مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2009/59
بتعديل بع�ض �أحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص
قطاع الكهرباء واملـياه املرتبطـة به
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 قان ــون تنظيـ ــم وتخ�صيــ�ص قط ــاع الكهرب ــاء واملي ــاه املرتبطـ ــة ب ــه ال�صــادر باملر�س ــوم
ال�سلطانى رقم ، 2004/78
وعلى املر�س ـ ــوم ال�سلطانى رقـ ــم  2007/92ب�إن�ش ــاء هيئ ــة عام ــة للكهرب ــاء وامليــاه وتعيني
رئي�س لها ،
وعلى املر�س ــوم ال�سلطان ـ ــى رق ـ ــم  2008/3بتحدي ـ ــد اخت�صا�ص ـ ــات وزارة الإ�سكـ ــان واعتماد
هيكلها التنظيمى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولــــــى  :جترى التعديالت املرفقة على قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه .
املــادة الثـانيـــة  :يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثـالثـــة  :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
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

تعديالت بع�ض �أحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص
قطاع الكهـرباء واملياه املرتبطة بــه
�أوال � :أ  -ي�ستبدل بن�صو�ص امل ــواد (  25 ، 13بند (، 67 ، 66 ، 65 ، 52 ، 38 ، 36 ، 32 ، )10
 ( 81 ، 78 ، 73 ، 68فقرة ثانية )  ) 93، 87 ،من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به الن�صو�ص الآتية :
املادة ( : )13تخت�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه بتنفيذ �سيا�سة احلكومة
ب�ش�أن تخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به بعد التن�سيق
مع وزارتى املالية واالقت�صاد الوطنى ولها فى �سبيل ذلك ما يلى :
�أ  -توجيه �شركة الكهرباء القاب�ضة لبيع �أ�سهمها فى كل �أو بع�ض
ال�شرك ـ ــات املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا فى املــادة ( )66من هذا القانون
�أو فى �شركات �أخرى �أو �إلزام تلك ال�شركات بالت�صـرف فى كل
�أو بع�ض �أ�صولها �أو حقوقها �أو التزاماتها .
ب  -القيــام بكل ما ت�ستلزمـ ــه عملي ـ ــة تخ�صي�ص ال�شرك ـ ــات العاملة
فى القطاع والتى متلك الدولة كل ر�أ�سمالها �أو ت�ساهم فيه ،
و�إتاحة املجال �أمام القطاع اخلا�ص لال�ستثمار فى القطاع
بت�شييد ومتلك وت�شغيل و�صيانة وتطوير ومتويل الأن�شطة
اخلا�ضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون �أو ب�أية طريقة
�أخرى .
ج  -حتديد ن�سب ــة الأ�سه ــم فـ ــى ر�أ�سم ـ ــال ال�شرك ــات املرخ ــ�ص له ــا
مبوجب �أحكام هذا القانون والتى يجب على تلك ال�شركات
طرحهــا لالكتت ـ ــاب العـ ــام وامل ــدة التى يجـ ــب خاللهـ ــا القيـ ــام
بذلك  ،وكذلك �أي�ضـا بالن�سب ــة لل�شركـ ــات اململ ــوك ر�أ�سمالهـ ــا
بالكامل للدولة عند اتخاذ �إجراءات تخ�صي�صها .
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املادة ( -10 : )25التن�سيق مع الوزارات والوحدات احلكومية املعنية والهيئة
العامة للكهرباء واملياه ب�ش�أن كل ما يلزم لتطوير القطاع ،
وتقدمي امل�شورة للهيئة العامة للكهرباء واملياه بناء على
طلبها ب�ش�أن ما يدخل فى اخت�صا�صها من الأمور ذات ال�صلة
بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به .
