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اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء هذه املجموعة من
القواعد مبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم /78
( 2004قانون القطاع) وال�رشوط ال��واردة يف رخ�صة
ال�رشكة
العناية بعمالء �رشكة كهرباء املناطق الريفية
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كلمة الرئي�س التنفيذي
عمال�ؤنا الأعزاء � ..إنطالقا من النهج ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه الله -واخلطط املو�ضوعة من
احلكومة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة بال�سلطنة ،ف�إن �رشكة كهرباء
املناطق الريفية �ستقوم بدورها على �أكمل وجه لتحقيق �أهداف التنمية من
خالل توفري الطاقة للمناطق الريفية وب�أقل التكاليف املمكنة.
العناية بعمالء �رشكة كهرباء املناطق الريفية

�سن�ضع كافة الإمكانيات املتاحة واملوارد املتوفرة لدينا للقيام بدورنا على
�أكمل وجه .كما �سيتم تعزيز قنوات االت�صال معكم من خالل خدمات العمالء
بال�رشكة وذلك حر�صا منا على تقدمي خدمات متميزة لكم و�ضمان جودة قنوات
االت�صال بني العميل وال�رشكة.

م�شرتكينا الكرام � ..إن جناحنا هو ثمرة جهود م�شرتكة بيننا وبينكم  ،حيث يكون
ذلك من خالل توفري اخلدمة واال�ستغالل الأمثل للموارد وتوفري الطاقة بال�سلطنة
وب�أ�سعار خمف�ضة وهي نعمة من الله �سبحانه وتعاىل .حيث يجب منا جميعا ً
املحافظة عليها من خالل احلر�ص يف ا�ستخدامها ورعاية م�صادرها.
امل�ستقبل يحمل يف طياته اخلري والتطور ب�إذن الله  ،وبرامج التنمية امل�ستدامة
م�ستمرة يف التقدم  ،لذا ف�سنعمل معكم يدا بيد لن�ساهم يف رفعة وتقدم
ومنو هذا الوطن املعطاء.حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه الله ورعاه .
�سائلني املوىل عز وجل كل التوفيق والنجاح.
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م .حمد بن �سامل املغدري
الرئي�س التنفيذي

حتديد امل�شرتكني الذين يحتاجون امل�ساعدة

•دعنا نتعرف اذا كنت تواجه �صعوبات يف دفع فاتورتك  ,فنحن نرغب
مب�ساعدتك يف الدفع وعدم قطع الكهرباء عن عقارك  ,فبادر باالت�صال بنا
ب�أرقام التوا�صل املدرجة بنهاية هذا الكتيب ( .انظر ال�صفحة رقم )12
•موظفونا ووكال�ؤنا مدربون ويتم تدريبهم ب�شكل م�ستمر لال�ستماع اىل
م�شاكلكم وعدم جتاهلها وايجاد احللول املنا�سبة لها
•ال�رشكة على ا�ستعداد تام العطائكم فرتة زمنية مرنة لدفع مت�أخراتكم
ذلك بعد االتفاق معكم  ,ولكن يف الوقت نف�سه ف�إن عليكم الإلتزام
باال�ستمرار يف دفع امل�ستحقات ال�شهرية اجلارية
•�سنقوم ب�إر�شادكم �إىل كيفية ا�ستخدام الكهرباء بفعالية منا�سبة و�أي�ضا
�سيتم ار�شادكم �إىل فهم فواتريكم و طرق الدفع املتبعة يف هذا املجال
•توا�صلك معنا يف دفع الفواتري املرتاكمة وابالغنا مب�شكلتك وعدم اهمالها
�سي�ساعدك يف حلها ,
•يف حال عدم مقدرتك على �سداد الفواتري � ,سوف ن�سعى لإيجاد احللول
املنا�سبة ل�سدادها وفق مقدرتك.
•لن تقوم ال�رشكة بقطع التيار الكهربائي عن عقارك يف حالة كنت جادا ً
وملتزما ً بدفع املت�أخرات ومل تخل ببنود ما مت االتفاق م�سبقا ً معك �إال
ب�أ�سباب مقنعة.

