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  ُسلطان ُعمان    نحُن قابوس بن سعيد
 
 ،101/96طالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم البعد ا 
 وتعديالته، 4/74وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  
 وتعديالته،  26/75وعلى قانون تنظيم الجهاز اإلداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  
 ،64/78العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة 
 وتعديالته،  5/80وعلى قانون األراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  
 وتعديالته، 5/81 رقم السلطاني بالمرسوم الصادر السلطنة بأراضي نتفاعالا تنظيم قانون  وعلى 
 وتعديالته،  47/81وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  
 وتعديالته،  86/84وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  
 حكومىىىىة العمىىىىانيي  الصىىىىادر بالمرسىىىىوموعلىىىىى قىىىىانون معافىىىىات ومكالىىىى ت مىىىىا بعىىىىد ال دمىىىىة لمىىىىو في ال 

 وتعديالته، 26/86السلطاني رقم 
 116/91 ي رقموعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطان 
 وتعديالته،  102/94ستثمار رأس المال األجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ا وعلى قانون  
 ،42/96وعلى سياسات وضوابط الت صيص الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم  
     47/97 رقم وعلى قانون التحكيم لي المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني 

 وتعديالته،
 وتعديالته، 47/98وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم   
 وتعديالته، 80/98وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم   

وعلى ضوابط الت صيص لمشروعي إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء   
 ،54/2000ببركاء المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم  وتحلية المياه 

 ،55/2000 رقم السلطاني بالمرسوم الصادر للدولة المالية الرقابة قانون  وعلى
 ،20/2001الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  متيىاز مرلىق كهربىاء صاللةاوعلىى قانون منىح 



 وزاري،بإجىراء تعديىل  47/2001وعلى المرسوم السلطاني رقم 
 اهوالمي والكهرباء اإلسكان لوزارة التنظيمي الهيكل عتماداب 5/2003 رقم السلطاني المرسوم وعلى
 ختصاصاتها،ا وتحديد
 ،35/2003 رقم السلطاني بالمرسوم الصادر العمل قانون  وعلى
 ،77/2004 رقم السلطاني بالمرسوم الصادر الت صيص قانون  وعلى

 
 ، المصلحة العامةعلى ما تقتضيه  وبناء 
 

 رسمنا بما هو آت
 

 لقانون به بأحكام ا يعمل لي فأن تنظيم وت صيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطةى: ـاألول المادة
 .المرلق
         كهرباءتسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنش ت العاملة لي قطاع الة: ـالثاني المادة

 والمياه المرتبطة به. 
 يلغى كل ما ي الف القانون المرلق. :ةــالثالث المادة
 هذا المرسوم لي الجريدة الرسمية ويعمل به م  تاريخ نشره.  ينشرة: ـالرابع المادة

 هـ1425ة ـنـة سـن جمادى الثانيـم 2ي:  ـدر فـــص
    م2004 ـةــنـس ـــوـــــــــــــــــــيولي نـم 20: ـقــــــالموافـ

 
 دــــن سعيـوس بـــابـق       

  انـمـان عُ ــُسلط                 
 
 
 
 

        



 الفهرس

 

 1 ................................................................................ العامة واألحكام التعريفــات       األول الباب

 18 ....................................................... به المرتبطة والمياه الكهرباء قطاع تنظيم هيئة      الثاني الباب

 18 ...........................................  ختصاصاتهااو وواجباتها الهيئة إنشاء      األول الفصل                     

 28 ...................................................... أعضائها ومهام الهيئة تشكيل     الثاني الفصل                     

 31 .....................................................  للهيئة واإلداري المالي النظام     الثالث الفصل                     

 34 ..............................................  به المرتبطة والمياه الكهرباء قطاع وتخصيص تنظيم      الثالث الباب

 34 ......................................  القانوني وشكلها وملكيتها الخلف الكيانات      األول الفصل                     

 38 ........................................... الخلف الكيانات وواجبات ختصاصاتا     الثاني الفصل                     

 53 .................................................................  التحويل ومنهاج شركات إلى التحويل      الرابع الباب

 55 ...................................................................................... واإلعفاءات الرخص   الخامس الباب

 68 ...................................................................................... والطعون المنازعات   السادس الباب

 70 ........................................................................................  والعقوبات الجرائم     السابع الباب

 71 ............................................................................... والختامية االنتقالية األحكام     الثامن الباب

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



1 

 

 الكهرباء والمياه المرتبطة به قانون تنظيم وتخصيص قطاع
 األول الباب

 العامة واألحكام اتــالتعريف 
 

 منها لك قري  المبينة المعاني التالية والكلمات للعبارات تكون  القانون  هذا أحكام تطبيق لي (1) المادة
 :آخر معنى النص سياق يقتض لم ما

 
     المنشأةهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئــيــــــــــــــــــــهـال

   م  هذا القانون.( 19) المادةبموجب 
 

إلداري للدولة، وما يعتبر كذلك أية وحدة م  وحدات الجهاز ا  :ةـــــــــــــــــــمختص ةــــــــــــــــــــجه
سند إليها بمقتضى هذا القانون يالفروع واألقسام التابعة لها، و 

   ختصاصات.اأية 
 

 هالمرخص لص له بتشغيل فبكة نقل و ما يتقاضاه المرخ المنعكسة عن التكلفة: عرفةال
 ييل بأست دام أو التوصاذلك مقابل ، و بتشغيل فبكة توزيع 

يتقاضاه المرخص له بالتزويد مقابلا مم  الشبكتي ، و 
حالة عدم وجود تعرلة معتمدة، وتحسب ليوذلك كله  التزويد 
تلك التعرلة ع  كل سنة ميالدية ولقًا لألسس والقواعد التي 
  تحددها الهيئة. 

 
 لىي سىتهال الا بغرض عقار لي بالكهرباء تزويده يتم ف ص: ركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــشــم

 .العقار ذلك
 

تصىىىىىريح مكتىىىىىوه تصىىىىىدره الهيئىىىىىة بمبافىىىىىرة أي مىىىىى  األنشىىىىىطة  :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــرخ
 ال اضعة للتنظيم ولقًا ألحكام هذا القانون.
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تصىىىىىريح مكتىىىىىوه تصىىىىىدره الهيئىىىىىة بمبافىىىىىرة أي مىىىىى  األنشىىىىىطة  :اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـإع
القانون دون الحصول علىى  ا اضعة للتنظيم ولقًا ألحكام هذال

 رخصة، أو باإلعفاء م  فرط أو أكثر م  فروط الرخصة.
 

مسىتويات مى  الجهىد تقىل عى  خطوط وتركيبات كهربائيىة ذات  :عــــــــــــــــتوزي ةـــــــــــــــــكـبـش
كيلولولت وتست دم لتوزيع الكهرباء ألي عقىار وال تىدخل  132

 ضم  فبكة النقل.
 

ر إلىىىىى دصىىىىتالكهربىىىىاء التىىىىي يىىىىتم توليىىىىدها لىىىىي سىىىىلطنة عمىىىىان و  :رــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــتص
 خارجهىىىا بموجىىىب تصىىىرط قىىىانوني طبقىىىًا ألحكىىىام هىىىذا القىىىانون.

 
 إنتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  الكهربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء بأيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة طريقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة كانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت. :دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليــــــــــــت

       
 نقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الكهربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء بواسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطة فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبكة توزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع. :عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزيــــــــــت

 
 .للشىىىىره صىىىىالحة جعلهىىىىاأو /و المعىىىىادن منزوعىىىىة ميىىىىاه إنتىىىىا  : ةـــــــــــــــــــــــــــحليــــــــــــــــــــــــت

 
 .الكهربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء توزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع نشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاط بمبافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة تصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريح ع:ــــــتوزي ةــــــــــــــصـــــــــــرخ

 
 المنشىىىىىى ت وتشىىىىىىغيل الكهربىىىىىىاء توليىىىىىىد نشىىىىىىاط بمبافىىىىىىرة تصىىىىىىريح د: ــــــــــــــــــتولي ةـــــــــصـــــــــرخ

 .اإلنتاجية
  .دىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتزوي اطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنش رةىىىىىىىىىىىىىبمباف حىىىىىىىىىىىتصري د: ـــــــــــتزوي ةــــــــــصـــــــــــــرخ
 
 .اءىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبالكهرب ارىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعق أي دادىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإم : دــــــــــــــــــــــــــــــــــــزويـــــــــــــــــت
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تصريح بمبافرة نشاط توليد الكهرباء مرتبطة بتحلية المياه أو   :ةـــالتحلي مع توليد ةــــصــرخ

 قائمة معها لي ذات الموقع.
 
 مىادةللليست موصولة لي الوقت المعني، وتكون طبقًا  عقارات ل: ـــــــــــللتوصي لـــــــــؤهــــــــــــم

 ينبغىىىي التىىىي العقىىىارات لئىىىة ضىىىم  مىىى  القىىىانون  هىىىذا مىىى  (85)
 أو توزيىىع فىىبكة بتشىىغيل لهىىم المىىرخص أحىىد بواسىىطة توصىىيلها
 .نقل فبكة بتشغيل

 
أية تركيبات أو معدات أو تجهيزات تست دم لتوليىد الكهربىاء أو  :ةــــــــــــــــكهربائي أهـــــــشـــــــــــمن

نقلهىىىىا أو الىىىىتحكم ليهىىىىا أو توزيعهىىىىا أو التزويىىىىد بهىىىىا أو تسىىىىت دم 
ألغراض تتعلق بأي مما تقدم ليما عدا العدادات التىي تسىت دم 
لتحديىد كميىىة الكهربىىاء التىي يىىتم تزويىىد العقىارات بهىىا أو أيىىة آلىىة 

 لمشتركي .كهربائية تحت سيطرة أحد ا
 
 بميىىىىاه أو بالتزويىىىىد لىىىىه مىىىىرخص ألي بالجملىىىىة بالكهربىىىىاء إمىىىىداد ة: ـــــــــــبالجمل دــــــــــتزويـــــــــــال

 ألفىىىىى ا  المعىىىىىادن منزوعىىىىىة بميىىىىىاه أو الميىىىىىاه لقسىىىىىم التحليىىىىىة
 .آخري 

 
عقار أو فبكة موصولة بأية وسيلة ربط كهربىائي للنقىل أو  أي : ـولـــــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــم

للتوزيىىع أو للتزويىىىد بالكهربىىاء بىىىي  ذلىىىك العقىىار أو تلىىىك الشىىىبكة 
وبىىىي  إحىىىدت فىىىبكات النقىىىل أو إحىىىدت فىىىبكات التوزيىىىع، وذلىىىك 

 لشىىىىركة المملوكىىىىة التوزيىىىىعب ىىىىالط أي مىىىى  فىىىىبكات النقىىىىل أو 
 .اسطتهابو  تشغيلها يتم التي أو الريفية المناطق كهرباء

ــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــاست سىىىلطنة عمىىىان وتسىىىتورد إليهىىىا  التىىىي يىىىتم توليىىىدها خىىىار  الكهربىىىاء  :رادـــــــــــــ
 .القىىىىىىىىانون  هىىىىىىىىذا ألحكىىىىىىىىام طبقىىىىىىىىاً  قىىىىىىىىانوني، تصىىىىىىىىرطبموجىىىىىىىىب 
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 المياه تحلية سعةو توليد الكهرباء، أو سعة توليد الكهرباء  سعة :ةــــــــــيـــــــــــإنتاج ةــــــــــعــــــــــــس
نفسه، أو سعة تحلية  الموقع لي معها قائمةالأو  بها المرتبطة

حسبما  المياه م  منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وذلك
 يقتضي سياق النص.

 
التي يتم بواسطتها تحديد التوجيهات وإصدارها  الكيفية :ــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــحــــــــــــــــت

 لي التحلية مع بالتوليد لهم للمرخص أو بالتوليد لهمللمرخص 
 أو  تشغيلها ع  التوقف أو اإلنتاجية منش تهم تشغيل فأن

 .موصولة مرالقهم تكون  آخري  ألف ا 
 

 المرخص ألحد ليها يسمح الرخصة لي تحدد جغرالية مساحة :اهـب مصرح ةــــــــــــــــــــــــقـنطــم
 المنصو  للتنظيم ال اضعة األنشطة م  أي بمبافرة لهم

 .القانون  هذا لي عليها
 

إلى  وزارة اإلسكان نقل كل أو بعض األصول وااللتزامات م  :ــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحويـــــت
 لي منها  التحويل. خلف ما على النحو المحدد

 
 .التحويل بمنها  للعمل المحدد التاريخل: ــــــــــــــــــالتحوي خـــــــــــــــــــــتاري

 
ــــالكي ـــالخل انــــــــــــ  لمنهىىىا  التحويىىىل، ويشىىىمل فىىى ص يىىىتم التحويىىىل إليىىىه طبقىىىاً  أيف: ــــــــــــــــــــ

 م  هذا القانون. (66المادة )لي المنصو  عليها  الشركات
 

 .النص سياق يقتضي حسبما نقل فبكة أو توزيع فبكة: ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشبك
 

 أي لوق  أو عبر أو على أو تحت تجري  األعمال م  نوع أي رق:ــــــــــالط الــــــــــــــــــــــــــــأعم
 .طريق
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  أو لديه للعاملي  أو لنفسه ف ص به يقوم بالكهرباء إمداد ي:ــــــــــــــــــــــــــذات دــــــــــــــــــتزوي
       أو نقل فبكة خالل م  ذلك يكون  أن دون  التجاري، لمشروعه

 .لهم المرخص بأحد خاصة توزيع فبكة
 

الكهرباء، أو القائمة معه لي مياه التحلية المرتبطة بقطاع  :ةـــــــــــــــــــالمرتبط اهـــــــــــــــــالمي
 لهذا طبقاً  للتنظيم ت ضع والتي عمان، سلطنة الموقع لي ذات

 .القانون 
 

لتزامىىات المتعلقىىة إلجميىىع األصىىول الماديىىة والعقىىود والحقىىوق وا ة: نيـلتزامات المعوال  األصول
لي تاريخ التحويل بما ليها عقىود عمىل المىو في   اإلسكان بوزارة

المحىىولي  وغيىىرهم والتىىي تسىىت دم لغىىرض توليىىد الكهربىىاء أو نقلهىىا 
أو الىىىىىتحكم ليهىىىىىا أو توزيعهىىىىىا أو التزويىىىىىد بهىىىىىا أو لغىىىىىرض الميىىىىىاه 
المرتبطة، أو ما يتعلق بهذا الغرض أو ذا ، وال تشمل ما يتعلق 

 بأغراض اإلسكان أو المياه غير المرتبطة.
 

قيام ربط مادي بي  أي عقار أو فبكة وإحدت الشبكات    ةـــــــــشرك شبكات توصيالت
     الريفية، أو التي يتم تشغيلها طقلشركة كهرباء المنا المملوكة :ةـــــــــالريفي المناطق كهرباء

  .الشركة هذه بواسطة      
 

 تولره الحكومة للقيام بتوصيالت المبلغ المالي الذي   ةــشرك شبكات توسعات تمويل
 ءالكهربىىا ولتىىولير المنىىاطق كهربىىاء فىىركة فىىبكات وتوسىىعات :ةــــــــــــــــــيـالريف المنــاطق كهربــاء

 .الريفية للعقارات
 

 أي يست دمها أو يحوزها إنشاءات أية أو مبنى أو أرض قطعة : ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـع
 .ف ص
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 التي يلتزم المشتر  بسدادها مقابل التزويد بالكهرباء أو التعرلة  دة:ـــــــــــــــــــالمعتم ةــــــــــالتعرف
 ع أو النقىىىل وتحىىىدد هىىىذه التعرلىىىةالتوصىىىيل بإحىىىدت فىىىبكات التوزيىىى

 م  هذا القانون. (9المادة )النحو المنصو  عليه لي ى عل
 

 أو ال اصىة أو العامىة المعنويىة أو الطبيعيىة األفى ا  مى  أي : صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـش
 .المنظمات أو الجمعيات أو الهيئات

 

 

يتم توليدها أو ماء تتم تحليته بواسطة منشأة إنتاجية،  كهرباء  :جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــن
 معًا. كالهما أو

 
 القىىىدر تحقيىىق يسىىىتهدط المتاحىىة اإلنتاجيىىىة للمنشىى ت ترتيىىىب   دارة: ـــــــــــــــــــــــــــالج بــــــــــــــرتيـت

 التحليىة ميىاه مى  اإلنتاجيىة والسىعة الشىامل للنظام األلضل
 قبىىىىىل مىىىىى  تحديىىىىىده ويىىىىىتم سىىىىىتقراراو  وأمىىىىى  قتصىىىىىاديةا مىىىىى 

 النقىىىل لىىىرخص طبقىىىاً  نقىىىل فىىىبكات بتشىىىغيل لهىىىم المىىىرخص
 .لهم الصادرة

 
 المائيىىة التركيبىىات مىى  وغيرهىىا مائيىىة وأنابيىىب تركيبىىات أيىىة ة: ـــــــــــــــــــــمائي داتـــــــــــــــــــــمع

 .إنتاجية منشأه م  جزءاً  تشكل التي
 

اليىوم  لىي اإلسىكان بىوزارة عىامالً  يكىون  عمىاني مو ىف كل  ول:ــــــــــــــــــــــــــالمح فـــــــالموظ
خلىىىف طبقىىىىًا  السىىىابق لتىىىاريخ التحويىىىل ينقىىىىل إلىىىى أي كيىىىان

   لمنها  التحويل.
 

 طبقىىىىىاً  ماليىىىىىةال وزارة وتعّدلىىىىىه وتنفىىىىىذه تقىىىىىرره الىىىىىذي المنهىىىىىا  ل:ـــــــــــــــــــــــــــــيو التح هاجـــــــمن
 الكيىىان إلىىى التحويىىل ألغىىراض وذلىىك القىىانون  هىىذا ألحكىىام
 .ال لف

 



7 

 

 .نقل فبكة بواسطة الكهرباء نقل      :لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنق
 

  بمبافرة نشاط نقل الكهرباء. تصريح       :لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنق ةــــــرخص
 

( 132) تساوي  عالي جهد ذات كهربائية وتركيبات خطوط     ل: ــــــــــــــــــــــــــــــالنق ةــــــــــــــشبك
 مى  الكهربىاء لتوريد تست دم ذلك، على يزيد أو لولت كيلو
 مىى  أو الرئيسىىة، المحطىىات إلىىى اإلنتاجيىىة المنشىى ت إحىىدت

 م  أو األخرت، اإلنتاجية المنش ت إلى اإلنتاجية المنش ت
 مىى  أو األخىىرت  الرئيسىىة المحطىىات إلىىى الرئيسىىة المحطىىات

 إلىى أو إليىه أو عقىار أي مى  أو إليهىا، أو ربىط وسىائل أية
 مسىت دمة تكىون  كهربائية تركيبات أية أو توزيع، فبكة أية

 .التحكم ألغراض
 

خىىىط، سىىىىواء كىىىان أرضىىىىيًا أو هوائيىىىىًا، يسىىىت دم لنقىىىىل أو توزيىىىىع  أي   ي:ــــــــــــــــــــــكهربائ طــــــــــخ
شىمل مىا لىم يقىتض السىياق يالكهرباء ألي غرض م  األغراض، و 

 خالط ذلك: 
 برا  أو و األعمدة أو األدعامات ال طوط بما ليها الهياكل، أ  -أ

  تدعيم منه أو عليه أو ليه أو بواسطته يتم أو تقدم مما غير ذلك
 .تعليقه أو حمله أو ال ط ذلك
       توزيع أو لنقل ال طوط تلك م  بأي مربوط جهاز أي -ب

 .الكهرباء
 هها، فامالً أي سلك أو كابل أو قناة أو أنبوه أو ما يشب -ج                                    

ي ا ال ارجية، التي تحيط أو تدعم أأو طبقاته عوازلها أغلفتها أو
 كون محاطة أو مدعمة به، أوتلك ال طوط، أو ت خط م 
   أو معلقة باالرتباط معه.ل محمو 
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 فبكة نقل أو فبكة توزيع تملكها وتقوم بتشغيلها  اءــــــــــــكهرب شركة شبكات
 .الريفية المناطق كهرباء فركة :ةــــــــــــــــــــــــــالريفي المناطق

 
    بعضها المربوطة لهم للمرخص التابعة الكهرباء فبكات جميعل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــشام نظام

 يطرأ وما النقل وفبكات اإلنتاجية المنش ت جميع وتشمل ببعض
 داخل بأخرت  مربوطة تكون  فبكة وأية تطوير، أو تغيير م  عليها
 .عمان سلطنة خار  أو

 
  طاقة والمياه ع الذي تتقاضاه الشركة العمانية لشراء ال المقابل  دـــــــــــــــــــــــــــــــالتزوي تعرفة
بها بالجملة أو الذي تتقاضاه كل م  فركة كهرباء  الكهرباء المزود :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالجمل

المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ع  مياه 
لجملة، ويحسب ع  كل سنة ميالدية ولقًا التحلية المزود بها با

لألسس التي تحددها الهيئة ويرد لي الرخصة الممنوحة ألي م  
  تلك الشركات.

 
 المرتبطة الكهرباء توليدلأو  ،الكهرباء لتوليد تست دم تركيبات ة:ــــــــــــــإنتاجي أهـــــــــــــــمنش

 لي المياه تحلية مع القائمةالكهرباء  لتوليدأو  ،المياه بتحلية
تحلية ذات طبيعة  ت منشم   المياه تحلية أو ،نفسه الموقع
أو  كهربائية خطوط م  التركيبات تلكب يتصل ما كلو  ،خاصة
 .مائية

  
 ضىمان لىي لهىم المىرخص م  أي أداء بموجبها يقاس التي األسس ة األداء: ــــــــــسالم معايير

 ال ىدمات، أو الشىبكات إحىدت وجىودة تىولير ضىمان أو التوليىد أم 
 .رخصته لي المحدد النحو على معًا، كليهما ضمان أو

 
حتياجىىىىات مىىىى  السىىىىلع وال ىىىىدمات بألضىىىىل العلىىىىى كىىىىل ا الحصىىىىول ادي: ـــــــــــــــــقتصلا الشراء

قتصىىىادية مىىىع مراعىىىاة الجىىىودة والكميىىىة وطبيعىىىة األفىىىياء الالشىىىروط ا
الحصىول مسىتقباًل  وإمكانيىةالمزمع فراؤها وطريقىة التسىليم المتاحىة 
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علىىى مىىا يمكىى  الحاجىىة إليىىه مىى  أنىىواع األفىىياء المزمىىع فىىراؤها مىى  
 أكثر م  مصدر على نحو آم .

