مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2009/58
ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
وعلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفى احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانى رقم ، 86/26
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقـم ، 91/116
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقــم  96/39بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة املالي ــة واعتم ــاد هيكله ــا
التنظيمى ،
وعلى القانون املاىل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 98/47
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  99/4بتحديد اخت�صا�صات وزارة االقت�صاد الوطنى واعتماد
هيكلها التنظيمى ،
وعلى قانون الرقابة املالية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2000/55
وعلى قانون منح �إمتياز مرفق كهرباء �صاللة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم، 2001/20
وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2004/77
وعلى قان ـ ــون تنظي ــم وتخ�صي ــ�ص قط ــاع الكهربـ ــاء وامليـ ــاه املرتبط ــة ب ــه ال�صــادر باملر�سوم
ال�سلطانى رقم ، 2004/78
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم، 2004/120
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وعل ـ ـ ــى املر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ـ ــى رق ـ ـ ــم  2007/92ب�إن�ش ـ ـ ــاء هيئـ ـ ــة عام ـ ـ ــة للكهرب ـ ـ ــاء واملي ـ ــاه
وتعيني رئي�س لها ،
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رق ــم ، 2008/36
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :يعمل فى �ش�أن الهيئة العامة للكهرباء واملياه بالنظام املرفق .
املــادة الثـانيـــة  :ي�صدر رئــي�س جملـ�س �إدارة الهيئــة العام ــة للكهرب ــاء واملي ــاه القــرارات
واللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكــام النظ ــام املرفــق  ،و�إل ــى �أن ت�ص ــدر تلـك
القرارات واللوائح يعمل بالقوانني والأنظمة املطبقة على وحدات
اجلهاز الإدارى للدولـ ــة فيم ــا ل ــم يـ ــرد ب�ش�أن ــه ن�ص خا�ص فى ه ــذا
النظام ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثـالثـــة  :يلغى كل ما يخالف النظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة ويعمل به من اليــوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  21 :من �شـــوال �سنة 1430هـ
املـوافـــق  11 :من �أكتوبر �سنة 2009م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه
الف�صـــل الأول
تعاريــف و�أحكـام عامــة
املـــادة (  : ) 1فى تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني
قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  :وزير االقت�صاد الوطنى .
املجــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الهيئة .
رئيــــــــــــ�س املجلـــــــــــــــــ�س  :رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
نائـــــــــــــب الرئيـــــــــــــــــ�س  :نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س  :رئيـ ــ�س الهيئ ــة ال ـ ــذى ي�صـ ـ ــدر بتعيينـ ــه
وحتديـ ـ ـ ــد خم�ص�صاتـ ـ ــه املالي ـ ــة مر�سوم
�سلطانى .
هـيئــــــــــــــــة التنظيـــــــــم  :هيئـ ـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم قط ــاع الكهرباء واملياه
املرتبطـة به .
القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  :قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به .
قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة بـه � :أن�شطة توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها
وت�صديرها وا�ستريادها  ،ومياه التحلية
املرتبطة بها �أو القائمة معها فى ذات
املوقع  ،وغريها من الأن�شطة اخلا�ضعة
لأحكام القانون .
قطـــاع امليــاه غري املرتبــط � :أن�شط ــة �إنت ــاج ونق ـ ــل وتوزي ــع وتو�صي ـ ــل
و�إمـ ــداد مي ـ ــاه ال�ش ـ ــرب وغريه ـ ـ ــا مـ ـ ــن
الأن�شطـة غي ــر املعتم ـ ــدة ف ــى وجوده ـ ــا
�أو �إدارته ـ ــا �أو �صيانته ـ ـ ــا علـ ـ ـ ــى قطـ ـ ـ ــاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به .
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املـــادة (  : ) 2تتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املاىل والإدارى وتخ�ضع
لإ�شراف الوزير  ،ويكون مقرها الرئي�سى حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء
فروع لها فى املحافظات واملناطق بقرار من رئي�س املجل�س .
الف�صل الثانى
�أهداف الهيئــــــة
املـــادة (  : ) 3تهدف الهيئة �إىل حتقيق الأغرا�ض الآتية :
 -1توفري مياه ال�شرب من خالل قطاع املياه غري املرتبط  ،وفق املوا�صفات
القيا�سية العمانية ومبا يتنا�سب والتو�سع العمرانى والنمو ال�سكانى .
