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اجلريدة الر�سمية العدد )897(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/59    

بتعديل بع�ص �أحكام قانون تنظيم وتخ�سي�ص 

قطاع �لكهرباء و�ملـياه �ملرتبطـة به 

�سلطان عمان . نحن قابو�ص بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانـــون تنظيــــم وتخ�سيــ�ص قطـــاع الكهربـــاء وامليـــاه املرتبطــــة بـــه ال�ســادر باملر�ســـوم 

ال�سلطانى رقم  2004/78 ، 

باإن�ســـاء هيئـــة عامـــة للكهربـــاء وامليــاه وتعيني   2007/92 ال�سلطانى رقــــم  املر�ســـــوم  وعلى 

رئي�ص لها ، 

وعلى املر�ســـوم ال�سلطانـــــى رقـــــم 2008/3 بتحديـــــد اخت�سا�ســـــات وزارة الإ�سكــــان واعتماد 

هيكلها التنظيمى ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملــادة �لأولــــــى :  جترى التعديالت املرفقة على قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء 

واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه  . 

�ملــادة �لثـانيـــة :  يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة اأو يتعار�ص مع اأحكامها . 

�ملــادة �لثـالثـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة ويعمل به من اليــوم التاىل 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 21 من �ســـو�ل  �سنة 1430هـ

�ملـو�فـــق : 11 من �أكتوبر  �سنة 2009م

 قابو�ص بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت بع�ص �أحكام قانون تنظيم وتخ�سي�ص 

قطاع �لكهـرباء و�ملياه �ملرتبطة بــه 

�أول : اأ - ي�ستبدل بن�سو�ص املـــواد ) 13 ، 25 بند )10( ، 32 ، 36 ، 38 ، 52 ، 65 ، 66 ، 67 ، 

68 ، 73 ، 78 ، 81 ) فقرة ثانية ( ، 87 ،93 ( من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع 

الكهرباء واملياه املرتبطة به الن�سو�ص الآتية :

احلكومة  �سيا�سة  بتنفيذ  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  : تخت�ص   )13( املادة 

ب�ساأن تخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به بعد التن�سيق 

مع وزارتى املالية والقت�ساد الوطنى ولها فى �سبيل ذلك ما يلى :

اأ - توجيه �سركة الكهرباء القاب�سة لبيع اأ�سهمها فى كل اأو بع�ص 

ال�سركـــــات املن�ســــو�ص عليهــــا فى املــادة )66( من هذا القانون 

اأو فى �سركات اأخرى اأو اإلزام تلك ال�سركات بالت�سـرف فى كل 

اأو بع�ص اأ�سولها اأو حقوقها اأو التزاماتها . 

ب - القيــام بكل ما ت�ستلزمــــه عمليـــــة تخ�سي�ص ال�سركـــــات العاملة 

 ، ت�ساهم فيه  اأو  راأ�سمالها  الدولة كل  القطاع والتى متلك  فى 

القطاع  فى  لال�ستثمار  اخلا�ص  القطاع  اأمام  املجال  واإتاحة 

الأن�سطة  ومتويل  وتطوير  و�سيانة  وت�سغيل  ومتلك  بت�سييد 

باأية طريقة  اأو  القانون  للتنظيم وفقا لأحكام هذا  اخلا�سعة 

اأخرى . 

ج - حتديد ن�سبـــة الأ�سهـــم فــــى راأ�سمـــــال ال�سركـــات املرخـــ�ص لهـــا 

ال�سركات   تلك  على  يجب  والتى  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب 

طرحهــا لالكتتـــــاب العــــام واملـــدة التى يجــــب خاللهــــا القيــــام 

بذلك ، وكذلك اأي�سـا بالن�سبـــة لل�سركــــات اململـــوك راأ�سمالهــــا 

بالكامل للدولة عند اتخاذ اإجراءات تخ�سي�سها . 
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والهيئة  املعنية  احلكومية  والوحدات  الوزارات  مع  التن�سيق   -10  :  )25( املادة 

 ، القطاع  يلزم لتطوير  ب�ساأن كل ما  واملياه  للكهرباء  العامة 

على  بناء  واملياه  للكهرباء  العامة  للهيئة  امل�سورة  وتقدمي 

طلبها ب�ساأن ما يدخل فى اخت�سا�سها من الأمور ذات ال�سلة 

بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به .