 
 أو التحلية مع بالتوليد أو بالتوليد لهم المرخص إلزام يجوز خدمات دة: ـاعــــــــــــالمس الخدمات

 وتتعلىىىق بتوليرهىىىا توزيىىىع، بشىىىبكة أو نقىىىل بشىىىبكة توصىىىيلهم يىىىتم مىىى 
 سىىواء الشىىامل النظىىام واسىىتقرار أمىى  أو النقىىل فىىبكة واسىىتقرار بىىأم 
 فىىبكة بتشىىغيل لهىىم المىىرخص أحىىد بىىي  تبىىرم تفاقيىىةا لىىي ذلىىك أكىىان
 بىىي  تبىىرم تفاقيىىةا لىىي أم األفىى ا  أحىىد وبىىي  توزيىىع فىىبكة أو نقىىل
 الشىىىركة وبىىىي  التحليىىىة مىىىع بالتوليىىىد أو بالتوليىىىد لهىىىم المىىىرخص أحىىىد

 .والمياه الطاقة لشراء العمانية
 

 .الذاتي التزويد ألغراض الكهرباء يولد ف ص ي: ـــــــــــــــــــــــــــذات دـــــــــــــمول
 

التىىي يجىىب علىىى كىىل مىىرخص لىىه بتشىىغيل فىىبكة توزيىىع أن  القواعىىد ع: ـــــــــــــــــالتوزي دــــــــــــقواع
يعىدها ويحىىتفه بهىىا بعىىد موالقىىة الهيئىىة عليهىىا وتتضىىم  معىىايير لنيىىة 

لتىزام بهىىا لىىي فىأن التوصىىيل بشىبكة ذلىىك المىىرخص النمطيىة يجىىب ا
ال اصىىة بصىىيانة  لىىه واسىىت دامها وتشىىغيلها، كمىىا تتضىىم  المعىىايير

  قًا للرخصة.وتطوير الشبكة المشار إليها وذلك كله طب
 

 أن نقىىىل فىىىبكة بتشىىىغيل لىىىه مىىىرخص كىىىل علىىىى يجىىىب التىىىي القواعىىىد ة: ـــــــالشبكة الرئيس قواعد
 لنيىىة معىىايير وتتضىىم  عليهىىا الهيئىىة موالقىىة بعىىد بهىىا ويحىىتفه يعىدها
 المىىرخص ذلىىك بشىبكة التوصىىيل فىأن لىىي بهىىا لتىزامالا يجىىب نمطيىة

 المعىىايير تتضىىم  كمىىا الىىتحكم فىىأن ولىىي وتشىىغيلها سىىت دامهااو  لىىه
 بها يتصل ما إلى باإلضالة الشبكة، تلك وتطوير بصيانة ال اصة

 .للرخصة طبقاً  كله وذلك الشامل بالنظام عالقة ذات أمور م 
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 وبىىي  مالكهىىا بىىي  ليمىىا عقىىد بشىىأنها يوجىىد ال التىىي اإلنتاجيىىة السىىعة دة: ـــــــــــــــــــجدي ةــــــــــــــــسع
 .والمياه الطاقة لشراء العمانية الشركة

 
 حتفاظالإعدادها وتطبيقها وا القواعد التي يجب على هذه الشركة   ةــــــــــــــــشبكة شرك قواعد

ـــة:  ــاطق الريفيـ ــاء المن  يجىىببعىىد موالقىىة الهيئىىة عليهىىا وتتضىىم  معىىايير لنيىىة نمطيىىة  بهىىاكهرب
 مىى  أي وتشىىغيل سىىت داماو  الريفىىي التوصىىيل فىىأن لىىي بهىىا لتىىزامالا

 .للرخصة طبقاً  وتطويرها الريفية الشبكات
 

ـــــــــــــــــمناس شــــخص  يؤهلىىىىه ممىىىىا وغيرهىىىىا والماليىىىىة الفنيىىىىة اإلمكانيىىىىات لديىىىىه تتىىىىوالر مىىىى   ب:ــــــــــ
 .إعفاء أو رخصة على للحصول

 
 ماليىىة مسىىتحقات مىى  اإلسىىكان وزارة مىى  المنتقلىىي  المىىو في  حقىىوق  ف: ــــــــــــــــــــــالتوظي حقوق 

 .لعالً  ترتبت التي الحقوق  جميع فاملة بالو يفة يتعلق مما وغيرها
 

 الذي تعده وتنشره الهيئة قبل بدء السنة المالية البرنامج ال ــــــــــــــــــــــاألعم برنامج
 م  هذا القانون. ( 34) المادة ألحكامطبقًا ة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــالمستقبلي

 
 .للتنظيم خاضعاً  نشاطاً  يبافر ف ص أياع: ــــــــــــــفي القط مشارك
 
 .فبكتي  بي  توصل التي التسهيالت ط: ـــــــــــــــــــــــــــــالرب وسائل

 
 قائمىة بشبكة عمان سلطنة داخل قائمة فبكة توصل التي التسهيالت ي: ــــــــالربط الدول وسائل

 .خارجها
 

  واحد أو أكثر مما يأتي: سوق الكهرباء:  تحرير
 الكهرباء فركة لي قتصاديةا مصلحة أية ع  الحكومة تنازل -1

 . والمياه الطاقة لشراء العمانية الشركة لي أو القابضة



11 

 

 لهم ومرخص بالتوليد لهم مرخص بواسطة ناتج ببيع السماح -2
 .هوالميا الطاقة لشراء العمانية الشركةر لغي التحلية مع بالتوليد

 العمانية الشركةر لغي بتصديرها أو الكهرباء ستيراداب السماح -3
 .الريفية المناطق كهرباء وفركة والمياه الطاقة لشراء

 غير ليهم بم  بالتزويد لهم المرخص بي  ليما المنالسة خلق -4
 .بالتزويد يتعلق ليما توزيع فبكة بتشغيل لهم المرخص

 
غير موصىول يقىع ضىم  المنطقىة المصىرح بهىا لشىركة كهربىاء  عقار ي: ــــــــــــــــــــــريف ارــــــــــعق

  المناطق الريفية.
 

 إجىىراء أو قىىرار أي لىىي يطعىى  ومصىىلحة صىىفة لىىه تكىىون  فىى ص أي : ــنــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــالط
 هىىىىذا ألحكىىىام طبقىىىىاً  آخىىىر فىىىى ص أي أو الحكومىىىة أو الهيئىىىىة تصىىىدره
 .القانون 

 

 واسىىىىتئداء بالواجبىىىىات، واإللىىىىزام الحقىىىىوق  لحمايىىىىة المقىىىىررة الوسىىىىيلة هىىىىو : ــنــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــالط
 أو جهىىىة أيىىة تصىىدره قىىرار أي وإلغىىاء الغرامىىات، ولىىرض التعويضىىات

 بموجب ليه الطع  يجوز مما معيناً  ختصاصاً إ القانون  لهو خ ف ص
 .القانون  هذا

 

 لىي القىانون  لهىذا طبقىاً  ومصىلحة صىفة لىه مى  كل يقيمه الذي الطع  : مـــــــــــــــــــــكيـــــــــــــــــــــــــتح
 يكىىون  ال أو التحكىىيم، إلىىى ليهىىا لتجىىاءالا يجىىوز التىىي األمىىور مىى  أي
 هىىذا ألحكىىام طبقىىاً  وذلىىك الم تصىىة العمانيىىة المحكمىىة ختصىىا ا مىى 

 .القانون 
 

  يعادل: ما ي: ــــــــالقيم ابـــــــــالنص
 الطعىىىىون  حالىىىىة لىىىىي السىىىىنوية، الطىىىىاع  عوائىىىىد إجمىىىىاليمىىى   ٪2 -أ

 .اإلعفاء أو الرخصة حامل م  المقامة
مىىى  إجمىىىالي العوائىىىد السىىىنوية المتوقعىىىة للطىىىاع ، لىىىي حالىىىة  ٪2 -ه

 الطعون المقامة م  طالب الرخصة أو اإلعفاء. 
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 بمسقط االبتدائية بالمحكمة قضاه ثالثة م  المشكلة الدائرة ةــــــــــــالعماني المحكمة
 الصىىىىىادر القضىىىىىائية السىىىىىلطة قىىىىىانون  ألحكىىىىىام ولقىىىىىاً  إليهىىىىىا يعهىىىىىد التىىىىىي :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمختص

 .التجارية المسائل بنظر وتعديالته، 90/99 رقم السلطاني بالمرسوم
 

 الهيئىةب عى  الميىاه المرتبطىة تقسيم رئيسي أو لرعي يكون مسؤوالً  أي :اهـــــــــــــــالمي مـــــــــــــــقس
 .أخرت  م تصة جهة بأية ،أومياهلل العامة

 
 المواصفات القياسية التي صدرت ع  وزارة اإلسكان الكهربائية المواصفات

وإعادة النظر ليها وتعديلها م  وكذلك التي يتم إقرارها ومراجعتها  ة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعماني
ألحكام  اً وقت آلخر بموجب لوائح الكهرباء التي يتم وضعها طبق

 المعدات بأم  يتعلق ليما القانون  هذا م ( 39) و( 38) لمادتي ا
  .الكهرباء فبكات بتشغيل المتصلة إلجراءاتاو  الكهرباء وفبكات

 
 ي ص أية فركة، كون كالة األسهم المصدرة لي تلك الشركة ليما املــــــــــــــــــــــبالك مملوك
مملوكىىة لىىىوزارة الماليىىة أو لشىىىركة الكهربىىاء القابضىىىة أو لغيرهمىىا ممىىى   ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــللحكوم

  تعينهم الحكومة أو ألية جهة تكون مملوكة بالكامل للحكومة.
 

  للسياسة تنفيذاً  وزارة النفط والغاز تصدره الذي القرار ارــــــــــــــــــــــــــستثملا قرار
ــــجــستراتيلا  للتنظىىىيم ال اضىىىعة األنشىىىطة لىىىي سىىىتثمارالا بوجىىىوه للدولىىىة، العامىىىة  :يــــــــــــــــــــــ

 طلىىىب ليهىىىا يتىىىوالر ال التىىي األحىىىوال لىىىي القىىانون  هىىىذا أحكىىىام بموجىىب
 .العام للصالح تحقيقاً  وذلك األنشطة، تلك خدمات على معقول

 

 مجىىال األنشىىطة ال اضىىعة للتنظىىيم ولقىىىىىىىىىاً  لىىي تجريبىىي بحثىىي مشىىروع :رــوتطوي بحث مشروع
هىىىذا القىىىانون يهىىىدط إلىىىى النهىىىوض بقطىىىاع الكهربىىىاء والميىىىاه  ألحكىىىام

سىىىتحدار طىىىرق أو امىىى  نتىىىائج ك المرتبطىىىة بىىىه مىىى  خىىىالل مىىىا يحققىىىه
مجىىىىىال تلىىىىىك  لىىىىىيسىىىىىت دامها ا لىىىىىيتقنيىىىىىات يمكىىىىى  مسىىىىىتقباًل التوسىىىىىع 

 األنشطة.
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 غير أو كهرباء توليد بمنشأة مرتبطة غير مياه تحلية منشأة  ذات ةـــــــــــــتحلي منشأة
 م  قرار تحديدها بمعايير يصدر نفسه، الموقع لي معها قائمة :ةـــــــــــــــــــــــخاص طبيعة

 .للمياه العامة الهيئة رئيس
 

 منشأةخالل مياه م  تصريح بمبافرة نشاط تحلية   ذات ةـتحلي ةــــــــــرخص
  .تحلية ذات طبيعة خاصة  :ةـــــــــــــــــــخاص طبيعة 

 متيىىىازا مىىىنح قىىىانون  مىىى ( 1) بالمىىىادة عليىىىه المنصىىىو  المعنىىىى ذات" المشىىىروعتفاقيىىىات ا" لعبىىىارة وتكىىىون 
 تفاقيىىىىاتاب المتعلقىىىىة القىىىىانون  هىىىىذا لىىىىي المسىىىىت دمة والعبىىىىارات للكلمىىىىات تكىىىىون  كمىىىىا إليىىىىه، المشىىىىار صىىىىاللة

 المتعلقىىىىة والعبىىىىارات الكلمىىىىات وكىىىىذلك المىىىىذكورة، تفاقيىىىىاتالبا عليىىىىه المنصىىىىو  المعنىىىىى ذات المشىىىىروع،
 .تفاقياتالا بهذه عليه المنصو  المعنى ذات للها منح، مشروع تفاقياتاب

 ام هذاالمياه المرتبطة به لي سلطنة عمان ولقًا ألحكالهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء و  ت تص (2) المادة
 القانون.

 :القانون  هذا أحكام عليها وتسري  للتنظيم خاضعة التالية األنشطة م  كل تكون  (3) المادة
 توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها. -أ
 المرتبطة بالتحلية.توليد الكهرباء  -ه
 توليد الكهرباء القائم مع التحلية لي ذات الموقع.  - 
 تشغيل نظام تحكم المركزي. -د
 تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو القيام بهما معًا. -ه
 المهام المحددة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المنصو  عليها لي هذا القانون. -و
  ياه ذات طبيعة خاصة.تحلية مياه بواسطة منشأة تحلية م -ز

 
يجوز ألي ف ص مبافرة أي م  األنشطة ال اضعة للتنظيم المنصو  عليها لي  ال (4) المادة

على رخصة أو إعفاء بذلك م  الهيئة، ويجب مبافرة النشاط  الحصول بدون المادة السابقة 
للشروط والمدد والضوابط الواردة بهذا القانون وطبقًا  المرخص به بمعرلة المرخص له ولقاً 

 . اإلعفاءبلما ورد بالرخصة أو 
 

إعفاء أي ف ص يبافر أو يطلب مبافرة أي م  األنشطة ال اضعة للتنظيم م   للهيئة (5) المادة
 الحصول على رخصة أو بعض فروط الرخصة.
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 بموجب قرار مسبب رلض منح رخصة أو رلض اإلعفاء. للهيئة (6) المادة

 
 ذا القانون اللي هعدا فركة كهرباء المناطق الريفية أو ما يرد بشأنه نص خا   ليما (7) المادة

مبافرة أكثر م  نشاط واحد م  األنشطة ال اضعة للتنظيم أو يجوز ألي مرخص له 
 قتصادية مبافرة أو غير مبافرة لي أي مرخص له آخر.احيازة أية مصلحة 

 
 جباتها المقررة طبقًا ألحكام هذاالهيئة عند مبافرتها اختصاصاتها ومهامها والقيام بوا على (8) المادة

 تاريخ قبل المبرمة تفاقياتالاالقانون عدم اإلخالل بأي حقوق تكون قد تقررت بمقتضى 
 .القانون  بهذا العمل

 
 التعرلة ذلك لي بما عمان سلطنة لي التطبيق الواجبة المعتمدة التعرلة لوائح الهيئةتصدر  (9) المادة

  .الرسمية الجريدة لي التعرلات هذه نشر ويتم ، والتوصيل بالكهرباء التزويد مقابل
 

  :يأتي ما السابقة المادة لي المذكورة اللوائح إصدار قبلالهيئة  علىيجب  (10) المادة
 .التنسيق مع وزارة النفط والغاز -1
وتشغيل فبكة توزيع، ومع فركة كهرباء المناطق  التنسيق مع المرخص لهم بالتزويد -2

 الريفية، ومع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
والغاز برلع مشروع هذه اللوائح إلى وتقوم وزارة النفط 

ويكون تعديل التعرلات بذات  .مجلس الوزراء العتمادها
   الطريقة.

 
 :يأتي ما على المعتمدة التعرلة لوائح تشتمل أن يجوز (11) المادة

 والسكنية والصناعية التجارية الفئات قبل م  معتمدة تعرلات سداد على النص -أ
 الوجه على المشتركي  م  معينة مجموعات أو المشتركي  لئات م  وغيرها

 .اللوائح لي عليه المنصو 
 .المشتركي  م  معينة لئات على المعتمدة التعرلة نطباقا عدم على النص -ه
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 أو أوقاته أو ستهال الا مستوت  أساس على المشتركي  لئات م تلف بي  التمييز - 
 .الجغرالي الموقع

 ليما لتطبيقها المعتمدة بالتعرلة ال اصة واألوقات والمستويات الهياكل م تلف تحديد   -د
 لما طبقاً  أو األوقات م تلف لي أو المشتركي  م  م تلفة مجموعات أو لئات بي 

 حالة كل لي المعتمدة التعرلة حول التفاوض ليها بما أخرت  أسس م  اللوائح تحدده
 .المشتركي  م  معينة لئات مع حده على

 .التوصيل تولير بتكلفة يتعلق ما  -هى
 الجزئي أو الكلي السداد م  المشتركي  م  معينة مجموعات أو لئات إعفاء  -و

 .المعتمدة للتعرلات
 العامة الهيئة تراه  حسبما والتوصيل للتزويد المعتمدة التعرلة بشأن األخرت  النصو   -ز

 .مالئماً  للمياه
 

 بزعم مبالغ أية يحصل أن منهما بأي أو والتوصيل بالتزويد يقوميجوز ألي ف ص  ال (12) المادة
 .الحقيقة خالط على وذلك التكلفة ع  منعكسة تعرلة أو معتمدة تعرلة بموجب مقررة أنها

 
 والميىىاه الكهربىىاء قطىىاع ت صىىيص بشىىأن الحكومىىة سياسىىة بتنفيىىذ وزارة الىىنفط والغىىاز ت ىىتص (13) المادة

 -ولها لي سبيل ذلك ما يلي : ةالمالي ةوزار  مع التنسيق بعد به المرتبطة
كىل أو بعىض الشىركات المنصىو   لىيتوجيه فركة الكهربىاء القابضىة لبيىع أسىهمها   - أ

فىركات أخىرت أو إلىزام تلىك الشىركات  لىيأو  مى  هىذا القىانون  (66المادة ) ليعليها 
 لتزاماتها . اكل أو بعض أصولها أو حقوقها أو  ليبالتصرط 

تملىىك  والتىىيالقطىىاع  لىىيالقيىىام بكىىل مىىا تسىىتلزمه عمليىىة ت صىىيص الشىىركات العاملىىة   - ه
 ليستثمار ال، وإتاحة المجال أمام القطاع ال ا  لالدولة كل رأسمالها أو تساهم ليه

القطىاع بتشىييد وتملىك وتشىىغيل وصىيانة وتطىوير وتمويىىل األنشىطة ال اضىعة للتنظىىيم 
 ولقًا ألحكام هذا القانون أو بأية طريقة أخرت. 

لمىىرخص لهىىا بموجىىب أحكىىام هىىذا القىىانون ا رأسىىمال الشىىركات لىىيتحديىىد نسىىبة األسىىهم   - 
دة التىىي يجىىب خاللهىىىا كتتىىىاه العىىىام والمىىالطرحهىىا ل يجىىب علىىى تلىىىك الشىىركات والتىىي

 عنىىد للدولىىة بالكامىىل رأسىىمالها المملىىو  للشىىركات بالنسىىبة أيضىىاً  وكىىذلك القيىىام بىىذلك،
 .ت صيصها إجراءات ت اذإ
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( م  هذا القانون يجوز ألي ف ص فراء أسهم أي م  7مراعاة ما تقرره المادة ) مع (14) المادة

 تعمل التي األخرت  والشركات القانون  هذا م  (66المادة )الشركات المنصو  عليها لي 
 مانيةالع الشركة عدا ليما وذلك معًا، ليهما أو به المرتبطة المياه أو الكهرباء قطاع لي

 .للحكومة بالكامل ملكيتها تظل أن يجب التي والمياه الطاقة لشراء
 

لمشار استثمار رأس المال األجنبي ا( م  قانون 2ستثناء م  أحكام الفقرة )أ( م  المادة )ا (15) المادة
لقًا إليه يجوز للمساهمي  غير العمانيي  لي الشركات التي تبافر أنشطة خاضعة للتنظيم و 

 ة.م  أسهم الشرك ٪100ألحكام هذا القانون أن يتملكوا 
 

تعامل فركة الكهرباء القابضة، وجميع المرخص لهم متى كانوا مت ذي  فكل فركات  (16) المادة
ية عمانية مؤسسة ولقًا ألحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، المعاملة الضريب
  والجمركية المقررة للشركات العمانية المملوكة بالكامل لعمانيي  وذلك بغض النظر ع

مقررة األجنبية ليها، ومع عدم اإلخالل باإلعفاءات الضريبية والجمركية النسبة المساهمة 
 بة.لمرخص لهم اإلعفاء م  أية ضريقبل بدء العمل بهذا القانون، لانه ال يجوز ألي م  ا

 
 ستثناء م  أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه:ا (17) المادة

األنشىىىطة ال اضىىىعة يجىىىوز للمؤسسىىىي  لىىىي أيىىىة فىىىركة مىىىرخص لهىىىا بمبافىىىرة أي مىىى   -أ
 للتنظيم ولقًا ألحكام هذا القانون أن يعرضوا أسهمهم لي هذه الشركة للبيىع حتىى ولىو
لم تك  قد نشرت ميزانيتي  مدققتي  ع  سنتي  ماليتي  متتاليتي ، وبقيمة ت تلف ع  

 سمية لتلك األسهم، وتؤول حصيلة البيع للمؤسسي  .الالقيمة ا
ة مرخص لها بمبافىرة أي مى  األنشىطة ال اضىعة يجوز للمؤسس الواحد لي أي فرك -ه

مىىىى  رأس مىىىىال  ٪20للتنظىىىىيم ولقىىىىًا ألحكىىىىام هىىىىذا القىىىىانون أن يكتتىىىىب بمىىىىا يزيىىىىد علىىىىى 
الشىىركة. ولىىي جميىىع األحىىوال ال يجىىوز أن تزيىىد حصىىة المؤسسىىي  علىىى النسىىبة التىىي 

بعىىد  ،وزارة الىىنفط والغىىازقتىىراح اعلىىى  بنىىاء ،يحىىددها مجلىىس الىىوزراء مىى  وقىىت آلخىىر
 . التنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيق مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع وزارة الماليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة والهيئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

وتسري أحكام هذا البند سىواء أكانىت الشىركة مسىاهمة عامىة أم كانىت فىركة مسىاهمة 
 مقفلة تم تحويلها إلى فركة مساهمة عامة.
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 ذاه قيمة حساه بعد بالتزويد لهم للمرخص السنوي  المالي الدعم قيمة المالية وزارة تسدد (18) المادة

 :اآلتي النحو على الدعم
 كتسابها يكون  الذي المعنية السنة لي اإليرادات م  به المسموح المستوت  الهيئة تقدر -أ

 المحىىددة تزاماتىىهلاب بالولىىاء لّعىىال وجىىه علىىى قىىام متىىى بالتزويىىد لىىه مىىرخص لكىىل متاحىىاً 
 .رخصته ولي القانون  هذا لي

 له المرخص هذا يحصلها سوط التي المبالغ لي المتمثلة اإليرادات قيمة الهيئة تحدد -ه
 ذاه لي المحددة لتزاماتهاب بالولاء لعال وجه على قام متى المعنية السنة لي بالتزويد
 .رخصته ولي القانون 

)ه(، والمصادقة رات المحددة طبقًا للبندي  )أ( وتقوم الهيئة بحساه الفرق بي  التقدي  - 
ي علىىى ذلىىك الفىىرق لىىي تقريرهىىا السىىنوي، لىىإذا قلىىت القيمىىة المقىىدرة ولقىىًا للبنىىد )ه( )التىى

طبقىًا  المقىدرةتمثل اإليرادات التي يتم تحصىيلها مى  المشىتركي  وغيىرهم(، عى  القيمىة 
للبنىىىىد )أ( )التىىىىي تمثىىىىل اإليىىىىرادات المسىىىىموح بهىىىىا(، تلتىىىىزم وزارة الماليىىىىة بسىىىىداد الفىىىىرق 

لىىه بالتزويىىد، وتحىىدد هىىذه الىىوزارة وقىىت وطريقىىة هىىذا السىىداد التىىي يجىىب أن للمىىرخص 
 تكون كل ثالثة أفهر على األقل أثناء السنة المعنية. 

على الهيئة حساه أية لروق بي  التقىديرات التىي تىم إعىدادها عى  السىنة السىابقة وبىي    -د
لىىىي تلىىىك السىىىنة لىىىي ضىىىوء  تحصىىىيله بالفعىىىل مىىى  قبىىىل المىىىرخص لىىىه مىىىا كىىىان متاحىىىاً 

كيفيىىىة حسىىىىاه بالظىىىروط التىىىي تمىىىىت، وينبغىىىي علىىىىى الهيئىىىة أن ت طىىىر وزارة الماليىىىىة 
طبقىىًا ألحكىىام هىىذه المىىادة، وأن تضىىم  التقريىىر السىىنوي المنصىىو  عليىىه لىىي  الفىىروق 
 ( م  هذا القانون هذه الكيفية.29المادة )

      
 
 

 
 
 



18 

 

 الثاني الباب
 به المرتبطة والمياه الكهرباء قطاع تنظيم هيئة

 األول الفصل
 إنشاء الهيئة و واجباتها واختصاصاتها

 
 مقرها يكون  به المرتبطة والمياه الكهرباء قطاع لتنظيم هيئة القانون  هذا بمقتضى تنشأ (19) المادة

 .مسقط محالظة
 

ل ألموااستقالل المالي واإلداري ويكون لها حق تملك العتبارية واالالهيئة بالش صية ا تتمتع (20) المادة
 الثابتة والمنقولة الالزمة لتحقيق أهدالها، وتعتبر أموالها أموااًل عامة.

