اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

هيئـة تنظيـم اخلدمـات العامـة
قــرار
رقــم 2020/5
ب�إ�صدار الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
و�إلى القرار رقم  2016/ 3ب�إ�صدار الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة ،
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2016/ 3امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالــف �أحك ــام الالئحة املرفقـ ــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير من عام 2021م .
�صـدر فـي  1 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  16 :من دي�سمبــــــــــــر 2020م
حممـــــد بــن حمـــــد بــن �سيـــــف الرحمــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة
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الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة
املــادة ( ) 1
يلتزم املرخ�ص لهم بتطبيق التعرفة املنعك�سة عن التكلفة على امل�شرتكني من الفئات
احلكومية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية والزراعية والرثوة ال�سمكية الذين يزيد
ا�ستهالكهم من الكهرباء على ( )100مائة ميجاواط �ساعة فـي ال�سنة .
املــادة ( ) 2
يتم احت�ساب التعرفة املنعك�سة عن التكلفة وفقا للمعادلة الآتية :
التعرفة املنعك�سة عن التكلفة = تكلفة التزويد بالكهرباء باجلملة  +تكلفة النقل  +تكلفة
التوزيع  +تكلفة التزويد .
ويجوز لهيئة تنظيم اخلدمات العامة قبل نهاية �شهر دي�سمرب من كل عام حتديد التعرفة
املنعك�سة عن التكلفة التي �ستطبق فـي العام القادم على �شكل مبالغ حمددة لفرتات
اال�ستهالك �أو لفئات حمددة من اال�ستهالك  ،وفقا للمعادلة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
الأولى من هذه املادة .
كما يجوز لهيئة تنظيم اخلدمات العامة حتديد مبالغ ثابتة الحت�ساب �أي من التكاليف
التي تدخل �ضمن املعادلة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة .
املــادة ( ) 3
تقوم هيئة تنظيم اخلدمات العامة قبل نهاية �شهر دي�سمرب من كل عام بن�شر تفا�صيل
احت�ساب التعرفة املنعك�سة عن التكلفة للعام القادم وفقا لأحكام الرخ�ص املمنوحة
للمرخ�ص لهم من قبل الهيئة  ،ووفقا ملتطلبات احل�سابات التنظيمية لأعمال ال�شركة
العمانية ل�شراء الطاقة واملياه  ،وال�شركة العمانية لنقل الكهرباء  ،واملرخ�ص لهم بتوزيع
الكهرباء  ،واملرخ�ص لهم بالتزويد  ،من خالل �إقرار �أو حتديد قيمة كل تكلفة من تكاليف
التعرفة الواردة فـي املعادلة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )2من هذه الالئحة .
ويكون الن�شر عرب املوقع الإلكرتوين لهيئة تنظيم اخلدمات العامة � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
حتددها .
املــادة ( ) 4
تقوم هيئة تنظيم اخلدمات العامة بن�شر �أي قواعد �أو �ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة
املنعك�سة عن التكلفة � ،أو تكون مطلوبة لتو�ضيح �آلية تطبيق تلك التعرفة �أو �ضمان
تطبيقها بال�شكل ال�صحيح  ،وذلك عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
حتددها .
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قــرار
رقــم 2020/6
ب�إ�صدار الئحة التعرفة املعتمدة لتو�صيل الكهرباء والتزويد بها
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
و�إلى الئحة توزيع وتعريفة الكهرباء واملياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار رقم ، 86/7
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن التعرفة املعتمدة لتو�صيل الكهرباء والتزويد بها  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2021م .
�صـدر فـي  1 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  16 :من دي�سمبـــــــــــــر 2020م