 املادة )32( : اإذا قدرت الهيئة بعد التن�سيق مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه 

اإ�ستعداد ال�سوق ملزيد من التحرير تعني عليها ت�سمني تقريرها 

ال�سنوى ما يلى : 

اأ - طبيعـــة التحريــر املقرتح ومـداه وتوقيته وما ي�ستلزمه اإجراء 

هذا التحرير من تعديالت على هذا القانون وعلى الرخ�ص 

ال�سادرة وفقا لأحكامه ، وعلى قواعد ال�سبكة الرئي�سة وقواعد 

التوزيع وغريها من القواعد واللوائح ذات ال�سلة . 

 ب - نتيجــــــة مــا قامـــت بـــه الهيئـــة مــن تن�سيـــق مع امل�ساركيـــن فــــى 

اخلا�سة  مقرتحاتها  حول  ال�ساأن  ذوى  من  وغريهم  القطاع 

بتحرير ال�سوق . 

       ويجب على وزير القت�ساد الوطنى بعد ا�ست�سارة الهيئة العامة 

للكهرباء واملياه عر�ص مقرتحات الهيئة بتحرير ال�سوق على 

يجب  عليها  املوافقة  حالة  وفى   ، فيها  للبت  الوزراء  جمل�ص 

اإ�سدار القرارات الالزمة  على الهيئة العامة للكهرباء واملياه 

لو�سعها مو�سع التنفيذ .

 املادة )36( :  تلتزم الهيئة مبوافاة كل من وزارتـــى املاليـــة والقت�ساد الوطنى 

والهيئة العامة للكهرباء واملياه بن�سخة من الربنامج املن�سو�ص 

مـــن  القانــون مرفقـــا بها ن�سخـــة  املـــادة )34( من هــذا  عليه فى 

اعرتا�سات ذوى ال�ساأن عليه ورد الهيئة على تلك العرتا�سات ، 

ويتعني على الهيئـــة العامـــة للكهربـــــاء واملياه رفع ن�ســخ من كل 

لعر�سها  الوطنى  القت�ساد  وزير  اإىل  الكافى  وبالعدد  تقدم  ما 

على جمل�ص الوزراء .  
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 املادة )38( : للهيئة بعد التن�سيق مع الهيئة العامـــة للكهربـــاء واملياه اإ�ســــدار 

لوائح لتحقيق الأغرا�ص الآتية :

اأ - �سمان توفري اإمدادات منتظمـة من الكهربـــاء وميــاه التحلية 

املنتجة من خالل قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به . 

    ب - وقايـــة اجلمهــور من خماطــــر الإ�سابـــة التـــى قـــد تنتـــج عـــن 

الأعمـــال والرتكيبــــات ذات ال�سلــــة بقطــــاع الكهربــــاء وامليــــاه 

املرتبطة به . 

ج - ت�سجيــــــع ال�ستخــــــدام الأمثــــــــل للطاقـــــة الكهربائيـــة مبراعــــاة 

ال�سوابط واملعايري ذات ال�سلة املعتمدة من قبل الهيئة العامة 

للكهرباء واملياه . 

الوطنى  والقت�ساد  املالية  وزارتى  من  كل  مبوافاة  الهيئة  تلتزم   :  )52( املادة 

ال�سنوية  ميزانيتها  من  بن�سخة  واملياه  للكهرباء  العامة  والهيئة 

فى ذات يوم ن�سر ملخ�سها ، ويتعني على الهيئة العامة للكهرباء 

واملياه رفع ن�سخ منها بالعدد الكافى اإىل وزير القت�ساد الوطنى 

لعر�سها على جمل�ص الوزراء .

القانون تخت�ص  املادة )13( من هذا  باأحكــام  الإخــــالل  عــدم  : مع  املادة )65( 

يقرها  التى  احلكومة  �سيا�سة  بتنفيذ  القاب�سة  الكهرباء  �سركة 

جملــ�ص الــوزراء ب�ساأن تخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 

العامـــة  الهيئـــة  التى حتددهـــا  بالطريقـــة  وتلتـــزم فى ذلك   ، به 

للكهرباء واملياه .