 
ت عدا ما ورد بشأنه نص خا  لي هذا القانون، ال ت ضع الهيئة ألحكام نظام الهيئا ليما (21) المادة

 ات أووالمؤسسات العامة المشار إليه أو غيره م  القواني  والنظم التي تطبق لي فأن الهيئ
 لوحدات الحكومية.المؤسسات العامة أو ا

 
 على الهيئة:  يجب (22) المادة

    عمان سلطنة أنحاء جميع لي المرتبطة والمياه الكهرباء خدمات تولير ضمان -1
 وكبار والمرضى المحدود الدخل ذوي  خاصة وبصفة المشتركي  مصالح حمايةو 

 .الس 
 يحقق بما المرتبطة والمياه الكهرباء قطاع لي الجمهور لصالح منالسة قيام تشجيع -2

 .العامة المصلحة
 لي به المرتبطة والمياه الكهرباء لقطاع قتصاديالوا والفعال اآلم  التشغيل ضمان -3

 .الجمهور سالمة وتعزيز وتطويره عمان سلطنة
 .السلطنة لي التزويد رتولي ضمان -4
قيام المرخص لهم بتغطية جميع الطلبات المعقولة ال اصة بالتوصيل بالنظام  ضمان -5

 الشامل وبالتزويد.
 ي لق بما العمانية العناصر وتدريب التعمي  بشأن الحكومة بسياسات لتزامالا ضمان -6

 .المسؤولية تحمل على قادرة لنية كوادر
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 .عمان سلطنة لي المرتبطة والمياه الكهرباء قطاع ت صيص تيسير -7
ضمان حماية المشتركي  الريفيي  وتشجيع تزويدهم بالكهرباء م  خالل التوصيل أو   -8

 م  هذا (85) المادةتوصيلهم بشبكة فركة كهرباء المناطق الريفية طبقًا ألحكام 
 .القانون 

اإلجراءات الالزمة لتمكي  المرخص لهم م  مبافرة األنشطة ال اضعة للتنظيم  ت اذا  -9
جتذاه تمويل اطبقًا لهذا القانون وضمان تشغيل أنشطتهم بفعالية بما يؤدي إلى 

 قتصادي. اأنشطتهم المرخص لهم بمبافرتها على نحو 
 .لهم للمرخص الفنية والمقدرة المالية المالءة م  التأكد  -10
 .عتبارالا موضع البيئة حماية وضع ضرورة ضمان    -11
 وبالربط المصدرة الكهرباء وبيع المستوردة الكهرباء بشراء المتعلقة لتزاماتهاا تنفيذ    -12

 .القانون  هذا م ( 115)و( 114) المادتي  ألحكام طبقاً  الدولي
ضمان قيام الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإجراء المنالسات للسعة الجديدة    -13

 والناتج المرتبط بها بعدالة وففالية. 
     لي تصرلها يكون  وأن األف ا  بي  قانوني مبرر بدون  التمييز بعدم تلتزم أن   -14

 .متماثالً  المتشابهة الحاالت  
 .اإلعفاءات أو الرخص حاملي على الواقعة التنظيمية األعباء ت فيض ضمان  -15
 الكهرباء لقطاع والسالمة األداء ومعايير الفنية والمعايير المواصفات إعداد ضمان -16

 لعامةا المصلحة لمقتضيات ولقاً  ليها النظر وإعادة عليها والمحالظة المرتبطة والمياه
 .الشأن هذا لي

    م  يتم وما واإلعفاءات بالرخص يتعلق ما كل يتضم  عمومي سجل إعداد -17
 توالشهادا تقدم مما بأي المتعلقة والمستندات واألوراق منها أي لي تعديالت
 .السجل بهذا حتفاظإلوا الهيئة أعضاء م  بأي المتعلقة

أو اإلعفاءات لألف ا   موضوعية لضمان منح الرخص معايير وضع -18
 لتزام بها وإتاحة الفرصةالواومراجعة هذه المعايير وتطبيقها  المناسبي 
 للحصول عليها عند الطلب. الشأنألصحاه 

 ومتابعة بها حتفاظالوا وتعديلها المشتر  رعاية فأن لي معايير وضع ضمان  -19
 .وتنفيذها بها لتزامالا

 .عمان سلطنة لي به المرتبطة والمياه الكهرباء سوق  تطورات مراقبة  -20
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مناطق بتمويل توسعات فبكة فركة كهرباء الليما يتعلق  للوزارات المشورة تقديم -21
التعرلات وغير ذلك م  المهام ت الحساه بالنسبة للدعم المالي و وعمليا الريفية

 ألحكام هذا القانون. ليها ولقاً المسندة إ
 وتقديم التحرير م  للمزيد ستعدادها مدت قياس بغرض الكهرباء سوق  أوضاع مراجعة -22

 بموجب تطبيقها ينبغي التي المعايير تطوير لي والمساعدة الشأن بهذا تقارير
تفاقيات التي العتبار أحكام اال. وعلى الهيئة ان تأخذ لي اصاللة مشروع تفاقياتا

سبق إبرامها قبل إصدار هذا القانون بشأن مشاريع قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة 
 به.

 
ت اذ االمادة السابقة تلتزم الهيئة ب ليصو  عليها باإلضالة إلى الواجبات المن  (مكررا 22) المادة

النقل بوذلك بإلزام مرخص له  ،ستراتيجيإلار ستثماالاإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرار ا
  .لقرارنشاط محل هذا اال ليستثمار الأو التوزيع ولقًا ألحكام هذا القانون للقيام با

 
للهيئىىة إصىىدار لىىوائح ت ىىص أعمىىال الطىىرق وذلىىك بعىىد التنسىىيق مىىع الجهىىات المعنيىىة  يجىىوز (23) المادة

 ومراعاة جميع المواصفات الكهربائية العمانية.
 

 يجوز أن تتضم  لوائح الطرق التي تصدرها الهيئة ولقًا للمادة السابقة األحكام التالية: (24) المادة
ص لمبافىرتهم األنشىطة المىىرخت ويىل المىرخص لهىم القيىام بأعمىال طىىرق تكىون الزمىة   -أ 

لهم بها وإلزامهم بالتنسيق قبىل القيىام بهىذه األعمىال مىع أفى ا  آخىري ، وكىذلك إلىزام 
مىى  يتىىولى القيىىام مىى  غيىىر المىىرخص لهىىم بتىىولي أعمىىال طىىرق بالتنسىىيق مىىع المىىرخص 

 لهم، وذلك لي جميع األمور المتعلقة بأعمال الطرق .
رق المشىىىار إليهىىىا بالمواصىىىفات القياسىىىية ألعمىىىال ولى القيىىىام بأعمىىىال الطىىىإلىىىزام مىىى  يتىىى -ه

ت ىىاذ مىىا االطىىرق ذات العالقىىة بالكهربىىاء والمىىواد المسىىت دمة، وبمراعىىاة قواعىىد المىىرور و 
يلىزم مىى  تىدابير لحمايىىة الجمهىور واألمىىال  وجميىع المرالىىق األخىرت وإزالىىة المىواد غيىىر 

 ا كانت عليه قبل الشروعالمست دمة أو المحفورة م  الطريق العام وإعادة الحال إلى م
 لي األعمال .

 ام وبكل األعمال، بهذه يتأثر م  بتعويض الطرق  بأعمال القائمي  األف ا  إلزام  - 
 .أخرت  أحكام م  إليها المشار اللوائح تتضمنه
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 :باآلتي الهيئة ت تص (25) المادة

 نبشىىأ الدولىىة سياسىة وتنفيىىذ بىه المرتبطىىة والميىىاه الكهربىاء لقطىىاع العامىة السياسىىة تنفيىذ -1
 .القانون  هذا ألحكام ولقاً  للتنظيم ال اضعة األنشطة

إعىىىىداد البىىىىرامج وال طىىىىط الالزمىىىىة لتطىىىىوير السياسىىىىة العامىىىىة لقطىىىىاع الكهربىىىىاء والميىىىىاه      -2
 المرتبطة به لي سلطنة عمان. 

 و بهىا لتىزامإلا ومتابعىة اإلعفىاءات على والموالقات وإلغاؤها، وتعديلها الرخص إصدار  -3
 .القانون  هذا لي المقررة واجباتهم بتنفيذ اإلعفاءات وحاملي لهم المرخص إلزام

 تسىري  التىي للتنظىيم ال اضعة األنشطة م  نشاط لكل بالنسبة للترخيص نموذ  إعداد  -4
 .القانون  هذا أحكام عليها

تفاقيىىات الدوليىىة لىىي مجىىال الكهربىىىاء اللتزامىىات النافىىئة عىىى  االإجىىراءات تنفيىىذ ا ت ىىاذا  -5
والمياه المرتبطة التي تكون سلطنة عمان طرلًا ليها، وكذلك القرارات التي تصدر عى  

نضىىمت أو تنضىىم إليهىىا سىىلطنة عمىىان وذلىىك كلىىه االمنظمىىات الدوليىىة واإلقليميىىة التىىي 
ختصا  لي هذا الشأن وذلك بمىا ال يتعىارض مىع أحكىام هىذا البالتنسيق مع جهات ا

 لقانون. ا
 قبىىىل مىىى  بهىىىا التقيىىىد يتعىىىي  التىىىي لتزامىىىاتالوا والمواصىىىفات والضىىىوابط الشىىىروط تحديىىىد  -6

 .لهم والمرخص اإلعفاءات حاملي
 أو الرخصىىىة وضىىىوابط لشىىىروط اإلعفىىىاءات وحىىىاملي لهىىىم المىىىرخص تنفيىىىذ علىىىى الرقابىىىة  -7

 .اإلعفاء
 المقىىىررة اإلجىىىراءات ت ىىىاذاو  لهىىىم والمىىىرخص المشىىىتركي  مىىى  المقدمىىىة الشىىىكاوي  لحىىىص  -8

 .القانون  هذا ألحكام ولقاً  بشأنها
 الىىذي واألثىىر المرتبطىىة والميىىاه الكهربىىاء قطىىاع بأهميىىة للتوعيىىة الالزمىىة البىىرامج إعىىداد  -9

 .المواطني  وصالح التنمية خطط على القطاع تطوير يرتبه
 مىىا كىىل بشىىأن للميىىاه العامىىة والهيئىىة المعنيىىة الحكوميىىة والوحىىدات الىىوزارات مىىع التنسىىيق -10

 مىىا بشىأن طلبهىىا علىى ءبنىا للميىىاه  العامىة للهيئىىة المشىورة وتقىديم القطىىاع، لتطىوير يلىزم
 .به المرتبطة والمياه الكهرباء بقطاع الصلة ذات األمور م  ختصاصهاا لي يدخل
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 الريفيىة المنىاطق كهرباء فركة فبكات توسعات تمويل إنفاق كيفية تحدد لوائح إصدار  -11
 تقىىىديم الهيئىىىة وعلىىىى اللىىىوائح بهىىىذه الريفيىىىة المنىىىاطق كهربىىىاء فىىىركة لتىىىزامإ مىىىدت ومراقبىىىة
 . وزارة النفط والغازو  المالية وزارة م  كل إلى منه نس ة ترسل الشأن بهذا تقرير

 تحىىدده لمىىا ولقىىاً  وحفظهىىا سىىجالت بإمسىىا  لهىىم المىىرخص لقيىىام المنظمىىة القواعىىد وضىىع -12
 .الهيئة

 لتىزام بهىا لىي فىأن التوصىيل بشىبكة النقىلالالفنية النمطية التي يتعي  ا المعايير وضع  -13
وتشىىغيلها وكىىذلك  الشىىبكةسىىت دام هىىذه اأو التوزيىىع ال اصىىة بىىالمرخص لىىه، ولىىي فىىأن 

 المعايير ال اصة بصيانة وتطوير فبكة المرخص له. 
  الفصىل لىي المنازعىات التىي تنشىأ بىي  المىرخص لهىم أو مى  صىدرت لهىم إعفىاءات   -14

ورد لي الرخصة  وبعضهم البعض أو بي  المشتركي  أو أي أف ا  آخري  طبقًا لما
 ألحكام هذا القانون.  أو اإلعفاء ولقاً 

 .إصدارها القانون  ي ولها التي والقرارات اللوائح إصدار -15
 

ختصاصىات المعقىودة لهىا بموجىب أحكىام هىذا القىانون ت ىتص الهيئىة الباإلضالة إلى ا (مكررا 25) المادة
 ة هيكلىىة قطىىاعبنىىاء علىىى طلبهىىا ليمىىا يتعلىىق بإعىىادللميىىاه بتقىىديم المشىىورة للهيئىىة العامىىة 

 ستشىىاريي  وال بىىراء والفنيىىي الولهىىا لىىي  سىىبيل ذلىىك التعاقىىد مىىع ا ،الميىىاه غيىىر المىىرتبط
تكىىاليف الماليىىة ال للميىىاهعلىىى أن تتحمىىل الهيئىىة العامىة  والمت صصىي  لىىي هىىذا المجىال

  .المترتبة على ذلك
 

و أللهيئة إلزام فركة كهرباء المناطق الريفية بالتنازل عى  األصىول أو أعمىال التوزيىع  يكون  (26) المادة
اءات ولقىىىىًا ل جىىىىر  -لىىىىكذإذا اقتضىىىىت المصىىىىلحة العامىىىىة  -التزويىىىىد ال اصىىىىة بهىىىىذه الشىىىىركة 
 المرخص م  أي إلزام وللهيئة القانون، هذا م  (88المادة )والقواعد المنصو  عليها لي 

 مىىى  أي إلىىزام وكىىذلك األصىىول، مىى  أي كتسىىاهاب نقىىىل فىىبكة أو توزيىىع فىىبكة بتشىىغيل لهىىم
 هىذا ألحكىام ولقىاً  وذلك الشركة تلك م  معينه تزويد أعمال كتساهاب بالتزويد لهم المرخص
 .القانون 

 
، ويكون متاحًا ألي اع الكهرباء والمياه المرتبطة بهعموميًا بأنشطة قط تعد الهيئة سجالً  (27) المادة

البيانات والمعلومات الواردة  قتصادية بهذا القطاع أن يطلع علىالف ص ترتبط مصالحة ا
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كانت هذه البيانات أو  الهيئة طالما سداد الرسوم التي تحددها السجل بعد هذا لي
 ال تكشف أسرار أي حامل رخصة أو إعفاء. المعلومات

 وتشمل البيانات والمعلومات الواردة لي هذا السجل ما يلي:
 .اع الكهرباء والمياه المرتبطة بهلرخص واإلعفاءات الصادرة لي قطجميع ا -1
 .تي قد تطرأ على الرخص واإلعفاءاتالتعديالت ال -2
بطىة اع الكهربىاء والميىاه المرتالقرارات واألوامر الصىادرة مى  الهيئىة وتتعلىق بأنشىطة قطى -3

 .به
لتي تصدر لكل مرخص له أو حامىل إعفىاء  مى  أي جهىة وتتعلىق بالرخصىة الموالقات ا -4

 .سة النشاط المرخص به أو باإلعفاءأو بممار 
 على بةالمترت المسائل وكالة اإللغاء، وأسباه إلغاؤها يتم التي واإلعفاءات الرخص -5

 .اإللغاء
 العامة لمصلحةا ستلحق التي والمضار الفوائد تقييم لي الهيئة إليها تستند التي المعايير -6

 السجل يتضم  أن ويجوز ر.المعايي هذه تطوير وطريقة التحويل بعملية يتعلق ليما
 .معلومات أو بيانات م  االزم الهيئة تراه  ما إليه المشار

 
 حددت –الشأن ذوي  مع التنسيق بعد – لوائح تصدر أن العامة المصلحة قتضتا متى للهيئة (28) المادة

 :يأتي ما
  لىىيهم بمىى  األفىى ا  مىى  وغيرهىىا والميىىاه الطاقىىة لشىىراء العمانيىىة الشىىركة تقىىديم طريقىىة  -أ

 .للهيئة تقديمها يجب التي المعلومات اإلعفاءات، وحاملي لهم المرخص
   الطاقة لشراء العمانية والشركة الريفية المناطق كهرباء فركة م  كل تعاون  طريقة -ه

    األخرت  قبل حقوقها منهما كل ممارسة كيفيةو  البعض، بعضهما مع والمياه
 .تجاهها ومسؤولياتها

 
 :يتضم  أن يجب سنوياً  تقريراً  الهيئة تعد (29) المادة

 والميىاه الكهربىاء قطىاع لىي حىدثت التي والتطورات بنشاطها المتعلقة التفصيلية البيانات -أ
 الصىىىىادرات وحجىىىىم التحريىىىىر مىىىى  للمزيىىىىد الكهربىىىىاء سىىىىوق  سىىىىتعدادا ومىىىىدت بىىىىه المرتبطىىىىة

 .الشأن هذا لي الهيئة ومقترحات الكهرباء م  الوارداتو 



24 

 

 المىىىىىالي والىىىىىدعم المعتمىىىىىدة بالتعرلىىىىىة ال اصىىىىىة اللىىىىىوائح بشىىىىىأن الهيئىىىىىة مقترحىىىىىات -ه
 .الحكومي

 خىىىالل مىىى  الريفيىىىة للعقىىىارات الكهربىىىاء تىىىولير مجىىىال لىىىي تحقيقىىىه تىىىم بمىىىا تفصىىىيلي بيىىىان - 
 وإمكانيىىىة األخىىرت  التوزيىىع فىىركات أو الريفيىىة المنىىاطق كهربىىاء فىىركة بشىىبكة التوصىىيل
 كهرباء فركة فبكة توسعات تمويل بشأن الهيئة وخطة التوصيل هذا م  المزيد تحقيق

 .الريفية المناطق
 المحاسىىىبية للمعىىىايير ولقىىىاً  ماليىىىة سىىىنة كىىىل عىىى  للهيئىىىة المدققىىىة الماليىىىة بالحسىىىابات بيىىان -د

 .الدولية
 .القانون  هذا م ( 18) المادة ألحكام ولقاً  المالي الدعم قيمة حساه طريقة -هى
 .التقرير هذا لي إدراجها الهيئة ترت  أخرت  أمور أية  -و

 السىىىىىنة انتهىىىىىاء مىىىىى  أفىىىىىهر سىىىىىتة يتجىىىىىاوز ال موعىىىىىد لىىىىىي التقريىىىىىر هىىىىىذا تعىىىىىد أن الهيئىىىىىة وعلىىىىىى
  هىىىىىذا بنسىىىىى ة مىىىىىوزارة الماليىىىىىة وزارة الىىىىىنفط والغىىىىىاز و  وموالىىىىىاة ،التقريىىىىىر عنهىىىىىا المعىىىىىد الماليىىىىىة
 .وزارة النفط والغاز  عرضه على مجلس الوزراءوعلى  ،التقرير

 
 مى  المزيىد بشىأن وزارة الىنفط والغىازالهيئة أن تقوم بمراجعة أية مقترحات ترد إليها مى   على (30) المادة

 .التحرير
 

 حريرالت م  للمزيد مستعد غير السوق  أن وزارة النفط والغاز مع بالتنسيق الهيئة قدرت إذا (31) المادة
  :يأتي ما السنوي  تقريرها تضم  أن الهيئة على يجب

 وأ بمعرلتها ت اذهاا يتعي  التي والتدابير تحقيقها وجوه الهيئة ترت  التي الشروط بيان -أ
 مىىىى  للمزيىىىىد مسىىىىتعداً  السىىىىوق  ليكىىىىون  الشىىىىروط تلىىىىك لتحقيىىىىق آخىىىىري  أفىىىى ا  قبىىىىل مىىىى 

 التىيو  خاللهىا، التدابير تلك ت اذا الهيئة ترت  التي للمدة الهيئة تقدير بيان مع ،رالتحري
 .عقبها التحرير م  للمزيد مستعداً  السوق  يكون  أن تتوقع

 .ذكره تقدم مما االنتهاء بعد للتنفيذ قابليته الهيئة تقدر الذي التحرير نوع بيان -ه
 

 عىي ت ،التحريىر م  لمزيد السوق  ستعدادا النفط والغازوزارة  مع التنسيق بعد الهيئة قدرت إذا (32) المادة
 : يأتي ما السنوي  تقريرها تضمي  عليها
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المقتىىرح ومىىداه وتوقيتىىه ومىىا يسىىتلزمه إجىىراء هىىذا التحريىىر مىى  تعىىديالت  طبيعىىة التحريىىر  - أ
علىىى هىىذا القىىانون وعلىىى الىىرخص الصىىادرة ولقىىًا ألحكامىىه، وعلىىى قواعىىد الشىىبكة الرئيسىىة 

 . ا م  القواعد واللوائح ذات الصلةزيع وغيرهوقواعد التو 
القطىىىاع وغيىىىرهم مىىى  ذوي  لىىىينتيجىىىة مىىىا قامىىىت بىىىه الهيئىىىة مىىى  تنسىىىيق مىىىع المشىىىاركي   - ه

 . ل مقترحاتها ال اصة بتحرير السوق الشأن حو 
 الىوزراء مجلىس علىى السىوق بتحريىر  عرض مقترحات الهيئة النفط والغاز على وزير  ويجب
 وات ىاذ اإلجىراءات القىرارات إصىدار الهيئىة علىى يجىب ،عليهىا الموالقىة حالىة يولى ليهىا، للبت

 .التنفيذ موضع لوضعها الالزمة
 

 لي القانون  هذا م  (29المادة )الهيئة أن تعل  ع  صدور التقرير المشار إليه لي  على (33) المادة
 مناسبة، الهيئة تراها أخرت  طريقة وبأية العربية باللغة إحداهما محليتي  يوميتي  جريدتي 
 تحددها التي الرسوم سداد بعد التقرير هذا م  نس ة على الحصول ف ص ألي ويحق
 .الهيئة

 
ضم  وصفًا الهيئة قبل بداية كل سنه مالية إعداد ونشر برنامج لألعمال المستقبلية يت على (34) المادة

ة مبافرة على أن التي تزمع القيام بها خالل السنة المالية التالي عامًا لألنشطة الرئيسة
 على األهداط ال اصة بكل نشاط. يشتمل هذا الوصف

 
ه لي على الهيئة موالاة أصحاه الشأن بموجب إخطار كتابي بالبرنامج المشار إلي يجب (35) المادة

 ن يقدمهذا البرنامج بأية طريقة تراها مناسبة، ولكل ذي فأن أ المادة السابقة وللهيئة نشر
خ ج المشار إليه خالل فهر م  تاريعتراضات تتعلق بما ورد لي البرناما أية مالحظات أو 

عتراضات تقدم إليها خالل مدة ا إخطاره، وعلى الهيئة أن ترد على أية مالحظات أو 
 مماثلة.