املادة (� : )32إذا قدرت الهيئة بعد التن�سيق مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه
�إ�ستعداد ال�سوق ملزيد من التحرير تعني عليها ت�ضمني تقريرها
ال�سنوى ما يلى :
�أ  -طبيع ــة التحريــر املقرتح ومـداه وتوقيته وما ي�ستلزمه �إجراء
هذا التحرير من تعديالت على هذا القانون وعلى الرخ�ص
ال�صادرة وفقا لأحكامه  ،وعلى قواعد ال�شبكة الرئي�سة وقواعد
التوزيع وغريها من القواعد واللوائح ذات ال�صلة .
ب  -نتيجـ ـ ــة مــا قام ــت ب ــه الهيئ ــة مــن تن�سي ــق مع امل�شاركي ــن فـ ــى
القطاع وغريهم من ذوى ال�ش�أن حول مقرتحاتها اخلا�صة
بتحرير ال�سوق .
ويجب على وزير االقت�صاد الوطنى بعد ا�ست�شارة الهيئة العامة
للكهرباء واملياه عر�ض مقرتحات الهيئة بتحرير ال�سوق على
جمل�س الوزراء للبت فيها  ،وفى حالة املوافقة عليها يجب
على الهيئة العامة للكهرباء واملياه �إ�صدار القرارات الالزمة
لو�ضعها مو�ضع التنفيذ .
املادة ( : )36تلتزم الهيئة مبوافاة كل من وزارت ــى املالي ــة واالقت�صاد الوطنى
والهيئة العامة للكهرباء واملياه بن�سخة من الربنامج املن�صو�ص
عليه فى امل ــادة ( )34من هــذا القانــون مرفق ــا بها ن�سخ ــة م ــن
اعرتا�ضات ذوى ال�ش�أن عليه ورد الهيئة على تلك االعرتا�ضات ،
ويتعني على الهيئ ــة العام ــة للكهرب ـ ــاء واملياه رفع ن�ســخ من كل
ما تقدم وبالعدد الكافى �إىل وزير االقت�صاد الوطنى لعر�ضها
على جمل�س الوزراء .
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املادة ( : )38للهيئة بعد التن�سيق مع الهيئة العام ــة للكهرب ــاء واملياه �إ�صـ ــدار
لوائح لتحقيق الأغرا�ض الآتية :
�أ � -ضمان توفري �إمدادات منتظمـة من الكهرب ــاء وميــاه التحلية
املنتجة من خالل قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به .
ب  -وقاي ــة اجلمهــور من خماطـ ــر الإ�صاب ــة الت ــى ق ــد تنت ــج ع ــن
الأعم ــال والرتكيبـ ــات ذات ال�صلـ ــة بقطـ ــاع الكهربـ ــاء وامليـ ــاه
املرتبطة به .
ج  -ت�شجيـ ـ ــع اال�ستخـ ـ ــدام الأمثـ ـ ـ ــل للطاق ـ ــة الكهربائي ــة مبراعـ ــاة
ال�ضوابط واملعايري ذات ال�صلة املعتمدة من قبل الهيئة العامة
للكهرباء واملياه .
املادة ( : )52تلتزم الهيئة مبوافاة كل من وزارتى املالية واالقت�صاد الوطنى
والهيئة العامة للكهرباء واملياه بن�سخة من ميزانيتها ال�سنوية
فى ذات يوم ن�شر ملخ�صها  ،ويتعني على الهيئة العامة للكهرباء
واملياه رفع ن�سخ منها بالعدد الكافى �إىل وزير االقت�صاد الوطنى
لعر�ضها على جمل�س الوزراء .
املادة ( : )65مع عــدم الإخـ ــالل ب�أحكــام املادة ( )13من هذا القانون تخت�ص
�شركة الكهرباء القاب�ضة بتنفيذ �سيا�سة احلكومة التى يقرها
جملــ�س الــوزراء ب�ش�أن تخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة
به  ،وتلت ــزم فى ذلك بالطريق ــة التى حتدده ــا الهيئ ــة العام ــة
للكهرباء واملياه .
وبالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات املعقودة لها مبوجب �أحكام هذا
القانون تخت�ص ال�شركة بالآتى :
�أ  -ت�شجيـ ــع م�شروع ــات الكهرب ــاء وم�شروعـ ـ ــات الكهرب ــاء واملي ــاه
املرتبطة بها املمولة من القطاع اخلا�ص .
