن اخلدمة  ،وذلك وفقا لإجراءات النظر فـي �شكاوى امل�شرتكني
لدى املرخ�ص له  ،واملعتمدة من قبل الهيئة  ،ويجوز للهيئة �إلزام املرخ�ص له بتعديل تلك
الإجراءات ب�شكل ي�ضمن حماية م�صالح امل�شرتكني .
املــادة ( ) 5
يجب على املرخ�ص له �إعداد مناذج خم�ص�صة لكل نوع من ال�شكاوى ال�شائعة  ،و�إتاحتها
للم�شرتكني � ،سواء فـي مكاتب خدمات امل�شرتكني التابعة للمرخ�ص له � ،أو فـي املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص به � ،أو فـي مكاتب التح�صيل التابعة للمرخ�ص له � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى .
املــادة ( ) 6
يجب على املرخ�ص له ت�سجيل �أي �شكوى يقدمها امل�شرتكني وفقا للإجراءات املعتمدة
لنظر �شكاوى امل�شرتكني  ،مبا فـي ذلك ال�شكاوى املقدمة هاتفـيا من خالل االت�صال
بالأرقام التي يحددها املرخ�ص له � ،أو تلك املقدمة �إلكرتونيا  ،على �أن يتم تزويد امل�شتكي
برقم ال�شكوى .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز للمرخ�ص له االمتناع عن ت�سجيل �شكاوى امل�شرتكني .
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املــادة ( ) 7
يجب على املرخ�ص له بذل العناية الالزمة عند النظر فـي �شكاوى امل�شرتكني  ،و�ضمان
التعامل معها بال�شكل املنا�سب  ،وخالل املدة املحددة  ،وفقا للإجراءات املعتمدة لنظر
�شكاوى امل�شرتكني .
وال يجوز للمرخ�ص له �إنهاء � ،أو غلق مو�ضوع ال�شكوى �إال بعد تقدمي رد كتابي للم�شتكي ،
عل ــى �أن يت�ضم ــن ال ــرد تفا�صيل ال�شكوى  ،والإجراءات التي اتخذها املرخ�ص له ب�ش�أنها ،
والنتيجة التي تو�صل �إليها .
املــادة ( ) 8
ال يجوز للمرخ�ص له �إهمال �شكاوى امل�شرتكني � ،أو عدم بذل العناية الالزمة للنظر فـيها ،
�أو الف�صل فـي ال�شكوى ب�شكل ي�ضر مب�صاحلهم � ،أو عدم ت�صحيح اخلط�أ � ،أو الإهمال الواقع
من قبله  ،ب�شكل يدفع فـيه امل�شرتكني �إلى اتخاذ �إجراءات �أخرى ملعاجلتها  ،وحتميلهم
تكاليف �إ�ضافـية غري مربرة .
ويلتزم املرخ�ص له بدفع التكاليف الإ�ضافـية التي حتملها امل�شرتكني فـي حال حتقق �أي
من احلاالت الواردة فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 9
يلتزم املرخ�ص له بفح�ص ال�شكاوى املتعلقة ب�صحة الفواتري ب�شكل دقيق  ،وعند وجود خط�أ
فـي قراءة العداد � ،أو فـي احت�ساب الفواتري  ،يلتزم املرخ�ص له بت�صحيح اخلط�أ  ،و�إعادة
احت�ساب الفواتري ب�شكل �صحيح  ،والرد على امل�شرتكني بذلك وفقا للإجراءات املعتمدة
للنظر فـي �شكاوى امل�شرتكني .
املــادة ( ) 10
�إذا مل يقم املرخ�ص ل ــه بقراءة الع ــداد � ،أو �إ�صدار الفواتري � ،أو كان ـ ــت قراءة العـ ــداد �أو
الفواتري ال�صادرة غري �صحيحة � ،أو قام بتقدمي �أي مطالبة مالية �أخرى غري �صحيحة
ملدة تتجاوز ( )12اثني ع�شر �شهرا  ،فال يجوز له مطالبة امل�شرتك �إال باملبالغ امل�ستحقة عن
�آخر ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ تقدمي املطالبة ال�صحيحة للم�شرتك .
وفـي جميع الأحوال يتحمل املرخ�ص له اخل�سائر املرتتبة عن ذلك  ،وال يتم تعوي�ضه عنها
�ضمن ح�سابات الدعم � ،أو �آلية التحكم فـي الأ�سعار املطبقة وفقا للرخ�صة .
وعلى املرخ�ص له عند تلقي �شكوى من م�شرتك فـي �ش�أن تلك احلاالت � ،أن يعيد احت�ساب
املبالغ امل�ستحقة وفقا لأحكام هذه املادة  ،وتقدمي تفا�صيل �إعادة االحت�ساب للم�شرتك .
