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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/47

بتعديل بع�ض �أحكام قانون تنظيم 

وتخ�سي�ض قطاع �لكهرباء و�ملياه �ملرتبطة به

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

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

وعلى قانــون تنظيم وتخ�سيـــ�ص قطـــاع الكهربــاء وامليـــاه املرتبطـــة به ال�ســـادر باملر�ســوم 

ال�سلطاين رقم 2004/78 ، 

وعلى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 2007/92 باإن�ســـاء هيئـــة عامــــة للكهربــــاء وامليــــاه وتعييـــن 

رئي�ص لها ، 

وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/32 باإ�سناد بع�ص الخت�سا�سات ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه .

�ملــادة �لثانيــــة 

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

�ملــادة �لثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 25 من ذي �لقعدة �سنة 1434هـ

�ملـو�فـــــق :  1  من �أكتوبــــــــر  �سنة 2013م
 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تعديالت بع�ض �أحكام قانون تنظيم 

وتخ�سي�ض قطاع �لكهرباء و�ملياه �ملرتبطة به  

�أول : اأ- ي�ستبدل بن�ص تعريفـي " �سعة اإنتاجية " و" من�ساأة اإنتاجية " الواردين فـي املادة 

)1( من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه ، 

التعريفان الآتيان :

- �سعة �إنتاجية : 

�سعة توليد الكهرباء ، اأو �سعة توليد الكهرباء و�سعة حتلية املياه املرتبطة بها 

اأو �سعة حتلية املياه من من�ساأة حتلية ذات  اأو القائمة معها فـي املوقع نف�سه ، 

طبيعة خا�سة ، وذلك ح�سبما يقت�سي �سياق الن�ص .

- من�ساأة �إنتاجية : 

تركيبات ت�ستخدم لتوليد الكهرباء ، اأو لتوليد الكهرباء املرتبطة بتحلية املياه ، 

اأو لتوليد الكهرباء القائمة مع حتلية املياه فـي املوقع نف�سه من من�ساأة حتليـــة 

ذات طبيعــــة خا�ســـة ، وكل ما يت�ســــل بتلك الرتكيبات من خطوط كهربائية 

اأو مائية .

ب - ي�ستبدل بن�سو�ص املــواد )74( البنديــن )ب ، د( ، )76( البند )ب( ، )78( ، )89( 

الفقــرة الأوىل ، من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 

به امل�سار اإليه ، الن�سو�ص الآتية :

�ملـــادة ) 74 (

ب - �سمــــان اإنتــــاج ميــــاه التحليــة وفقا للحـــد الأق�ســى الذي يتفـــق مع ال�ســراء 

القت�ســـادي من ال�سعــــة الإنتاجية والناتـج من مياه التحليـــة والكهربــــاء 

فـي حـــــال ما اإذا كانـــت من�ســـاآت التحليـــة مرتبطـــة مبن�ساآت توليــد الكهربــــاء 

اأو قائمة معها فـي املوقع نف�سه ، و�سمان تلبية كل الطلبات املعقولة على 

اإذا  ما  فـي حال  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  التحلية كما حتددها  مياه 

كانت مياه التحلية منتجة بوا�سطة من�ساآت حتلية ذات طبيعة خا�سة .

د - تدبري احل�سول على اخلدمات امل�ساعدة متى وكيفما يكن مطلوبا بالتن�سيق 

الهيئــة  التي حتددها  بالكيفـيــة  اأو   ، الكهربــاء  لنقــل  العمانية  ال�سركة  مع 

العامـة للكهربــاء وامليــاه مبا يتفق واأمن وا�ستقرار اأنظمة املياه اخلا�سة بها ، 

وذلك بح�سب الأحوال .
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�ملـــادة ) 76 (

ب - اإذا كانت ال�سعة الإنتاجية اأو الناجت ي�ستخدم لأغرا�ص مبا�سرة املرخ�ص لهم 

بالتوليد اأو بالتوليد مع التحلية اأو بالتحلية من من�ساآت حتلية ذات طبيعة 

خا�سة لأن�سطتهم اخلا�سعة للتنظيم . 

�ملـــادة ) 78 (

اإذا قدرت الهيئة العامة للكهرباء واملياه اأن ثمة حاجة اإىل �سعة جديدة من مياه 

التحلية ، وجـب عليها اإخطار ال�سركـة العمانيــة ل�ســـراء الطاقـــة وامليــاه بذلك ، 

وعلى هذه ال�سركـــة اأن تقرر مدى احلاجة لأن تكون تلك ال�سعة مرتبطة ب�سعة 

توليد كهرباء اأو قائمة معها فـي املوقع نف�سه . 

فاإذا قررت ال�سركة امل�سار اإليها اأن هناك ثمة حاجة لأن تكون ال�سعة اجلديدة 

من مياه التحلـيـــة مرتبطـــة ب�سعـــة توليــد الكهربــاء اأو قائمــة معها فـي املوقــع 

نف�ســه ، ووافقــت وزارة املالية على ذلك ، التزمت ال�سركة بتدبري ال�سعة اجلديدة 

وناجتها وفقا للمادة )79( من هذا القانون . 

مياه  من  اجلديدة  ال�سعة  تكون  لأن  احلاجة  عدم  ال�سركة  تلك  قررت  اإذا  اأما 

اأو قائمة معها فـي املوقع نف�سه فعلى  التحلية مرتبطة ب�سعة توليد الكهرباء 

الهيئة العامة للكهرباء واملياه اأن تقـــرر ما اإذا كانــت هــي التــي �ستتولــى تدبيـــر 

ومتويــــل وت�سغيـل هذه ال�سعة ، اأو اأن �سركــة مملوكـــــة بالكامـــل للحكومـــة هي 

اأو اأن يكون تدبريها  التي �ستتـــوىل القيــام بذلك بعــد موافقــــة وزارة املاليـــة ، 

مع ناجتها من من�ساأة حتلية ذات طبيعة خا�سة ، وذلك وفقا لأحكام املادة )79( 

من هذا القانون . 