 
عليه  و بنس ة م  البرنامج المنصوزارة النفط والغاز المالية و  ةوزار  بموالاة الهيئة تلتزم (36) المادة

ه ورد عتراضات ذوي الشأن عليا ( م  هذا القانون مرلق بها نس ة م  34لي المادة )
م رلع نسخ م  كل ما تقد وزارة النفط والغاز، ويتعي  على  عتراضاتالالهيئة على تلك ا

 . ءمجلس الوزرا إلى
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تعلق تاألنشطة ال اضعة للتنظيم أو  تتعلق بتنفيذ أعمال الطرق لتيسيرإصدار لوائح  للهيئة (37) المادة

ى والقائمي  على تنفيذ أعمال الطرق العامة مت، يد كيفية التنسيق بي  المرخص لهمبتحد
  تلك اللوائح كل مكانت هذه األعمال مؤثرة على األنشطة المرخص بها. وللهيئة أن تض

ات جراءاإل تباعاما تراه ضروريًا لي هذا الشأن. وعلى الهيئة قبل إصدارها اللوائح المذكورة 
 ها.لتزام بال  بأحكام تلك اللوائح االمنصو  عليها لي هذا القانون، وعلى كالة الم اطبي

 
 :اآلتية األغراض لتحقيق لوائح إصدار وزارة النفط والغاز مع التنسيق بعد للهيئةيجوز  (38) المادة

 .ضمان تولير إمدادات منتظمة م  الكهرباء-أ
اإلصىىىابة التىىىي قىىىد تنىىىتج عىىى  األعمىىىال والتركيبىىىات ذات  الجمهىىىور مىىى  م ىىىاطر وقايىىىة  .-ه

 الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به. 
سىىت دام األمثىىل للطاقىىة الكهربائيىىة بمراعىىاة الضىىوابط والمعىىايير ذات الصىىلة التشىىجيع ا .- 

 .وزارة النفط الغازالمعتمدة م  
 تشجيع إنتا  وبيع الكهرباء باست دام مصادر الطاقة المتجددة. .د

إصىدار الئحىة لضىمان تىولير ميىىاه  ،للهيئىة بعىد التنسىيق مىع الهيئىة العامىة للميىاه كمىا يجىوز
 التحلية م  خالل قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

  
 :يأتي ما السابقة المادة لي عليها المنصو  اللوائح تتضم  أن يجوز (39) المادة

 .محددة  روط لي التزويد أو التوزيع أو النقل حظر  -أ
 أو عالتوزي أو النقل منش ت لي أو التزويد لي واألعطال الحوادر ع  التبليغ يوجب ما -ه

 .الشامل النظام على يؤثر ما حدور بعد
 وإتاحتها المستندات م  وغيرها والرسومات وال رائط بالتصميمات حتفاظالا يوجب ما  - 

 .فأن ذي لكل والنسخ للفحص
 بالتزويىىد القيىىام لتزامىىاتا مىى  محىىددة  ىىروط لىىي لهىىم المىىرخص مىى  محىىددة لئىىات إعفىىاء -د

 .بالكهرباء
 والتعىىىاون  محىىىددي ، ألفىىى ا  معينىىىة معلومىىىات تقىىىديم لهىىىم المىىىرخص علىىىى يوجىىىب مىىىا  -ه

 .معهم
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 أو جديىدة، عمانيىة كهربائيىة قياسية مواصفات سواها دون  الهيئة تصدر أن على النص -و
 .ةالفني للمعايير متثاالً ا يعد وما تلك أو بهذه لتزامالا يوجب وما منها، القائمة تعدل

 .والذبذبة الكهربائي والجهد األرضية الموصالت تركيب ت ص فتراطاتا تحديد  -ز
 اإلصىىىابات م ىىىاطر تقلىىىل أو تزيىىىل إعالنىىىات مىىى  الهيئىىىة تصىىىدره بمىىىا لتىىىزامالا يوجىىىب مىىىا  -ح

 .لها التعرض أو بالممتلكات األضرار أو البدنية
 .لي المادة السابقة وهذه المادة م  اللوائح المنصو  عليها ستثناءاتالا  -ط

شىىىروط واإلجىىىراءات والضىىىوابط الفنيىىىة المتعلقىىىة بإنتىىىا  وبيىىىع الكهربىىىاء األحكىىىام وال -ط مكىىىررا
 باست دام مصادر الطاقة المتجددة.

 .الهيئة تراها أخرت  أمور أية -ي
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 الثاني الفصل
 تشكيل الهيئة و مهام أعضائها

 

يصدر بتعيينهم قرار م  مجلس الوزراء ، وذلك  ئة م  ثالثة أو خمسة أعضاءالهي تشكل (40) المادة
 - .تجديدها يجوز سنوات ثالر لمدة ،وزير النفط والغازعلى ترفيح  بناء
 

 أيىام عشىرة علىى تزيىد ال مىدة خالل للهيئة ارئيس بينهم م  ي تاروا أن األعضاء على ويجب
 .تعيينهم  تاريخ م 

 
 تقرارا تنفيذ أعضائها بي  م  الوزراء مجلس يحدده الذي للهيئة التنفيذي المدير يتولى (41) المادة

 الهيئة تصدرها التي اللوائح وتحدد بالغير صالتها ولي القضاء أمام وتمثيلها الهيئة
 .األخرت  اختصاصاته

 
 :بالهيئة عضواً  يعي  ليم  يشترط (42) المادة

 يكون م  المؤهلي  علميًا وعمليًا وأن يتمتع بكفاءة عالية لي مجال ت صصه.  أن -1
 يل األولى الدرجة م  أقربائه ألحد أو مصلحة له تكون  وأال ألسهم مالكاً  يكون  أال -2

 .القطاع لي مشار  أي
 .القطاع لي المشاركي  أحد لدت عامالً  أو صفة بأية حكومياً  مو فاً  يكون  أال -3
أن ع  أي مصلحة تكون ألحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة، و  سنوياً  يقدم إقراراً  أن -4

 يمتنع ع  النظر لي أي مسألة يكون ألحد أقاربه مصلحة ليها. 
 لم ما مانةاأل أو بالشرط م لة جريمة لي للحرية مقيدة بعقوبة عليه حكم قد يكون  أال  -5

 .اعتباره إليه رد قد يك 
 .ختصاصهاال الهيئة مبافرة ع  مسؤولي  األعضاء ويكون 

  
 المالية الم صصات ،الماليةمجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية م  وزارة  يحدد (43) المادة

 .الهيئة وأعضاء لرئيس والمكال ت
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 ت اذا أساسية بصفة لهم ويكون  أعمالها، وتنظيم فؤونها إدارة الهيئة أعضاء يتولى (44) المادة
 :يأتي ما األخص وعلى أمورها، وتصريف الهيئة أهداط لتحقيق الالزمة اإلجراءات

 ال طىىىط والبىىىرامج وإعىىىدادالسياسىىىة العامىىىة لقطىىىاع الكهربىىىاء والميىىىاه المرتبطىىىة بىىىه  قتىىىراحا -1
 الكفيلة بتطويرها ولقًا لهذا القانون.

 وبنظىىىام واإلداريىىىة، الماليىىىة بالشىىىؤون  المتعلقىىىة الهيئىىىة ألعمىىىال المنظمىىىة اللىىىوائح إصىىىدار -2
 التقيىىد دون  كلىىه وذلىىك األمىىور، مىى  ذلىىك وعىىدا لهىىا التنظيمىىي والهيكىىل الهيئىىة، مىىو في
 .الحكومية والقواعد بالنظم

 .للهيئة الالزمة القروض على الحصول إجراءات ت اذا -3
ليىه مشروع الموازنة السىنوية للهيئىة وحسىاباتها ال تاميىة والتقريىر السىنوي المشىار إ إعداد -4

 م  هذا القانون. (29المادة )لي 
 

 :اآلتية الحاالت م  أي لي الهيئة أعضاء م  أي بإقالة قراراً  الوزراء مجلس يصدر (45) المادة
 ثبت أن عضو الهيئة غير قادر على تأدية واجباته.  إذا -1
 .واألمانة بالشرط م لة جريمة لي أدي  إذا -2
 .السلو  سوء أو اإلدارة بسوء اتسمت لعمله ممارسته أن ثبت إذا -3

 
الذي  الماليةستقالة بطلب مكتوه يقدم إلى وزير الألي م  رئيس وأعضاء الهيئة ا يجوز (46) المادة

د ستقالة مقبولة بعاليرلعه خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام إلى مجلس الوزراء وتعتبر ا
قالة ستالالبت ليها، وال تحول ا اريخ رلعها إلى مجلس الوزراء دون ( يومًا م  ت60نقضاء )ا

 قدماً دون مسؤولية المستقيل ع  ألعاله التي تكون م الفة ألحكام القانون، ويعتبر العضو م
 ما.جتماعي  متتاليي  للهيئة تم إخطاره بهاستقالته إذا ت لف بدون عذر مقبول ع  حضور ا

 
 هممن أي تكليف يجوز وال القانون، هذا ألحكام ولقاً  أعمالهم الهيئة وأعضاء رئيس يبافر (47) المادة

 .القانون  هذا لي عليه منصو  غير عمل بأي
 

أو غيرها م  الوحدات الحكومية إلى  للمياه العامة الهيئةنقل العاملي  العمانيي  م   يكون  (48) المادة
الهيئة بذات مزاياهم وحقوقهم الو يفية والتقاعدية وذلك دون إخالل بما يقرره هذا القانون أو 
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المعاملة الو يفية لم  يعي  لي الهيئة بعد إنشائها تكون لوائح الهيئة م  مزايا و يفية، و 
  ولقًا ألحكام اللوائح التي تصدرها لي هذا الشأن وأحكام عقود العمل التي تبرم معهم.

 
أحكام قانون معافات ومكال ت ما بعد ال دمة لمو في الحكومة العمانيي  المشار  تسري  (49) المادة

 إنشائها، بعد ليها عي  م  أم إليها قلن م  سواء الهيئة لي العاملي  العمانيي إليه على 
 .إليه المشار القانون  ألحكام ولقاً  التقاعدية حقوقهم وتسوت 
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 الثالث الفصل
 النظام المالي والداري للهيئة

 
 م   والثالثي الحادي لي وتنتهي سنة كل م  يناير م  األول لي للهيئة المالية السنة تبدأ (50) المادة

 قرار ختاري م  عتباراً ا  للهيئة األولى المالية السنة تبدأ أن على ذاتها، السنة م  ديسمبر
 .السنة ذات م  ديسمبر م  والثالثي  الحادي لي وتنتهي إنشائها

 
 لمالحظاتوا الرأي إلبداء المالية لوزارة تقديراتها الهيئة تقدم مستقلة، موازنة للهيئة تكون  (51) المادة

 محليتي  يوميتي  جريدتي  لي لها طوا مل ص ونشر موازنتها إقرار الهيئة وعلى بشأنها،
 التي ليةالما السنة بدء قبل وذلك مناسبة الهيئة تراها طريقة وبأية العربية، باللغة إحداهما
 .األقل على واحد بشهر الموازنة بها تتعلق

 
لىىىي ذات يىىىوم نشىىىر ا السىىىنوية بنسىىى ة مىىى  ميزانيتهىىى الىىىنفط والغىىىاز ةوزار  بموالىىىاة الهيئىىىة تلتىىىزم (52) المادة

 . ".مل صها
 

ن لقانو ت ضع الهيئة ألحكام قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، وال ت ضع ألحكام ا (53) المادة
 المالي المشار إليه.

 
 :م  الهيئة موارد تتكون  (54) المادة

 .تصدرها التي الرخص مقابل الهيئة تفرضها التي السنوية الرسوم -أ
 .القانون  هذا ألحكام ولقاً  تؤديها التي ال دمات مقابل الهيئة تتقاضاها التي الرسوم -ه
 .ن القانو  هذا ألحكام ولقاً  للمياه العامة الهيئة إلى تؤديها التي ال دمات مقابل    .  

 
 فائضال ترحيل يتم أو المالية، السنة خالل الهيئة ميزانية لي العجز أو الفائض تسوية يتم (55) المادة

 .العجز ذلك أو الفائض هذا ليها تحقق التي للسنة التالية المالية السنة إلى العجز أو
 

 .والرسوم الضرائب جميع م  الهيئة تعفى (56) المادة
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جتماع مرة على األقل كل فهري  وعليه دعوة الل أعضائها الهيئة دعوة يتولى رئيس (57) المادة
قتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على زمان ومكان ااألعضاء متى 

عقد ل، وأن توجه الدعوة قبل الموعد المقرر ستطرح خاللهتماع والمواضيع التي جالنعقاد اا
عد جتماع بسبعة أيام على األقل ويجوز لي حالة الضرورة القصوت توجيه الدعوة قبل مو الا
 جتماع بيوم واحد على األقل.الا

 
 جتماع متى طلب منه أحد أعضاء الهيئة ذلك كتابة.اعلى رئيس الهيئة الدعوة لعقد  (58) المادة
 

ور ثلثي األعضاء حتى ولو لم يك  م  بينهم الرئيس، وتصدر جتماع بحضاليصح ا (59) المادة
القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضري ، ولي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 

 جتماع ما دار م  مناقشات والقرارات التيالن لي محضر او ليه رئيس الجلسة ويجب أن يد
الحاضري ، وتكون المصادقة على  ت اذها، وأن يتم التوقيع على المحضر م  جميعاتم 

 جتماع التالي له مبافرة.الجتماع لي االمحضر ا
جتماعىىات وأن تعىىد السىىىجالت وتت ىىذ مىىى  الحتفىىاظ بجميىىع محاضىىىر االويجىىب علىىى الهيئىىىة ا

 ة المعلومات والبيانات.ياإلجراءات ما يكفل الحفاظ على سر 
 

 ال يجوز لرئيس الهيئة أو أي م  أعضائها: (60) المادة
     أو العقىىىىود مىىىى  أي لىىىىي أو للهيئىىىىة التابعىىىىة األمىىىىوال لىىىىي سىىىىواء مصىىىىلحة أي يكتسىىىىب أن  -أ

 .الهيئة تبرمها التي التصرلات
 مى  عينيىة أو ماديىة ميىزة أيىة أو مكالىأة أو معىا  أو بىدل علىى طريقىة بأي يحصل أن -ه

 .القطاع لي المشاركي  م  أي
       ويسىىري الحظىىر المنصىىو  عليىىه لىىي هىىذه المىىادة طىىوال مىىدة العضىىوية لىىي الهيئىىة ولمىىدة ال  

 تقل ع  سنتي  بعد زوال عضوية الهيئة عنه.
 

 يحظر على رئيس أو عضو الهيئة ما يأتي: (61) المادة
أو  سىىىىىىىىىىىىىتغالل نفىىىىىىىىىىىىىوذه أو الوسىىىىىىىىىىىىىاطة لصىىىىىىىىىىىىىالح لىىىىىىىىىىىىىرد أو منظمىىىىىىىىىىىىىة أو أيىىىىىىىىىىىىىة جهىىىىىىىىىىىىىةا -أ  

 لحساه أي ف ص.
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امىىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىىع أي فىىىىىىىىىىى ص لىىىىىىىىىىىه مصىىىىىىىىىىىالح لىىىىىىىىىىىي قطىىىىىىىىىىىاع الكهربىىىىىىىىىىىاء أن يتعاقىىىىىىىىىىىد أو يتع -ه
 والمياه المرتبطة به.

أن يتقاضىىىىىىىىىىىىى بطريقىىىىىىىىىىىىة مبافىىىىىىىىىىىىرة أو غيىىىىىىىىىىىىر مبافىىىىىىىىىىىىرة أي عىىىىىىىىىىىىوض مقابىىىىىىىىىىىىل تأديىىىىىىىىىىىىة   - 
 أعمال ب الط ما تقرر له ولقًا لهذا القانون.

أمىىىىىىىىىىىىىىوال الهيئىىىىىىىىىىىىىىة أو موجوداتهىىىىىىىىىىىىىىا ألغىىىىىىىىىىىىىىراض ف صىىىىىىىىىىىىىىية أو أليىىىىىىىىىىىىىىة  أن يسىىىىىىىىىىىىىىتعمل   -د
 لهذا القانون. أغراض غير التي خصصت لها طبقاً 

 أن يفشي أية معلومات أو بيانات سرية.  -هى
 مىىىىىىىىى  ألي م الفتىىىىىىىىىه بعىىىىىىىىىدم إقىىىىىىىىىراراً  يقىىىىىىىىىدم أن الهيئىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىي عضىىىىىىىىىو كىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىى ويجىىىىىىىىىب

 30 يتجىىىىىىىىىىاوز ال موعىىىىىىىىىىد لىىىىىىىىىىي وذلىىىىىىىىىىك المىىىىىىىىىىادة هىىىىىىىىىىذه لىىىىىىىىىىي إليهىىىىىىىىىىا المشىىىىىىىىىىار المحظىىىىىىىىىىورات
 .اإلقرار هذا عنها المقدم للسنة التالي يناير

 
بالذمة المالية إلى وزير  م  كل سنة مالية إقراراً  ررئيس وأعضاء الهيئة خالل يناي يقدم (62) المادة

لسنة المالية األولى خالل الذي يرلعه إلى مجلس الوزراء، على أن يقدم التقرير لي ا المالية
البيانات والمعلومات التي  الماليةتتجاوز فهرًا م  تاريخ التعيي ، وتحدد وزارة  مدة ال

 اإلقرار.يتضمنها 
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 الثالث الباب
 تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

 األول الفصل
 الكيانات الخلف وملكيتها وشكلها القانوني

 
 القابضة الكهرباء فركة اسم تحمل التي المقفلة العمانية المساهمة ركةفعلى  تسري  (63) المادة

 لكوذ إليه، المشار التجارية الشركات قانون  أحكام للحكومة بالكامل المملوكة) .م.ع.م( 
  .القانون  هذا لي خا  نص بشأنه يرد لم ليما

 
تجارية ألحكام قانون الشركات ال لشركة الكهرباء القابضة ولقاً  األساسي النظامعداد إ  يكون  (64) المادة

 المشار إليه، وبما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون. 
 

ت تص فركة الكهرباء القابضة  ،( م  هذا القانون 13عدم اإلخالل بأحكام المادة ) مع (65) المادة
بتنفيذ سياسة الحكومة التي يقرها مجلس الوزراء بشأن ت صيص قطاع الكهرباء والمياه 

ع وزارة بالتنسيق م ، وزارة النفط والغاز تحددها التيذلك بالطريقة  ليالمرتبطة به، وتلتزم 
 . المالية

ت ىىتص الشىىركة  ، ختصاصىىات المعقىىودة لهىىا بموجىىب أحكىىام هىىذا القىىانون الوباإلضىىالة إلىىى ا
 : باآلتي

بطىىىة بهىىا الممولىىىة مىىى  تشىىجيع مشىىىروعات الكهربىىاء ومشىىىروعات الكهربىىىاء والميىىاه المرت  - أ
 .القطاع ال ا 

 مالهىىا المملىىو  رأسقطىىاع الكهربىىاء والميىىاه المرتبطىىة بىىه و  لىىيالشىىركات العاملىىة  تمويىىل - ه
ة ، وتتولى رعاية مصالح الدولى إطار السياسة العامة للدولة لي، وذلك  بالكامل للدولة

 . تلك الشركات لي
 لىيالشىركات المنصىو  عليهىا  لىيإجراء كالة التصرلات القانونية على أسهم الدولىة  - 

( مىى  البنىىدي  )هىىى ، ح لىىي( مىى  هىىذا القىىانون والشىىركات المنصىىو  عليهىىا 66المىىادة )
تحىىدده  الىىذياإلجىىراءات وإبىىرام العقىىود الالزمىىة لىىذلك علىىى النحىىو  ت ىىاذاو ،  المىىادة هىىذه

 . وزارة النفط والغاز
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وزارة تحىىىدده  الىىىذيتراهىىىا الزمىىىة لتحقيىىىق أغراضىىىها علىىىى النحىىىو  التىىىياإلجىىىراءات  ت ىىىاذا  -د
 . النفط والغاز

و أ وذلك لغرض ،   الشركات التابعة لهاتأسيس فركات جديدة أو توجيه أي فركة م  - هى
أو إدارة أو تشىغيل أو صىيانة بعىض أصىولها أو مىا  نحو تىولير سىعة إنتاجيىة جديىدة ،

يؤول إليها م  منش ت كهربائية أو إنتاجيىة أو فىبكات أو مىا يكىون مى  تلىك المنشى ت 
، وكىل  ( م  هىذا القىانون 121حكم المادة )ب عماللمرخص له ألغيت رخصته  امملوك

 . وزارة النفط والغازتحدده  يالذما تقدم على النحو 
اع الكهربىاء والميىاه المرتبطىة قطى لىيتقديم خدمات محاسىبية مركزيىة للشىركات العاملىة   -و

تلىىك ال ىىدمات  يتلقى لىىيمالهىىا بالكامىل للدولىىة وغيرهىا مىى  الىراغبي   والمملىىو  رأس بىه
 بمقابل. 

على طلبهىا بشىأن مسىتقبل إعىادة هيكلىة وتنظىيم  ءبنا للمياهتقديم المشورة للهيئة العامة   -ز
 قطاع المياه غير المرتبط. 

 بعىىد التنسىىيق مىىع وزارة الماليىىة ميىىاهللتأسىىيس فىىركات جديىىدة بتوجيىىه مىى  الهيئىىة العامىىة  -ح
 لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وت صيصه.

 اولقلتنظيم م  األنشطة ال اضعة ل أيويحظر على فركة الكهرباء القابضة ممارسة 
  .ألحكام هذا القانون 

 
تهىىا ألسىىهم فىىركة الكهربىىاء الشىىركات اآلتيىىة مىى  خىىالل ملكي لىىيملكيىىة الدولىىة لألسىىهم  تكىىون  (66) المادة

 -:القابضة
 الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )  . م . ع . م (.  - أ
 .م .ع .م (. )  الكهرباء لنقل العمانية الشركة - ه
 .للطاقة  )   . م .ع . م( ي الجز وادي  فركة -  
 .( م.ع .  م.   )  لتحليةاو فركة الغبرة للطاقة  - د
 .( م.ع .  م.   )  مزون  كهرباء فركة -هى
 .( م.ع .  م.   )   مجان كهرباء فركة  -و
 .( م.  ع.  م.   )  الكهرباء لتوزيع مسقط فركة -ز
 .( م.ع .  م.   )  الريفية المناطق كهرباء فركة -ح
  .السابقة المادة م  (ح ،)هى البندي  لحكم ولقاً  ىىىايتم تأسيسه التيالشركىىىىات  -ط
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،  قة فىىكل فىىركة مسىىاهمة عمانيىىة مقفلىىةالمىىادة السىىاب لىىيالشىىركات المنصىىو  عليهىىا  تأخىىذ (67) المادة

 لىكت مى  ألي القىانوني الشىكل تعديل التنسيق مع وزارة النفط والغاز بعد وزارة الماليةلويجوز 
 مويلالت تولير بضمان المالية وزارة وتلتزم ، التجارية الشركات قانون  أحكام بمراعاة الشركات
 تىيال المىدة طوال وذلك ، أغراضها وتحقيق ، أنشطتها بمزاولة المذكورة الشركات لقيام الالزم
 مصىدر مى  أم الماليىة وزارة مى  ذلىك أكىان سىواء للدولىة بالكامىلكامملو  مالها رأس ليها يكون 
  .آخر

 
 والمملىو  القىانون  هىذا م ( 66) المادة لي عليها المنصو  الشركات م  فركة لكل يكون  (68) المادة

 بعىىد القابضىىة الكهربىىاء فىىركة مىى  قىرار بتشىىكيله يصىىدر إدارة مجلىىس للدولىىة بالكامىىل رأسىمالها
  .المالية وزارة مع التنسيق

 
هذا القانون  م  (66المادة )النظام األساسي لكل فركة منصو  عليها لي  إعداد يكون  (69) المادة

 .القانون  هذا أحكام مع يتعارض ال وبما إليه المشار التجارية الشركات قانون  ألحكام طبقاً 
 

تجريه فركة  أحكام قانون ونظام المناقصات الحكومية المشار إليهما على كل ما تسري  (70) المادة
 م  القانون  هذا م  (66المادة )عليها لي  المنصو  والشركات القابضة، الكهرباء
 ورد بما اإلخالل عدم مع وذلك للحكومة بالكامل الشركات هذه ملكية مدة طوال تصرلات،

 .أحكامه مع يتعارض ال وبما القانون  هذا لي خا  نص بشأنه
 
 م ( 66) المادة لي عليها المنصو  الشركات وجميع القابضة، الكهرباء فركة ت ضع (71) المادة

هذه  وذلك طوال المدة التي تكون ليها للدولة المالية الرقابة قانون  ألحكام القانون  هذا
  الشركات مملوكة بالكامل للحكومة.