هذا  اأحكام  مبوجب  لها  املعقودة  الخت�سا�سات  اإىل  وبالإ�سافة 

القانون تخت�ص ال�سركة بالآتى :

اأ - ت�سجيــــع م�سروعـــات الكهربـــاء وم�سروعــــــات الكهربـــاء وامليـــاه 

املرتبطة بها املمولة من القطاع اخلا�ص .
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ب - متويل ال�سركات العاملة فى قطاع الكهربـــاء وامليـــاه املرتبطـــة 

اإطـــار  فـــى  وذلك   ، للدولـــة  بالكامـــل  راأ�سمالهــا  واململوك  به 

الدولة فى  ، وتتوىل رعاية م�سالح  للدولة  العامـة  ال�ســيا�سة 

تلك ال�سركات  . 

ج - اإجـــراء كافــــة الت�سرفــــات القانونيـة على اأ�سهــــم الدولــــة فى 

القانون  هذا  من   )66( املادة  فى  عليها  املن�سو�ص  ال�سركات 

وال�سركات املن�سو�ص عليها فى البندين )هـ ، ح ( من هذه املادة 

النحو  على  لذلك  الالزمة  العقود  واإبرام  الإجراءات  واتخاذ 

الذى حتدده الهيئة العامة للكهرباء واملياه . 

د - اإتخـــاذ الإجـــراءات التــى تراهـــا لزمة لتحقيـــق اأغرا�سهــا على 

النحو الذى حتدده الهيئة العامة للكهرباء واملياه . 

هـ - تاأ�سي�ص �سركــات جديــدة اأو توجيـــه اأيـــة �سركــــة مـــن ال�سركات 

التابعة لها وذلك لغر�ص اأو نحو توفري �سعة اإنتاجية جديدة ، 

اإليها  اأو ما يوؤول  اأ�سولها  اأو �سيانة بع�ص  اأو ت�سغيل  اإدارة  اأو 

من  يكون  ما  اأو  �سبكات  اأو  اإنتاجية  اأو  كهربائية  من�ساآت  من 

بحكم  عمال  رخ�سته  األغيت  له  ملرخ�ص  مملوكا  املن�ساآت  تلك 

املادة )121( من هذا القانون ، وكل ما تقدم على النحو الذى 

حتدده الهيئة العامة للكهرباء واملياه . 

و - تقدمي خدمات حما�سبية مركزية لل�سركات العاملة فى قطاع 

الكهرباء واملياه املرتبطة به  واململوك راأ�سمالها بالكامل للدولة 

وغريها من الراغبني فى تلقى تلك اخلدمات مبقابل . 

ز - تقدمي امل�سورة للهيئة العامة للكهرباء واملياه بناء على طلبها 

ب�ساأن م�ستقبل اإعادة هيكلة وتنظيم قطاع املياه غري املرتبط . 

 ح - تاأ�سيـــ�ص �سركـــات جديـــدة بتوجيـــه من الهيئة العامة للكهرباء 

واملياه لغر�ص اإعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�سي�سه . 

      ويحظر على �سركة الكهرباء القاب�سة ممار�سة اأى من الأن�سطة 

اخلا�سعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون .
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ال�سركات الآتية من خالل  فــــى  املادة )66( : تكـــون ملكيــة الدولــــة لالأ�سهـــم   

ملكيتها لأ�سهم �سركة الكهرباء القاب�سة :

اأ - ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه ) �ص . م . ع . م ( . 

ب - ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء ) �ص . م . ع . م ( .

ج - �سركة وادى اجلزى للطاقة  ) �ص . م . ع . م ( .

د - �سركة الغربة للطاقة والتحلية ) �ص . م . ع . م ( .

هـ- �سركة كهرباء مزون ) �ص . م . ع . م ( .

و -  �سركة كهرباء جمان ) �ص . م .ع . م ( .

ز - �سركة م�سقط لتوزيع الكهرباء ) �ص . م . ع . م ( .

ح - �سركة كهرباء املناطق الريفية ) �ص . م . ع . م ( .

ط - ال�سركــــات التى يتم تاأ�سي�سهـــا وفقا حلكــم البنديـن )هـ ، ح ( 

من املادة ال�سابقة . 