 -2تفعيل �سيا�سة احلكومة ب�ش�أن ت�أمني توفري الكهرباء جلميع املواطنني
فى كافة �أنحاء ال�سلطنة فى حدود املوارد املالية املتاحة .
 -3تفعيل وتعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ش�أن تطوير قطاعى املياه غري املرتبط
والكهرباء واملياه املرتبطة به والنهو�ض بهما والإ�ستفادة من التقنيات
احلديثة فى هذين املجالني .
 -4ت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار فــى قطاع ــى امليــاه غيــر املرتبــط
والكهرباء واملياه املرتبطة به .
 -5تنمية املوارد الب�شرية بالهيئة .
الف�صل الثالث
اخت�صا�صات الهيئــة
املـــادة (  : ) 4للهيئ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــى �سبي ـ ــل حتقي ـ ــق �أهدافهـ ـ ـ ــا  ،ممار�س ـ ـ ــة كافـ ـ ـ ــة ال�صالحيـ ــات
وخا�صة الآتى :
�	-1إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات مياه ال�شرب فى قطاع املياه
غري املرتبط فى جميع �أنحاء ال�سلطنة  ،والعمل على رفع كفاءتها ،
وذلك دون الإخالل بال�ضوابط واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول
بها فى ال�سلطنة .
� -2إ�صدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط .
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 -3و�ضع �ضوابط وا�شرتاطات ومعايري ممار�سة الأن�شطة املختلفة فى
قطاع املياه غري املرتبط و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة لذلك  ،وذلك
دون الإخالل بال�ضوابط واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها
فى ال�سلطنة .
 -4اعتماد ومراقبة املوا�صفات الفنية للمواد واملعدات والأدوات امل�ستخدمة
فى قطاع املياه غري املرتبط .
 -5اعتماد املوا�صفات القيا�سية ملياه ال�شرب املنتجة من خالل قطاع املياه
غري املرتبط ومراقبة �صالحيتها .
� -6إبرام العقود الالزمة ل�شراء مياه ال�شرب و�إدارة قطاع املياه غري املرتبط .
� -7شراء مياه التحلي ــة من �شركـ ــة كهرب ــاء املناط ــق الريفي ــة وال�شركــة
العمانية ل�شراء الطاقة واملياه مقابل تعرفة التزويد باجلملة  ،وفقا
لأحكام القانون .
 -8تقدير مدى احلاجة �إىل �سعة �إنتاجية جديدة من مياه التحلية ورفع
الأمر ب�ش�أنها �إىل وزارة االقت�صاد الوطنى للموافقة .
 -9حتديد �أف�ضل الطرق للح�صول على ال�سعة االنتاجية اجلديدة من
مياه التحلية والتى متت املوافقة عليها من وزارة االقت�صاد الوطنى
وتعذر تدبريها من �شركة كهرباء املناطق الريفية  ،وذلك بعد التن�سيق
مع تلك ال�شركة .
 -10تلق ــى الإخط ــارات من املرخ ــ�ص لهم مبوجـ ــب �أحكـ ــام القانـ ــون ب�شـ ـ�أن
انقطاع ــات مياه التحلية املنتجة من من�ش�آت مو�صولة ب�شبكاتهم .
� -11إع ـ ــداد التقاريـ ــر والإح�صـ ــاءات املتعلق ــة بقطاع املياه غري املرتبط ،
و�إجراء الإح�صاءات املتعلقة بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به بعد
التن�سيق مع هيئة التنظيم .
 -12تقدير التوقع ــات امل�ستقبلي ــة ب�ش�أن الطلــب على مي ــاه التحلية خ ــالل
الآجال الق�صرية واملتو�سطة والطويلة بعد التن�سيق مع وزارة االقت�صاد
الوطنى .
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 -13تنفيذ �سيا�ســة احلكومة التــى يقرها جمل ــ�س الـ ــوزراء ب�ش�أن تخ�صي�ص
قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به بعد التن�سيق مع وزارتى املالية
واالقت�صاد الوطنى .
 -14اقرتاح �سيا�س ــة تخ�صي�ص قطاع املياه غري املرتبــط بعد التن�سيق مع
وزارتى املالية واالقت�صـ ــاد الوطنى و�إع ــداد برامج �إعادة هيكلته ورفعها
�إىل جمل�س الوزراء .