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ب  -متويل ال�شركات العاملة فى قطاع الكهرب ــاء واملي ــاه املرتبط ــة
به واململوك ر�أ�سمالهــا بالكام ــل للدول ــة  ،وذلك ف ــى �إط ــار
ال�ســيا�سة العامـة للدولة  ،وتتوىل رعاية م�صالح الدولة فى
تلك ال�شركات .
ج � -إج ــراء كافـ ــة الت�صرفـ ــات القانونيـة على �أ�سهـ ــم الدولـ ــة فى
ال�شركات املن�صو�ص عليها فى املادة ( )66من هذا القانون
وال�شركات املن�صو�ص عليها فى البندين (هـ  ،ح ) من هذه املادة
واتخاذ الإجراءات و�إبرام العقود الالزمة لذلك على النحو
الذى حتدده الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
د � -إتخ ــاذ الإج ــراءات التــى تراه ــا الزمة لتحقي ــق �أغرا�ضهــا على
النحو الذى حتدده الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
هـ  -ت�أ�سي�س �شركــات جديــدة �أو توجي ــه �أي ــة �شركـ ــة م ــن ال�شركات
التابعة لها وذلك لغر�ض �أو نحو توفري �سعة �إنتاجية جديدة ،
�أو �إدارة �أو ت�شغيل �أو �صيانة بع�ض �أ�صولها �أو ما ي�ؤول �إليها
من من�ش�آت كهربائية �أو �إنتاجية �أو �شبكات �أو ما يكون من
تلك املن�ش�آت مملوكا ملرخ�ص له �ألغيت رخ�صته عمال بحكم
املادة ( )121من هذا القانون  ،وكل ما تقدم على النحو الذى
حتدده الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
و  -تقدمي خدمات حما�سبية مركزية لل�شركات العاملة فى قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به واململوك ر�أ�سمالها بالكامل للدولة
وغريها من الراغبني فى تلقى تلك اخلدمات مبقابل .
ز  -تقدمي امل�شورة للهيئة العامة للكهرباء واملياه بناء على طلبها
ب�ش�أن م�ستقبل �إعادة هيكلة وتنظيم قطاع املياه غري املرتبط .
ح  -ت�أ�سي ــ�س �شرك ــات جدي ــدة بتوجي ــه من الهيئة العامة للكهرباء
واملياه لغر�ض �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه .
ويحظر على �شركة الكهرباء القاب�ضة ممار�سة �أى من الأن�شطة
اخلا�ضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون .
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املادة ( : )66تك ــون ملكيــة الدولـ ــة للأ�سه ــم فـ ــى ال�شركات الآتية من خالل
ملكيتها لأ�سهم �شركة الكهرباء القاب�ضة :
�أ  -ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه ( �ش  .م  .ع  .م ) .
ب  -ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء ( �ش  .م  .ع  .م ) .
ج � -شركة وادى اجلزى للطاقة ( �ش  .م  .ع  .م ) .
د � -شركة الغربة للطاقة والتحلية ( �ش  .م  .ع  .م ) .
هـ� -شركة كهرباء مزون ( �ش  .م  .ع  .م ) .
و � -شركة كهرباء جمان ( �ش  .م .ع  .م ) .
ز � -شركة م�سقط لتوزيع الكهرباء ( �ش  .م  .ع  .م ) .
ح � -شركة كهرباء املناطق الريفية ( �ش  .م  .ع  .م ) .
ط  -ال�شركـ ــات التى يتم ت�أ�سي�سه ــا وفقا حلكــم البنديـن (هـ  ،ح )
من املادة ال�سابقة .
