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الهيئـة العامــة للكهربــاء وامليــاه
قــرار �إداري
رقـم 2015/1
ب�إ�صـدار الئحـة اعتمـاد املـواد امل�ستخدمـة فـي قطـاع امليـاه غيـر املرتبـط
ا�ستنادا �إىل نظام الهيئة العامة للكهرباء واملي ــاه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/58
و�إىل موافقــة وزارة املاليــة ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة باجتماعه رقم  2014/2بتاريخ 2014/7/8م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــــــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ـ ــل ف ــي �شـ ـ�أن اعتمـ ــاد امل ـ ــواد امل�ستخدم ـ ــة فــي قط ـ ــاع امليـ ــاه غي ـ ــر املرتبـ ــط ب�أحك ـ ــام
الالئح ـ ــة املرفق ـ ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي 1436 /4 / 14 :هـ
املـوافـــــق 2015 / 2 / 4 :م
عبد امللك بن عبد اللـه بن زاهر الهنائي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحـة اعتمـاد املـواد امل�ستخدمـة فـي قطـاع امليـاه غيـر املرتبـط
املــادة ( ) 1
فــي تطبيـق �أحكـام هـذه الالئحـة يكـون للكلمـات والعبـارات التاليـة املعنـى املبـني قريـن كـل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئـــــــة :
الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
 - 2االعتمـاد :
ت�صديق على مادة يتم مبوجبه ال�سماح ل�شركة لتوريد تلك املـادة فـي مناق�صات
قطاع املياه غري املرتبط .
 - 3اللجنـــــة :
جلنة اعتماد املواد امل�ستخدمة فـي قطاع املياه غري املرتبط .
 - 4املــــــادة :
معدات �أو �أدوات �أو منتجات رئي�سية  ،حمددة من قبل الهيئة  ،وت�ستخدم فـي قطاع
املياه غري املرتبط .
 - 5ال�شركـــة :
ال�شركة امل�صرح لها بتوريد املـادة فـي قطاع املياه غري املرتبط .
 - 6الطرف الثالث :
جهة متخ�ص�صة ومعتمدة عامليا فـي جمال اعتماد املواد امل�ستخدمة فـي قطاع املياه
غري املرتبط .
املــادة ( ) 2
يتعني اعتماد �أي مـادة من قبل الهيئة وفقا للإجراءات املبينة بهذه الالئحة قبل التقدم
للمناق�صات املتعلقة بقطاع املياه غري املرتبط .
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املــادة ( ) 3
يقدم طلب اعتماد املـادة من ال�شركة �إىل الهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به
امل�ستندات  ،والبيانات الآتية :
 - 1ن�سخــة من �أوراق ال�سجــل التجــاري املت�ضمـن ن�شـاط توريـد املـادة فـي قطـاع امليـاه
غري املرتبـط اخلا�صـة بال�شركـة .
 - 2ن�سخة من �شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان اخلا�صة بال�شركة .
� - 3شهـ ــادات االعتمـ ــاد ال�صـ ــادرة م ــن ط ــرف ثالث يعتمد موا�صفات املـادة امل�ستخدمة
فـي قطاع مياه ال�شرب .
 - 4قائمـ ــة املراجـ ــع املتعلقـ ــة باجله ـ ــات التـ ــي ا�ستخدمـ ــت فيهــا املـادة داخــل ال�سلطنــة
�أو خارجها  ،وامل�ستندات الر�سمية التي ت�ؤيد ذلك .
� - 5شهادة املطابقة ال�صحية .
� - 6شهادات الفح�ص امل�ستقل .
 - 7املوا�صفات الفنية .
 - 8نظام املقايي�س امل�ستخدم .
 - 9كتيب املنتجات .
املــادة ( ) 4
ت�شكــل اللجنــة بقــرار من رئيــ�س الهيئــة  ،وتتولــى البــت فـي طلبــات االعتمــاد بعــد ا�ستيفــاء
امل�ستنــدات والبيانــات املطلوبــة  ،وذلــك باملوافقــة املبدئيــة �أو بالرفــ�ض .
وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،وتخطــر به ال�شركــة كتاب ــة خــالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدوره .
وفـي حالـة املوافقـة املبدئـية  ،تخطـر ال�شركـة بذلـك كتابـة  ،وبتقريـر زيـارة امل�صنـع املنتـج
للمادة لتقييمها من قبل املخت�صني بالهيئة  ،والتكلفة التقديرية للزيارة .
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املــادة ( ) 5
يجوز للجنة اال�ستعانة بطرف ثالث لإعداد تقرير فني ب�ش�أن مدى توافر املوا�صفات الفنية
املطلوبة فـي املـادة  ،وغريها من البيانات وفقا لنطاق العمل املحدد له من قبل اللجنة ،
وذلك فـي حالة �أهمية املـادة لقيمتها �أو لأهمية م�شروع معني يراد ا�ستخــدام تلك املـادة فيه ،
على �أن تقوم الهيئة بتحديد الطرف الثالث من خالل طلب عرو�ض  ،واختيار العر�ض
الأن�سب فنيا  ،وي�صدر قرار اللجنة بعد مراجعتها للتقرير الفني .
املــادة ( ) 6
ي�صدر باعتماد املـادة �أو رف�ضها قرار من اللجنة  ،وت�سلم �شهادة االعتماد �إىل ال�شركة .
املــادة ( ) 7
تكون مدة االعتماد (� )2سنتني قابلة للتجديد  ،وذلك بناء على طلب يقدم من ال�شركة
على النموذج املعد لهذا الغر�ض قبل انتهاء مدة االعتماد مبدة ال تقل عن (� )60ستني يوما ،
وي�صدر بتجديد االعتماد قرار من اللجنة فـي �ضوء ا�ستخدام املـادة خالل فرتة �صالحية
االعتماد املراد جتديده .
وفـي حالة عدم توريد املـادة التي �سبق اعتمادها لأي �شركة ملدة (� )2سنتني متتاليتني ،
حتذف املـادة تلقائيا من قائمة املواد املعتمدة .
املــادة ( ) 8
يحــدد ر�ســم تقديــم طلـب االعتمــاد �أو جتديــده مببلـغ وق ــدره ( )10ع�ش ــرة ريـاالت عماني ــة ،
كمــا تتحمـل ال�شركـة تكلفة زيارة فريــق الهيئة لتقييـم املــادة املــراد اعتمادهـا وفقـا ملـا تقرره
الهيئة  ،وتكلفـة تعييـن الطرف الثالـث  ،وال يحق لل�شركـة املطالبــة با�ستــرداد �أي من املبالغ
التي حتملتها وفقا لهذه املـادة �سواء كان قرار اللجنة باعتماد املـادة �أو رف�ضها .
املــادة ( ) 9
يجــوز للجنــة �إلغــاء االعتمــاد وفقــا ملعطيــات جديــدة تــرى معهــا اللجنــة �أن املـادة املعتمـدة
ال ت�ستوفـي املوا�صفات املعمول بها  ،والتي مت االعتماد وفقا لها  ،على �أن تخطر ال�شركة
كتابة بذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار اللجنة .