 -15مبا�شـ ــرة اخت�صا�ص ــات الأمانـ ــة الفني ــة للجن ـ ــة الوزاريـ ــة للتخ�صي ـ ــ�ص
املن�صو�ص عليها فى البنود ( �أ  ،د  ،و  ،ز  ،ح  ،ط  ،ى ) من املادة (  ) 8من
قانون التخ�صي�ص فيما يتعلق بتخ�صي�ص قطاع املياه غري املرتبط .
 -16العم ــل علـ ــى تر�شي ــد ا�سته ــالك الطاق ــة الكهربائيــة  ،وذلك من خالل
و�ضع ال�ضوابط واملعايري املنظمة لذلك بعد التن�سيق ب�ش�أنها مع هيئة
التنظيم واجلهات احلكومية املعنية .
 -17العمل على مراجعة �سوق الكهرباء للتعرف على مدى ا�ستعداده ملزيد
من التحرر  ،وذلك بالتن�سيق مع هيئة التنظيم ووفقا للإجراءات
املن�صو�ص عليها فى القانون .
 -18اقرتاح احلد الأق�صى لن�سبة م�ساهمة امل�ؤ�س�سني فى ر�أ�سمال ال�شركات
املرخ�ص لها بالعمل فى قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ورفعها �إىل
جمل�س الوزراء .
 -19رفع ن�سخ بالعدد الكافى من برنامج الأعمال امل�ستقبلية لهيئة التنظيم
ومرفقاته �إىل الوزير متهيدا لعر�ضه على جمل�س الوزراء على النحو
املن�صو�ص عليه فى املادة ( )34من القانون .
� -20إجراء الرت�شيحات اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التنظيم بالتن�سيق مع وزارة
االقت�صاد الوطنى  ،ورفعها �إىل جمل�س الوزراء .
 -21تعديل ال�شكل القانونى لأية �شركة من ال�شركات املن�صو�ص عليها فى
املادة ( )66من القانون بعد موافقة وزارة املالية .
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 -22تخ�صيـ�ص ال�شركات اجلديدة التى يتم ت�أ�سي�سها وفقا لأحكام املادة ( ) 81
من القانون بعد التن�سيق مع وزارتـى املالية واالقت�صاد الوطنى .
 -23املوافقة على موازنة تو�سعات �شبكة �شركة كهرباء املناطق الريفيـة بعد
التن�سيق مع وزارة االقت�صاد الوطنى وذلك وفقا للإجــراءات املن�صو�ص
عليهـا فى املادة (  ) 87من القانون .
 -24تقييـ ـ ــم الفوائ ــد وامل�ضــار التــى �ســوف تلحــق بامل�صلح ــة العام ــة ب�سبـب
حتويل �أى جزء من �أ�صول �أو �أعمال التوزيع �أو التزويد اخلا�صة ب�شركة
كهرباء املناطق الريفية  ،وذلك من خالل هيئة التنظيم والتى يتعني
عليها موافاة الهيئة مبعايري التقييم .
 -25الإ�شراف على عمليــة املناف�س ــة بني املرخ ــ�ص لهــم بالتوزي ــع والتزويـ ــد
وفقا للقانون  ،وذلك فى احلالة التى تقرر فيها هيئة التنظيم القيام
بالتو�صيل �أو التحويل مع �إجراء مناف�سة وفقا للقواعد والإجراءات
املن�صو�ص عليها فى املادة (  ) 88من القانون .
 -26رف ـ ــع تو�صيـ ــات �إل ــى جملـ ــ�س الـ ــوزراء بال�ش ــروط الت ــى تـ ــرى الهيئـ ـ ــة
ت�ضمينهـ ــا رخ�ص ــة �إ�ستيـ ــراد �أو ت�صدي ــر الكهربـ ــاء � ،أو بتلك التى ترى
ت�ضمينها رخ�صة تطوير الربط الدوىل �أو ت�شغيله بعد الت�شاور مع
هيئة التنظيم و�شركة الكهرباء القاب�ضة .
 -27االن�ضمام �إىل قواعد ال�شبكة الرئي�سية والبقاء طرفا فيها عل ــى النح ــو
املبني فى القانون .
 -28موافاة املرخ�ص له بت�شغيل �شبكة نقل وفقا لأحكام القانون باملعلومات
الكافية لتمكينه من ت�شغيل �شبكته والوفاء بواجباته املن�صو�ص عليها
فى املادة ( )82منه بالإ�ضافة �إىل املعلومات الكافية عن مدى حاجة
الهيئة ملياه التحلية املنتجة من من�ش�آت مربوطة ب�شبكته وتكون حمال
لعقد مربم مع ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه .
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� -29إ�صــدار قرارات اال�ستثمـ ــار اال�سرتاتيجـ ــى تنفي ــذا لل�سيا�س ـ ــة العامـ ـ ــة
للدولة  ،على النحو املبني فى القانون  ،وذلك دون الإخالل بال�ضوابط
واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها فى ال�سلطنة .
 -30حتديد طريقة الت�صرف فى �أ�سهم الدولة فى �شركة الكهرباء القاب�ضة
والكيانات التابعة لها وال�شركات العاملة فى قطاع املياه غري املرتبط
بعد موافقة وزارة املالية .
� -31إجراء البح ــوث والتطوير فى قطاعـ ــى املياه غري املرتبط والكهرباء
واملياه املرتبطة به .
 -32اعتماد ون�شر املعايري التى على �أ�سا�سها يتم ت�صنيف م�شروع ا�ستثمار
فى قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به كم�شروع بحث وتطوير .
 -33ت�أ�سي�س �أو توجيه �شركة الكهرباء القاب�ضــة لت�أ�سي�س �شركـ ــات جدي ــدة
لغر�ض �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه و�إعداد منهاج
التحويل الالزم لذلك فى �إطار ال�سيا�سة املعتمدة من جمل�س الوزراء .
 -34اقتــراح م�شروعـات القوانيـن واملرا�سيـم اخلا�صـة بتنظيم وتخ�صي�ص
قطاع املياه غري املرتبط .
� -35إب ــداء ال ــر�أى فــى كافـ ــة املو�ضوعـ ــات ذات ال�صل ــة بقطاعـ ــى املي ــاه غيـ ــر
املرتبط والكهرباء واملياه املرتبطة به قبل البت فيها دون الإخالل
باخت�صا�صات هيئة التنظيم .
 -36تنفيذ وتفعيل �سيا�سة احلكومة ب�ش�أن تنويع م�صادر الطاقة الكهربائية .
 -37اقرتاح ال�سيا�سة اخلا�صة مب�ستقبل مرفق كهرباء �صاللة ورفعها �إىل
الوزير للعر�ض على جمل�س الوزراء العتمادها  ،وتوىل تنفيذها بعد
االعتماد .
 -38احل�صول على القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية من م�صادر وطنية
و�أجنبية وفقا للقواعد والأنظمة املطبقة فى ال�سلطنة .
� -39إعداد وتنفيذ برامج تدريب وت�أهيل ورفع كفاءة العاملني بالهيئة .
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 -40اال�ستعانة مبن ترى احلاجة �إىل خرباته من اال�ست�شاريني واخلرباء
والفنيني واملتخ�ص�صني فى جماالت عملها .
 -41متثيل ال�سلطنة فى جميع امل�ؤمترات واالجتماعات الإقليمية والدولية
ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة .
 -42البت بقرار �إدارى نهائى فى �شكاوى املنتفعني من خدمات قطاع املياه
غري املرتبط .
 -43كافـ ـ ـ ــة االخت�صا�صـ ــات امل�سن ـ ــدة للهيئ ــة مبوج ــب القوانيـ ــن واملرا�سيـ ــم
الأخرى .
الف�صل الرابع
�إدارة الهيئـة
�أوال  :جمل�س االدارة
املـــادة (  : ) 5يتوىل �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها وت�صريف �أمورها جمل�س �إدارة تكون
له كافة ال�صالحيات و�إ�صدار القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة ملمار�سة
الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها املن�صو�ص عليها فى هذا النظام
وب�صفة خا�صة ما ي�أتى :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة التى ت�سري عليها الهيئة فى ممار�سة اخت�صا�صاتها .
 - 2اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة والتق�سيمــات الإداري ــة الفرعيـ ــة بها
وحتديد اخت�صا�صاتها .
 - 3اعتماد اللوائح املالية والإدارية والئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة دون
التقيد بالقوانني والأنظمة احلكومية .
 - 4حتديد الر�سوم واملبالغ التى تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التى
تقدمها للغري بعد موافقة وزارة املالية .
 - 5االقرتا�ض وحتديد حجمه و�شروطه بعد موافقة وزارة املالية .
 - 6اعتماد م�شروع امليزانيــة ال�سنويـ ــة للهيئ ــة قب ــل بدايـ ــة ال�سن ــة املالي ــة
ورفعها �إىل وزارة املالية مرفقا بها ميزانيات �شركة الكهرباء القاب�ضة
اجلريدة الر�سمية العدد ()897

-9-

والكيانات التابعة لها  ،وال�شركات العاملة فى قطاع املياه غري املرتبط
والتى يكون ر�أ�سمالها بالكامل مملوكا للدولة .