�سركة  �سكل  ال�سابقة  املادة  فى  عليها  املن�سو�ص  ال�سركات  تاأخذ   :  )67( املادة 

م�ساهمة عمانية مقفلة ، ويجوز للهيئة العامة للكهربـاء وامليــــاه 

تلك  لأى من  القانونى  ال�سكل  تعديل  املاليـة  وزارة  موافقة  بعد 

ال�سركات مبراعاة اأحكام قانون ال�سركات التجارية ، وتلتزم وزارة 

املذكورة  ال�سركات  لقيام  الالزم  التمويل  توفري  ب�سمان  املالية 

التى  املدة  طوال  وذلك   ، اأغرا�سها  وحتقيق   ، اأن�سطتها  مبزاولة 

يكون  فيها راأ�سمالها مملوكا بالكامل للدولة �سواء اأكان ذلك من 

وزارة املالية اأم من م�سدر اآخر .

 )66( املادة  فى  عليها  املن�سو�ص  ال�سركات  من  �سركة  لكل  يكــون   :  )68( املادة 

من هذا القانون واململوك راأ�سمالها بالكامل للدولة جمل�ص اإدارة 

ي�سدر بت�سكيله قرار من �سركة الكهرباء القاب�سة بعد التن�سيق 

مع وزارة املالية .
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ال�سنويــــة  موازنتهــــا  برفــــع  القاب�ســـة  الكهربــــاء  �سركــــة  تلتــــزم   :  )73( املادة 

وموازنــــات ال�سركـــــات املن�ســـو�ص عليها فـــى املــــادة )66( من هــــذا 

، ويتعني  ملراجعتها  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  اإىل  القانون  

اإىل  املذكورة  املوازنات  املراجعة رفع  اإجراء  الهيئة بعد  على تلك 

وزارة املالية لالعتماد ، وذلك طوال املدة التى يكون فيها راأ�سمال 

تلك ال�سركات مملوكا بالكامل للدولة .

 املادة )78( : يجب على ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه بعد اإخطارها 

من قبل الهيئة العامة للكهرباء واملياه بال�سعة الإنتاجية اجلديدة 

من مياه التحلية التى قدرت تلك الهيئة احلاجة اإليها ووافقت 

عليها وزارة القت�ساد الوطنى اإجراء مناف�سة لتدبري تلك ال�سعة 

، وذلك فى احلالت  القانون  ب�ساأنها وفقا لأحكام هذا  والتعاقد 

التى تقرر فيها الهيئة املذكورة اإخطارها بذلك . 

ناجتها  اإىل  اأو  الكهرباء  �سعة جديدة من  اإىل  واإذا دعت احلاجة 

اأو اإىل كليهما وكانت مرتبطة مبياه التحلية تعني على ال�سركة 

العمانيــة ل�سراء الطاقة واملياه تدبريها وفقا لأحكام هذا القانون ، 

الالزمة  املناف�سة  اإجراء  التقاع�ص عن  اأو  لها المتناع  ول يجوز 

للكهرباء  العامة  الهيئة  قبل  من  اإخطارها  عدم  بحجة  لذلك 

واملياه وفقا حلكم الفقرة ال�سابقة . 

املادة )81( فقرة ثانية : " ويكون للهيئة العامة للكهرباء واملياه بعد التن�سيق مع 

تقرر تخ�سي�ص  اأن  الوطنى  والقت�ساد  املالية  وزارتى 

اأية �سركـــة جديــــدة يتم تاأ�سي�سهـــا وفقـــــا ملا تقـــــدم ،  اإذا 

اقت�ست امل�سلحة القت�سادية ذلك " . 

كهرباء  �سركة  �سبكة  لتو�سعات  الالزم  التمويــــل  توفيــــر  )87( : يكــــون  املادة 

املناطق الريفية وفقا لالإجراءات الآتية :
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 اأ - تقدم �سركة كهرباء املناطق الريفية املوازنة املقرتحة للتمويل 

وعن  الأوقات  فى  وذلك  الهيئة  قبل  من  عليها  املوافقة  بعد 

املدد املحددة فى رخ�ستها  اإىل �سركة الكهرباء القاب�سة والتى 

للكهرباء  العامة  الهيئة  اإىل  املوازنة  تلك  رفع  عليها  يتعني 

القت�ساد  وزارة  مع  ب�ساأنها  التن�سيق  بعد  فيها  للبت  واملياه 

الوطنى . 