املادة ( : )67ت�أخذ ال�شركات املن�صو�ص عليها فى املادة ال�سابقة �شكل �شركة
م�ساهمة عمانية مقفلة  ،ويجوز للهيئة العامة للكهربـاء وامليـ ــاه
بعد موافقة وزارة املاليـة تعديل ال�شكل القانونى لأى من تلك
ال�شركات مبراعاة �أحكام قانون ال�شركات التجارية  ،وتلتزم وزارة
املالية ب�ضمان توفري التمويل الالزم لقيام ال�شركات املذكورة
مبزاولة �أن�شطتها  ،وحتقيق �أغرا�ضها  ،وذلك طوال املدة التى
يكون فيها ر�أ�سمالها مملوكا بالكامل للدولة �سواء �أكان ذلك من
وزارة املالية �أم من م�صدر �آخر .
املادة ( : )68يكــون لكل �شركة من ال�شركات املن�صو�ص عليها فى املادة ()66
من هذا القانون واململوك ر�أ�سمالها بالكامل للدولة جمل�س �إدارة
ي�صدر بت�شكيله قرار من �شركة الكهرباء القاب�ضة بعد التن�سيق
مع وزارة املالية .
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املادة ( : )73تلتـ ــزم �شركـ ــة الكهربـ ــاء القاب�ض ــة برفـ ــع موازنتهـ ــا ال�سنويـ ــة
وموازنـ ــات ال�شرك ـ ــات املن�ص ــو�ص عليها ف ــى املـ ــادة ( )66من هـ ــذا
القانون �إىل الهيئة العامة للكهرباء واملياه ملراجعتها  ،ويتعني
على تلك الهيئة بعد �إجراء املراجعة رفع املوازنات املذكورة �إىل
وزارة املالية لالعتماد  ،وذلك طوال املدة التى يكون فيها ر�أ�سمال
تلك ال�شركات مملوكا بالكامل للدولة .
املادة ( : )78يجب على ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه بعد �إخطارها
من قبل الهيئة العامة للكهرباء واملياه بال�سعة الإنتاجية اجلديدة
من مياه التحلية التى قدرت تلك الهيئة احلاجة �إليها ووافقت
عليها وزارة االقت�صاد الوطنى �إجراء مناف�سة لتدبري تلك ال�سعة
والتعاقد ب�ش�أنها وفقا لأحكام هذا القانون  ،وذلك فى احلاالت
التى تقرر فيها الهيئة املذكورة �إخطارها بذلك .
و�إذا دعت احلاجة �إىل �سعة جديدة من الكهرباء �أو �إىل ناجتها
�أو �إىل كليهما وكانت مرتبطة مبياه التحلية تعني على ال�شركة
العمانيــة ل�شراء الطاقة واملياه تدبريها وفقا لأحكام هذا القانون ،
وال يجوز لها االمتناع �أو التقاع�س عن �إجراء املناف�سة الالزمة
لذلك بحجة عدم �إخطارها من قبل الهيئة العامة للكهرباء
واملياه وفقا حلكم الفقرة ال�سابقة .
املادة ( )81فقرة ثانية  " :ويكون للهيئة العامة للكهرباء واملياه بعد التن�سيق مع
وزارتى املالية واالقت�صاد الوطنى �أن تقرر تخ�صي�ص
�أية �شرك ــة جديـ ــدة يتم ت�أ�سي�سه ــا وفق ـ ــا ملا تق ـ ــدم � ،إذا
اقت�ضت امل�صلحة االقت�صادية ذلك " .
املادة ( : )87يكـ ــون توفيـ ــر التمويـ ــل الالزم لتو�سعات �شبكة �شركة كهرباء
املناطق الريفية وفقا للإجراءات الآتية :
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�أ  -تقدم �شركة كهرباء املناطق الريفية املوازنة املقرتحة للتمويل
بعد املوافقة عليها من قبل الهيئة وذلك فى الأوقات وعن
املدد املحددة فى رخ�صتها �إىل �شركة الكهرباء القاب�ضة والتى
يتعني عليها رفع تلك املوازنة �إىل الهيئة العامة للكهرباء
واملياه للبت فيها بعد التن�سيق ب�ش�أنها مع وزارة االقت�صاد
الوطنى .