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املــادة ( ) 11
يجب على املرخ�ص له االحتفاظ ب�سجالت تت�ضمن جميع �شكاوى امل�شرتكني ملدة ()5
خم�س �سنوات على الأقل  ،مبا فـي ذلك امل�ستندات املتعلقة بال�شكاوى  ،والإجراءات املتخذة
ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 12
يجب على امل�شرتك فـي حال وجود �شكوى � ،أو نزاع بينه  ،وبني املرخ�ص له �أن يلتزم ب�سداد
�أي مبالغ م�ستحقة للمرخ�ص له  -فـيما عدا املبالغ مو�ضوع ال�شكوى �أو النزاع  ، -و�سداد
الفواتري ال�شهرية غري املتنازع عليها التي ت�صدر فـي �أثناء فرتة نظر ال�شكوى .
الف�صـــل الرابـــع
�إجــراءات قطــع اخلدمــة
املــادة ( ) 13
يلتزم امل�شرتك ب�سداد التعرفة املعتمدة � ،أو التعرفة املنعك�سة عن التكلفة ح�سب الأحوال ،
وللمرخ�ص له احلق فـي قطع اخلدمة عن امل�شرتك وفقا للإجراءات املعتمدة من قبل
الهيئة  ،و�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 14
يجب على املرخ�ص له �إ�شعار امل�شرتك بقطع اخلدمة  -نتيجة عدم �سداد امل�ستحقات املالية -
قب ــل ( )10ع�ش ــرة �أيــام عل ــى الأقــل مــن تاريــخ القطع عرب و�سائل التوا�صل املتفق عليها
بني املرخ ــ�ص له  ،وامل�شت ــرك فـي اتفاقية اخلدمة (الربيد الإلكرتون ــي � ،أو الر�سائ ــل
الن�صية � ،أو بتو�صيله يدويا �إلى عقار امل�شرتك)  ،على �أن يكون الإ�شعار باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية  ،و�أن يت�ضمن الآتي :
 - 1بيانات ح�ساب امل�شرتك .
 - 2تفا�صيل املبالغ املت�أخرة  ،وامل�ستحقة .
 - 3التاريخ املحدد للقطع .
 - 4الإجراءات التي يجب على امل�شرتك اتباعها لتجنب قطع اخلدمة � ،أو �إعادة تو�صيل
اخلدمة .
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املــادة ( ) 15
يجوز للمرخ�ص له قطع اخلدمة عن امل�شرتك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إخفاق امل�شرتك فـي �سداد امل�ستحقات املالية املرتتبة عليه وفق �إجراءات قطع
اخلدمة املعتمدة من قبل الهيئة .
� - 2إخفاق امل�شرتك فـي االلتزام ب�سداد امل�ستحقات املالية ح�سب الطريقة املتفق عليها
بينه  ،وبني املرخ�ص له فـي اتفاقية �سداد املت�أخرات .
� - 3إ�ساءة ا�ستخدام اخلدمة بطريقة من �ش�أنها �أن ت�ضر با�ستمرارية ح�صول امل�شرتكني
الآخرين عليها � ،أو ب�شكل خمالف التفاقية اخلدمة � ،أو �أن تكون تو�صيالت
امل�شرتك خمالفة للموا�صفات الكهربائية .
 - 4ا�ستخدام اخلدمة لغر�ض غري املبني فـي طلب التو�صيل � ،أو لن�شاط �آخر غري
الن�شاط امل�ص ــرح ب ــه فـي العق ــار � ،أو لتزوي ــد ن�ش ــاط يخ�ض ــع لفئــة �أخرى من فئات
التعرفة � ،أو لتزويد عقارات �أخرى  ،وذلك دون اتباع الإجراءات الالزمة .
 - 5ال�صيانة وفق الإجراءات  ،واملعايري الفنية اخلا�صة ب�أعمال ال�صيانة .
املــادة ( ) 16
يجب على املرخ�ص له قبل قطع اخلدمة عن امل�شرتك فـي حاالت عدم ال�سداد املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة مراعاة الآتي :
 - 1عدم قطع اخلدمة فـي �آخر يوم عمل قبل عطلة نهاية الأ�سبوع  ،والعطالت الر�سمية .
� - 2أن يتم قطع اخلدمة فـي الفرتة ما بني ال�ساعة ال�سابعة �صباحا  ،وال�ساعة اخلام�سة م�ساء .
وفـي جميع االحوال  ،ال يجوز قطع اخلدمة عن امل�شرتك خالل فرتة امتحانات دبلوم
التعليم العام وفقا للجداول املعتمدة لذلك من قبل وزارة الرتبية والتعليم .