ب - تلتــزم �سركــــــــة الكهربــــاء القاب�ســـة بتوفري التمويـــل الـــالزم 

لتو�سعات �سبكة �سركة كهرباء املناطق الريفية ووفقا للطريقة 

التى حتددها ال�سركة الأخرية ، وذلك فى حالة موافقة الهيئة 

العامة للكهرباء واملياه على موازنة التمويل وفقا للبند ) اأ ( 

من هذه املادة .

الإنتفــــاع  تنظيـــم  قانـــون  لأحكــــام  وفقــــا  الإ�سكــــان  لـــوزارة  )93( : يجوز  املادة 

باأرا�سى ال�سلطنة منح ال�سركات املن�سو�ص عليها فى املادة ) 66 ( 

من هذا القانون اأو املرخ�ص لهم وفقا لأحكامه بناء على طلب اأى 

منهم حق اإنتفاع على ما يحتاج اإليه من اأرا�سى الدولة م�ستقبال 

لإقامة م�سروعات تخ�سع للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون .

  ب -  ي�ستبـــدل بعبارتـــــى " وزارة الإ�سكــــان والكهرباء واملياه ، وزير الإ�سكان والكهرباء 

واملـــيــاه " اأينمــــا وردتــا فى قانـون تنظيـــم وتخ�سيـــ�ص قطـــاع الكهربــاء وامليــاه 

املرتبطــــة بــــه عبارة " الهيئة العامـــة للكهرباء واملياه " عـدا ما ورد منهمــــــا فـــى 

املـــواد ]) 1 ( با�ستثنـــاء عبـــارة وزارة الإ�سكان والكهرباء وامليــاه الواردة بهـــا فى 

تــــعــريــــف قـــ�ســــم املـــيـــــاه  ، 96 ، 97 ، 98 ، 134 ، 142   حيـــث ي�ستــبـــدل بــهــمــــا 

عبـــارة " وزارة الإ�سكان " .

   ج - ي�ستبـدل بالكلمات والعبارات املبينة فيما بعد الواردة فى املواد ) 22 ، 29 ، 30 ، 

31 ، 71 ، 88 ، 122 ، 135 ( من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه 

املرتبطة به الكلمات والعبارات الواردة قرين كل منها على النحو الآتى :

[
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 ) 22 21 ( من املادة )  الــــواردة فـــى البنـد )   " " للــــوزارات  - ي�ســتبدل بكلمــــة 

عبارة " للوزارات والهيئة العامة للكهرباء واملياه " .

التقرير  " وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه بن�سخة من هذا  - ي�ستبدل بعبارة 

اإىل  برفعها  لتقوم  الن�سخ  من  كاف  بعدد  الوطنى  القت�ساد  وزارة  وموافاة 

جمل�ص الوزراء " الـــواردة فى عجز نـــــــ�ص املادة ) 29 ( عبارة " وزارة القت�ساد 

الوطنى والهيئة العامة للكهرباء واملياه ، وعلى الهيئة العامة للكهرباء واملياه 

رفع ن�سخ بالعدد الكافى من هذا التقرير اإىل وزير القت�ساد الوطنى لعر�سها 

على جمل�ص الوزراء " .

- ي�ستبدل بعبارة " وزارة القت�ساد الوطنى " الواردة فى املادتـــني )30 ، 31 ( 

عبارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه .

- ي�ستبدل بعبارة " القانون املاىل وقانون الرقابة املالية امل�سار اإليهما " الواردة 

فى املادة ) 71 ( عبارة " قانون الرقابة املالية للدولة " . 

- ي�ستبــدل بعبارة " وزارة القت�ســاد الوطنــى " الـــواردة فى البنــــود ) 1/ ب/

رابعا ، 2 / ج ، 3 / ج / ثانيا ، 3/ و ( من املادة ) 88 ( عبارة " الهيئة العامة 

للكهربــاء وامليـاه " ، كما ي�ستبـدل بـعـبــارة " هــذه الـــوزارة " الواردة فى البـنــد 

) 3/ج/ثانيا ( امل�سار اإليه عبارة " الهيئة العامة للكهرباء واملياه " .