ب  -تلتــزم �شركـ ـ ـ ــة الكهربـ ــاء القاب�ض ــة بتوفري التموي ــل ال ــالزم
لتو�سعات �شبكة �شركة كهرباء املناطق الريفية ووفقا للطريقة
التى حتددها ال�شركة الأخرية  ،وذلك فى حالة موافقة الهيئة
العامة للكهرباء واملياه على موازنة التمويل وفقا للبند ( �أ )
من هذه املادة .
املادة ( : )93يجوز ل ــوزارة الإ�سكـ ــان وفقـ ــا لأحكـ ــام قان ــون تنظي ــم الإنتفـ ــاع
ب�أرا�ضى ال�سلطنة منح ال�شركات املن�صو�ص عليها فى املادة ( ) 66
من هذا القانون �أو املرخ�ص لهم وفقا لأحكامه بناء على طلب �أى
منهم حق �إنتفاع على ما يحتاج �إليه من �أرا�ضى الدولة م�ستقبال
لإقامة م�شروعات تخ�ضع للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون .
ب  -ي�ستب ــدل بعبارت ـ ــى " وزارة الإ�سكـ ــان والكهرباء واملياه  ،وزير الإ�سكان والكهرباء
واملـ ـيــاه " �أينمـ ــا وردتــا فى قانـون تنظي ــم وتخ�صي ــ�ص قط ــاع الكهربــاء وامليــاه
املرتبطـ ــة بـ ــه عبارة " الهيئة العام ــة للكهرباء واملياه " عـدا ما ورد منهمـ ـ ــا ف ــى
امل ــواد [(  ) 1با�ستثن ــاء عب ــارة وزارة الإ�سكان والكهرباء وامليــاه الواردة به ــا فى
ت ـ ـعــريـ ــف ق ــ�سـ ــم املـ ـي ـ ــاه  142 ، 134 ، 98 ، 97 ، 96 ،حي ــث ي�ست ـب ــدل ب ـه ـمـ ــا
عب ــارة " وزارة الإ�سكان " .
ج  -ي�ستبـدل بالكلمات والعبارات املبينة فيما بعد الواردة فى املواد ( ، 30 ، 29 ، 22
 ) 135 ، 122 ، 88 ، 71 ، 31من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به الكلمات والعبارات الواردة قرين كل منها على النحو الآتى :
[
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 ي�ســتبدل بكلمـ ــة " للـ ــوزارات " الـ ــواردة ف ــى البنـد (  ) 21من املادة ( ) 22عبارة " للوزارات والهيئة العامة للكهرباء واملياه " .
 ي�ستبدل بعبارة " وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه بن�سخة من هذا التقريروموافاة وزارة االقت�صاد الوطنى بعدد كاف من الن�سخ لتقوم برفعها �إىل
جمل�س الوزراء " ال ــواردة فى عجز ن ـ ـ ــ�ص املادة (  ) 29عبارة " وزارة االقت�صاد
الوطنى والهيئة العامة للكهرباء واملياه  ،وعلى الهيئة العامة للكهرباء واملياه
رفع ن�سخ بالعدد الكافى من هذا التقرير �إىل وزير االقت�صاد الوطنى لعر�ضها
على جمل�س الوزراء " .
 ي�ستبدل بعبارة " وزارة االقت�صاد الوطنى " الواردة فى املادت ــني () 31 ، 30عبارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
 ي�ستبدل بعبارة " القانون املاىل وقانون الرقابة املالية امل�شار �إليهما " الواردةفى املادة (  ) 71عبارة " قانون الرقابة املالية للدولة " .
 ي�ستبــدل بعبارة " وزارة االقت�صــاد الوطنــى " ال ــواردة فى البنـ ــود (  /1ب/رابعا  / 2 ،ج  / 3 ،ج  /ثانيا  /3 ،و ) من املادة (  ) 88عبارة " الهيئة العامة
للكهربــاء وامليـاه "  ،كما ي�ستبـدل بـعـبــارة " هــذه ال ــوزارة " الواردة فى البـنــد
( /3ج/ثانيا ) امل�شار �إليه عبارة " الهيئة العامة للكهرباء واملياه " .