 
أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه على الشركات المنصو  عليها لي  تسري  (72) المادة

 هذا لي خا  نص بشأنه ورد بما اإلخالل عدم مع وذلك القانون  هذا م  (66المادة )
 .أحكامه مع يتعارض ال وبما القانون 
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فىىركة الكهربىىاء القابضىىة برلىىع موازنتهىىا السىىنوية وموازنىىات الشىىركات المنصىىو  عليهىىا  تلتىىزم (73) المادة
مىدة ، وذلىك طىوال ال واعتمادهىا لمراجعتهىا وزارة الماليىة( م  هىذا القىانون إلىى 66لي المادة )

 .بالكامل للدولة امملوكالشركات  مال تلك يكون ليها رأس التي
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 الثاني الفصل
 الخلف الكيانات وواجبات ختصاصاتا

 
  مع عدم اإلخالل بما ورد لي أي قانون آخر يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والميىاه مى (74) المادة

ألحكىىام هىىذا القىىانون ومىىا يصىىدر مىى  لىىوائح  ولقىىاً  م والصىىالحيات وعليهىىا مىى  الواجبىىاتالمهىىا
 بموجبه وفروط رخصتها ما يأتي:

 سىىىلطنة لىىىي الكهربىىىاء علىىىى المعقولىىىة الطلبىىىات جميىىىع يغطىىىي ونىىىاتج إنتاجيىىىة سىىىعة تىىىولير -أ
 .الريفية المناطق كهرباء فركة مع بالتنسيق عمان

 قتصىىادي مىى الللحىىد األقصىىى الىىذي يتفىىق مىىع الشىىراء ا إنتىىا  ميىىاه التحليىىة ولقىىاً  ضىىمان -ه
يىة السعة اإلنتاجية والناتج م  مياه التحلية والكهرباء لي حال ما إذا كانىت منشى ت التحل

مرتبطىىىة بمنشىىى ت توليىىىد الكهربىىىاء أو قائمىىىة معهىىىا لىىىي الموقىىىع نفسىىىه، وضىىىمان تلبيىىىة كىىىل 
 إذا مىىا حىىال لىىي للميىىاهالطلبىىات المعقولىىة علىىى ميىىاه التحليىىة كمىىا تحىىددها الهيئىىة العامىىة 

 .خاصة طبيعة ذات تحلية منش ت بواسطة منتجة التحلية مياه كانت
 المعقىول للطلىب المستقبلي الت طيط فأن لي الريفية المناطق كهرباء فركة مع التعاون  - 

 .جديدة سعة م  لذلك يلزم وما الكهرباء على
بالتنسيق مىع الشىركة  مطلوباً  ون الحصول على ال دمات المساعدة متى وكيفما يك تدبير -د

 مى أ مىع يتفىق بمىا للميىاه العامىة الهيئىةالعمانية لنقل الكهربىاء، أو بالكيفيىة التىي تحىددها 
  .األحوال بحسب وذلك بها، ال اصة المياه أنظمة ستقراراو 
 قابىلم ليىه يحىدد الغىرض لهىذا يبىرم تفىاقال طبقاً  بالجملة التحلية بمياه المياه قسم تزويد  -هى

 .آخري  ألف ا  المعادن منزوعة مياه بيع وضمان وأوضاعه، وفروطه التزويد هذا
لهىىىم بالتزويىىىد بالكهربىىىاء بالجملىىىة مقابىىىل تعرلىىىة التزويىىىد بالجملىىىة وضىىىمان  لمىىىرخصا مىىىد  -و

إتاحىىة اإلمىىدادات الكاليىىة مىى  الكهربىىاء للمىىرخص لهىىم تمكينىىًا لهىىم مىى  تلبيىىة كامىىل الطلىىب 
 المعقول على الكهرباء. 

 م  هذا القانون.  (114المادة )الكهرباء ولقًا ألحكام  ستيراد أو تصديرا -ز
 وتمويلهىا وبناؤهىا تصىميمها يكىون  أن الشىركة تسىعى التىي الجديىدة للسىعة الحاجة تغطية -ح

 .واألجانب المحليي  المستثمري  م  وتشغيلها وتملكها
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مبىرر قىانوني بىي   نحيىاز دون العلى الشركة لىي جميىع الحىاالت عىدم التمييىز أو ا يجب -ط
 لتىزام بالسياسىة العامىة للدولىة لىدت مبافىرتها المهىام المسىندة إليهىا بموجىبالاألف ا  وا

 ست دام الوقود وسعره. اهذا القانون وخاصة المتعلقة ب
 ت المساعدة وجميع السلع وال دماتنتاجية والناتج وال دماالأن تكون السعة ا -ي

 ليها وإدارتها على أساس الشراء االقتصادي.األخرت تم فراؤها أو الحصول ع     
 الكهربىىاء ها إلىىى فىىركةالتعليمىىات لشىىركة مشىىروع صىىاللة بتحويىىل أصىىول فىىبكت إصىىدار - 

 .مدتها نتهاءإ أو متيازالا تفاقيةا إنهاء عند وذلك القابضة
 عىاتبالتوق يتعلىق ليمىا طلبهىا علىى بنىاء للميىاه العامىة للهيئىة الفنىي والىدعم المشورة تقديم -ل

  .هالشر  مياه على الطلب بشأن المستقبلية
 

ء ( م  هذا القانون يكون للشركة العمانية لشرا114( و )84مراعاة أحكام المادتي  ) مع (75) المادة
       .منها تصديرها أو عمان سلطنة إلى الكهرباء ستيرادا علىغيرها التعاقد  دون الطاقة والمياه 

 
 ةالعماني الشركة على مقصوراً  عمان سلطنة لي والناتج اإلنتاجية السعة كامل فراء يكون  (76) المادة

 .ذلك خالط الهيئة قررت إذا إال والمياه الطاقة لشراء
 :اآلتية الحاالت لي بالشراء ملزمة الشركة تكون  وال 
 أو اإلنتاجيىة السىعة ليىه تسىت دم ذاتىي بمولىد خاصىاً  النىاتج أو اإلنتاجيىة السعة كانت إذا -أ

 .لقط الذاتي للتزويد الناتج
 أو بالتوليىد لهىم المىرخص مبافىرة ألغىراضاإلنتاجيىة أو النىاتج يسىت دم  سىعةال كانىت إذا -ه

 ألنشىىىىطتهم خاصىىىىة طبيعىىىىة ذات تحليىىىىة منشىىىى ت مىىىى  بالتحليىىىىة أو التحليىىىىة مىىىىع بالتوليىىىىد
 .للتنظيم ال اضعة

 قالمنىىىاط كهربىىىاء لشىىىركة أو بمعرلىىىة ومشىىىغلة مملوكىىىة اإلنتاجيىىىة السىىىعة كانىىىت إذا -  
 .الريفية العقارات لتزويد أم التحلية مياه نتا إل ذلك أكان سواء الريفية

 علىىى آخىىر فىى ص أي أو اإلنتاجيىىة المنشىىأة مالىىك مىىع تفىىاقالا الشىىركة علىىى سىىتحالا إذا -د
 .معاً  وبيعهما فراؤهما أو الناتج أو اإلنتاجية السعة وبيع فراء فروط

 مشىغل ويسىت دمها خاصة، طبيعة ذات تحلية منشأة مصدرها اإلنتاجية السعة كانت إذا -ه
 .أنشطته لمبافرة أو مو فيه لتزويد أو الذاتي للتزويد المنشأة تلك
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 توليدلعلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن تحدد الحاجة إلى السعة الجديدة  يجب (77) المادة
د عقو  عتبارالالكهرباء خالل السنة الميالدية والسنوات السبع التي تليها مبافرة آخذة لي ا

 ىوعل. الريفية المناطقالتشاور مع فركة كهرباء  الكهرباء، وذلك بعد ستيراد أو تصديرا
 فركة ومقدرة صاللة متيازا منطقة لي الكهرباء على الطلب عتبارالا لي تأخذ أن الشركة
 .صاللة مشروع تفاقياتال ولقاً  الطلب ذلك تلبية نحو وواجبها صاللة مشروع

 
 أن والميىىاه الطاقىىة لشىىراء العمانيىىة الشىركة علىىى وجىىب جديىىدة سىعة إلىىى الحاجىىة سىىتبانتا لىإذا 

 التىىي أو الموصىىولة اإلنتاجيىىة المنشىى ت مىى  الجديىىدة السىىعة علىىى الحصىىول تىىدبير إمىىا تقىىرر
 مى  الجديىدة السىعة علىى الحصىول أو الريفية المناطق كهرباء فركة بشبكة موصولة ستكون 

 علىىىى يجىىىب األخيىىىرة الحالىىىة ولىىىي موصىىىولة سىىىتكون  التىىىي أو الموصىىىولة اإلنتاجيىىىة المنشىىى ت
 .وناتجها لتوليرها والتعاقد المطلوبة السعة لتولير المنالسة إجراء الشركة

 
 عليهىا وجىب التحليىة، ميىاه مى  جديىدة سىعة إلىى حاجىة ثمىة أن للمياه العامة الهيئة قدرت إذا (78) المادة

 الحاجىة مدت تقرر أن الشركة هذه وعلى بذلك، والمياه الطاقة لشراء العمانية الشركة إخطار
 .نفسه الموقع لي معها قائمة أو كهرباء توليد بسعة مرتبطة السعة تلك تكون  ألن
 ميىىىاه مىىى  الجديىىىدة السىىىعة تكىىىون  ألن حاجىىىة ثمىىىة هنىىىا  أن إليهىىىا المشىىىار الشىىىركة قىىىررت لىىىإذا

 يىىةالمال وزارة ووالقىىت ،نفسىىه الموقىىع لىىي معهىىا قائمىىة أو الكهربىىاء توليىىد بسىىعة مرتبطىىة التحليىىة
 .ن القانو  هذا م ( 79) للمادة ولقاً  وناتجها الجديدة السعة بتدبير الشركة لتزمتا ذلك، على
 
 مرتبطىىة التحليىىة ميىىاه مىى  الجديىىدة السىىعة تكىىون  ألن الحاجىىة عىىدم الشىىركة تلىىك قىىررت إذا أمىىا

 امىأن تقىرر  للميىاهقائمىة معهىا لىي الموقىع نفسىه لعلىى الهيئىة العامىة  أو الكهرباء توليد بسعة
كانت هي التي ستتولى تدبير وتمويل وتشغيل هذه السعة، أو أن فىركة مملوكىة بالكامىل  اإذ

 مىىع تىىدبيرهاللحكومىىة هىىي التىىي سىىتتولى القيىىام بىىذلك بعىىد موالقىىة وزارة الماليىىة، أو أن يكىىون 
 هىىىذا مىىى ( 79) المىىىادة ألحكىىىام ولقىىىاً  وذلىىىك خاصىىىة، طبيعىىىة ذات تحليىىىة منشىىىأة مىىى  ناتجهىىىا
 .القانون 

 ولقاً  المنالسة إجراء ع  التقاعس أو متناعالا والمياه الطاقة لشراء العمانية للشركة يجوز وال
 وأ التحليىة ميىاه أو الكهربىاء مى  الجديىدة السىعة لتىدبير القىانون  هىذا مى ( 79) المادة حكامأل

 .المادة هذه ألحكام ولقاً  وذلك ،للمياه العامة الهيئة قبل م  إخطارها عدم بحجة لكليهما،
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 طبقاً  الجديدة السعة إلى الحاجة عند والمياه الطاقة لشراء العمانية الشركة على يجب (79) المادة

  :على تزيد الجديدة السعة وكانت السابقتي  للمادتي 
 .للكهرباء اإلنتاجية السعة حالة لي ميجاوات 75 -1
 .لتحليةاة السعة اإلنتاجية لمياه متر مكعب لي اليوم لي حال 27.300   -2
 أن ،آلخر وقت م  الحالتي  هاتي  لي الهيئة تحدده الذي األعلى السقف على أو  -3

 والشفالية، بالعدالة تتسم منالسة إجراء بعد المطلوبة الجديدة السعة لتولير بالتعاقد تلتزم
 :التالية ل جراءات ولقاً  وذلك

 حليىىىي  واألجانىىىب ممىىى  لىىىديهم ال بىىىرةبىىىاه المنالسىىىات أمىىىام كالىىىة المسىىىتثمري  الم لىىىتح -أ
 المناسبة، ولكالة مال  المنش ت اإلنتاجية القائمة أو مشغليها. 

سىىىىتراتيجيتها لتىىىىدبير الحصىىىىول علىىىىى السىىىىعة الجديىىىىدة، ويجىىىىب أن تأخىىىىذ تلىىىىك اتحديىىىىد   -ه    
 ستراتيجية التي يجب أن توالق عليها الهيئة لي االعتبار ما يلي:الا
 .تدبيرها وأوقات الجديدة للسعة مالءمة األكثر والموقع الحجم  -
 الواردات التي يمك  توليرها. -
 القائمة.اإلنتاجية السعة الجديدة التي يمك  توليرها م  المنش ت  -
بيىىان جميىىع إجىىراءات الىىدعوة لتقىىديم العطىىاءات وكيفيىىة المفاضىىلة بينهىىا، ومراحىىل  -

 التفاوض مع مقدميها.
أو فبكة توزيع  لي فأن  ضرورة التشاور مع كل مرخص له بتشغيل فبكة نقل -

 التوصيل وال دمات المساعدة. الموقع و 
 المنالسة.  ألوراق والبيانات الالزمة إلجراءجميع المستندات وا إعداد -

علىىى  أن هنىىا  حاجىىة إلىىى سىىعة جديىىدة مىى  ميىىاه التحليىىة تىىم  الماليىىةوالقىىت وزارة  إذا - 
اسىتبان لهىا عىدم إمكانيىة الحصىول علىى هىذه و  ،للميىاه العامىة الهيئىةتحديدها م  قبل 

السىىعة مىى  قبىىل فىىركة كهربىىاء المنىىاطق الريفيىىة وجىىب علىىى هىىذه الشىىركة التنسىىيق مىىع 
لتزام الشىىىركة بتىىىولير تلىىىك السىىىعة إعلىىىى ألضىىىل طريقىىىة للولىىىاء بىىى للميىىىاهالهيئىىىة العامىىىة 

ا مرتبطىىىة بسىىىعة كهربائيىىىة مىىى  الجديىىىدة سىىىواء أكىىىان ذلىىىك بتىىىدبيرها كلهىىىا أو جىىىزء منهىىى
 عدمه.
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ويجب على الشركة إذا ما تقرر تدبير الحصول على كل السعة الجديدة م  مياه 
عليها لي  تباع اإلجراءات المنصو االتحلية أو جزء منها مرتبطة بسعة للتوليد، 

 هذه المادة على نحو ما سلف بيانه.
 مىىىى  هىىىىذا( 135المىىىىادة )يجىىىىب أن تشىىىىتمل تعرلىىىىة التزويىىىىد بالجملىىىىة المقىىىىررة بموجىىىىب    -د

القىىانون علىىى التكىىاليف المعقولىىة المتعلقىىة بالحصىىول علىىى السىىعة مىى  ميىىاه التحليىىة و 
 ناتجها.

 .(47/2013بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ) حذط هذا البندتم  -ه
 

ة السع للهيئة أن توالق كتابة على طلب الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للتعاقد على (80) المادة
ة ميجاوات( ع  طريق منالس 150لهما معًا حتى ) لناتج الكهرباء أوالجديدة للتوليد أو 

ة لمنالسما تقدم، إذا ثبت للهيئة أنه ليس ثمة لائدة يمك  تحقيقها م  إجراء المحلية ولقًا 
 العالمية.

 ويحق للهيئة:
جراء وراق والمستندات المعدة م  قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إلمراجعة األ  -أ

سة أو ما تقدم ذكره، سواء أكان ذلك قبل إجراء المناللالمنالسات للسعة الجديدة ولقًا 
 بعدها.

والميىاه  لطاقةاتحديد استراتيجية التدبير واإلجراءات التي تتبعها الشركة العمانية لشراء   -ه
 وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات. (70المادة )طبقًا ألحكام 

 ت ىىىىاذ اإلجىىىىراءات الالزمىىىىة لضىىىىمان إجىىىىراء المنالسىىىىات بعدالىىىىة وفىىىىفالية، ودون إخىىىىاللا  - 
علق بواجبات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ولقًا لهذا القانون وبصفة خاصة ما يت

 الجديدة والناتج ال ا  بها وال دمات المساعدة.بإبرام العقود ب صو  السعة 
 

الطاقة والمياه التعاقد إذا أسفرت نتائج المنالسة ع  أنه ليس بإمكان الشركة العمانية لشراء  (81) المادة
السعة الجديدة المعنية وناتجها، أو أنه م  غير المناسب أن تقوم بذلك ووالقت  رعلى تولي

اء القابضة تأسيس فركة جديدة تتولى لي كل الهيئة على ما تقدم، يجب على فركة الكهرب
 حالة التعاقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على السعة الجديدة وناتجها ولقاً 

لشروط المنالسة المتعلقة بكل حالة، وللهيئة تعديل الشروط واألسعار بشأن السعة الجديدة 
 والناتج .
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ديدة المالية أن تقرر ت صيص أية فركة ج ةوزار  مع التنسيق بعد للمياه العامة للهيئة ويكون 
 .قتصادية ذلكالقتضت المصلحة اإإذا  يتم تأسيسها ولقًا لما تقدم،

 
، يكون لكل مرخص له بتشغيل فبكة نقل م  راإلخالل بما ورد لي أي قانون آخ مع عدم (82) المادة

 :يأتي ما رخصته وفروط القانون  هذا ألحكام ولقاً  الواجبات م  وعليه والصالحياتالمهام 
ويشىىغلها ويتىىولى صىىيانتها علىىى  يمتلىىك فىىبكة النقىىل ال اصىىة بىىه ويمولهىىا ويطورهىىا أن   -أ

  لتزام بمعايير سالمة األداء لشبكات النقل.القتصادية مع ااآم  ولّعال وبطريقة  نحو
 ال اضىعة أنشىطتها مبافىرتها عنىد ضىده أو فى ص أي لمصىلحة التمييىز بعدم لتزامالا -ه

 سىىت دامهااوب بىىه ال اصىة النقىىل بشىىبكة التوصىيل فىىروط عىىرض عليىه ويجىىب للتنظىيم،
 .زتميي دون 

 ( م  هذا القانون. 115ألحكام المادة ) لتوجيهات بشأن الربط الدولي طبقاا تنفيذ  - 
 .الرئيسة الشبكة قواعد بشأن الرخصة لي يرد بما يلتزم أن   - د
 وجميىىع المسىىاعدة ال ىىدمات علىىى الحصىىول عنىىد قتصىىاديإلا الشىىراء بواجىىب يلتىىزم أن   -هى

 .األخرت  وال دمات السلع
يتقاضىىىى التعرلىىىىة المنعكسىىىة عىىىى  التكلفىىىىة مىىى  األفىىىى ا  الىىىذي  تكىىىىون منشىىىى تهم  أن  -و

المىرخص  هم موصولة بشبكة النقل ال اصىة بىه، ومى اإلنتاجية أو عقاراتهم أو فبكات
 ل ال اصة به. ست دام فبكة النقالهم بالتزويد وحاملي اإلعفاءات مقابل 

 
 ويحظر عليه ما يلي :

بتوصيل أي م  فبكات فركة كهرباء المناطق الريفية بدون موالقة الهيئىة، طبقىًا  القيام -أ
 هذا القانون.  م  (88المادة )ألحكام 

    المىىىىادة أحكىىىىام خىىىىالط علىىىىى الريفيىىىىة المنىىىىاطق كهربىىىىاء فىىىىركة مىىىى  النقىىىىل أصىىىىول تملىىىىك -ه
 .القانون  هذا م ( 88)

 
كل مرخص له بتشغيل فبكة نقل، مصرح له بمبافرة أنشطة تحكم بالتعاون مع على  (83) المادة

 يأتي: لعمانية لشراء الطاقة والمياه ماالشركة ا
  تطىىىوير وتشىىىغيل نظىىىام للىىىتحكم المركىىىزي بالنسىىىبة للمنشىىى ت اإلنتاجيىىىة يتفىىىق مىىىع ترتيىىىب    -أ

 الجدارة على النحو المبي  لي رخصته.
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اإلنتاجيىىة لميىىاه  نقطاعىىات للسىىعةاعلىىى وجىىه السىىرعة بأيىىة  للميىىاهالهيئىىة العامىىة إخطىىار  -ه
جميىىىع  ولة بشىىىبكته علىىىى أن يرلىىىق باإلخطىىىارالتحليىىىة، المتعلقىىىة بمنشىىى ت إنتاجيىىىة موصىىى

 البيانات التي ت ص الموضوع. المعلومات و 
 

 م  الريفية المناطق كهرباء لشركة يكون  آخر قانون  أي لي ورد بما اإلخالل عدم مع (84) المادة
 ما رخصتها وفروط القانون  هذا ألحكام ولقاً  الواجبات م  وعليها والصالحيات المهام
 : يأتي

القيام بالتزويد بالكهرباء على وجه حصري ضم  المنطقة المصرح بهىا ولقىًا للرخصىة  -أ
ك لهىىذا القىىانون بمىىا لىىي ذلىى سىىترداد المبىىالغ المسىىتحقة لهىىا ولقىىاً االممنوحىىة لهىىا وللشىىركة 

 مقابل التزويد بالكهرباء، ولها وقف تزويد المشتر  الذي ال يسدد مقابل التزويد.
تىىولير ال دمىىة لىىي المنىىاطق الريفيىىة مىى  حيىىو إنشىىاء وتملىىك وتشىىييد وتطىىوير وتمويىىل  -ه

وتشغيل وصيانة المنش ت اإلنتاجية، والسعة الجديدة، وفبكات التوزيع وفىبكات النقىل 
لىىى نحىىو آمىى  ولّعىىال بمىىا يكفىىل الولىىاء بكىىل الطلبىىات المعقولىىة علىىى الكهربىىاء وذلىىك ع

المقدمىىىة مىىى  قبىىىىل أفىىى ا  تكىىىون عقىىىىاراتهم داخىىىل المنطقىىىة المصىىىىرح لىىىه بهىىىا وغيىىىىر 
 موصولة أو غير مؤهلة للتوصيل.

تهىا المشغلة بمعرل بيع مياه التحلية التي يتم إنتاجها لي منش ت إنتاجية مملوكة لها أو - 
مقابىل  هيئىةة التزويىد بالجملىة مى  تلىك الوالحصىول علىى تعرلى للميىاهالهيئة العامىة إلى 
  ذلك.

أو التنىىىىىازل عىىىى  كىىىىىل أو جىىىىىزء مىىىى  أصىىىىىولها وأعمىىىىىال التزويىىىىد ال اصىىىىىة بهىىىىىا، أو    بيىىىىع -د
 ( م  هذا القانون. 88تحويلها طبقًا ألحكام المادة )

تعلىىق يوالمىىرخص لهىىم  ليمىىا  للميىىاهلهيئىىة العامىىة ل والبيانىىات المعلومىىات وتقىىديم التعىىاون   -هىىى
  بت طيط النظام الشامل وت طيط السعة الجديدة وتدبير الحصول عليها.

 ةالشىبك قواعىد إلىى كطرط نضمامالوا فبكتها، قواعد بشأن رخصتها لي يرد بما لتزامالا  -و
 .التوزيع وقواعد الرئيسة

 مبافىرتها عنىد ضىده أو فى ص أي لمصىلحة قىانوني مبىرر بدون  التمييز بعدم لتزامالا -ز
 وفىىراء وبىىإدارة بشىىبكاتها، المتعلقىىة األداء سىىالمة وبمعىىايير للتنظىىيم ال اضىىعة أنشىىطتها
 فىأن لىي السىارية الحكومىة وبسياسىة االقتصىادي، الشىراء أساس على وال دمات السلع

 .وسعره الوقود ست داما
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 لتىىزام بتىىدبير سىىعة جديىىدة مىى  ميىىاه التحليىىة لىىي المنىىاطق التىىي تقىىوم فىىركة كهربىىاءالا   -ح
عة حاجىىة لتىىدبير هىىذه السىى للميىىاهالهيئىىة العامىىة المنىىاطق الريفيىىة بالتزويىىد ليهىىا إذا رأت 

ة الهيئىىة العامىىو بىىي  هىىذه الشىىركة  تفىىاقالعلىىى ذلىىك. وذلىىك إذا تىىم اة الماليىىووالقىىت وزارة 
يىىد الكهربىىاء لىىي مرتبطىىة بالسىىعة لتول علىىى السىىعة المشىىار إليهىىار الحصىىول لتىىدبي للميىىاه

تفاق تحدد الهيئة الطريقة التىي يىتم بهىا تىدبير الحصىول اللي حالة عدم اذات الموقع و 
 على السعة الجديدة.