الهيئة   " ( عبارة   122  ( املادة  اأينما وردت فى   " " احلكومة  بكلمة  ي�ستبدل   -

العامة للكهرباء واملياه " .

- ي�ستبدل بعبارة " هذه الوزارة " الواردة فى البند ) ز/2 ( من املادة ) 135 ( 

عبارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه " .

ثانيا : اأ - ي�ســـاف اإىل عجـز ن�ص املادة )1( من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء 

واملياه املرتبطة به فقرتان جديدتان ن�سهما الآتى :

قر�ر �ل�ستثمار �ل�سرت�تيجى : القرار الذى ت�سدره الهيئة العامة للكهرباء 

واملياه تنفيذا لل�سيا�سة العامة للدولة بوجوب 

ال�ستثمــــار فـــى الأن�سطـــة اخلا�سعــــة للتنظيم 
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مبوجب اأحكام هذا القانون فى الأحوال التى 

ل يتوافر فيها طلب معقول على خدمات تلك 

الأن�سطة ، وذلك حتقيقا لل�سالح العام . 

الأن�سطة  جمال  فى  جتريبى  بحثى  م�سروع   : وتطويــر  بحـــث  م�ســروع 

اخلا�سعة للتنظيم وفقـــــــا لأحكام هذا القانون 

واملياه  الكهرباء  بقطاع  النهو�ص  اإىل  يهدف 

نتائج  من  يحققه  ما  خالل  من  به  املرتبطة 

م�ستقبال  ميكن  تقنيات  اأو  طرق  كا�ستحداث 

التو�ســــع فـــــى ا�ستخدامهــــا فــــى جمـــــال تلــــك 

الأن�سطة .

تنظيم  قانون  من   )17( املادة  من  البند)ب(  ن�ص  اإىل  جديدة  عبارة  ت�ساف   - ب   

جمل�ص  يحددها   " عبارة  بعد  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�سي�ص 

الوزراء من وقت لآخر " ن�سها الآتى :

           " بناء على اقرتاح الهيئة العامة للكهرباء واملياه " . 

     ج - ت�ساف مادتان جديدتان برقمى )22 مكررا ( ، )25 مكررا ( ، وبند جديد لكل 

من املــــــــادة )54( ، واملـــــادة )74( ، ومـــــــواد جديــــــــدة باأرقــــــــام )122 مكــــــــــررا ، 

122 مكررا )1( ، 122 مكررا )2( ( اإىل قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء 

واملياه املرتبطة به على النحو الآتى : 

املادة ) 22 مكررا ( : بالإ�سافة اإىل الواجبات املن�سو�ص عليها فى املادة ال�سابقة 

قرار  لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  الهيئة  تلتزم 

ال�ستثمار ال�سرتاتيجى ، وذلك باإلزام مرخ�ص له بالنقل 

اأو التوزيع وفقا لأحكام هذا القانون للقيام بال�ستثمار فى 

الن�ساط حمل هذا القرار .
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املادة ) 25 مكررا ( : بالإ�سافة اإىل الخت�سا�ســــات املعقـــودة لها مبوجب اأحكام 

هذا القانون تخت�ص الهيئة بتقدمي امل�سورة للهيئة العامة 

للكهرباء واملياه بناء على طلبها فيما يتعلق باإعادة هيكلـــة 

التعاقد  �سبيل ذلك  ، ولها فى  املرتبط  املياه غري  قطـــــاع 

فى  واملتخ�س�سني  والفنيني  واخلرباء  ال�ست�ساريني  مع 

هذا املجال على اأن تتحمل الهيئة العامة للكهرباء واملياه 

التكاليف املالية املرتتبة عـــلى ذلك .

املــــــــــــــــــــــــــــــادة )54( : ج - مقابـــــل اخلدمـــــــات التى توؤديهـــــا اإلـــى الهيئــــة العامـة 

للكهرباء واملياه وفقا لأحكام هذا القانون .