حتديد امل�شاكل املتعلقة بالديون و�إيجاد احللول املنا�سبة
�أعزائي...
•موظفونا مدربون لتحديد م�شاكل دفع الفواتري من خالل �سجالت الدفع
اخلا�صة بامل�شرتكني  ,و�سيتم التوا�صل مع امل�شرتكني الذين نعتقد �أن
لديهم م�شاكل يف دفع املت�أخرات لو�ضع احللول املنا�سبة لها.
•�سيتم التعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية واجلهات املعنية لتعزيز الوعي لديهم
بالإجراءات املتعلقة بالديون والإجراءات التي و�ضعتها ال�رشكة مل�ساعدة
امل�ستهلكني لت�سهيل دفع الفواتري .
ولكن تذكر دائما ً �أنه يف حالة عدم تعاونكم معنا يف الدفع ال�شهري لفواتري
الكهرباء ومنع تراكمها  ,ف�إن لل�رشكة احلق القانوين يف قطع التيار الكهربائي .

العناية بعمالء �رشكة كهرباء املناطق الريفية
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فهم ح�ساب فواتريكم وا�ستخدام الكهرباء بفعالية وكفاءة
امل�شرتكني الكرام...
فهم فواتير الكهرباء اخلاصة بكم

•من املهم �أن تكون على دراية تامة بكيفية قراءة الفاتورة و�أن تكون
جميع املعلومات املذكورة فيها وا�ضحة لديكم.
•تقوم ال�رشكة دوريا ً مبراجعة ت�صميم الفاتورة وذلك بغر�ض جعلها �أكرث
�سهولة للفهم والقراءة وتعزيزا ً للمعلومات املقدمة �إليكم.
•�سيتم �إر�شادكم وتوجيهكم باملبالغ امل�ستحقة عليكم واملذكورة يف
الفاتورة.
•�سيتم ا�ستبدال الفاتورة يف حالة فقدانها �أو يف حالة عدم ا�ستالمكم
لها  ,ولكن يف كلتا احلالتني ف�إنكم ملزمني بدفعها.
•الفرتة املحددة بني كل قراءة للعداد هي  30يوم �أو قدر الإمكان يف حدود
الـ  30يوما ً
�سيتم توفري الفواتري و�إي�صالها مبا�رشة �إىل عقاركم � ,أو الكرتونيا ً من خالل
البوابة الإلكرتونية التابعة لل�رشكة على املوقع املو�ضح �أدناه-:
http://www.electricity.com.om

•�إذا قمتم بتزويدنا ب�أرقام االت�صال اخلا�صة بكم  ,ف�أنه ميكننا تزويدكم
بالفاتورة عن طريق �إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية �إىل هاتفكم النقال.بقيمة
الفاتورة امل�ستحقة.
•تفا�صيل �أخرى لدفع الفواتري مبينة بالق�سم التايل من الكتيب حتت عنوان
"كيفية دفع فواتريكم"
•مت اعتماد ت�صميم وحمتويات فواتري اال�ستهالك من قبل هيئة تنظيم
الكهرباء ُعمان
�إذا كانت لديكم �صعوبة يف فهم الفاتورة  ,ف�إنه ميكنكم زيارة �أي من فروع
خدمات امل�شرتكني بال�رشكة للتعرف على �رشح مف�صل لها.
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منع تراكم الديون
•�ستقوم ال�رشكة ب�إر�سال �إ�شعار تذكري بالدفع يف حالة تخلفكم عن �سداد
فاتورة اال�ستهالك وال ينبغى جتاهل هذه الإ�شعارات حيث �أنها قانونية.
•تقوم ال�رشكة مبتابعة �سداد الفواتري ب�إنتظام بغر�ض �ضمان �إلتزامك بالدفع
يف الوقت املحدد ومنع تراكم امل�ستحقات عليك.
•تقوم ال�رشكة وبالتعاون مع وكالئها على حت�سني عملية الفوترة بحيث
ميكنك ا�ستالم الفواتري يف وقت مبكر لتتمكن من مراجعتها والت�أكد من
�صحة املعلومات فيها.
كيفية استخدام الكهرباء
الفعال
•تقوم ال�رشكة ب�إ�صدار جمموعة كتيبات تتعلق بقواعد اال�ستخدام
ّ
للكهرباء وهي متو ّفرة يف مكاتبنا يف املناطق الإقليمية  ,كما تقوم ال�رشكة
وب�شكل دوري بتنظيم حمالت لرت�شيد ا�ستخدام الكهرباء.
•�سيقوم �أحد موظفي ال�رشكة بالتوا�صل معكم يف حال مواجهتكم
�صعوبة يف دفع الفواتري  ,وبناءً على رغبتكم �سيقوم �أي�ضا ب�إر�شادكم يف
فهم فواتريكم كما ميكنه تزويدكم بالن�صيحة حول كيفية ا�ستخدام
الكهرباء ب�شكل �أكرث كفاءة.

