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الهيئـة العامــة للكهربــاء وامليــاه

قــــرار

رقم 2014/245

باإ�صـدار معاييـر حتديـد من�صـاآت حتليـة امليـاه ذات الطبيعـة اخلا�صـة

ا�صتنــــادا اإلــــى قانـــون تنظيــم وتخ�صيـــ�ص قطـــاع الكهربـــاء وامليــاه املرتبطـــة بـــــه الـ�صـــــادر 

باملر�صـوم ال�صلطانـي رقم 2004/78 ،

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/92 باإن�صاء هيئة عامة للكهرباء واملياه وتعيني رئي�ص لها ،

واإىل نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2009/58 ، 

واإىل موافقــــة جملــــــ�ص اإدارة الهيئــــة العامــة للكهربــاء وامليــــاه فـي اجتماعــــه رقــم 2014/2 

بتاريـــــخ 2014/7/8م ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعد من من�صاآت حتلية املياه ذات الطبيعة اخلا�صة ، وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص 

قطــــاع الكهربـــاء وامليــــاه املرتبطـــة بـــه امل�صــار اإليـــه ، كــل م�صـــروع اأو من�صــاأة توافـــر فيهمــا 

اأحــد املعياريــن الآتيـــني :

اأن يوفــر امل�صروع اأو املن�صاأة �صعة اإنتاجية ل تقل عن ) 10000م3 ( ع�صـرة اآلف متـر   - 1

مكعـب/يوميـا ، وترد هـذه ال�صعـة فـي بيان ال�صعــة الذي ي�صدر �صنويــا ، وملــــدة )7( 

�صبع �صنوات عن ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه .

اأن يوفر امل�صروع اأو املن�صـاأة �صعــة اإنتاجية تـقـل عــن ) 10000م3 ( ع�صرة اآلف متـر   - 2

مكعـب/يوميــا ، �صريطة احل�صــول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهربـاء وامليــاه 

املرتبطة به .
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املــادة الثانيــــة

تقـــوم الهيئـــة العامـــة للكهربـــاء وامليــاه باإجــراء تقييـــــم البنيــــة التحتيــــة الالزمـــة للربــــط 

مع امل�صروع اأو املن�صاأة ذات الطبيعة اخلا�صة ل�صمان بدء امل�صروع اأو املن�صاأة فـي الوقت املحدد 

وحتقيـــق تاريــخ بـــدء الت�صغيــل التجـــاري ، وذلك قبــل �صــدور رخ�صــة حتليــة ذات طبيعـــة 

خا�صة ، لتاأكيد جاهزيتها لال�صتفادة من ال�صعة اجلديدة فـي الوقت املحدد .

 املــادة الثالثـــــة

للهيئــة العامــة للكهربــاء واملياه اأن تقـرر عــدم توليهــا متويــل وت�صغيـــل امل�صـــروع اأو املن�صــاأة 

وتخطر   ، للحكومة  بالكامل  �صركة مملوكة  اأي  ذلك  تتوىل  واأل   ، اخلا�صة  الطبيعة  ذات 

الهيئة ال�صركــة العمانية ل�صـراء الطاقــة واملياه عن عزمها اإنتــاج �صعات جديــدة من امليـــاه 

مــن خــالل من�صاأة حتليـة ذات طبيعـة خا�صة ، وت�صدر الهيئة اإخطارا بقرارها قبـــل طلـــب 

اأي عرو�ص تتعلق بامل�صاريع اأو املن�صاآت ذات الطبيعة اخلا�صة .

املــادة الرابعـــة

علــــى من�صـــــاآت التحليــــة وامل�صاريـــــع القائمـــة - غيــــر املرتبطــــة مبن�صــــاآت توليـــد الكهربــــاء 

اأو غري القائمة معها فـي املوقع نف�صه ، والتي يتم اإخطارها بقرار من رئي�ص الهيئة العامة 

للكهربــــــاء وامليــــاه بانطبــــاق معاييــــر حتديـــــد من�صــــاآت التحليــــة ذات الطبيعــة اخلا�صـــــة 

عليها - توفيــق اأو�صاعهـــا وفقا لأحكـــام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهربـــاء وامليــاه 

املرتبطة به امل�صار اإليه خالل �صنة واحدة من تاريخ اإخطارها بالقرار .

املــادة اخلام�صــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�صدر فـي : 15 من  �صفــــــــــــــر 1436هـ

املوافــــق :  8   من دي�صمبــــــــر 2014م

حممد بن عبداللـه بن حممد املحروقي                                                                       

رئيــــ�ص الهيئــــــة العامـــــة للكهربــــــاء وامليـــــــــــاه