املــــــــــــــــــــــــــــــــادة )74( : ل - تقدمي امل�سورة والدعم الفنى للهيئة العامة للكهرباء 

وامليــــــــاه بنــــاء علــى طلبهـــا فيمـــا يتعلــــق بالتوقعـــــات 

امل�ستقبلية ب�ساأن الطلب على مياه ال�سرب .

املادة ) 122 مكررا  ( : ي�ســـــــــدر باعتمـــــــــاد ون�ســـــــر معاييــــر ت�سنيــف امل�سروعــــــــات 

كم�سروعات بحث وتطوير قرار من الهيئة العامة للكهرباء 

واملياه بعــد التن�سيـــق مــع الهيئـــة ويجـــب اأن يت�سمـــن هذا 

القرار حتديد طريقة الن�سر .

املادة ) 122 مكررا 1( : يقــــــدم طلــــب ال�ستثمــــار فى م�سروع بحث وتطوير من 

التى  والإجراءات  للقواعد  وفقا  الهيئة  اإىل  ال�ساأن  ذوى 

على  ويجب   ، اخل�سو�ص  هذا  فى  منها  قرار  بها  ي�سدر 

الهيئة بحث الطلب بالتن�سيق مع الهيئة العامة للكهرباء 

وامليـــاه للتحقــــق مــن مـــدى ا�ستيفـــاء امل�ســــروع للمعاييــر 

املن�ســو�ص عليهــا فـى املــادة ال�سابقــة ، وفــى احلالــة التــى 

يتقرر فيها ا�ستيفاء امل�سروع لتلك املعايري ي�سدر قرار من 

الهيئة باعتماد امل�سروع كم�سروع بحث وتطوير ويجــب اأن 



- 12 -

اجلريدة الر�سمية العدد )897(

امل�سروع وكل  بيــان طبيعــة وموقــع  القــرار  هــذا  يت�سمــن 

ما يتعلق به وكيفية تنفيذه وت�سغيله وتطور �سري العمل 

به واإعداد التقارير اخلا�سة بذلك وطريقة ن�سرها .

ويجـــوز للهيئـــة العامـــة للكهربـــاء وامليـــاه توفيـــر التمويــل 

الالزم لتنفيذ امل�سروع وفقا لل�سروط التى حتددها بقرار 

ت�سدره فى هذا ال�ساأن . 

والتطويـــر  البحـــث  تعلـــق م�سروع  مــا  اإذا  للهيئــة  يجــــوز   :  )  2 املادة )122 مكررا 

املعتمد ب�سعة اإنتاجية جديدة وبعد الت�ساور مع املرخ�ص 

تتاأثر م�ساحلهم من  اأن  املتوقع  الإعفاءات  لهم وحاملى 

جراء تنفيذ امل�سروع اإتخاذ اأى من  الإجراءين  الآتيني :

اأ - طرح امل�سروع للمناف�سـة من خــالل ال�سركــــة العمانيــــة 

ل�سراء الطاقة واملياه اأو �سركة كهرباء املناطق الريفية 

وو�سع تفا�سيل تلك املناف�سة .

ب - التعاقــــد مبا�ســــرة لتنفيــــذ امل�سروع مع ال�سخ�ص الذى 

حتدده ، وذلك من خالل اإحدى ال�سركتني املذكورتني 

فى البند ال�سابق ووفقا للقواعد والأ�س�ص والرتتيبات 

املالية التى تقررها .

قرار  اإ�سدار  الهيئة  على  يتعني  الأحوال  جميع  وفى    

لهــــم  املرخـــ�ص  علـــى  يجـــب  التى  الإجراءات  بتحديد 

اإتباعهــــا وفقــــا لأحكــــام هــــذا القانــــون ب�ســـاأن ال�سعـــة 

ميزة  باأية  اأو  اكتماله  بعد  امل�سروع  ناجت  اأو  الإنتاجية 

اأخرى ذات �سلة به .

ثالثا : حتذف عبارة " بعد الت�ساور مع وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه " الواردة فى املــادة 

) 5 ( من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به .

ر�بعا : يلغــــى نـــ�ص املـــادة ) 136 ( مـــن قانــــون تنظيــــم وتخ�سيـــ�ص قطاع الكهربـــاء وامليـــاه 

املرتبطة به .