ت�سهيل عملية الدفع ور�سوم الإ�ستهالك
دفع فواتيركم

•ين�ص قانون قطاع الكهرباء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004 /78
وتعديالته على �رضورة قيامكم بالدفع عن �إ�ستهالككم من الكهرباء
و�أن يتم دفع الفواتري بتاريخ الإ�ستحقاق املبني يف الفاتورة�( .إذا �صادف يوم
اال�ستحقاق يوم اخلمي�س �أو اجلمعة �أو عطلة ر�سمية ف�إن تاريخ اال�ستحقاق
�سيكون يف يوم العمل التايل).
•يوجد لدينا عددا ً من املواقع الإلكرتونية للدفع م�صممة لتلبية احتياجاتكم.
•كما ميكننا �أي�ضا ً تقدمي ن�سخة من الفاتورة يف حالة عدم ا�ستالمكم
للفاتورة الأ�صلية( التي قمنا ب�إر�سالها لكم) �أو يف حال فقدانها.
العناية بعمالء �رشكة كهرباء املناطق الريفية
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خيارات الدفع

•تتوفر مكاتب دفع الفواتري لدينا والتي �صممت لتلبي احتياجاتكم
وتزويدكم بالن�صائح حول طرق دفع الفواتري ال�شهرية.
•طرق دفع الفواتري -:
 .1الدفع املبا�رش من خالل مكاتب وكالئنا
اجلدول التايل يو�ضح مواقع و�أرقام مكاتب الدفع يف مكاتب وكالء ال�رشكة
ا�سم املكتب
خ�صب
دبا
بخا
مدحا
ليما

املنطقة
م�سندم
م�سندم
م�سندم
م�سندم
م�سندم

رقم الهاتف
26730244
26836242
26828242
26739242
26735194

ثمريت
رخيوت
�ضلكوت
مزيونة
�شليم
حا�سك
م�صرية
حموت
هيما
ادم
عربي
ا�سود
اال�شخرة
الكحل

ظفار
ظفار
ظفار
ظفار
ظفار
ظفار
ال�رشقية
الو�سطى
الو�سطى
الداخلية
الظاهرة
الظاهرة
ال�رشقية
الو�سطى

23279322
23200029
23286602
23271387
23100235
23284912
25504354
25427268
23436261
25434259
25690203
25448110
25566295

�صاللة
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ظفار

23297754

رقم الفاك�س
26731058
26836242
26828242
26739242
26735194
23294852
23297728
23279322
23200029
23286602
23271387
23100235
23284912
25504354
25427268
23436261
25434259
25689200
25448110
25566295

 .2الدفع بواسطة أجهزة الدفع اآللي التابعة لوكالئنا.
 .3الدفع من خالل أرقام حسابات البنوك التابعة ملكاتب الوكالء.
�أرقام ح�سابات البنوك مدرجة يف فواتري اال�ستهالك.
 .4الدفع من خالل املوقع االلكتروني.

