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 مقدمـــة

هيئة تنظيم الخدمات العامة )الهيئة( هي الجهة املسئولة عن تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 

 في سلطنة ُعمان. الطبيعي وقطاع املياه والصرف الصحي  الغازونقل به 

 ملبادئ أفضل املمارسات التنظيمية 
ً
تقوم بنشر  ،التي تعمل بها الهيئة واملتطلبات القانونيةووفقا

مبر( والذي يحدد ديس 31يناير إلى  1برنامج األعمال املستقبلية قبل بداية كل سنة مالية )من 

 ة للعمل في العام القادم.املجاالت الرئيس

م. وتدعو الهيئة أصحاب االختصاص 2022لعام  يعرض هذا املستند مسودة خطة عمل الهيئة

م إلى العنوان 2021ديسمبر  30ومرئياتهم حول هذه الخطة في موعد أقصاه  مالحظاتهم لتقديم

 . املوضح أدناه

 محمد بن أحمد السيابي، اختصاص ي أول التطوير االستراتيجي

 هيئة تنظيم الخدمات العامة

 133, الرمز البريدي 954ص.ب: 

 املبنىعنوان 

 24609700هاتف: 

 24609701فاكس: 

 mohamed.alsiyabi@apsr.om البريد اإللكتروني: 

 

 خالل املشاورات لهذه استجابة الواردة واالعتراضات املالحظات جميع على بالرد الهيئة وستقوم

  ثالثين
ً
 .استالمها تاريخ من يوما

املزيد من املعلومات عن الهيئة وهيكل وتنظيم قطاع الكهرباء واملياه في السلطنة بموقع الهيئة  تتوفرو 

 www.apsr.om  اإللكتروني
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http://www.apsr.om/
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  :ة للهيئةاملهام والواجبات القانوني

تنظيم قانون  أحكامنصوص عليها في املمجموعة من الواجبات واملهام القانونية بلهيئة تضطلع ا

كما أسندت للهيئة اختصاصات تنظيم  /( 78/2004) وتخصيص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به

 (78/2020نقل الغاز الطبيعي واملياه والصرف الصحي كما جاء في املرسومين السلطانيين رقم )

 وتتطلب الواجبات األساسية من الهيئة القيام باآلتي: (.131/2020)و

  املرخص لهم. واستثماراتالتشغيل اآلمن والفعال واالقتصادي لعمليات ضمان 

  الخدمات الخاضعة للتنظيمضمان توفير. 

  تمويل وإمكانياتها لالشركات كفاءة التأكد من اإلمكانيات الفنية واملالية للمرخص لهم، وضمان

.
ً
 أنشطتها ذاتيا

  القطاع والعاملين فيتعزيز سالمة الجمهور. 

 بين األشخاص. التمييز وضمان عدمشفافة العادلة و النافسات امل تشجيع 

 لدخل املحدود وكبار السن واملرض ىاملشتركين وعلى وجه الخصوص ذوي ا حماية مصالح. 

  تقومكما  
ً
عدم التمييز ضد أي شخص ضمان واجبات رقابية هامة بما في ذلك واجبها في بالهيئة أيضا

، وعلى وجه 
ً
أو التفضيل غير املبرر ألي شخص، وأن يكون تصرفها في الحاالت املشابهة متماثال

  -الخصوص التأكد 
ً
 ملا تراه مناسبا

ً
من أن جميع الرخص واإلعفاءات لنفس األنشطة الخاضعة  -طبقا

 بنفس 
ً
التقليل  -كلما أمكنها ذلك  -من واجبها  ، كما أناملتطلبات التنظيميةللتنظيم يتم منحها إجماال

من األعباء التنظيمية على حاملي الرخص وحاملي اإلعفاءات، وتقديم أسباب مكتوبة ملا تتخذه من 

 قــرارات. 