 ي�ستبدل بكلمة " احلكومة " �أينما وردت فى املادة (  ) 122عبارة " الهيئةالعامة للكهرباء واملياه " .
 ي�ستبدل بعبارة " هذه الوزارة " الواردة فى البند ( ز ) 2/من املادة ( ) 135عبارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه " .
ثانيا � :أ  -ي�ض ــاف �إىل عجـز ن�ص املادة ( )1من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به فقرتان جديدتان ن�صهما الآتى :
قرار اال�ستثمار اال�سرتاتيجى  :القرار الذى ت�صدره الهيئة العامة للكهرباء
واملياه تنفيذا لل�سيا�سة العامة للدولة بوجوب
اال�ستثمـ ــار ف ــى الأن�شط ــة اخلا�ضعـ ــة للتنظيم
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مبوجب �أحكام هذا القانون فى الأحوال التى
ال يتوافر فيها طلب معقول على خدمات تلك
الأن�شطة  ،وذلك حتقيقا لل�صالح العام .
م�شــروع بحـــث وتطويــر  :م�شروع بحثى جتريبى فى جمال الأن�شطة
اخلا�ضعة للتنظيم وفق ـ ـ ــا لأحكام هذا القانون
يهدف �إىل النهو�ض بقطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به من خالل ما يحققه من نتائج
كا�ستحداث طرق �أو تقنيات ميكن م�ستقبال
التو�سـ ــع ف ـ ــى ا�ستخدامهـ ــا فـ ــى جم ـ ــال تلـ ــك
الأن�شطة .
ب  -ت�ضاف عبارة جديدة �إىل ن�ص البند(ب) من املادة ( )17من قانون تنظيم
وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به بعد عبارة " يحددها جمل�س
الوزراء من وقت لآخر " ن�صها الآتى :
" بناء على اقرتاح الهيئة العامة للكهرباء واملياه " .
ج  -ت�ضاف مادتان جديدتان برقمى ( 22مكررا )  25( ،مكررا )  ،وبند جديد لكل
من املـ ـ ـ ــادة ( ، )54وامل ـ ــادة ( ، )74وم ـ ـ ــواد جديـ ـ ـ ــدة ب�أرقـ ـ ـ ــام ( 122مكـ ـ ـ ـ ــررا ،
 122مكررا ( 122 ، )1مكررا (� ) )2إىل قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به على النحو الآتى :
املادة (  22مكررا )  :بالإ�ضافة �إىل الواجبات املن�صو�ص عليها فى املادة ال�سابقة
تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ قرار
اال�ستثمار اال�سرتاتيجى  ،وذلك ب�إلزام مرخ�ص له بالنقل
�أو التوزيع وفقا لأحكام هذا القانون للقيام باال�ستثمار فى
الن�شاط حمل هذا القرار .
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املادة (  25مكررا )  :بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صـ ــات املعق ــودة لها مبوجب �أحكام
هذا القانون تخت�ص الهيئة بتقدمي امل�شورة للهيئة العامة
للكهرباء واملياه بناء على طلبها فيما يتعلق ب�إعادة هيكل ــة
قط ـ ــاع املياه غري املرتبط  ،ولها فى �سبيل ذلك التعاقد
مع اال�ست�شاريني واخلرباء والفنيني واملتخ�ص�صني فى
هذا املجال على �أن تتحمل الهيئة العامة للكهرباء واملياه
التكاليف املالية املرتتبة ع ــلى ذلك .
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ( : )54ج  -مقاب ـ ــل اخلدم ـ ـ ــات التى ت�ؤديه ـ ــا �إل ــى الهيئـ ــة العامـة
للكهرباء واملياه وفقا لأحكام هذا القانون .