 الريفيىىىة العقىىىارات وتوصىىىيل الريفيىىىة الشىىىبكات توصىىىيل يزيىىىد وجىىىه علىىىى مهامهىىىا مبافىىىرة  -ط
 .لهم المرخص م  غيرها بشبكات

 وعىىدم والميىىاه الطاقىة لشىىراء العمانيىة الشىىركة علىىى وناتجهىا سىىعتها مى  الفىىائض عىرض -ي
 لتىىزامالا مىىع الهيئىىة مىى  موالقىىة بىىدون  المىىذكورة الشىىركة غيىىر علىىى الفىىائض هىىذا عىىرض

 .الصدد هذا لي الهيئة عليها توالق التي باألسعار
 التزويىد مقابىل المعتمىدة التعرلىة تتقاضىى وأن العقىارات، بهىا تىزود التىي الكميىات قيىاس - 

 ال اصىة الفىاتورة وتقىديم الريفيىة المناطق كهرباء فركة بشبكة والتوصيل الكميات بهذه
 فىىبكات سىىت داما مقابىىل التكلفىىة عىى  منعكسىىة تعرلىىة تتقاضىىى وأن للمشىىتر ، بالتزويىىد
 – األحىىوال بحسىىب – التعىىرلتي  هىىاتي  مىى  أي ونشىىر الريفيىىة، المنىىاطق كهربىىاء فىىركة

 .السداد ع  المشتر  ت لف حالة لي القانون  هذا لي المقررة اإلجراءات ت اذاو 
 دةألحكىام المىا طبقىاً  أو تصىديرها منهىا انمع   سلطنة إلى الكهرباء ستيراداالتعاقد على  -ل

 ( م  هذا القانون.114)
 

يجب على فركة كهرباء المناطق الريفية إخطار الهيئة بأية طلبات تقدم إليها لتوصيل أحد  (85) المادة
العقارات الريفية أو توصيله بشبكة هذه الشركة وتزويده منها وللهيئة إلزام أي م  المرخص 
لهم بتشغيل فبكة توزيع أو فبكة نقل بعرض فروطه مقابل توصيل العقار الريفي بشبكته، 
ويجب على الهيئة أن تقرر بعد التشاور مع طالب التوصيل، توصيل العقار الريفي بشبكة 

قع أو سيكون لضل وتزويد العقار م  قبل المرخص له بالتزويد الذي يم  عرض فروطا أ
ستبان للهيئة أّن عرض التوصيل االريفي واقعًا لي المنطقة المصرح له بها. لإذا  العقار

غير مناسب للها أن تلزم فركة كهرباء المناطق الريفية بتوصيل ذلك العقار الريفي بشبكتها 
 وتزويده.
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 كهرباء المناطق الريفية ما يأتي:يجب على فركة  (86) المادة
 منفىىىرد توصىىىيل لكىىىل التكىىىاليف حتسىىىاها مىىى  األفىىى ا   كىىىتم التىىىي الطريقىىىة تطىىىوير -أ

 .بشبكتها التوصيل عند لسدادها بشبكتها
التوصىىىيل بشىىىبكتها والتزويىىد لعقىىىار أي فىىى ص تنطبىىق بشىىىأنه التعرلىىىة المعتمىىىدة  إجىىراء -ه

هربىىاء المنىىاطق الريفيىىة بهىىا قىىد تىىم وكىىذلك عنىىدما يكىىون تمويىىل توسىىعات فىىبكة فىىركة ك
لمىا تصىىدره الهيئىة مىى  لىىوائح تحىدد بهىىا كيفيىة إنفىىاق تمويىل توسىىعات فىىبكة  ترتيبىه ولقىىاً 

 فركة كهرباء المناطق الريفية. 
 المنعكسة التعرلة سداد على يوالق ف ص أي لعقار والتزويد بشبكتها التوصيل إجراء - 

 .التكلفة ع 
 فىركة فبكات توسعات تمويل إنفاق كيفية لتحديد الهيئة تصدرها التي باللوائح لتزامالا -د

 فىبكة بتشىغيل لهىم المىرخص مىع التشىاور الشىركة تلىك وعلىى الريفيىة، المناطق كهرباء
 الالزمىة الموازنىة بشىأن مقترحاتهىا تقىديم قبل التوصيل لر  بشأن توزيع فبكة أو نقل

 .الريفية المناطق كهرباء فركة فبكات توسعات لتمويل
 

ل جىىراءات  االريفيىىة ولقىى كهربىىاء المنىىاطق فىىركة فىىبكة لتوسىىعات الىىالزم التمويىىل تىىولير يكىىون  (87) المادة
 :اآلتية

عىد الموالقىة عليهىا مى  تقدم فركة كهربىاء المنىاطق الريفيىة الموازنىة المقترحىة للتمويىل ب  - أ
إلىى فىركة الكهربىاء  رخصىتها لىياألوقىات وعى  المىدد المحىددة  ليوذلك  ، قبل الهيئة
 للبت ليها.  وزارة الماليةيتعي  عليها رلع تلك الموازنة إلى  والتيالقابضة 

الكهربىىاء القابضىىىة بتىىىولير التمويىىل الىىىالزم لتوسىىىعات فىىبكة فىىىركة كهربىىىاء  تلتىىزم فىىىركة  - ه
 حالىىة موالقىىة لىىي، وذلىىك  تحىىددها الشىىركة األخيىىرة التىىيللطريقىىة  االمنىىاطق الريفيىىة وولقىى

   .ةللبند )أ( م  هذه الماد اولقعلى موازنة التمويل  المالية وزارة
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 يجوز للهيئة: (88) المادة
  مى جىزء أي بتحويىل يتعلق ليما العامة بالمصلحة ستلحق التي والمضار الفوائد تقييم   -1

 كليهمىا أو الريفية المناطق كهرباء بشركة ال اصة التزويد أو التوزيع أعمال أو أصول
 :وذلك المادة لهذه طبقاً  الغير م  لطرط أو آخر له لمرخص معاً 
 الطلىىب هىذا يرالىق أن فىريطة معقىول أنىه لهىىا اسىتبان للتقيىيم طلىب للهيئىة قىدم إذا -أ

 قبىل مى  قائمىة ريفيىة فىبكة تشىغيل بتوقىف منىه مطالبىة أو مقدمىه قبىل مى  قتراحا
 أن أو مقترحىة، أو قائمىة ريفيىة فىبكة بتوصىيل أو الريفيىة المنىاطق كهربىاء فركة
 قتىىراحالا هىىذا مثىىل قىىدم بالنقىىل أو بىىالتوزيع لىىه مىىرخص أي أو الشىىركة هىىذه تكىىون 
 .سلفاً 

 األفىىى ا  مىىى  أي ذلىىىك طلىىىب إذا إليىىىه المشىىىار التقيىىىيم إجىىىراء الهيئىىىة علىىىى يجىىىب -ه
 :اآلتية

 أو نقىىىىىل فىىىىىبكة بتشىىىىغيل أو توزيىىىىىع، فىىىىبكة بتشىىىىىغيل لهىىىىم المىىىىىرخص مىىىى  أي :أولا 
 .بالتزويد

  .كهرباء المناطق الريفية فركة :ثانياا 
   ه.العمانية لشراء الطاقة والميا الشركة :ثالثاا 
   .وزارة النفط والغاز :رابعاا 

 
مقىدم الطلىب أو المطالبىة وجميىع المىرخص لهىم المعنيىي  بىأن يقىدموا لهىىا  إلىزام  -أ  -2

 المعلومات والبيانات والتحليالت التي تكفل تمكينهىا مى  إجىراء التقيىيم بمىا لىي
ذلك التنبؤات بشأن كثالة الحمىل، وعىدد المشىتركي  المزمىع توصىيلهم بالشىبكة 

 رأسمالية المرتبطة بذلك.المعنية والنمو لي الطلب مستقباًل وجميع النفقات ال
 المعنيىون  األف ا  يقدمه وما المعنية الظروط جميع م  التحقق الهيئة على -ه

 ليمىا المناسىبة التقيىيم طىرق  تتبنىى وأن عتبىار،الا لىي ووضىعها مالحظات م 
 األفىىىى ا  ستشىىىىارةا ذلىىىىك لىىىىي بمىىىىا المقتىىىىرح أو المطالبىىىىة أو بالطلىىىىب يتعلىىىىق

 .المعنيي 
حتماالت الفوائد االهيئة تطوير جميع المعايير التي تستند إليها لي تقييم  على  - 

والمضىىار التىىي سىىتلحق المصىىلحة العامىىة ليمىىا يتعلىىق بعمليىىة التحويىىل المشىىار 
  .المعايير هذه م  بنس ة وزارة النفط والغازإليها، وموالاة 
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 كهربىىاء فىىركة بقيىىام سىىواء أجرتىىه الىىذي التقيىىيم ضىىوء لىىي قىىراراً  الهيئىىة تصىىدر -أ   -3

 أم عدمىىىه، مىىى  بهىىىا ال اصىىىة المعنيىىىة الشىىىبكة تشىىىغيل بوقىىىف الريفيىىىة المنىىىاطق
 التوصىىيل إجىىراء عىىدم قىىررت لىىإذا. عدمىىه مىى  عليهىىا المقتىىرح التوصىىيل بىىإجراء
 تت ىىذ للقىىانون  م الفىىاً  توصىىيالً  عىىد ذلىىك رغىىم إجىىراؤه تىىم لىىإذا إجىىراؤه، يجىىوز لىىال

 .بشأنه قانونية إجراءات م  يلزم ما الم تصة السلطات
 التوصىىىيل سىىىتمرارا أو المقتىىىرح، التوصىىىيل إجىىىراء يجىىىب أنىىىه الهيئىىىة قىىىررت إذا -ه

 بوقىىىف الريفيىىىة المنىىىاطق كهربىىىاء فىىىركة قيىىىام ينبغىىىي أنىىىه أو للقىىىانون، الم ىىىالف
 أصىىول مىى  المعنىىي الجىىزء تحويىىل يجىىب بهىىا، ال اصىىة المعنيىىة الشىىبكة تشىىغيل
 لهىىىم المىىىرخص ألحىىىد معىىىاً  كليهمىىىا أو الريفيىىىة المنىىىاطق كهربىىىاء فىىىركة وأعمىىىال
 مىىى  طىىىرط أو بالتزويىىىد لىىىه مىىىرخص أو توزيىىىع فىىىبكة أو نقىىىل فىىىبكة بتشىىىغيل
 .الغير

سىىتمرار التوصىىيل أو تحويىىل األصىىول واألعمىىال المعنيىىة اللهيئىىة أن تقىىرر إمىىا  - 
ستمرار التوصيل عقىب إجىراء منالسىة،  ولهىا أن تقىرر ادون إجراء منالسة أو 

إمىىا وجىىوه التوصىىيل أو وجىىوه التنىىازل عىى  األصىىول واألعمىىال علىىى النحىىو 
 ما يأتي:لالمتقدم طبقًا 

 دون  معىىاً  بهمىىا أو بالتحويىىل أو بالتوصىىيل القيىىام الهيئىىة تقريىىر حالىىة لىىي  :أولا 
 بالتوصىىيل سىىيقوم الىىذي لىىه المىىرخص تحديىىد عليهىىا يجىىب منالسىىة إجىىراء
 كهربىىىاء فىىىركة هجىىىتو  وأن معىىىاً  كليهمىىىا أو إليىىىه التحويىىىل سىىىيتم الىىىذي أو

 أو األعمال أو األصول م  المعني الجزء ع  بالتنازل الريفية المناطق
 .له المرخص لذلك كليهما م 

حالىىىة تقريىىىر الهيئىىىة إجىىىراء منالسىىىة، يجىىىب أن تكىىىون هىىىذه المنالسىىىة  لىىىي :ثانياا 
وزارة إفىراط مفتوحة أمام جميع المرخص لهىم بىالتوزيع وبالتزويىد تحىت 

التىىىىي تقىىىىرر كىىىىل مىىىىا يتعلىىىىق بالمنالسىىىىة وإلتاحىىىىة الفرصىىىىة  الىىىىنفط والغىىىىاز
ألفىىىى ا  مناسىىىىبي  لىىىىدخولها، وعلىىىىى فىىىىركة كهربىىىىاء المنىىىىاطق الريفيىىىىة 

 المعلومىىىىات وزارة الىىىىنفط والغىىىىازن يقىىىىدموا إلىىىىى وجميىىىىع المىىىىرخص لهىىىىم أ
 والمستندات والدراسات الالزمة لتلك المنالسة. 
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تفاقيىات الالزمىة لوضىع مىا الويجب على فركة كهرباء المناطق الريفية إبىرام ا
تسفر عنه المنالسة موضع التنفيذ بالنسبة إلنفاذ التوصيل أو تحويل لألعمال 

 ده الهيئة.أو كليهما معًا ولقًا لما تحد
بنىىىىاء علىىىى رأي الهيئىىىىة لشىىىىل المنالسىىىة لعىىىىدم تحقيقهىىىىا  الماليىىىىةإذا قىىىررت وزارة    -د

سىىتمرار التوصىىيل مىى  عدمىىه وتحديىىد المىىرخص لىىه الىىذي ا نتيجىىة مقبولىىة تقىىرر
يجىىىري التوصىىىيل، وكىىىذلك المىىىرخص لىىىه الىىىذي يقبىىىل التحىىىويالت المعنيىىىة عىىى  

تعىديل لىي الرخصىة الممنوحىة األعمال ذات العالقة وإجىراء مىا يلىزم لىذلك مى  
لكىىىل مىىى  فىىىركة كهربىىىاء المنىىىاطق الريفيىىىة، وكىىىل مىىىرخص لىىىه يتىىىأثر بالتحويىىىل 

 المتقدم ذكره بما لي ذلك تعديل المنطقة المصرح بها.
 بعد إجراء تلك التعديالت . الوال يعتبر التحويل مكتماًل إ          

مىا يصىدر لتىزام بالا بالتزويىد يجب علىى أي مىرخص لىه بالنقىل أو بىالتوزيع أو  -هى 
 م  توجيهات بشأن تحويل األعمال طبقًا لألحكام المتقدم ذكرها.  له

ويجىىىب أن يىىىتم تحويىىىل أصىىىول التوزيىىىع مرتبطىىىًا بأعمىىىال التزويىىىد المتعلقىىىة بهىىىا 
 ال اصة بشركة كهرباء المناطق الريفية إلى محال إليه واحد.

بسداده ولقًا ألحكام هذه المادة طبقىًا لمىا  يكون المقابل الذي يلتزم المحال إليه  -و  
 يأتي:

 السعر الذي أسفرت عنه المنالسة عندما تنتهي بعدم الفشل. -1
تىىىم  التىىىيريىىىال عمىىىاني واحىىىد مقابىىىل أي مىىى  األصىىىول أو مىىى  األعمىىىال  -2

تحويلهىىىىا إليىىىىه مىىىى  فىىىىركة كهربىىىىاء المنىىىىاطق الريفيىىىىة، لىىىىي حالىىىىة لشىىىىل 
 المنالسة.

مشىىورة الهيئىىة االتفىىاق مىىع المحىىال إليىىه علىىى علىىى  ءبنىىا وزارة الىىنفط والغىىازلىىو 
 خالط ذلك.

يجب أن يكون عائد المرخص له م  األصىول أو األعمىال التىي تىم تحويلهىا   -ز
م  فركة كهرباء المناطق الريفية، قائمًا على أسىاس السىعر المىدلوع مى  قبىل 
المرخص له لىي تلىك األصىول أو األعمىال أو ليهمىا معىًا، وتضىم  الهيئىة أن 

د يزيىىد علىىى أو يقىىل عىى  العائىىد المسىىموح بىىه يىىتم رده إلىىى وزارة الماليىىة أي عائىى
 أو المرخص له بحسب األحوال.
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وذلك كله على النحو المحدد بالرخصة وطبقىًا ألحكىام هىذا  
 القانون.

 
 مع عدم اإلخالل بما ورد لي أي قانون آخر، يكون للمرخص له بالتوليد أو بالتوليد مع (89) المادة

 وله م  الصالحيات ما يأتي: ،م  الحقوق، وعليه م  الواجبات، بالتحلية أوالتحلية 
شىييد المنشى ت اإلنتاجيىة المحىىددة لىي الرخصىة الممنوحىة لىىه وتملكهىا وتمويلهىا وتشىىغيلها ت -أ

 وصيانتها على أن يكون التشغيل والصيانة على نحو آم .
لشىراء الطاقىة والميىاه  يع السعة اإلنتاجيىة والنىاتج مى  منشى ته اإلنتاجيىة للشىركة العمانيىةب -ه

 دون سواها. 
جيىىىىة نضىىىىمام إلىىىىى قواعىىىىد الشىىىىبكة الرئيسىىىىة وإلىىىىى أيىىىىة قواعىىىىد توزيىىىىع كىىىىون منشىىىى ته اإلنتاالا - 

 لتزام بما ينضم إليه.الموصولة بشبكة توزيع، وعليه ا
ه اإلنتاجيىىة الموصىىولة بشىىبكة المىىرخص لىىه بتشىىغيل فىىبكة نقىىل لمتطلبىىات إخضىىاع منشىى ت -د

وترتيىىىىب الجىىىىدارة، أو إخضىىىىاعها للمتطلبىىىىات ال اصىىىىة بىىىىالمرخص لىىىىه الىىىىتحكم المركىىىىزي 
بتشغيل فبكة النقل التي تكون إحدت فبكات التوزيع موصولة بهىا عنىدما تكىون منشى ته 

 اإلنتاجية موصولة بشبكة التوزيع تلك.
 ببىىدء يتعلىىق ليمىىا لىىه التعليمىىات بإصىىدار ال اصىىة ل جىىراءات اإلنتاجيىىة منشىىأته إخضىىاع -هىىى

 تكىون  التىي الميىاه فىبكة بتشغيل له المرخص لمتطلبات اإلنتاجية منش ته شغيلت وانتهاء
  .بها موصولة اإلنتاجية منش ته

 وذلك كله على النحو المحدد لي الرخصة طبقًا ألحكام هذا القانون.
 

مع عدم اإلخالل بما ورد لي أي قانون آخر يكون للمرخص له بتشغيل فبكة توزيع م   (90) المادة
 لتزامات وله م  الصالحيات ما يأتي: الالحقوق وعليه م  ا

علىى نحىو  لتزام بتمويل وتشىغيل وصىيانة وتطىوير وتوسىيع فىبكة التوزيىع المملوكىة لىهالا -أ 
آمىىى  وولقىىىًا لمعىىىايير سىىىالمة األداء ال اصىىىة بشىىىبكة التوزيىىىع، وعىىىرض فىىىروط التوصىىىيل 

 ست دامها على أساس عدم التمييز وتكالؤ الفر . إبشبكة التوزيع و 
التكلفة مقابىل التوصىيل بشىبكته، ن يتقاضى التعرلة المعتمدة، أو التعرلة المنعكسة ع  أ -ه

الحق لي قطع ال دمىة عى  المشىتركي  الىذي  ال يسىددون المبىالغ المسىتحقة لىه أو ألحىد و 
 المرخص لهم بالتزويد.
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القواعىد  إلى قواعد الشبكة الرئيسة، وتطبيق ونشىر قواعىد للتوزيىع وتطىوير هىذه االنضمام - 
 وتعديلها.

رض التعرلىىة المنعكسىىة عىى  التكلفىىة علىىى كىىل مىى  المىىرخص لهىىم بالتزويىىد مىى  فىىبكته لىى -د
 ال اصة.

 دم توصيل أية فبكة خاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية دون موالقة الهيئة. ع -هى
ئىىة مىىا تحىىدده الهيلن يكتسىىب أيىىة أصىىول توزيىىع مىى  فىىركة كهربىىاء المنىىاطق الريفيىىة ولقىىًا أ -و

 م  هذا القانون.( 88المادة )طبقًا ألحكام 
دم التمييىىز بىىدون مبىىرر قىىانوني لمصىىلحة أي فىى ص أو ضىىده عنىىد مبافىىرتها االلتىىزام بعىى -ز

 أنشطتها ال اضعة للتنظيم.
صىىميم وسىىائل الىىربط الىىدولي وتشىىييدها وتطويرهىىا وتملكهىىا وتشىىغيلها وصىىيانتها االلتىىزام بت -ح

 هذا القانون.( م  115طبقًا ألحكام المادة )
 راء جميع السلع وال دمات وإدارتها على أساس الشراء االقتصادي.ف -ط

 وذلك كله على النحو المحدد لي الرخصة طبقًا ألحكام هذا القانون.  
 

ه أي قانون آخر يكون للمرخص له بالتزويد م  الحقوق وعلي مع عدم اإلخالل بما ورد لي (91) المادة
 لتزامات وله م  الصالحيات ما يأتي: الم  ا

 المنطقىىىة داخىىىل القائمىىىة للعقىىىارات بالكهربىىىاء التزويىىىد علىىىى المعقىىىول الطلىىىب كىىىل تغطيىىىة -أ
 نشىر وعليىه. ذلك لي تمييز بغير نقل فبكة أو توزيع بشبكة الموصولة بها له المصرح
 .التكلفة ع  المنعكسة والتعرلة المعتمدة التعرلة

 المبىىىالغ وتحصىىىيل للمشىىىتركي  لىىىواتير وتقىىىديم العىىىدادات، قىىىراءة أجىىىل مىىى  يلىىىزم مىىىا ت ىىىاذا -ه
 .رخصته لي ورد لما طبقاً  وذلك له المستحقة

 الشىبكة سىت داما مقابىل توزيع فبكة تشغيل أو نقل فبكة بتشغيل له للمرخص يسدد أن - 
 .األحوال بحسب

 يعمىل وأن والميىاه الطاقىة لشىراء العمانيىة الشىركة غيىر م  الكهرباء على الحصول عدم -د 
 .ي الذاتي المولدي  ناتج بشراء يتعلق ليما والمياه الطاقة لشراء العمانية للشركة كوكيل

 مبافىىرة عنىىد ضىىده أو فىى ص أي لمصىىلحة قىىانوني مبىىرر بىىدون  التمييىىز بعىىدم لتىىزامالا -هىىى
 .للتنظيم ال اضعة أنشطته

 .االقتصادي الشراء أساس على وال دمات السلع جميع وإدارة فراء -و
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التعرلىىة المنعكسىىة عىى  التكلفىىة وذلىىك مقابىىل جميىىع إمىىدادات التعرلىىة المعتمىىدة و  تحصىىيل -ز
ذا ت ىاذ اإلجىراءات المقىررة لىي هىاللرخصىة الممنوحىة لىه، ولىه  التزويد التي يقوم بها ولقاً 

 القانون لي حالة عدم قيام المشتركي  بالسداد مقابل التزويد بما لي ذلك وقف التزويد.
كتسىىىاه أعمىىىال التزويىىىد مىىى  فىىىركة كهربىىىاء المنىىىاطق الريفيىىىة علىىىى النحىىىو الىىىذي تحىىىدده ا -ح

 الهيئة.
           

 القانون. وذلك كله على النحو المحدد لي الرخصة طبقًا ألحكام هذا
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 الرابع الباب
 التحويل إلى شركات ومنهاج التحويل

 

 تاريخ م  أفهر ستة على تزيد ال مدة خالل التحويل منها  تنفيذ المالية وزارة على (92) المادة
 ثةثال على يزيد ال بما المدة هذه مد لها ويجوز الرسمية الجريدة لي القانون  هذا نشر
 .أفهر

 
 الشىركات مىنح السىلطنة بأراضىي نتفىاعالا تنظىيم قىانون  ألحكام ولقاً  اإلسكان لوزارة يجوز (93) المادة

 بنىاء هألحكامى ولقىاً  لهىم المىرخص أو م  هىذا القىانون  (66) المادة لي عليها المنصو 
 إلقامىة مسىتقبالً  الدولىة أراضىي مى  إليىه يحتىا  مىا علىى نتفىاعا حىق مىنهم أي طلب على

 .القانون  هذا ألحكام ولقاً  للتنظيم ت ضع مشروعات
 

ع ( م  القانون المالي المشار إليه ت ضع جمي19( و )18م  أحكام المادتي  ) ستثناءإ (94) المادة
 لتزامات المعنية للتحويل.الاألصول وا

  
 المتعلقىىىة اإلجىىىراءات ذلىىىك لىىىي بمىىىا التحويىىىل لمنهىىىا  طبقىىىاً  تت ىىىذ التىىىي اإلجىىىراءات وتكىىىون 

 الحاجىىة دون  األفىى ا  لجميىىع ةملزمىى منهىىا جىىزء بىىأي أو المعنيىىة لتزامىىاتالوا باألصىىول
 .آخر ف ص أي موالقة إلى

 
ويل، أال يزيد تاريخ بداية التحويل على ثالثي  يومًا م  تاريخ العمل بمنها  التح يجب   (95) المادة

ته  ويسري كل تحويل اعتبارًا م  تاريخ التحويل المقرر طبقًا لمنها  التحويل وتعديال
 م  هذا القانون.( 98المادة )التي تتم طبقًا ألحكام 

أن يتضىىىم  منهىىىا  التحويىىىل تحديىىىدًا لىىىنظم وتىىىواريخ سىىىريان الحسىىىابات ال اصىىىة  ويجىىىوز 
مىى  هىذا القىىانون  (66المىادة )بشىركة الكهربىاء القابضىىة والشىركات المنصىىو  عليهىا لىىي 

ب ىىالط التىىواريخ المحىىددة ولقىىًا ألحكىىام هىىذه المىىادة ومىىا يتعلىىق بهىىذه الحسىىابات مىى  بنىىود 
 أخرت.
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 يومًا بعد تمام أي تحويل، أن ت طر أي 28خالل مدة ال تزيد على  اإلسكان وزارة على (96) المادة
ف ص تكون له حقوق أو عليه التزامات أصبحت واجبة األداء كلها أو بعضها على أو 

 لصالح ال لف المحول إليهم.
 والعقىود تفاقيىاتالا إبرام إليهم المحال م  وأي الوزارات م  وغيرها الوزارة هذه على ويجب 
 حالمصىال ليهىا بمىا لتزاماتالوا والحقوق  الممتلكات لتحديد الالزمة اإلجراءات يعجم ت اذاو 

 .التحويل منها  بمقتضى المحولة باألراضي ال اصة
 

تم  لتزامات التيالتفاقيات والعقود المتعلقة بالممتلكات أو الحقوق أو االأحكام ا تسري  (97) المادة
ق حلي  ،التحويل تاريخ قبل اإلسكان وزارةتحويلها ولقًا لمنها  التحويل التي أبرمتها 

اإلجراءات واألوضاع المقررة لألصيل. وال ال لف المحول إليه بذات الشروط و الكيان 
التحويل بمقتضى منها  التحويل على المعاملة المقررة بالنسبة للتصرط موضوع  يؤثر

  التحويل، م  حيو الضرائب والرسوم.
 