ول يجوز لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه المتناع اأو التقاع�ص عن اإجراء 

ال�سعة اجلديدة  لتدبري  القانـــون  املــــادة )79( من هذا  املناف�ســـة وفقا لأحكـــام 

من الكهرباء اأو مياه التحلية اأو لكليهما ، بحجة عدم اإخطارها من قبل الهيئة 

العامة للكهرباء واملياه ، وذلك وفقا لأحكام هذه املادة .
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�ملـــادة ) 89 (

مع عـــدم الإخــــالل مبا ورد فـي اأي قانــون اآخـــر ، يكـــون للمرخـــ�ص له بالتوليــــد 

اأو بالتوليــد مـــع التحليـــــة اأو بالتحليــة ، من احلقـــوق ، وعليـــه مــن الواجبـــات ، 

وله مــن ال�سالحيـــــات ، مــا يـاأتــــي :

واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�سي�ص  تنظيم  قانون  من   )1( املادة  اإىل  ي�ساف   -1  : ثانيــا 

املرتبطة به امل�سار اإليه ، تعريفان جديدان على النحو الآتي :

    - من�ساأة حتلية ذ�ت طبيعة خا�سة : 

من�ساأة حتلية مياه غري مرتبطة مبن�ساأة توليد كهرباء اأو غري قائمة معها 

فـي املوقع نف�سه ، ي�سدر مبعايري حتديدها قرار من رئي�ص الهيئة العامة 

للكهرباء واملياه .

- رخ�سة حتلية ذ�ت طبيعة خا�سة : 

ت�سريح مببا�سرة ن�ساط حتلية مياه من خالل من�ساأة حتلية ذات طبيعة 

خا�سة . 

2- ت�ساف بنود جديدة اإىل املواد )3( ، )76( ، )89( ، )112( ، من قانون تنظيم 

وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه ، على النحو الآتي : 

�ملـــادة ) 3 (

ز - حتلية مياه بوا�سطة من�ساأة حتلية مياه ذات طبيعة خا�سة .

�ملـــادة ) 76 (

 ، خا�سة  طبيعة  ذات  حتلية  من�ساأة  م�سدرها  الإنتاجية  ال�سعة  كانت  اإذا   - هـ 

اأو لتزويـــد موظفـيـه  وي�ستخدمها م�سغـل تلك املن�ســـاأة للتزويـــد الذاتـــي 

اأو ملبا�سرة اأن�سطته .

�ملـــادة ) 89 (

له  التعليمات  باإ�سدار  اخلا�سة  لالإجراءات  الإنتاجية  من�ساأته  اإخ�ساع   - هـ 

فـيما يتعلق ببدء وانتهاء ت�سغيل من�ساآته الإنتاجية ملتطلبات املرخ�ص له 

بت�سغيل �سبكة املياه التي تكون من�ساآته الإنتاجية مو�سولة بها .
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�ملـــادة ) 112 (

)2( مكررا : رخ�سة التحلية ال�سروط الآتية : 

اأن تكـــون ال�سالحيـــات املمنوحـــة مبوجــب الرخ�ســـة  اأ - النـ�ص علــى 

اإنتاجيـــة  �سعة  اأو  و/  حمــددة  اإنتاجيـــة  من�ســـاآت  على  مق�ســورة 

حمددة . 

ب - النــــ�ص على جـــواز فـر�ص قيـــود على ن�سبــة احل�ســـة من ال�ســوق 

الإجمايل لتحلية املياه �سواء بالن�سبة للمرخ�ص له اأو ال�سركات 

الفرعية التابعة له اأو م�ساريعــه التجاريـة ذات ال�سلة .

3 - ت�ساف مواد جديدة باأرقام )135 مكررا( ، )135 مكررا 1( ، )135 مكررا 2( ، 

اإىل قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه ، 

على النحو الآتي :

�ملـــادة ) 135 مكـــرر� (

ي�ســـدر مبعاييـــر حتديــــد من�ساآت حتلية املياه ذات الطبيعـــة اخلا�ســـة قـــرار 

من رئي�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه .

�ملـــادة ) 135 مكـــرر� 1 (

على رئي�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه اإ�سدار قرار بتحديد من�ساآت حتلية 

املياه القائمة ، والتي تنطبق عليها املعايري امل�سار اإليها فـي املادة )135 مكررا( 

من هذا القانون واإخطارها بهذا القرار كتابة .

غيــر  اأو  الكهربــاء  توليـــد  مبن�ســاآت  املرتبطة  غري  التحلية  من�ســاآت  وعلى 

الهيئة  رئي�ص  بقرار  اإخطارها  يتم  والتي  نف�سه  املوقع  فـي  معها  القائمــة 

العامة للكهرباء واملياه بانطباق معايري حتديد من�ساآت التحلية ذات الطبيعة 

اأو�ساعهــــا وفقا لأحكـــام هذا القانـــون خــــالل �سنـــة  اخلا�ســـة عليها توفـيــــق 

من تاريخ اإخطارها بالقرار .

�ملـــادة ) 135 مكـــرر� 2 (

اخلا�ســة  الطبيعـــة  ذات  التحليــة  من�ساآت  من  املنتجة  املياه  �ساأن  فـي  ت�سري 

كافــة الأحكــام ذات ال�سلة باملياه املرتبطة املن�سو�ص عليها فـي هذا القانون .

ثالثــا : يحذف البند)هـ( من املادة )79( ، واملادة )144( ، من قانون تنظيم وتخ�سي�ص 

قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه .
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