املــادة ( ) 17
يجب على املرخ�ص له اتخاذ الإجراءات الالزمة لتجنب قطع اخلدمة عن امل�شرتك من
فئة املر�ضى الذين يعتمدون على �أجهزة امل�ساعدة الطبية امل�سجلني لديه  ،وت�أجيل قطع
اخلدمة عن امل�شرتك من فئة كبار ال�سن  ،وذوي االحتياجات اخلا�صة  ،وذوي الدخل
املحدود وفق الإجراءات  ،وال�ضوابط املعتمدة من قبل الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 18
يجوز للمرخ�ص له قطع اخلدمة عن امل�شرتك  -دون �إ�شعار م�سبق  -فـي احلاالت الآتية :
 - 1قي ــام امل�شت ــرك بعم ــل تو�صيــالت كهربائية غري مطابقة للموا�صفات القيا�سية
الكهربائية � ،أو خمالفة للنظم والإجراءات املتعلقة بالتو�صيالت الكهربائية
بطريقة ت�شكل خطرا على ال�سالمة العامة � ،أو على �أمن ال�شبكات .
 - 2ا�ستخدام امل�شرتك لو�سائل غري م�شروعة � ،أو عدم اتباعه للإجراءات ال�صحيحة
للح�صول على اخلدمة .
 - 3العب ــث فـي املن�شـ ـ�آت والأجه ــزة الكهربائيــة مبا فـيها العدادات � ،أو غريها من
التو�صيالت  ،وال�شبكات الكهربائية .
 - 4وجود خطر يهدد الأمن وال�سالمة العامة .
 - 5فـي �أثناء القوة القاهرة � ،أو الظروف اال�ستثنائية .
املــادة ( ) 19
يجب على املرخ�ص له و�ضع اخلطط  ،واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتجنب االنقطاعات
فـي ال�شبكة لأ�سباب فنية � ،أو عند الظروف اال�ستثنائية  ،والعمل على �إعادة التيار ب�أ�سرع
وقت ممكن .
املــادة ( ) 20
يجوز للمرخ�ص له  -تفاديا لقطع اخلدم ــة  -االتف ــاق مــع امل�شرتك على تق�سيط املبالغ
امل�ستحقة �إلى �أق�ساط �شهرية  ،مع مراعاة حالة امل�شرتك  ،ومقدرته على ال�سداد .
املــادة ( ) 21
يلتزم املرخ�ص له ب�إعادة اخلدمة �إلى امل�شرتك من الفئة ال�سكنيةخالل مدة �أق�صاها ()24
�أربع وع�شرون �ساعة فـي احلاالت الآتية :
� - 1س ــداد امل�شتـ ــرك ن�صــف املبالغ امل�ستحقة  ،وتق�سيط الباقي على فرتة ( )3ثالثة
�أ�شهر  ،ب�شرط �أن تكون املبالغ امل�ستحقة نتيجة تراكمها ملدة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر .
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� - 2سداد امل�شرتك ربع املبالغ امل�ستحقة  ،وتق�سيط الباقي على فرتة يتم االتفاق
عليها بني امل�شرتك واملرخ�ص له �أخذا فـي االعتبار �أال تقل عن فرتة تراكم تلك
امل�ستحقات املالية  ،فـي حالة جتاوز املبالغ امل�ستحقة مدة (� )6ستة �أ�شهر .
وفـي جميع الأحوال يتم �إعداد اتفاقية �سداد يوقع عليها امل�شرتك  ،ويح�صل على ن�سخة
منها  ،ويلتزم امل�شرتك ب�سداد املبالغ املتفق عليها فـي اتفاقية ال�سداد  ،بالإ�ضافة �إلى
الفواتري ال�شهرية .
املــادة ( ) 22
ال يجوز للمرخ�ص له  -فـي حالة وجود �أكرث من ح�ساب م�سجل با�سم امل�شرتك  -قطع
اخلدمة �إال عن احل�ساب امل�ستوفـي لأ�سباب قطع اخلدمة ب�شكل م�ستقل .
الف�صـــل اخلامـــ�س
الفواتيـــر والعــــدادات
املــادة ( ) 23
يجب �أن تت�ضمن فاتورة الكهرباء البيانات الآتية :
 - 1رقم ح�ساب امل�شرتك  ،وا�سمه  ،وعنوان العقار .
 - 2رقم العداد .
 - 3فئة التعرفة للم�شرتك .
 - 4الوحدات امل�ستهلكة .
 - 5عدد �أيام اال�ستهالك ( .الفرتة بني القراءة احلالية  ،والقراءة ال�سابقة) .
 - 6الفرتة املتعلقة باال�ستهالك .
 - 7نوع التعرفة .
 - 8امل�ستحقات ال�شهرية .
 - 9تاريخ �إ�صدار الفاتورة .