ميكنك الت�سجيل من خالل املوقع الإلكرتوين وذلك با�ستخدام رقم احل�ساب املبني
يف الفاتورة اخلا�صة بك ,كذلك تتو ّفر معلومات �أخرى ميكنك االطالع عليها من
خالل رابط ال�رشكة الإلكرتوين املبني �أدناه:
http://www.electricity.com.om
 .5الدفع املبا�رش مبكاتب ال�رشكة باملناطق االقليمية� .أرقام االت�صال بهذه
املكاتب مدرجة بنهاية هذا الكتيب.
�إذا كانت لديكم �صعوبة يف دفع فواتريكم ف�سوف ن�ساعدكم يف الدفع وفق
ا�ستطاعتكم:
•�إذا كانت لديكم �صعوبة يف دفع فواتريكم يرجى �إخطارنا بذلك حيث �أننا ال
نرغب يف قطع التزويد بالتيار الكهربائي عنكم.
•�إذا انطبق هذا الو�ضع عليكم فمن الأف�ضل االت�صال بنا مبا�رشةً عو�ضا ً
عن االت�صال بوكالئنا ,تفا�صيل االت�صال بنا مرفقة مع هذه املجموعة من
القواعد.
•�سنعمل جاهدين يف حماولة االتفاق معكم على خطة تتنا�سب مع
قدرتكم يف دفع املت�أخرات  ،وعلى الرغم من ذلك يتعني عليكم الدفع عن
ا�ستخدامكم اجلاري للتيار الكهربائي.
التواصل مع مشتركينا

•�سيتم ن�رش وتوزيع هذه املجموعة من قواعد العمل والإجراءات املرتبطة بها
يف جميع مكاتبنا وذلك �ضمانا ً منا يف اظهار الأهمية التي نوليها مل�شرتكينا
الذين يواجهون �صعوبة يف دفع فواتريهم.

العناية بعمالء �رشكة كهرباء املناطق الريفية
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•�سوف ن�ضمن توفري هذه املجموعة من قواعد العمل جلميع م�شرتكينا عند
الطلب.
•�سنعمل ب�شكل جاد على �ضمان تقدمي خدمة مميزة لكم من خالل
موظفينا باملناطق التي تغطيها ال�رشكة والذين مت تدريبهم علي �أف�ضل
م�ستوى  ،ومن واجباتهم تقدمي الدعم وامل�شورة وت�سهيل عملية التعامل
مع امل�شرتكني وتزويدهم باملعلومات املطلوبة ح�سب الأنظمة والقوانني
املتاحة واملتبعة لديهم .

�إجراءات قطع التزويد بالكهرباء
•�سنلتزم دائما ً ب�ضمان ا�ستمرارية تزويد امل�شرتكني بالكهرباء ولكن يف

الوقت نف�سه ف�أن على امل�ستهلك الإلتزام �أي�ضا بدفع فاتورة اال�ستهالك
ال�شهري .
•ل�ضمان عدم قطع التزويد بالكهرباء فقد �إتفقنا على �إجراءات للقطع مع
هيئة تنظيم الكهرباء.
•�سنعمل على �إخطاركم �إذا كانت هناك م�شكلة تتعلق بح�سابكم و�إتاحة
الفر�صة لكم للإت�صال بنا و�إخطارنا حول ما لديكم من �صعوبة يف الدفع.
•تقع على عاتقكم م�س�ؤولية الدفع عن �إ�ستهالككم من الكهرباء حتى و�إن
مل ت�ستلموا فاتورة اال�ستهالك فال يزال عليكم الدفع لنا,وبالطبع �سوف
نكون �سعداء بتزويدكم بن�سخة من الفاتورة يف حالة �إخطاركم لنا حيث
نتوقع منكم ذلك.
•�سنبلغكم بو�ضع ح�سابكم عن طريق فاتورتكم ال�شهرية ويف �إ�شعار
منف�صل ح�سبما هو مذكور يف �إجراءات قطع التزويد بالكهرباء
•�إجراءات قطع التزويد بالكهرباء ملخ�ص يف هذه املجموعة من قواعد
العمل حتت عنوان " املالذ الأخري  -متى �سنقوم بقطع التزويد بالكهرباء
عنكم"
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ما الذي يجب عليكم فعله إذا كانت لديكم مشكلة