بما في ذلك تلك التي تقترح القيام بها ضمن برنامج األعمال  -ويجب على الهيئة أداء جميع أعمالها 

  م2022املستقبلية لعام 
ً
  للواجبات القانونية املذكورة أعاله. وفقا

 مع موائمة أعمال الهيئة مع رؤية عمان 
ً
والخطة الخمسية العاشرة لرسم أولى الخطط 2040وانطالقا

ربطها مع  ( من خالل2025-2021للرؤية، قامت الهيئة بوضع خطتها االستراتيجية للخمس أعوام )

ياتها على و تفصيل األهداف االستراتيجية للهيئة واول محوري االقتصاد والتنمية والبيئة املستدامة ثم

 :التاليالنحو املوضح في الشكل 
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 املشاورات:

 جميع وتدعو م2022 لعام املستقبلية األعمال برنامج مسودة حول  مشاورات إجراء الهيئة تود

 م.2021ديسمبر  30ومرئياتهم في موعد أقصاه  مالحظاتهم لتقديم أصحاب االختصاص األشخاص

  ثالثين خالل املشاورات لهذه استجابة الواردة املالحظات جميع على بالرد الهيئة وستقوم
ً
 من يوما

 .استالمها تاريخ
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  :الغرض من برنامج األعمال املستقبلية

 من األهداف وذلك على النحو التالي: 
ً
 يخدم برنامج األعمال املستقبلية للهيئة عددا

 لألشخاص الذين قد يتأثرون بالبرنامج  -1
ً
إن نشر برنامج األعمال املستقبلية يقدم إخطارا

 على ما يتم اقتراحه.أو االعتراض ويمنحهم الفرصة للتعليق 

2-  
 
 لتحديد تكاليف الهيئة يمث

ً
 هاما

ً
التي سيتم )و السنوية ل برنامج األعمال املستقبلية عامال

 في عملية إعداد موازنة الهيئة.رسوم املرخص لهم( ولذلك فإ عكسها في
ً
 هاما

ً
 نه يعتبر عنصرا

ولية من خالل إتاحة ؤ ألعمال املستقبلية يعزز من الشفافية وتحديد املساإن نشر برنامج  -3

 (الحكومةواضعي السياسة العامة للقطاع )الفرصة لألشخاص الذين لهم مصلحة مثل 

لضمان انسجام األعمال املخطط لها لكل )املرخص لهم(  القطاع الخاصواملستثمرين في 

 .هام والواجبات القانونية للهيئةوامل السياسة العامة للقطاعسنة الحقة مع 

يحدد كل برنامج أعمال مستقبلية العمل الذي تقترح الهيئة القيام به في العام القادم. وخالل السنة 

 
ً
لألحداث والظروف املتغيرة ولذلك قد تقوم قد تحتاج الهيئة إلعادة ترتيب أولويات العمل استجابة

 في برنامج أعمال مستقبلية
ً
وقد ال تستطيع تنفيذ أو إكمال بنود في البرنامج  ،بعمل لم يكن مدرجا

 املنشور.

 :م2022 سياق ومحتويات برنامج األعمال املستقبلية لعام

عشر الذي تقوم الهيئة بنشره منذ  السابعهو البرنامج  م2022 برنامج األعمال املستقبلية لعام

 إنشائها.

ذي هي باإلضافة إلى العمل املعتاد الم 2022جميع بنود األعمال في برنامج األعمال املستقبلية لعام 

 .مهامهاتقوم به الهيئة في سياق 

 املواضيع التالية:م 2022برنامج األعمال املستقبلية لعام يتضمن 

شراء الطاقة واملياه ونقل ب لألنشطة املتعلقةمثل آليات التحكم في األسعار  القائمة األعمال -

 ،الكهرباء وتحرير سوق املشتركين  ومعايير خدمات الكهرباء

 ،املياه والصرف الصحي قطاعاملتعلقة ب استكمال وتطبيق األطر التنظيمية -

 .  2040 ُعمان رؤية بمتطلبات تحقيق املتعلقةاملبادرات وتحقيق املساهمة في تنفيذ  -
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 :م2022 أولويات العمل في عام

 من مجاالت العمل 
ً
 يلي: ما  والتي تتضمن ذات األولوية الكبيرةيشمل برنامج األعمال املستقبلية عددا

: أولويات 
ً
 -املرحلة: أوال

 