حممـــــد بــن حمـــــد بــن �سيـــــف الرحمــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة
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الئحة التعرفة املعتمدة لتو�صيل الكهرباء والتزويد بها
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  ،مامل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
ح�ساب امل�شرتك :
ح�ساب الكهرباء امل�سجل لدى املرخ�ص لهم واملرتبط بالعقار �سواء كان الت�سجيل با�سم
املالك �أو امل�ست�أجر �أو �أي �شخ�ص �أو جهة �أخرى .
الفئة ال�سكنية :
ح�ساب امل�شرتك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغر�ض اال�ستخدام ال�سكني  ،وفق ال�ضوابط
التي تقرها الهيئة .
الفئة غري ال�سكنية :
ح�ساب امل�شرتك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغري الأغرا�ض ال�سكنية  ،وت�شمل اال�ستخدام
احلكومي والتجاري وال�صناعي وال�سياحي واال�ستخدام املتعلق بالرثوة الزراعية وال�سمكية ،
�سواء كان فـي عقار ذي ا�ستخدام �سكني �أو غري �سكني  ،وفق ال�ضوابط التي تقرها الهيئة .
ح�ساب املواطن :
ح�ساب امل�شرتك من الفئة ال�سكنية  ،ومبا ال يتجاوز ح�سابني لكل �شخ�ص  ،وفق ال�ضوابط
والقواعد التي تقرها الهيئة.
احل�ساب الإ�ضافـي :
ح�ساب امل�شرتك من الفئة ال�سكنية الذي يتجاوز احل�سابني امل�سجلني �ضمن فئة ح�ساب
املواطن � ،أو احل�ساب امل�سجل با�سم غري عماين  ،وفق ال�ضوابط والقواعد التي تقرها
الهيئة .
املرخـ�ص له :
املرخ�ص له بالتزويد بالكهرباء �أو املرخ�ص له بتوزيع الكهرباء �أو املرخ�ص له مبمار�سة
الن�شاطني معا  ،وفق �أحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ،
بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على م�شرتكي خدمة الكهرباء من الفئة ال�سكنية  ،والفئة غري
ال�سكنية الذين ال يزيد ا�ستهالكهم على ( )100مائة ميجا واط �ساعة فـي ال�سنة .
املــادة ( ) 3
يكون تق�سيم فئات م�شرتكي الكهرباء �إلى فئتني  ،الفئة ال�سكنية والفئة غري ال�سكنية ،
وتطبق تعرفة التزويد بالكهرباء لكل فئة و�أي تق�سيمات لهما  ،وفقا للملحق رقم ()1
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يتم تعديل تعرفة التزويد بالكهرباء للفئات ال�سكنية وغري ال�سكنية وفقا للآتي :
 - 1الفئة ال�سكنية :
أ�  -زيادة تدريجية فـي تعرفة ح�ساب املواطن ابتداء من عام 2021م  ،للو�صول
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزويد بالكهرباء
خالل عام 2025م .
ب  -زيادة تدريجية فـي تعرفة احل�ساب الإ�ضافـي ابتداء من عام 2021م  ،للو�صول
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزويد بالكهرباء
خالل عام 2023م .
 - 2الفئة غري ال�سكنية  :يتم رفع التعرفة ب�شكل تدريجي ابتداء من عام 2021م  ،للو�صول
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزويد بالكهرباء خالل
عام 2023م .
وتتولى الهيئة ح�ساب التغيريات فـي تعرفة التزويد بالكهرباء قبل بداية كل عام  ،ون�شرها
فـي موعد ال يتجاوز الأول من دي�سمرب من العام الذي ي�سبقه  ،وفق الإجراءات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 5
ت�ستفـيد ح�سابات املواطنني امل�ستوفـني ل�شروط و�ضوابط ا�ستحقاق دعم الكهرباء �ضمن
منظومة احلماية االجتماعية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�صة لن�سبة اخل�صم املقررة
لهم � ،أو �أي �آلية �أخرى تقرر �ضمن منظومة احلماية االجتماعية  ،وذلك لال�ستهالك
ال�شهري �إلى احلد املن�صو�ص عليه فـي ال�ضوابط والقرارات ذات ال�صلة التي ت�صدرها
اجلهات املخت�صة  ،ويتم احت�ساب اال�ستهالك ال�شهري الذي يزيد على احلد املن�صو�ص
عليه فـي تلك ال�ضوابط والقرارات وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 6
يكون التو�صيل ب�شبكة املرخ�ص له وفق التعرفة املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )2املرفق