االت�صال بنا

موظفونا مدربون ب�شكل جيد للإ�ستماع �إليكم  ,بيانات االت�صال بهم مرفقة
مع هذه املجموعة من قواعد العمل.
•�إذا كان لديكم نزاع حول فاتورتكم يجب عليكم �إخطارنا ليت�سنى لنا
امل�ساعدة يف ت�سويته� .إذا كان النزاع حول املبلغ حقيقي ف�سوف يتم خ�صمه
من املبلغ املت�أخر حلني حل النزاع.
•�إذا كان لديكم الإ�ستعداد للدفع عن �إ�ستهالككم اجلاري من الكهرباء وجزء
من مبلغ املت�أخرات ف�سوف ي�ساعدكم موظفونا يف الإتفاق على و�ضع
خطة للدفع بحيث ت�ساعد تلك اخلطة يف عدم قطع تزويد الكهرباء عنكم.
•قد يكون موظفونا على علم ببع�ض م�صادر امل�ساعدة والن�صيحة والدعم
الأخرى مثل ال�ضمان االجتماعي وامل�شورة يف كفاءة وفعالية الطاقة
وخطط الدعم و�آليات الدعم املجتمعي الأخرى.
•عزيزي امل�شرتك �إذا كنت من ذوي االحتياجات اخلا�صة فعليك زيارة مكاتبنا
وتقدمي ما يثبت ذلك حتي يتم ت�سجيل ا�سمك من �ضمن الأ�شخا�ص الذين
تنطبق عليهم ال�رشوط.
•�سوف نكون قادرين على �ضمان عدم قطع الكهرباء يف ف�صل ال�صيف �إذا
كنتم م�سجلني كم�شرتك ذو احتياجات خا�صة.
•التفا�صيل الكاملة لالت�صال وبيانات �أماكن دفع فاتورتكم مرفقة مع هذه
املجموعة من قواعد العمل.

�ضمان �أن الكهرباء لي�ست �آخر �أولوية بالن�سبة لكم
•ين�ص قانون القطاع ال�صادر مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004 /78
وتعديالته ب�أن الكهرباء عبارة عن خدمة يجب الدفع عنها بالرغم من �أن
احلكومة تقدم دعم مايل يف جزء من اال�ستهالك بغر�ض خف�ض التكاليف.
•كما ين�ص قانون القطاع ب�أنه ميكن قطع التزويد بالكهرباء عن امل�شرتكني
الذين ال يقوموا بدفع فواتريهم.
العناية بعمالء �رشكة كهرباء املناطق الريفية
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•بالن�سبة لكل امل�شرتكني ف�إن الكهرباء تعترب خدمة هامة ولها �أولوية ومن
ال�صعب احلياة بدونها خ�صو�صا ً يف فرتة ال�صيف.
•يرجى عدم معاملة تزويدكم بالكهرباء ب�أنها �آخر �إهتمامات العميل حتى
ال يتم قطع التزويد بالكهرباء يف حالة عدم دفعكم للم�ستحقات اجلارية
وجزء من امل�ستحقات املت�أخرة.
املالذ األخير – إذا توجب علينا قطع الكهرباء عنكم

نعترب قطع التيار ف�ش ً
ال
•نرغب يف اال�ستمرار يف تزويد الكهرباء لكم.
•لن نقوم بقطع التزويد بالكهرباء �إذا كان لديكم اال�ستعداد للإلتزام بخطة
الدفع املربمة معكم والتي تت�ضمن الدفع عن �إ�ستهالككم اجلاري من
الكهرباء وجزء من مبلغ املت�أخرات.
•يف حالة ف�شل جميع حماوالت االت�صال بكم لت�سوية امل�ستحقات املت�أخرة،
�أو �إذا مت العبث بالعداد �أو املعدات التي قمنا بتوفريها ف�سوف يتم قطع
التزويد بالكهرباء عنكم ح�سب ما ن�ص عليه القانون.
إجراءات القطع

•يف حالة عدم دفع فاتورتكم خالل  30يوم من تاريخ �إ�صدارها ف�سوف نقوم
ب�إدراج �إ�شعار بالتذكري يف فاتورتكم التالية وقد نر�سل �أي�ضا ً ر�سالة ن�صية
ق�صرية على رقم هاتفكم الذي قمتم بتزويدنا به.
•يف حالة عدم الدفع خالل  60يوم من تاريخ �إ�صدار الفاتورة �سرن�سل لكم
�إ�شعار �أخري �إىل العنوان الذي قمتم بتزويدنا به  ,كما �سندرج �أي�ضا ً ر�سالة
يف فاتورتكم.