تعديل منها  التحويل خالل مدة ال  اإلسكان وزارةبعد التشاور مع  ةلوزارة المالي يجوز (98) المادة
 فهرًا م  تاريخ التحويل. 12تتجاوز 

 وآخر خلف بي  إال لاللتزامات أو لألصول تحويالً  التعديالت تتضم  أن يجوز وال 
 يأ ويعتبر غيرهما، تأثيرها يتعدت أن أو التعديل إجراء وقت للحكومة بالكامل مملوكي 
 .التحويل منها  م  يتجزأ ال جزءاً  تقدم لما ولقاً  تعديل
  إذا تضمنت التعديالت تحوياًل ألي م اإلسكان وزارةالتنسيق مع  وزارة المالية وعلى

 لتزاماتها.اأصولها أو 
 
 
 
 
 
 



55 

 

 الخامس الباب

 والعفاءات الرخص
 

األنشطة  منح رخصة جامعة ألنشطة م تلفة م متى اقتضت المصلحة العامة  للهيئة (99) المادة
 للتنظيم، وذلك لي الحدود المقررة بهذا القانون.ال اضعة 

 
على طلب يقدم إلى الهيئة التي تحدد فكله  ءمنح الرخص أو اإلعفاءات بنا يكون  (100) المادة

لتي وإجراءات تقديمه، ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بالمستندات والمعلومات والبيانات ا
لتي اد رسوم تقديم الطلب االطلب، وأن يتم سد وتقييميقتضيها إصدار الرخصة أو اإلعفاء 

ص الموضوعية التي تكفل إصدار الرختلتزم الهيئة بالمعايير الفنية و تحددها الهيئة، و 
 ومنح اإلعفاءات لألف ا  المناسبي . 

 
يغني منح رخصة أو إعفاء لمزاولة أحد األنشطة ع  الحصول على الموالقات أو  ال (101) المادة

ومات زم الهيئة بتقديم البيانات أو المعل، وتلتيح التي تفرضها القواني  الساريةالتصار 
 للجهات الرسمية لتمكينها م  إصدار تلك الموالقات أو التصاريح.  الالزمة

 
 أن األقل على يوماً  بثالثي  إعفاء أي على الموالقة أو رخصة أية إصدار قبل الهيئة على (102) المادة

 ئةالهي تراها طريقة وبأية العربية، باللغة إحداهما محليتي  يوميتي  جريدتي  لي تنشر
 :ع  إعالناً  مناسبة،

 .له اإلعفاء منح أو الرخصة إصدار المزمع الش ص -أ
 .اإلعفاء منح أو الرخصة إصدار أسباه  -ه
 إصىىىىىىدار فىىىىىىأن لىىىىىىي عتراضىىىىىىاتا  أو مالحظىىىىىىات تقىىىىىىديم خاللهىىىىىىا يجىىىىىىوز التىىىىىىي المىىىىىىدة - 

 .اإلعالن نشر تاريخ م  يوماً  28 ع  يقل ال بما اإلعفاء منح أو الرخصة
 .وفروطه منحه المقترح اإلعفاء تفاصيل  -د
د( علىىىىى الىىىىرخص الصىىىادرة للشىىىىركات المنصىىىىو    ، ه، تنطبىىىق أحكىىىىام الفقىىىرات )أ، وال

م  هذا القانون. كما ال تسري هذه األحكىام علىى الىرخص التىي تىم  (66المادة ) عليها لي
 إصدارها للشركات اآلتية:

 .) .م.ع.ع( للطاقة المتحدة الشركة -1
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 .) .م.ع.م( للطاقة الكامل فركة -2
 .ايه أي اس بركاء ) .م.ع.م(  فركة -3

 .التحويل تاريخ لي منحه تم إعفاء أي على تسري  ال وكذلك
 

الهيئة أن تنشر إعالنًا يبي  تفاصيل أية رخصة تم منحها، لي جريدتي  يوميتي   على (103) المادة
 إحداهما باللغة العربية، وبالوسائل األخرت التي تراها الهيئة مناسبة.

 
لرخصة أو اإلعفاء على النموذ  الذي تعده الهيئة لهذا الغرض والذي يجب أن تصدر ا (104) المادة

يتضم  سريانها طوال المدة المحددة لي الرخصة أو اإلعفاء والشروط التي ينص عليها 
 هذا القانون.

 
يجوز تحويل الرخصة أو اإلعفاء ما لم ينص على خالط ذلك لي الرخصة أو  ال (105) المادة

 لشروطلاإلعفاء، وتشترط الموالقة الكتابية المسبقة م  الهيئة إلجراء هذا التحويل ولقًا 
 التي تحددها. 

 
 :الهيئة م  مسبقة كتابية موالقة على الحصول دون  لهم المرخص م  ألي يجوز ال (106) المادة

لى إنشىاء أي ضىمانات علىى أي مى  أصىوله إنشاء أو الموالقة ع -أ
 لتزاماته.إأو 

 يسىت دمها منفعىة أي إسىقاط علىى الموالقىة أو إسىقاط أو إنشىاء علىى الموالقة أو إنشاء -ه
 .به المرخص بالنشاط تتعلق

 
 باطلة أية معاملة تتم بالم الفة لحكم المادتي  السابقتي . تكون  (107) المادة
 

 :م  كل يعفى (108) المادة
الدلاع وفرطة عمان السلطانية والجهات األمنية الحكومية م  الحصول على  وزارة -أ

 رخصة متى كان النشاط الذي تبافره ألغراض التزويد الذاتي. 
 يبافىىىىرونه الىىىىذي النشىىىىاط كىىىان متىىىىى الرخصىىىىة علىىىىى الحصىىىول مىىىى  الىىىىذاتيي  المولىىىدي  -ه

 .الذاتي التزويد ألغراض
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 :د الذاتي ما يأتيلط إلعفاء المو ويشتر 

عة ميجىىاوات، ومىى  سىى 25يتجىىاوز مجمىىوع مىىا تىىم تركيبىىه مىى  سىىعة إنتاجيىىة للتوليىىد  الأ -أ
 مترًا مكعبًا يوميًا. 4.545إنتاجية للتحلية 

خص له، تكون فبكة ذلك المولد الذاتي وال منش ته اإلنتاجية موصولة بشبكة أي مر  الأ -ه
نتاجيىىىة ال اصىىىة بىىىذلك وال المنشىىى ت اإل اً ر أو إذا كانىىىت موصىىىولة ال يكىىىون التوصىىىيل قىىىاد

المولد أو فبكته قادرة على تسليم الكهرباء لشبكة المىرخص لىه الموصىول بهىا المنشى ت 
 اإلنتاجية والشبكة وذلك بالنسبة للكهرباء.

تكىىىىون المنشىىىى ت اإلنتاجيىىىىة لتحليىىىىة الميىىىىاه ال اصىىىىة بىىىىذلك المولىىىىد الىىىىذاتي وال معداتىىىىه  الأ - 
أو  للميىاهالهيئىة العامىة ئيىة تملكهىا أو تشىغلها األخرت المرتبطة موصىولة بأيىة معىدات ما

 فركة كهرباء المناطق الريفية. 
 

للهيئة تعديل فروط أي رخصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ولقًا ل جراءات  (109) المادة
 اآلتية: 

ة إعالنىىًا عىى  إجىىراء التعىىديل المقتىىرح قبىىل موعىىد إجرائىىه بثالثىىي  يومىىًا علىىى تنشىىر الهيئىى  -أ
م يومىًا لتقىدي 28أسباه وآثار ذلك التعىديل مىع تحديىد مىدة ال تقىل عى  األقل مبينًا به 

 عتبار ما يقدم إليهىا مى العتراض بشأن هذا التعديل، وعلى الهيئة أن تأخذ بعي  االا
 عتراضات.ا 

 
 علىى التعىديل بىإجراء الهيئىة قامىت إجىراؤه المزمىع التعىديل علىى لىه المرخص والق إذا -ه

 نشىىىر تىىىاريخ مىىى  يومىىىاً  ثالثىىىي  علىىىى تزيىىىد ال مىىىدة خىىىالل التعىىىديل هىىىذا سىىىريان يبىىىدأ أن
 لىي الفصىل يىتم التعديل إجراء على له المرخص عترضا  لإذا تقدم، لما ولقاً  اإلعالن
 تعىىي  التعىىديل بىىإجراء الطعىى  لىىي الفصىىل تىىم لىىإذا القىىانون، هىىذا ألحكىىام ولقىىاً  الطعىى 
 .الطع  لي للفصل التالي اليوم م  اعتباراً  التعديل هذا يسري  أن على التعديل إجراء

 لىىىي رخصىىىة أيىىىة لىىىي إجىىىراؤه المزمىىىع التعىىىديل عىىى  اإلعىىىالن نشىىىر الهيئىىىة علىىىى يجىىىب - 
 بأيىىة اإلعىىالن هىىذا نشىىر وللهيئىىة العربيىىة، باللغىىة إحىىداهما محليتىىي  يىىوميتي  جريىىدتي 
 .الطريقة بذات يتم الذي التعديل نشر وعليها مناسبة أخرت  طريق
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 تحددها الهيئة التي يجب أن تشتمل على ما يأتي:تتضم  الرخصة الشروط التي  (110) المادة
 اجب المرخص له باتباع سياسة الحكومة لي فأن التعمي  وحماية البيئة.و    -أ  
 اجبات المرخص له المحددة لي هذا القانون وكيفية القيام بها.و   -ه 

 على المرخص له بتحويل رخصته أو إنشاء أية ضمانات على أصوله أو  حظر  - 
 ماته دون الحصول على موالقة كتابية مسبقة م  الهيئة.لتزاا

 على المرخص له أو أي فركة ترتبط به، عدا الحكومة وكل الكيانات  حظر  -د
صالح المملوكة لها بالكامل دون موالقة الهيئة الكتابية المسبقة، بتملك أسهم أو م
تابعة له. اقتصادية مهما كان نوعها لي أي مرخص له آخر أو لي أية فركة 

وذلك باستثناء المصالح التي تكون للمرخص له بالتزويد لي خدمات المرخص له 
 بتشغيل فبكة توزيع الذي يست دم فبكته م  أجل التزويد أو العكس.

تطلبه  لمالزام المرخص له بتبادل المعلومات مع المرخص لهم اآلخري  واالمتثال إ -هى 
مستندات وأية معلومات سواء أكانت لي الهيئة بموجب إخطار منها بتقديم أية 

حيازة المرخص له أم كانت تحت سيطرته وذلك باألسلوه ولي الزمان الذي تحدده 
لتزامات المقررة بهذه الالهيئة لي هذا اإلطار. ويجب أن يتضم  اإلعفاء ذات ا

 الفقرة.
 اءاإلعف حامل أو له المرخص إللزام الم تصة المحكمة إلى اللجوء على النص  -و

 .السابقة)هى(  بالفقرة المقررة لتزاماتالل يمتثل ال الذي
 ألنشطة التي يحظر على المرخص له مبافرتها.ا  -ز 

 
   الرخصة الشروط اآلتية:ميجوز أن تتض (111) المادة

رخص لىىه بالتعاقىىد مىىع أي فىى ص لألغىىراض المحىىددة لىىي الرخصىىة مىىع مىىا يلىىزم المىى -أ
 بيان كيفية وإجراءات هذا التعاقد وفروطه.

 تبينهىىاحديىىد فىىروط وقىىف العمىىل بالرخصىىة أو تعىىديلها لىىي الوقىىت وبالطريقىىة التىىي ت -ه
 هذه الشروط.

ص لىىه بسىىداد الرسىىوم التىىي تىىؤدت للهيئىىة عنىىد صىىدور الرخصىىة والرسىىوم إلىىزام المىىرخ - 
 السنوية خالل مدة سريانها.

 لرخصة.اكل ما يتعلق بإلغاء  -د 
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لنشىىاط المىىرخص بىىه و كىىل مىىا ينشىىأ عىى  حديىىد كيفيىىة قيىىام المىىرخص لىىه بمبافىىرة ات -هىىى
الرخصىىة مىى  مسىىائل محىىددة وكىىل مىىا يجىىب القيىىام بىىه طبقىىًا لهىىذه الرخصىىة، للبىىت أو 
للموالقىىة عليهىىا مىى  قبىىل الهيئىىة أو مىى  ت تىىاره لىىذلك، وموالاتىىه والهيئىىة، بالمسىىتندات 

 والمعلومات والدراسات التي تطلب م  المرخص له.
ع  أجزاء  سابات مستقلة بالكيفية التي تطلبها الهيئةم باالحتفاظ بحإلزام المرخص له -و

 المرخص لهم.  قائمة بذاتها م  أنشطة
 

 مع عدم اإلخالل بما ورد لي المادتي  السابقتي  ، يجب أن تتضم :   (112) المادة
 رخصة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الشروط اآلتية: -1    

 عىدا للتنظىيم ال اضىعة األنشىطة مى  نشىاط ألي الشىركة ممارسة عدم على النص  -أ
 .رخصتها بموجب لها المحددة تلك

لىىنص علىىى طريقىىة حسىىاه تعرلىىة التزويىىد بالجملىىة وإعىىادة النظىىر ليهىىا مىى  وقىىت ا -ه
 آلخر. 

 يتعاقىىىدون  الىىذي  بالتزويىىد لهىىىم المىىرخص مىىع بالتعىىاون  الشىىىركة إلىىزام علىىى الىىنص  - 
 النيابىىة هىىذه بشىىروط يتعلىىق ليمىىا النىىاتج بشىىأن الىىذاتيي  المولىىدي  مىىع عنهىىا، نيابىىة

 .بالتزويد ال اصة العقود وبشروط
  
 
 
 

 :اآلتية الشروط التحلية مع التوليد ورخصة التوليد رخصة -2 
 لكىىل تسىىتجيب اإلنتاجيىىة منشىى ته أن مىى  بالتأكىىد لىىه المىىرخص إلىىزام علىىى الىىنص  -أ

 .مركزي  أساس على والجدولة للتحكم المالئمة المتطلبات
ة وعلىىىى إلىىىزام المىىىرخص لىىىه بعىىىرض فىىىروط لتىىىولير خىىىدمات مسىىىاعد الىىىنص علىىىى -ه

قصىر الصىىالحيات الممنوحىىة بموجىىب الرخصىة علىىى منشىى ت إنتاجيىىة محىىددة أو 
 سعة إنتاجية محددة أو عليهما معًا.
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از لىىرض قيىىود علىىى نسىىبة الحصىىة مىى  السىىوق اإلجمىىالي للتوليىىد الىىنص علىىى جىىو  - 
نسىىىىىبة للمىىىىىرخص لىىىىىه أم الشىىىىىركات والتوليىىىىىد مىىىىىع التحليىىىىىة أو أي منهمىىىىىا سىىىىىواء بال
 المرتبطة به والمشاريع التجارية المتصلة به.

 
 :اآلتية الشروط التحلية رخصة -مكررا( 2)
 علىىىى مقصىىىورة الرخصىىىة بموجىىىب الممنوحىىىة الصىىىالحيات تكىىىون  أن علىىىى الىىىنص -أ

 .محددة إنتاجية سعةأو  /و محددة إنتاجية منش ت
 لتحليىىة اإلجمىىالي السىىوق  مىى  الحصىىة نسىىبة علىىى قيىىود لىىرض جىىواز علىىى الىىنص -ه

 مشىىىاريعه أو لىىىه التابعىىىة الفرعيىىىة الشىىىركات أو لىىىه للمىىىرخص بالنسىىىبة سىىىواء الميىىىاه
 .الصلة ذات التجارية

 
 ط اآلتية:رخصة النقل الشرو  -3

النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرلات مقابل التوصيل بشبكة المرخص له  -أ
 ست دامها وإصدار هذه التعرلات وتعديلها.او 

تشىغيل نظىام ص له أي نشاط غير نقىل الكهربىاء و النص على عدم مبافرة المرخ -ه
للتحكم للمنش ت اإلنتاجية، وكذلك تطوير أو تشغيل الربط الدولي أو كليهما معىًا 
متى كان القانون يجيز له ذلك وعدم جواز تنازله ع  أي م  أصىوله الضىرورية 

موالقىىة خطيىىة مسىىبقة مىى  لمبافىىرة النشىىاط ال اضىىع للتنظىىيم دون الحصىىول علىىى 
 الهيئة.

حديىىد كيفيىىة وأوضىىاع توصىىيل العقىىارات الريفيىىة وتوصىىيل فىىبكات فىىركة كهربىىاء ت - 
 كتساه أصولها. االمناطق الريفية و 

 
 رخصة التوزيع الشروط اآلتية: -4

لتنظىيم لنص على عدم جواز قيىام المىرخص لىه بمبافىرة أي نشىاط آخىر خاضىع لا -أ
تشىىىغيل الىىىربط الىىىدولي وكىىىذلك حظىىىر التنىىىازل عىىى  و  خىىىالط تشىىىغيل فىىىبكة توزيىىىع

أصىىوله الضىىرورية لمبافىىرة النشىىاط ال اضىىع للتنظىىيم دون الحصىىول علىىى موالقىىة 
 خطية مسبقة م  الهيئة.
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لنص علىى كيفيىة قيىام الهيئىة بوضىع تعرلىات مقابىل التوصىيل بشىبكة المىرخص ا -ه
 هذه التعرلات وتعديلها. ست دامها وإصداراله و 

 كهربىاء فىركة فىبكات وتوصىيل الريفية، العقارات توصيل وأوضاع كيفية تحديد  - 
 .أصولها كتساهاو  الريفية المناطق

 
 الشروط اآلتية: رخصة التزويد -5

 وكىذلك الهيئىة، عليهىا توالىق تزويىد فىروط بإعىداد لىه المرخص إلزام على النص  -أ 
 .األف ا  م  محددة لئات على للتزويد نمطية فروط عرض

 لئىىىىات مىىى  لىىىه المىىىرخص يحصىىىلها التىىىىي المعتمىىىدة التعرلىىىة تحديىىىد علىىىى الىىىنص -ه
 .المشتركي  م  م تلفة

علىىىى إلىىىزام المىىىرخص لىىىه بإصىىىدار نشىىىرات عىىى  أسىىىاليب العمىىىل المتبعىىىة  الىىىنص - 
متضىىمنة طريقىىىة سىىىداد الفىىىواتير وأحىىىوال قطىىع التيىىىار عىىى  المت لىىىف عىىى  السىىىداد 
وال دمات التي يولرها لكبار الس  المعاقي  واالسىتعمال األمثىل للكهربىاء ونظىام 

 لشكاوي المشتركي . 
النص على إلزام المرخص له بأن يقوم بتولير البيانات ال اصة بالتنبؤ بالطلىب  -د

علىىىى الكهربىىىىاء للمىىىىرخص لهىىىىم اآلخىىىىري  طبقىىىىًا لقواعىىىىد الشىىىىبكة الرئيسىىىىية وقواعىىىىد 
 التوزيع. 

كتسىىىىاه أعمىىىىال التزويىىىىد مىىىى  فىىىىركة كهربىىىىاء االىىىىنص علىىىىى إلىىىىزام المىىىىرخص لىىىىه ب  -هىىىىى
 الهيئة بذلك. المناطق الريفية ولقًا للتوجيه الصادر م 

 لطاقىةالنص على إلزام المرخص له بأن يتعاقد نيابة ع  الشركة العمانية لشراء ا  -و
 . ولق الضوابط التي تضعها الهيئة ، المولدي  الذاتيي  م والمياه لشراء الناتج 

 
مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون يجب أن تتضم  رخصة فركة كهرباء المناطق  (113) المادة

 :الريفية ما يأتي
زام الشىىركة بالتنىىازل عىى  أصىىولها وأعمالهىىا التجاريىىة لىىي مجىىال التزويىىد الىىنص علىىى إلىى -أ

 ولقًا للتوجيهات التي تصدرها الهيئة لي هذا الشأن.
بالتفصىىيل علىىى الترتيبىىات التىىي يسىىتلزمها إجىىراء تمويىىل توسىىعات فىىركة كهربىىاء  الىىنص -ه

 المناطق الريفية. 
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 :يأتي ما مراعاة الكهرباء لتصدير أو الستيراد رخصة منح عند الهيئة على (114) المادة

يئىة مىنح رخصىة السىتيراد أو تصىدير الكهربىاء أو كليهمىا معىًا، أو تعىديل ال يجوز لله -أ
كيلىو لولىت  33رخصة قائمة لتشتمل على أي م  ذلك عبىر ربىط دولىي تبلىغ قدرتىه 

بعىىد الحصىىول علىىى  أو أكثىىر، أو ذلىىك الحىىد اآلخىىر الىىذي يقىىرره مجلىىس الىىوزراء، إال
سىىتيراد أو البشىىأن ذلىىك ا وزارة الىىنفط والغىىازعلىىى توصىىية  ءوالقىىة هىىذا المجلىىس بنىىام

 التصدير، أو كليهما معًا. 
للشىركة العمانيىة لشىراء الطاقىة والميىاه أو لشىركة  الخصىة المىذكورة إال يجوز منح الر  -ه

 كهرباء المناطق الريفية دون غيرهما.
 ازوزارة الىىنفط والغىىالتىىي تكىىون  -ذا وجىىدت إ -جىىب أن تتضىىم  الرخصىىة الشىىروط ي - 

قىد أوصىىت مجلىىس الىىوزراء بتضىىمينها لىىي الرخصىة ووالىىق مجلىىس الىىوزراء علىىى هىىذه 
  التوصية.

 قيىام كيفيىة تتنىاول الهيئىة تحىددها أخىرت  فروطاً  المذكورة الرخصة تتضم  أن يجوز -د
 .القانون  لهذا ولقاً  واجباته مبافرة عند معنيةال الترتيبات بمراعاة له المرخص

 
 :يأتي ما مراعاة الهيئة على -هـ

                   سىىىتيراد أو للتصىىىىدير مىىى  حيىىىىو السىىىعر وغيىىىىر ذلىىىك مىىىى  الالشىىىروط المقترحىىىىة ل -1
 األمور وكذلك مدت مالءة الش ص المزمع التصدير إليه.

بموجىب رخصىة يجىب أن يىتم سىتيراد الإذا كان أي تعاقد على التصدير أو ا ما -2
 نقطاع. العلى أساس فروط تقبل ا

سىىتيراد علىىى مقىىدرة الشىىركة المىىدت األثىىر الىىذي يمكىى  أن يحدثىىه التصىىدير أو ا -3
العمانية لشىراء الطاقىة والميىاه لىي الولىاء بالتزاماتهىا وخاصىة مىا يتعلىق بضىمان 

اإلمىداد تغطية الطلب المعقول على الكهرباء، وكىذلك مىدت التىأثير علىى سىوق 
 بالوقود لي السلطنة.

