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)  س. و. ك/ تعريفة اإلستهالك ( هللة:أوال
ً
First: Consumption Tariff (HH/kWh)
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.( تعريفة فئة الزراعي تشمل القطاع الزراعي والمؤسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذلك1)

(1)

Agricultural category tariff includes agriculture, charities and cooperative societies.

 تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة: ًثانيا
Second: Meter Reading, Maintenance and Billing Charge
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 مقابل إيصال الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع: ًثالثا
Third: Service Connection Charges on Distribution Voltage
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 مقابل إيصال الخدمة الكهربائية على جهد النقل: ًرابعا
Fourth: Service Connection Charges on Transmission Voltage
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 تعريفة معامل القدرة: ًخامسا
Fifth: Power Factor Tariff
) (2)س إضافي.فار. ك/التعريفة (هللة
Tariff (HH/Extra kVArh (4) )

معامل القدرة
Power Factor

)1(

None

 أو أعلى0.90 or above

5

Less than 0.90 أقل من

.)أ.ف. م1(  الصناعي) الذي تزيد أحمالهم التعاقدية عن، التجاري،( تطبق على المستهلكين ( الحكومي1)

) من استهالك الطاقة الفاعلة%48( س) مقدار.فار.(عندما يتجاوز إستهالك الطاقة غير الفاعلة ( ك2)
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(1)

(2)

Applicable for Government, Commercial and Industrial consumers with
contracted load of more than 1 MVA.
When reactive energy consumption (kVArh) exceeds 48% of active energy
consumption (kWh) - equivalent to Power Factor of 0.90.

: للحصول على معلومات أكثر ُيرجى اإلتصال بـ
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