 - 7تعيني مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة
وحتديد �أتعابه للقيام بتدقيق ح�سابات الهيئة .
 - 8اعتماد احل�ساب اخلتامى املدقق للهيئة بعد انتهاء ال�سنة املالية ورفعه
�إىل وزارة املالية .
�	- 9إ�صدار لوائح التعرفة املعتمـدة ( تعرفة اال�شرتاك للتــزود بالكهرب ــاء
�أو التو�صيل ب�إحدى �شبكات التوزيع �أو النقل وفقا لأحكام القانون ) .
 -10اقرتاح لوائح تعرفة التزود باملياه املنتجة من خالل قطاعى املياه
املرتبط وغري املرتبط ورفعها �إىل الوزير للعر�ض على جمل�س الوزراء
لالعتماد .
 -11اقرتاح م�شروعات اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام قانون منح
امتياز مرفق كهرباء �صاللة بعد التن�سيق ب�ش�أنها مع الوزارة املعنية
ورفعها �إىل وزارة االقت�صاد الوطنى .
 -12متابعة تنفيذ �سيا�سة الهيئة والقرارات ال�صادرة عن املجل�س .
 -13كافة ال�صالحيـ ــات الأخرى املعهـ ــود به ــا للهيئ ــة مبوج ــب القواني ــن
واملرا�سيم الأخرى .
وللمجل�س �أن يفو�ض الرئي�س فى ممار�سة بع�ض اخت�صا�صاته التنفيذية
املن�صو�ص عليها فى هذه املادة .
املـــادة (  : ) 6يكون ت�شكيل املجل�س على النحو التاىل :
رئـيــ�سـ ـ ـ ـ ــا للمجل ـ ـ ــ�س
�	- 1أمني عام وزارة االقت�صاد الوطنى .
نائبا لرئي�س املجل�س
 - 2رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الهي ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
ثالثة �أع�ض ــاء غيــر متفرغي ــن ي�صـ ـ ــدر بتعيينهــم وحتدي ـ ــد مكاف�آته ــم
قرار من جمل�س الوزراء وتكون مدة ع�ضويتهــم ث ــالث �سنــوات قابل ــة
للتجديد  ،ويجوز ملجل�س الوزراء تفوي�ض الوزير فى ذلك .
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املـــادة (  : ) 7يجتمـع املجل�س بدع ــوة من رئي�سـ ــه �أربع م ــرات على الأقـ ــل �سنوي ــا ويت ـ ــم
الإبالغ باالجتماع مبوجب دعوة خطية مرفقا بها جدول الأعمال وذلك
قبل �أ�سبوعني على الأقل من موعد عقد االجتماع .
ويجوز لرئي�س املجل�س دعوة املجل�س لالجتماع فى �أى وقت بناء على طلب
ثالثة من �أع�ضائه على الأقل  ،كما يجوز له توجيه الدعوة لعقد اجتماع
طارئ للمجل�س ويكتفى فى الدعوة �أن تكون عن طريق الهاتف فى تلك
احلالة .
املـــادة (  : ) 8ال يكــون انعقـاد املجل ــ�س �صحيحـ ــا �إال بح�ضـ ــور ثالثـ ــة �أع�ضاء على الأقل
من بينهم رئي�س املجل�س �أو نائبه  ،وتكون مداوالت املجل�س �سرية وت�صدر
قرارات ـ ــه بالأغلبي ــة املطلق ــة لع ــدد �أ�ص ــوات الأع�ض ــاء احلا�ضري ـ ــن وعن ــد
الت�ساوى يرجـ ــح اجلانــب الذى منـه رئي ـ ــ�س اجلل�س ـ ــة  ،ويجـوز للمجـل�س
�إتخاذ قراراته بطريقـ ــة التمريـ ــر متــى دعـ ــت احلاجـ ــة �إىل ذلك  ،وتدون
�أعمال املجل�س فى حما�ضر مكتوبة بوا�سطة �أمني �سر ي�صدر بتعيينه قرار
من الرئي�س .
املـــادة (  : ) 9يحل نائب الرئي�س حمل رئي�س املجل�س فى جميع �إخت�صا�صاته عند غيابه
لل�سفر خارج ال�سلطنة �أو ل�سبب يحول دون قيامه مبمار�سة اخت�صا�صاته
�أو بع�ضها .