•و�إذا ف�شلتم �أي�ضا يف الدفع ف�سوف تتلقون �إ�شعار نهائي بالقطع والذي
�سنحاول ت�سليمه باليد �إىل عقاركم  ,قد نقوم بذلك خالل � 10أيام من تاريخ
�إر�سال الإ�شعار الأخري �أو مع فاتورتكم التالية �أيهما �أقرب لكم.
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•قد يتم قطع التزويد بالكهرباء عنكم بدون �إ�شعار �آخر يف حالة عدم �سداد
الفاتورة فورا ً بعد ا�ستالمكم للإ�شعار النهائي بالقطع.
•�إذا مت التالعب بالعداد و�/أو �أيا ً من الأجهزة واملعدات الكهربائية املرتبطة به
ف�سوف نقوم بقطع التزويد عنكم ح�سبما ن�ص عليه قانون القطاع .كما
ين�ص قانون القطاع على فر�ض غرامة و�/أو �إيقاع عقوبة ال�سجن على الذين
يتالعبون مبعداتنا الكهربائية.
•يف حالة قطع التزويد عنكم ب�سبب عدم الدفع ف�سوف نعيد تو�صيله
فقط بعد دفع املت�أخرات بالإ�ضافة �إىل دفع ر�سوم القطع و الإعادة املو�ضحة
بالفاتورة وكذلك التعهد �إلينا باال�ستمرار يف الدفع ال�شهري .
•يف بع�ض احلاالت وعلى �سبيل املثال �إذا ف�شلتم ب�شكل متكرر يف دفع
فواتريكم يف الوقت املحدد فقد نطلب منكم دفع وديعة �ضمان مبوجب
القواعد املعتمدة من هيئة تنظيم الكهرباء عمان.

بيانات االت�صال
تذكر دائما ً �أنه يف حالة عدم تعاونكم معنا يف الدفع ال�شهري لفواتري الكهرباء
ومنع تراكمها  ,ف�إن لل�رشكة احلق القانوين يف قطع التيار الكهربائي.

�إذا كنتم غري قادرين على دفع فواتريكم �أو تعتقدون ب�أننا مل نلتزم مبا جاء يف
قواعد العمل ف�أنه ميكنكم االت�صال بنا على الأرقام التالية
�رشكة كهرباء املناطق الريفية
�ص.ب 1166 :الرمز الربيدي 133 :اخلوير
هاتف 24473200 :فاك�س24473259 :

العناية بعمالء �رشكة كهرباء املناطق الريفية
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املكتب
املكتب الرئي�سي

مكتب كهرباء حموت
مكتب كهرباء الدقم
مكتب كهرباء هيماء
مكتب كهرباء م�صرية
مكتب كهرباء اجلازر
مكتب كهرباء �آدم
مكتب كهرباء �صاللة
مكتب كهرباء �شليم
مكتب كهرباء املزيونة
مكتب كهرباء �شهب �أ�صعيب
مكتب كهرباء ثمريت
مكتب كهرباء حمراء الدروع
مكتب كهرباء خ�صب
مكتب كهرباء دبا

هيئة التنظيم

رقم الهاتف

24473200
حمافظة الو�سطى
25448318
25448373
25448339
25427210
25427112
25427159
25427129
23436335
25504256
99440164
25435115
حمافظة ظفار
23232100
23200411
23380802
23287582
23279751
25688291
حمافظة م�سندم
26731553
26836405

رقم الفاكس

24473259
25488394
25427209
23436071
25504446

25434768
23232144
23200422
23380803
23287581
25688312
26731552
26836012

�إن كنتم غري را�ضني عن ال�رشح والتو�ضيح فيمكنكم االت�صال بهيئة تنظيم
الكهرباء.
دائرة �ش�ؤون امل�شرتكني
هيئة تنظيم الكهرباء عمان
�ص.ب 954 :الرمز الربيدي133 :
اخلوير هاتف24609700 :
هيئة تنظيم الكهرباء لن تنظر يف الأمور التي مل يتم عر�ضها م�سبقا ً مع
�رشكة كهرباء املناطق الريفية.
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