بهذه الالئحة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على امل�شرتكني من الفئة غري ال�سكنية االلتزام بكافة املتطلبات
الفنية  ،ح�سب املوا�صفات الكهربائية العمانية وقواعد التوزيع بالقدر الذي تنطبق به
عليهم .
املــادة ( ) 7
تقوم الهيئة بن�شر �أي قواعد �أو �ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة املعتمدة � ،أو تعرفة التو�صيل
�أو لتو�ضيح �آلية تطبيق تلك التعرفة �أو �ضمان تطبيقها بال�شكل ال�صحيح من قبل املرخ�ص
لهم  ،وذلك عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى حتددها .
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امللحــق رقــم ( ) 1
التعرفة املعتمدة للتزويد بالكهرباء
�أوال  :الفئة ال�سكنية :
 - 1بالن�سبة حل�ساب املواطن  ،حتت�سب قيمة اال�ستهالك ال�شهري من الكهرباء
بتعرفة ال�شرائح الت�صاعدية  ،ابتداء من الأول من يناير لعام 2021م على
النحو الآتي :
�أ  -من (� )0صفر �إلى (� )2000ألفـي كيلو واط فـي ال�ساعة  )15( :خم�س ع�شرة
بي�سة  ,لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -من (� )2001ألفـي كيلو واط وواحد فـي ال�ساعة �إلى (� )4000أربعة �آالف
كيلو واط فـي ال�ساعة  )20( :ع�شرون بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ج � -أكرث من (� )4000أربعة �آالف كيلو واط فـي ال�ساعة  )30( :ثالثون بي�سة ،
لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
 - 2بالن�سبة للح�ساب الإ�ضافـي  :حتت�سب قيمة اال�ستهالك ال�شهري من الكهرباء ،
ابتداء من الأول من يناير لعام 2021م على النحو الآتي :
أ�  -من (� )0صفر �إلى خم�سمائة ( )500كيلو واط فـي ال�ساعة  )20( :ع�شرون
بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -مـ ــن ( )501خم�سمائ ــة كيـ ــلو واط وواحـ ــد فـي ال�ساعة �إلى (� )1500ألف
وخم�سمائة كيلو واط فـي ال�ساعة  )25( :خم�س وع�شرون بي�سة  ،لكل كيلو
واط فـي ال�ساعة .
ج � -أكرث من (� )1500ألف وخم�سمائة كيلو واط فـي ال�ساعة  )30( :ثالثون
بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ثانيا  :الفئة غري ال�سكنية :
حتدد قيمة اال�ستهالك ال�شهري من الكهرباء جلميع الفئات غري ال�سكنية بتعرفة
مو�سمية ابتداء من الأول من يناير لعام 2021م على النحو الآتي :
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أ�  -من �أول يناير �إلى �آخر �أبريل  ،و من �أول �أكتوبر �إلى �آخر دي�سمرب من كل عام
بتعرفة ثابتة � (21( :إحدى وع�شرون بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -من �أول مايو �إلى �آخر �سبتمرب من كل عام بتعرفة ثابتة  )29( :ت�سع وع�شرون
بي�سة لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
وا�ستثناء من البند (ثانيا) من الفقرة ال�سابقة  ،حتت�سب قيمة اال�ستهالك ال�شهري من
الكهرباء للأن�شطة الزراعية وال�سمكية التي يتم حتديد معايري ا�ستحقاقها من قبل
اجلهات املخت�صة بالتن�سيق مع الهيئة بتعرفة ال�شرائح الت�صاعدية  ،ابتداء من الأول من
يناير لعام 2021م على النحو الآتي :
�أ  -من (� )0صفر �إلى ( )3000ثالثة �آالف كيلو واط فـي ال�ساعة  )12( :اثنتا ع�شرة
بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -من ( )3001ثالثة �آالف كيلو واط وواحد فـي ال�ساعة �إلى (� )6000ستة �آالف
كيلو واط فـي ال�ساعة � )16( :ست ع�شرة بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ج � -أكرث من ( � )6000ستة �آالف كيلو واط فـي ال�ساعة � ) 24 ( :أربع وع�شرون بي�سة ،
لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
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امللحــق رقــم ( ) 2
التعرفة املعتمدة لتو�صيل خدمة الكهرباء
حتدد تعرفة تو�صيل خدمة الكهرباء وفقا للجدول الآتي :
نــوع العــداد