:
ً
 -: الكهرباءقطاع  ثانيا

 -العامة: السياسة  

مع  االتفاقالطاقة )إلى حين انشاء املركز حسب  كفاءة مركز بدور  القيام :1 قطاع الكهرباء

لواضعي السياسة  التوصيات تقديم خالل من وزارة الطاقة واملعادن(؛

 خالل من سيتم ذلك إلى إضافة الطاقة كفاءة تعزيز مشاريع وتنفيذ

 انماط استهالك لتحسين الالزمة البرامج التوعوية التوسع في تنفيذ املركز

 .بالسلطنة الطاقة ورفع كفاءتها

 
 

  

القطاعات  فياملضافة القيمة املحلية تعزيز استحداث سياسة ل :1أولوية 

يئة التنظيمي كداعم وممكن دور الهمن خالل الخاضعة للتنظيم 

 . والصغيرةللقطاع الخاص واملؤسسات املتوسطة 

خالل برامج تنمية املوارد البشرية  الُعمانية منتطوير وتمكين الكفاءات  : 2أولوية 

 (200)وذلك بتعمين وتعزيز قدراتها املهنية وبرامج اإلحالل والتعمين 

بما يتناسب مع تطلعات رؤية  وذلك. في عقود املقاولين الدائمة وظيفة

 والخطة الخمسية العاشرة. 2040

الخاضعة ت عاالقطا فيالتحول الرقمي  لتمكيندراسة أولية  إعداد  :3أولوية 

في   الثورة الصناعية الرابعة تطبيقات من االستفادةمن خالل  للتنظيم

 .الخدمات املقدمة
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 -األسعار: آلية التحكم في 

القيام بإجراء آلية التحكم باألسعار للشركة العمانية لنقل الكهرباء  :2 قطاع الكهرباء

والشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه. واستكمال مراجعة الكفاءة 

 وتقييم األداء الحالي.والتدقيق الفني 
 

 -السوق: تحرير  

تشغيل وتقييم فاعلية األطر التنظيمية بالخاصة   اإلجراءاتاستكمال  :3 قطاع الكهرباء

 التشغيلية للسوق الفوري للكهرباء.و 

اعتماد اإلطار التنظيمي للبيع املباشر )البيع الثنائي( واستكمال  : 4قطاع الكهرباء 

  .لتطبيقه اإلجراءات
 

 جودة الحوكمة التنظيمية:  :2040 ُعمان رؤية أولويات 

االطار التنظيمي لسياسة  العمل مع جهات االختصاص العتماد :5 قطاع الكهرباء

ومراقبة التزام الشركات املرخصة في  ،التكنولوجيا واألمن السيبراني

 القطاع.

 ومراقبة التزاملعدادات الذكية لتحول لتنفيذ املشروع الوطني ل متابعة :6 قطاع الكهرباء

 .باألهداف السنوية املحددة شركات التوزيع

 
 

 :
ً
 -املياه: قطاع ثانيا

 التنظيميةطر األ و  -بالتعاون مع واضع السياسات-ة العامة ياسالستطوير   :1املياه قطاع 

تنفيذها من بوالصرف الصحي  املياه لضمان التزام شركات قطاعنة وذلك املمك  

تقييم املمارسات الخاصة بالصحة والسالمة و الجوانب االقتصادية والفنية، 

 .املرخصينلدى والبيئة 
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ً
 - قطاع نقل الغاز الطبيعي: :ثالثا

واألطر التنظيمية  -بالتعاون مع واضع السياسات-تطوير السياسة العامة  :1نقل الغاز قطاع 

نة وذلك لضمان التزام شركات  أوكيو لشبكات الغاز بتنفيذها من الجوانب املمك 

 االقتصادية والفنية.

 

ث املفاجئة والحواد االنقطاعاتفي  اتالتحقيقك  كما يتوجب على الهيئة القيام بأعمال أخرى 

بداء الرأي إو  والسياسات األخرى  بتعرفة الخدمات العامةاملرتبطة  الالزمة الدراساتوالقيام ب

 .(أخرى )النفايات والنقل العام خدميةقطاعات إعادة هيكلة وتنظيم فيما يتعلق ب

 

 

 الخدمات العامةهيئة تنظيم 

 2021 أكتوبر 

 