ثانيا  :الرئي�س
املـــادة ( : )10ميثل الرئي�س الهيئة �أمام الق�ضاء و فى �صالتها بالغري .
املـــادة ( : )11تكون للرئي�س كافة ال�صالحيات الالزمة لتنفيذ �سيا�سة الهيئة وقرارات
املجل�س وب�صفة خا�صة ما ي�أتى :
�	- 1إدارة الهيئة واال�شراف على موظفيها .
� - 2إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة وعر�ضها على املجل�س لالعتماد .
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 - 3اخت�صا�صات رئي�س الوحدة املن�صو�ص عليها فى القوانني واللوائح
املطبقة على وحدات اجلهاز الإدارى للدولة .
 - 4التوقيع عن الهيئة لت�صريف �ش�ؤونها املالية والإدارية .
 - 5يكون مفو�ضا بال�صرف وفقا للنظام املاىل املعمول به فى الهيئة .
�	- 6إعـداد م�شروعــات القوانيــن وكافــة اللوائــح املن�صــو�ص عليهــا فــى هــذا
النظام وغريها من اللوائح ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة وعر�ضها
على املجل�س التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها .
�	- 7إبرام كافة العقود الالزمة لت�سيري �ش�ؤون الهيئة وت�صريف �أمورها .
املـــادة ( : )12يكون الرئي ــ�س م�سـ ـ�ؤوال �أمام املجلــ�س عن �سري العمل بالهيئة وعن تنفيذ
ال�سيا�سة املعتمدة وقرارات املجل�س ذات ال�صلة .
ويجب على الرئي�س �إعداد تقارير دورية عن ن�شاط الهيئة و�سري العمل
بها وعر�ضها على املجل�س  ،و�إعداد تقرير �سنوى فى هذا ال�ش�أن يرفع �إىل
الوزير للعر�ض على جمل�س الوزراء  ،وموافاة وزارة االقت�صاد الوطنى
و�أجهزة الدولة املختلفة مبا تطلبه من بيانات وتقارير عن �أن�شطة الهيئة
وفقا للقوانني املعمول بها .
الف�صل اخلام�س
ماليـــــة الهيئـــــــة
املـــادة ( : )13يك ــون للهيئ ــة ميزانيـ ــة م�ستقل ـ ــة تلتـ ــزم برفعهــا �إلــى وزارة املاليـ ــة مرفقا
بها ميزانيات �شركة الكهرباء القاب�ضة والكيانات التابعة لها وال�شركات
العاملة فى قطاع املياه غري املرتبط اململوك ر�أ�سمالها بالكامل للدولة
�أو ت�ساهم فيه  ،وتبد�أ ال�سنة املالية للهيئة فى اليوم الأول من �شهر يناير
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وتنتهى فى احلادى والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام على �أن تبد�أ
ال�سنــة املال ـيـة الأوىل فى التـا�س ــع مــن �شهــر �سبتمرب 2007م وتنتهى فى
احلادى والثالثني من �شهر دي�سمرب 2008م .
ويكون للهيئة ح�ساب م�صرفى �أو �أكرث فى �أى من البنوك العاملة فى
ال�سلطنة وي�صدر بفتحها قرار من الرئي�س  ،وحتدد الالئحة املالية للهيئة
قواعد الإيداع فيها وال�صرف منها .
املـــادة ( : )14تتكون موارد الهيئة من الآتى :
�	- 1إيرادات قطاع املياه غري املرتبط .
 - 2مقابل اخلدمات التى تقدمها الهيئة للغري .
 - 3القرو�ض التى حت�صل عليها الهيئة بعد موافقة وزارة املالية .
 - 4عوائد �أموال الهيئة .
 - 5الدعـم املال ـ ــى الــذى تخ�ص�صــه الدول ــة لتغطيـ ــة العج ــز فى املوازن ـ ـ ــة
ال�سنوية للهيئة .
� - 6أية �إيرادات �أخرى توافق عليها وزارة املالية .
املـــادة ( : )15تعترب �أموال الهيئــة �أمواال عام ــة  ،وتتمتــع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة
وامتيازاتها على �أموال املدينني  ،وللهيئة حماية هذه الأموال وحت�صـ ــيلها
بالطرق ووفقا للإجراءات التى حت�صل بها �أموال احلكومة .
املـــادة ( : )16تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم .
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