الر�سم بالريال العماين

عداد ذو وجه واحد

10

عداد ذو ثالثة �أوجه

40

عداد ذو ثالثة �أوجه مبحول تيار
وحتى �أحمال ( ) 500خم�سمائة كيلوفولت �أمبري

200

عداد ذو ثالثة �أوجه مبحول تيار �أكرث
من �أحمال (  ) 500خم�سمائة كيلوفولت �أمبري

500

 تكون ر�سوم الأحمال كما هي حمددة فـي الئحة تو�صيل اخلدمة التابعة للمرخ�ص لهموالتي تقرها الهيئة .
 ال تت�ضمن هذه الر�سوم قيمة العداد وملحقات التو�صيل وكابل اخلدمة بني م�صدرالطاقة وعقار امل�شرتك  ،وتكاليف العمالة الالزمة لذلك .
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قــرار
رقــم 2020/7
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم , 2004/78
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020 /131فـي �ش�أن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي ,
و�إلى الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار رقم , 2019 /2
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب  ,امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من الأول من يناير 2021م .
�صـدر فـي  1 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  16 :من دي�سمبـــــــــــــر 2020م
حممـــــد بــن حمـــــد بــن �سيـــــف الرحمــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة
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تعديالت على بع�ض �أحكام
الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب
املــادة ( ) 1
ت�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام ( )6 , 5 , 3 , 2من الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة
لل�شرب امل�شار �إليها  ,الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 2
ي�صنف امل�شرتك وفقا لغر�ض التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب �إلى الفئات الآتية :
 - 1الفئة غري ال�سكنية  :وت�شمل ح�سابات العقارات امل�ستخدمة لأغرا�ض غري �سكنية ,
كتلك املتعلقة بالأن�شطة احلكومية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية والزراعية
وال�سمكية �سواء كانت ال�ستخدام دائم �أو م�ؤقت � ,أو كانت تلك العقارات مقامة على
�أرا�ض ذات ا�ستخدام �سكني �أو غري �سكني .
 - 2الفئة ال�سكنية  :وت�شمل ح�سابات العقارات امل�ستخدمة لأغرا�ض �سكنية  ,وتنق�سم �إلى :
أ�  -ح�سابات املواطنني  :احل�سابات امل�سجلة با�سم م�شرتك عماين ومبا ال يتجاوز
ح�سابني  ,وعلى امل�شرتك حتديد هذين احل�سابني �إذا كان له �أكرث من ذلك ,
وفقا لل�ضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة .
ب  -احل�سابات الإ�ضافـية  :احل�سابات امل�سجلة با�سم م�شرتك عماين ويجاوز عددها
احل�سابني امل�سجلني �ضمن ح�سابات املواطنني � ,أو احل�سابات امل�سجلة با�سم
م�شرتك غري عماين  ,وذلك وفقا لل�ضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة .
املــادة ( ) 3
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب للم�شرتك من الفئة غري ال�سكنية  ,وفقا ملا ي�أتي :
-39-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

التعرفة (بي�سة للمرت املكعب)
0.990
1.100
1.210
1.320

ال�سنة
2021م
2022م
2023م
2024م

وتكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب للم�شرتك من الفئة ال�سكنية  ,وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -ح�سابات املواطنني  :حتدد التعرفة بواقع ( )0.550خم�سمائة وخم�سني بي�سة للمرت
املكعب  ,وتزيد �سنويا ب�شكل تدريجي و�صوال �إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع
التكلفة االقت�صادية للتزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب بحلول نهاية العام 2025م .
ب  -احل�سابات الإ�ضافـية  :حتدد التعرفة بواقع (� )0.660ستمائة و�ستني بي�سة للمرت
املكعب  ,وتزيد �سنويا مبقدار ( )0.110مائة وع�شر بي�سات للمرت املكعب  ,و�صوال
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزود باملياه ال�صاحلة
لل�شرب بحلول نهاية العام 2024م .
وتقوم الهيئة بح�ساب التغيريات فـي تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب قبل بداية
كل عام  ,ون�شرها فـي موعد ال يتجاوز الأول من دي�سمرب من العام الذي ي�سبقه  ,وفق
الإجراءات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 5
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب باجلملة وفقا للتكلفة الفعلية املنعك�سة عن
توفـري تلك املياه  ,وحت�سب ب�شكل �سنوي وفقا للقواعد والأ�س�س التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 6
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب لل�شبكات امل�ستثمرة وفقا للقواعد والأ�س�س
التي حتددها الهيئة  ,و�صوال �إلى تعرفة غري مدعومة  ,ومبا يتفق واملعمول به فـي
حتديد تعرفة الفئات ال�سكنية وغري ال�سكنية .
-40-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

املــادة ( ) 2
ت�ضاف �إلى الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب امل�شار �إليها  ,مادتان جديدتان
برقمي ( , )9 , 8ن�صاهما الآتي :
املــادة ( ) 8
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب للمرخ�ص لهم مبمار�سة �أن�شطة قطاع املياه
غري املرتبط  ,وفقا ل�شروط و�أحكام الرتاخي�ص ال�صادرة لهم فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 9
ت�ستفـيد ح�سابات املواطنني امل�ستوفـني �شروط و�ضوابط ا�ستحقاق دعم املياه �ضمن
منظومة احلماية االجتماعية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�صة من ن�سبة اخل�صم
املقررة لهم � ,أو �أي �آلية �أخرى تقرر �ضمن منظومة احلماية االجتماعية  ,وذلك
لال�ستهالك ال�شهري �إلى احلد املن�صو�ص عليه فـي ال�ضوابط والقرارات ذات ال�صلة التي
ت�صدرها اجلهات املخت�صة  ,ويتم احت�ساب اال�ستهالك ال�شهري الذي يزيد على احلد
املن�صو�ص عليه فـي تلك ال�ضوابط والقرارات  ,وفقا للتعرفة املحددة فـي املادة ( )3من
هذه الالئحة .
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