 - 10نوعية قراءة عداد الكهرباء فـيما �إذا كانت القراءة فعلية � ،أو تقديرية .
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 - 11تاريخ قراءة العداد  ،وفـي حاالت القراءة التقديرية يجب الن�ص على تاريخ �آخر
قراءة فعلية للعداد .
� - 12أي مبالغ م�ستحقة �سابقة .
� - 13أي �إخطارات � ،أو �إنذارات ب�ش�أن وجود م�ستحقات �سابقة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن تكون الفاتورة وا�ضحة  ،و�سهلة الفهم على امل�شرتك  ،ومكتوبة
باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية  ،و�أن يتم تقدميها �إليه ب�شكل �شهري بالطريقة املتفق
عليها فـي اتفاقية اخلدمة �سواء كانت  :فاتورة ورقية � ،أو �إلكرتونية .
املــادة ( ) 24
يجب على املرخ�ص له قراءة عدادات امل�شرتكني قراءة فعلية مرة واحدة على الأقل كل ()3
ثالثة �أ�شهر  ،و�إ�صدار فواتري ا�ستهالك الكهرباء وفق التعرفة املحددة  ،واتخاذ �إجراءات
�ضمان حت�صيل املبالغ امل�ستحقة له .
املــادة ( ) 25
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )24من هذه الالئحة  ،يجوز للمرخ�ص له �إ�صدار فواتري
تقديرية فـي حالة وجود مانع يحول دون قدرته على �أخذ القراءة الفعلية كوجود �أ�سباب
خارجة عن �إرادته � ،أو ناجتة عن عطل العداد � ،أو غلق العقار � ،أو فـي حالة وجود اتفاق
م�سبق بني الطرفـني � ،أو فـي الأحوال التي تقرها الهيئة  ،وللم�شرتك املطالبة بفواتري
فعلية �إذا �أثبت �أن الو�صول �إلى العداد متاح وب�شكل ميكن معه للمرخ�ص له �أخذ القراءة
فـي �أي وقت دون مانع .
ويجوز للمرخ�ص له القيام باتخاذ �إجراءات قطع اخلدمة املعتمدة من قبل الهيئة �إذا ثبت
�أن عدم �إمكانية قراءة العداد كانت لأ�سباب تعود �إلى امل�شرتك .
املــادة ( ) 26
يجوز للم�شرتك  -بعد �إيداع ر�سم فح�ص العداد املعتمد من قبل الهيئة  -طلب فح�ص
العداد �إذا تقدم ب�شكوى على دقة قراءة العداد  ،ويلتزم املرخ�ص له ب�إرجاع الر�سم الذي مت
�إيداعه فـي حال ثبت �أن العداد به عطل �أدى �إلى الت�أثري على الفوترة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

املــادة ( ) 27
يلتزم مالك العقار �أو امل�ؤجر ب�إ�شعار املرخ�ص له كتابة لت�سجيل فاتورة الكهرباء با�سم
امل�ست�أجر بعد تقدمي عقد الإيجار املعتمد من اجلهة املخت�صة  ،ومبوجبه يلتزم امل�ست�أجر
ب�سداد التعرفــة املعتمــدة � ،أو التعرفــة املنعك�ســة عن التكلــفة  -ح�سـب الأحـوال  ، -ويلتــزم
املرخ�ص له بعدم مطالبة املالك �أو امل�ؤجر � ،أو �أي م�ست�أجر الحق للعقار ذاته باملبالغ
امل�ستحقة نظري ا�ستهالك الكهرباء خالل فرتة العقد املذكور .
وفـي حالة عدم تقدمي امل�ؤجر � ،أو مالك العقار لعقد �إيجار معتمد من اجلهة املخت�صة �إلى
املرخ�ص له  ،ف�إنه يكون م�س�ؤوال �أمام املرخ�ص له عن �سداد املبالغ امل�ستحقة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 28
يفر�ض على املرخ�ص له عند خمالفة �أحكام املواد (� )6أو(� )7أو(� )8أو( )9من هذه الالئحة
غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )150مائة وخم�سون رياال عمانيا لكل �شكوى  ،وت�ضاعف الغرامة
فـي حالة تكرار املخالفة خالل (� )2سنتني .
املــادة ( ) 29
يفر�ض على املرخ�ص له عند خمالفة �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية ال تقل عن ()١٠٠٠
�ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )٢٠٠٠٠ع�شرين �ألف ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي
حالة تكرار املخالفة خالل (� )2سنتني  ،وفـي حالة املخالفة امل�ستمرة تفر�ض الهيئة غرامة
�إدارية ال تزيد على ( )١٠٠مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،وبحد �أق�صى
( )٢٠٠٠٠ع�شرون �ألف ريال عماين .