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ( : )74ل  -تقدمي امل�شورة والدعم الفنى للهيئة العامة للكهرباء
وامليـ ـ ـ ــاه بنـ ــاء علــى طلبه ــا فيم ــا يتعلـ ــق بالتوقع ـ ــات
امل�ستقبلية ب�ش�أن الطلب على مياه ال�شرب .
املادة (  122مكررا )  :ي�ص ـ ـ ـ ــدر باعتم ـ ـ ـ ــاد ون�ش ـ ـ ــر معاييـ ــر ت�صنيــف امل�شروعـ ـ ـ ــات
كم�شروعات بحث وتطوير قرار من الهيئة العامة للكهرباء
واملياه بعــد التن�سي ــق مــع الهيئ ــة ويج ــب �أن يت�ضم ــن هذا
القرار حتديد طريقة الن�شر .
املادة (  122مكررا  : )1يقـ ـ ــدم طلـ ــب اال�ستثمـ ــار فى م�شروع بحث وتطوير من
ذوى ال�ش�أن �إىل الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات التى
ي�صدر بها قرار منها فى هذا اخل�صو�ص  ،ويجب على
الهيئة بحث الطلب بالتن�سيق مع الهيئة العامة للكهرباء
واملي ــاه للتحقـ ــق مــن م ــدى ا�ستيف ــاء امل�شـ ــروع للمعاييــر
املن�صــو�ص عليهــا فـى املــادة ال�سابقــة  ،وفــى احلالــة التــى
يتقرر فيها ا�ستيفاء امل�شروع لتلك املعايري ي�صدر قرار من
الهيئة باعتماد امل�شروع كم�شروع بحث وتطوير ويجــب �أن
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يت�ضمــن هــذا القــرار بيــان طبيعــة وموقــع امل�شروع وكل
ما يتعلق به وكيفية تنفيذه وت�شغيله وتطور �سري العمل
به و�إعداد التقارير اخلا�صة بذلك وطريقة ن�شرها .
ويج ــوز للهيئ ــة العام ــة للكهرب ــاء واملي ــاه توفي ــر التمويــل
الالزم لتنفيذ امل�شروع وفقا لل�شروط التى حتددها بقرار
ت�صدره فى هذا ال�ش�أن .
املادة ( 122مكررا  : ) 2يجـ ــوز للهيئــة �إذا مــا تعل ــق م�شروع البح ــث والتطوي ــر
املعتمد ب�سعة �إنتاجية جديدة وبعد الت�شاور مع املرخ�ص
لهم وحاملى الإعفاءات املتوقع �أن تت�أثر م�صاحلهم من
جراء تنفيذ امل�شروع �إتخاذ �أى من الإجراءين الآتيني :
�أ  -طرح امل�شروع للمناف�سـة من خــالل ال�شركـ ــة العمانيـ ــة
ل�شراء الطاقة واملياه �أو �شركة كهرباء املناطق الريفية
وو�ضع تفا�صيل تلك املناف�سة .
ب  -التعاقـ ــد مبا�شـ ــرة لتنفيـ ــذ امل�شروع مع ال�شخ�ص الذى
حتدده  ،وذلك من خالل �إحدى ال�شركتني املذكورتني
فى البند ال�سابق ووفقا للقواعد والأ�س�س والرتتيبات
املالية التى تقررها .
وفى جميع الأحوال يتعني على الهيئة �إ�صدار قرار
بتحديد الإجراءات التى يج ــب عل ــى املرخ ــ�ص لهـ ــم
�إتباعهـ ــا وفقـ ــا لأحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون ب�شـ ـ�أن ال�سع ــة
الإنتاجية �أو ناجت امل�شروع بعد اكتماله �أو ب�أية ميزة
�أخرى ذات �صلة به .
ثالثا  :حتذف عبارة " بعد الت�شاور مع وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه " الواردة فى املــادة
(  ) 5من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به .
رابعا  :يلغـ ــى ن ــ�ص امل ــادة (  ) 136م ــن قانـ ــون تنظيـ ــم وتخ�صي ــ�ص قطاع الكهرب ــاء واملي ــاه
املرتبطة به .
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