التشىاور مىع كىل مى  الهيئىة وفىركة الكهربىاء القابضىة  وزارة الىنفط والغىازعلى  يجب -و 
قبىىىىل عىىىىرض توصىىىىىياتها المنصىىىىو  عليهىىىىىا لىىىىي البنىىىىىدي  )أ( و ) ( علىىىىى مجلىىىىىس 

 الوزراء.
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 :يأتي ما مراعاة الدولي الربط بإجراء رخصة منح عند الهيئة على (115) المادة
يئة منح رخصىة بىإجراء ربىط دولىي جديىد، أو تعىديل رخصىة قائمىة لتشىمل ال يجوز لله -أ

كيلىو لولىت أو  33ربطًا جديدًا عندما يكون ذلك الربط الىدولي المقتىرح ذو سىعة تبلىغ 
سىتيراد أو اأكثر أو ذلك الحد الذي يحدده مجلس الىوزراء بىدون موالقىة المجلىس علىى 

 ط الدولي ولقًا لحكم المادة السابقة. تصدير الكهرباء عبر وسائل الرب
 بتشىغيل لىه مرخصىاً  يكىون  مى  ب ىالط فى ص ألي المىذكورة الرخصىة منح يجوز ال -ه

 .الريفية المناطق كهرباء فركة أو توزيع فبكة بتشغيل له مرخصاً  أو نقل فبكة
شىىىىغيله أو كليهمىىىىا معىىىىًا علىىىىى أن تحتىىىىوي رخصىىىىة تطىىىىوير الىىىىربط الىىىىدولي  أو ت يجىىىىب  - 

التىي  وزارة الىنفط والغىازالتىي والىق عليهىا مجلىس الىوزراء بنىاءًا علىى توصىية  الشروط
يجىىب عليهىىا التشىىاور مىىع الهيئىىة وفىىركة الكهربىىاء القابضىىة قبىىل إعىىداد تلىىك التوصىىية 

   ورلعها إلى مجلس الوزراء.
 قيىام كيفيىة تتنىاول الهيئىة تحىددها أخىرت  فىروطاً  المىذكورة الرخصىة تتضىم  أن يجوز  -د 

 .القانون  لهذا طبقاً  واجباته مبافرة عند المعنية اإلجراءات بمراعاة له المرخص
 النظىىىام علىىىى المحتملىىىة التىىىأثيرات مراعىىىاة المىىىذكورة الرخصىىىة منحهىىىا عنىىىد الهيئىىىة علىىىى -هىىىى

 .القانون  لهذا ولقاً  المقررة بالتزاماته الولاء الرخصة حامل مقدرة وعلى الشامل
  

  
تبي  للهيئة أن أحد المرخص لهم أو الصادر لهم إعفاء ي الف أو م  المحتمل أن  إذا (116) المادة

 ولقاً  عليه المفروضة الواجبات م  أياً  أو اإلعفاء أو الرخصة فروطي الف فرطًا م  
 الم الفة بعدم أو بوقف مكتوباً  إنذاراً  إليه توجه أن الهيئة على وجب القانون، هذا ألحكام

على  األحوال، بحسب وذلك محددة زمنية مدة خالل عليه المفروض بالواجب بالقيام أو
أن يتضم  اإلنذار اإلجراءات التي سوط تت ذها الهيئة لي حالة عدم قيام المرخص له 

، وإذا لم يتم تصحيح األوضاع خالل رنقضاء مدة اإلنذاإبالواجب المفروض عليه لور 
لتزام بأحكام الت اذ ما تراه مناسبًا لضمان ااالمدة الزمنية المحددة لي اإلنذار يكون للهيئة 

 هذا القانون وفروط الرخصة أو اإلعفاء. 
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و ألرخصة يجوز للهيئة إصدار القرار المشار إليه لي المادة السابقة إذا كان حامل ا ال (117) المادة
ت اذ اإلجراءات التي تراها الهيئة ضرورية لي هذا افرع لي حامل اإلعفاء قد والق و 

 الشأن، أو إذا قدرت الهيئة أن الم الفة طفيفة. 
 اإللغىىاء بىىذلك األمىىر إليىىه هجىىو  مىى  ت طىىر أن علىىى تصىىدره قىىرار أي إلغىىاء للهيئىىة ويجىىوز 

 التعىىديل ذلىىك يىىتم أن فىىريطة القىىرار تعىىديل للهيئىىة يجىىوز كمىىا بىىالقرار، إخطىىاره طريقىىة بىىذات
 المعنيىىىي  لألفىىى ا  الهيئىىة تحىىىددها التىىي المىىىدة مضىىي بعىىىد أو المعنىىي الشىىى ص بموالقىىة
 .والمالحظات عتراضاتالا لتقديم

 
 :يأتي ما (116المادة  )الهيئة أن تضم  اإلنذار المنصو  عليه لي  على (118) المادة

 اآلثىار توضىيح مىع الشىأن هىذا لىي قىرار إصىدار الهيئىة واعتىزام المعنيىة، الم الفىة بيان -أ
 .القرار هذا إصدار على تترتب التي

 بمالحظىىىىىىاتهم للهيئىىىىىىة التقىىىىىىدم المعنيىىىىىىي  األفىىىىىى ا  علىىىىىىى يجىىىىىىب التىىىىىىي المىىىىىىدة تحديىىىىىىد -ه
 .الم الفة على المترتبة اآلثار ضوء لي وذلك القرار، على خاللها واعتراضاتهم

أيىىة وقىىائع أخىىرت ذات صىىلة بهىىذا الشىىأن تراهىىا الهيئىىة ضىىرورية وعلىىى الهيئىىة أن تىىدرس  - 
 عتراضات التي قدمت إليها قبل إصدار قرارها. الالمالحظات وا

 
 هذا م ( 116) المادة لي عليه المنصو  الهيئة م  الصادر القرار يتضم  أن يجوز (119) المادة

 :يأتي بما اإللزام القانون 
 التي تراها الهيئة مناسبة.  الغرامة -أ
 التي األوقات ولي بالمقدار المعنية الم الفة وقوع م  المتأثري  لألف ا  تعويضات -ه

 .القرار لي الهيئة تحددها
متناسىىبًا مىىع الم الفىىة ومىىىا أن يكىىون مجمىىوع مىىىا يفىىرض مىى  غرامىىة وتعىىىويض  ويجىىب 

 م  أضرار على األف ا  أو بالنسبة للمصلحة العامة.  أحدثته
 

الهيئة أن ترسل لحامل الرخصة أو اإلعفاء نس ة م  أي قرار تصدره لي فأنه أو  على (120) المادة
قة بالطري بحسب األحوال وأن تنشر القرار أو اإلعالن باإللغاءبإلغاء هذا القرار أو بتعديله 

لى عالتي تراها مناسبة وتكون القرارات التي تصدرها الهيئة نالذة بمجرد صدورها، ويجب 
 لتزام بها وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون.   الحامل الرخصة أو اإلعفاء ا
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حامل أي منهما ع  تنفيذ ما تصدره  متناعاإلغاء الرخصة أو اإلعفاء لي حالة  للهيئة (121) المادة

 :اآلتية اإلجراءات مراعاة مع وذلك ذكره تقدم لما ولقاً  الم الفات فأنالهيئة م  قرارات لي 
قبىىىل قيىىىام الهيئىىىة بإخطىىىار المىىىرخص لىىىه بالنقىىىل أو بىىىالتوزيع   الماليىىىةمىىىع وزارة  التنسىىىيق -أ

 باإللغاء خالل المدة التي تحددها الهيئة.
ت قبىىل قيىىام الهيئىىة باإلخطىىار بإلغىىاء اإلعفىىاء وذلىىك إذا تغيىىر  الماليىىةمىىع وزارة  التنسىىيق -ه

الظىىروط ذات العالقىىة باإلعفىىاء سىىواء أكانىىت هىىذه الظىىروط ت ىىص حامىىل اإلعفىىاء أم 
  قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة أو كليهما معًا، بحسب األحوال.

عتزامهىا بإلغىاء الرخصىة أو اإلعفىاء قبىل ا يجب علىى الهيئىة إخطىار المىرخص لىه عى    - 
تاريخ اإللغاء بمدة ال تقل ع  ثالثي  يومىًا علىى أن يتضىم  اإلخطىار أسىباه صىدور 

قىل يالقرار باإللغاء والمدة التي تحددها الهيئة لتقديم المالحظات واالعتراضىات بمىا ال 
 يومًا م  تاريخ هذا األخطار. 28ع  

عتراضات المقدمىة إليهىا وأن تىرد علىى الالحظات واويجب على الهيئة أن تبت لي الم
 مقدمها خالل ثالثي  يومًا م  تاريخ تقديمها. 

  
 :السابقة( 121) المادة ألحكام طبقاً  توزيع رخصة أو نقل رخصة أية إلغاء حالة لي (122) المادة

للمرخص له خالل الشهور التسعة الالحقة الستالمه اإلخطار بإلغاء الرخصىة،   يحق -أ
أن يتصرط لي أصوله وأعماله التجارية المرتبطة بأنشطة خاضعة للتنظيم بعد موالقة 

الثىة مىد الفتىرة المشىار إليهىا بمىا ال يجىاوز ثوزارة النفط والغاز لالهيئة على ذلك، ويجوز 
ليىىف فىى ص مناسىىب لتشىىغيل وإدارة وصىىيانة األصىىول أفىىهر أخىىرت، كمىىا يجىىوز لهىىا تك

 واألعمال التجارية سالفة الذكر والحفاظ عليها حتى انتهاء الفترة المحددة للتصرط.
جميع التكىىاليف والمصىىرولات المترتبىىة وزارة الىىنفط والغىىاز لىىعلىىى المىىرخص لىىه أن يىىدلع  -ه

علىى أن تشىتمل على تكليف الش ص المناسب للقيىام بمىا تقىدم ذكىره لىي البنىد السىابق 
 م  م الفة أية تسوية يستلزمه إضالي استثمارهذه التكاليف على ما يترتب على أي 

  .رخصته لبنود له المرخص طرط
إذا لم يىتم التصىرط لىي أصىول المىرخص لىه خىالل المىدة المحىددة لىي البنىد )أ( يجىب   - 

يسىىىىتلزمها االسىىىىتيالء علىىىىى جميىىىىع أصىىىىول المىىىىرخص لىىىىه التىىىىي وزارة الىىىىنفط والغاز علىىىىى 
التطبيىىىق الصىىىحيح لمىىىا ورد ببنىىىود رخصىىىته وتعيىىىي  مشىىىغل مؤقىىىت لتلىىىك األصىىىول وأن 
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األعمال التجارية لكيان م  القطاع ال ىا  يكىون ف صىًا لك األصول و تحاول بيع  ت
  .مناسبًا خالل مدة ال تتجاوز سنتي  م  تاريخ االستيالء

ع مىىا ورد لىىي البنىىد )أ( للىىيس إذا قىىام المىىرخص لىىه بالتصىىرط لىىي أصىىوله وأعمالىىه باتبىىا  -د
  مطالبة بعضهما بأية مبالغ طبقًا لهذه المادة.وزارة النفط والغاز للمرخص له أو 

سىتيالء م  بيع األصول واألعمال التجارية، التي تىم االوزارة النفط والغاز إذا لم تتمك    -هى
لىه المطالبىة مى  هىذه المىادة، خىالل مىدة السىنتي  للىيس للمىرخص  (أ)عليها طبقًا للبند 

 بأية مبالغ طبقًا لهذه المادة.
 ، األصول واألعمال سالفة اإلفىارة إليهىا خىالل مىدة السىنتيوزارة النفط والغاز إذا باعت  -و

والتكىاليف  ٪15يجب عليها أن تؤدي للمىرخص لىه حصىيلة ذلىك البيىع م صىومًا منىه 
ذلك المبالغ والمصرولات المنصو  عليها لي البند )ه( وتكاليف إجراءات البيع، وك

  المترتبة على تسوية الم الفة لشروط الرخصة.
  

عتمىىاد ونشىىر معىىايير تصىىنيف المشىىروعات كمشىىروعات بحىىو وتطىىوير قىىرار مىى  ايصىىدر ب (مكررا 122) المادة
ضىىىم  هىىىذا القىىىرار تحديىىىد طريقىىىة ، ويجىىىب أن يتبعىىىد التنسىىىيق مىىىع الهيئىىىة وزارة الىىىنفط والغىىىاز

  .رالنش
 

عىد مشىروع بحىو وتطىوير مى  ذوت الشىأن إلىى الهيئىة ولقىًا للقوا  لىيسىتثمار اليقىدم طلىب ا (1 مكـررا 122) المادة
، ويجب على الهيئة بحو الطلب صدر بها قرار منها لي هذا ال صو واإلجراءات التي ي

المنصىىو  للتحقىىق مىى  مىىدت اسىىتيفاء المشىىروع للمعىىايير  وزارة الىىنفط والغىىازبالتنسىىيق مىىع 
تقىىىرر ليهىىىا اسىىىتيفاء المشىىىروع لتلىىىك المعىىىايير يالحالىىىة التىىىي  يولىىى ،عليهىىىا لىىىي المىىىادة السىىىابقة
عتمىىاد المشىىروع كمشىىروع بحىىو وتطىىوير ويجىىىىب أن يتضىىم  هىىذا ايصىىدر قىىرار مىى  الهيئىىة ب

القىرار بيىىان طبيعىىة وموقىىع المشىروع وكىىل مىىا يتعلىىق بىىه وكيفيىة تنفيىىذه وتشىىغيله وتطىىور سىىير 
 نشرها.العمل به وإعداد التقارير ال اصة بذلك وطريقة 

دها تحىدتىولير التمويىل الىالزم لتنفيىذ المشىروع ولقىًا للشىروط التىي  لوزارة النفط والغىاز ويجوز
  .نبقرار تصدره لي هذا الشأ
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لتشىاور ايجوز للهيئة إذا ما تعلق مشروع البحو والتطوير المعتمد بسعة إنتاجية جديدة وبعد  (2 مكررا 122)المادة
اإلعفىاءات المتوقىع أن تتىأثر مصىالحهم مى  جىراء تنفيىذ المشىروع  وحىامليمىع المىرخص لهىم 

 ات اذ أي م  اإلجراءي  اآلتيي :
 طرح المشروع للمنالسة م  خالل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو فركة كهرباء -أ

 المناطق الريفية ووضع تفاصيل تلك المنالسة .
وذلىىىىك مىىىى  خىىىىالل إحىىىىدت  ،تحىىىىدده الىىىىذيالتعاقىىىىد مبافىىىىرة لتنفيىىىىذ المشىىىىروع مىىىىع الشىىىى ص  -ه

 التىىىيالبنىىىد السىىىابق وولقىىىًا للقواعىىىد واألسىىىس والترتيبىىىات الماليىىىة  لىىىيالشىىركتي  المىىىذكورتي  
 تقررها .

 علىىىى يجىىىب التىىىي اإلجىىىراءات بتحديىىىد قىىىرار إصىىىدار الهيئىىىة علىىىى يتعىىىي  األحىىىوال جميىىىع ولىىىى
 دبعى المشىروع نىاتج أو اإلنتاجيىة السىعة بشىأن القىانون  هىذا ألحكام ولقاً  تباعهاا لهم المرخص

  .به صلة ذات أخرت  ميزة بأية أو كتمالهإ
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 السادس الباب
 المنازعات والطعون 

 
مع عدم اإلخالل بما ورد بشأنه نص خا  لي هذا القانون ينعقد االختصا  بنظر  (123) المادة

 الم تصة.المنازعات التي تنشأ ع  تطبيق أحكام هذا القانون، للمحكمة العمانية 
 

 أو لهم المرخص م  أي ضد القضائية المطالبة إجراءات ت اذا ف ص ألي يجوز ال (124) المادة
 أي على المقررة الواجبات أو اإلعفاء، أو الرخصة فروط م الفة بسبب اإلعفاءات حاملي
 حامل أو الرخصة حامل إللزام للهيئة مطالبته تقديم بعد إال القانون  هذا ألحكام ولقاً  منهما
 .الم الفة إزالة أو لجبر اكالي الهيئة تراه  ما عمل أو بأداء اإلعفاء

 
 اتالجه أمام الهيئة ع  الصادرة اإلجراءات أو القرارات لي الطع  التالية لألف ا  يحق (125) المادة

 :عمان سلطنة لي بها المعمول والتشريعات القانون  هذا ألحكام ولقاً  الم تصة
 .إعفاء أو رخصة يحمل أو يطلب م  كل -أ
 .صاللة مشروع فركة -ه
 كل م  يؤثر القرار أو اإلجراء لي مصلحته.   - 

   
 على مشتمالً  التحكيم، هيئة م  أم المحكمة، م  سواء الطع  لي الحكم يصدر أن يجب (126) المادة

 :يأتي بما األمر األحوال بحسب التحكيم هيئة أو وللمحكمة أسبابه
 علىىى االسىىتيالء بشىىأن قىىرار صىىدور حالىىة لىىي المناسىىب التعىىويض بسىىداد الحكومىىة إلىىزام -أ

 طبقىىاً  التعىىويض حسىىاه ويكىون . القىىانون  هىىذا مىى ( 122) المىادة ألحكىىام طبقىىاً  األصىول
 .المذكورة المادة لي عليها المنصو  لألسس

 متناع ع  إصدار قرار أو إجراء وذلىك بمىا يتفىقإلالحكومة أو الهيئة بإصدار أو ا إلزام -ه
مى  قبىل المحكمىة أو  غرامىةوأحكام هذا القىانون، علىى أنىه إذا تعلىق هىذا األمىر بفىرض 

لىىال يجىىوز أن تزيىىد  قيمىىة هىىذه الغرامىىة علىىى الحىىد األقصىىى الىىذي حددتىىه  هيئىىة التحكىىيم
 الهيئة. 

 
 :بنظر غيرها دون  الم تصة العمانية المحكمة ت تص (127) المادة
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 لطعون المقامة م  كيان مملو  بالكامل للحكومة.  ا -1
 فىىىىركات أو فىىىىركة علىىىىى إال تىىىىؤثر ال التىىىىي اإلجىىىىراءات أو بىىىىالقرارات المتعلقىىىىة الطعىىىىون  -2

 .للحكومة بالكامل مملوكة
 .الطرق  بأعمال المتعلقة اإلجراءات أو القرارات لي الطعون  -3

 
 التحكيم هيئات أو الم تصة العمانية المحكمة إلى التالية الطعون  بنظر ختصا إلا ينعقد (128) المادة

 :غيرها دون 
 التعرلىىىة تحديىىد فىىىأن لىىي الهيئىىة تصىىىدرها التىىي واإلجىىراءات بىىىالقرارات المتعلقىىة الطعىىون  -1

 .التكلفة ع  المنعكسة
 لىي بمىا القانون  هذا م ( 122) المادة طبقاً  األصول على باالستيالء المتعلقة الطعون  -2

 .منهما بأي أو وسداده التعويض بمقدار يتعلق ما ذلك
   يجوز للطاع  العدول ع  لجوئه إلى المحكمة أو إلى التحكيم متى اختار ذلك.        وال

 .مقبول غير الحالة هذه لي الطاع  اختارها التي الجهة اختصا  بعدم الدلع ويعتبر
 

 غير لي للطاع  يجوز السابقتي ( 128) و( 127) المادتي  لي ورد بما اإلخالل عدم مع (129) المادة
 إلى أو الم تصة العمانية المحكمة إلى اللجوء المادتي  بهاتي  إليها المشار الطعون 
 .القيمي النصاه فرط توالر عند التحكيم هيئات

 
 يترتب على إقامة الطع  على قرار أصدرته الهيئة وقف تنفيذه إال إذا قررت الجهة ال (130) المادة

 المطعون أمامها وقف تنفيذ القرار. 
 

 لطنةس لقواني  طبقاً  مسقط مدينة لي القانون، هذا ألحكام ولقا إقامته تتم تحكيم أي يجري  (131) المادة
 ملوتعا تعديالت، م  عليه يطرأ وما الدولية التجارة لغرلة التحكيم لنظام ولقاً  عمان،

 وال ،الهيئة تقدره لما ولقاً  عدمه م  سرية أنها على التحكيم لهيئة تقدم التي المستندات
 .للقانون  ولقاً  عليها االطالع لي التحكيم هيئات أو المحاكم بحق ذلك ي ل
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 السابع الباب
 الجرائم والعقوبات

 
 :اآلتية األلعال م  لفعل ف ص أي ارتكاه جريمة يعد (132) المادة

بأية منش ت كهربائية، أو خطوط كهربائية أو غيرهىا مى  األجهىزة الكهربائيىة بمىا  العبو -أ
لىىي ذلىىك العىىدادات، والت ريىىب أو اإلتىىالط المتعمىىد أليىىة مسىىتندات أو معلومىىات يجىىب 

 م  هذا القانون.    (147)تقديمها طبقًا ألحكام المادة 
 وذلىىك الهيئىىة، تضىىليل بقصىىد صىىحيحة غيىىر بأنهىىا العلىىم مىىع بيانىىات أو معلومىىات تقىىديم -ه

 .إعفاء منح أو رخصة، إلصدار بطلب التقدم عند
 م  هذا القانون.  (4المادة )م الفة أحكام  - 
لقيام بمفرده أو باالفترا  مع آخري  بكل مىا مى  فىأنه أن يىؤدي إلىى منىع المنالسىة أو ا -د

 و ربىىاءالكه وسىىوق الحىىد منهىىا ليمىىا يتعلىىق بكىىل أو أي مىى  األنشىىطة ال اضىىعة للتنظىىيم، 
 .المشتركي  لمصالح معتبر ضرر إحدار إلى يؤدي وبما به، المرتبطة المياه

سىىتيراد أو تصىىدير الكهربىىاء، وتطىىوير أي ربىىط دولىىي أو تشىىغيله علىىى خىىالط أحكىىام ا -هىىى
( مىىىى  هىىىىذا القىىىىانون، أو م الفىىىىة اللىىىىوائح ال اصىىىىة بأعمىىىىال 115( و )114المىىىىادتي  )
 الطرق. 

 .القانون  هذا م ( 61) و( 60) و( 12) المواد أحكام م الفة -و
 

 م  أياً  يرتكب م  كل يعاقب آخر، قانون  عليها ينص أفد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع (133) المادة
 سنوات ثالر على تزيد ال مدة بالسج  السابقة المادة لي عليها المنصو  األلعال
 .العقوبتي  هاتي  بإحدت أو ريال ألف خمسي  على تزيد ال وبغرامة
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 الثامن الباب
 األحكام النتقالية والختامية

 
أي ف ص يبافر نشاطًا خاضعًا للتنظيم لي تاريخ العمل بهذا و  ،وزارة اإلسكانعلى  (134) المادة

 القانون، االستمرار لي مبافرة النشاط حتى تاريخ التحويل.
 

        المهام والواجبات اآلتية: لمياهللهيئة العامة يكون ل (135) المادة
لي تنفيذ منها  التحويل بغرض تقسيم وتحويل األصول ة الماليالتعاون مع وزارة  -أ

 ألحكام هذا القانون.  وااللتزامات المعنية طبقاً 
تحديىىىىد توقعاتهىىىىا بالنسىىىىبة للطلىىىىب علىىىىى ميىىىىاه التحليىىىىة لىىىىي اآلجىىىىال القصىىىىيرة والمتوسىىىىطة  -ه

فيىة والطويلة، وموالىاة الشىركة العمانيىة لشىراء الطاقىة والميىاه وفىركة كهربىاء المنىاطق الري
هذه التوقعات وأية معلومات ع  الطلىب لسىعة جديىدة مى  ميىاه التحليىة تحتىا  إليهىا أي ب

م  الشركتي ، تمكنهما م  الولىاء بواجباتهمىا بشىأن الحصىول علىى السىعة الجديىدة لميىاه 
 التحلية.

بالنسىبة للقىدر المطلىوه مى  السىعة اإلنتاجيىة  لىي فىأن توقعاتهىا الماليةالتنسيق مع وزارة  - 
  الجديدة لمياه التحلية.

لتزويد بالجملة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفركة كهرباء المناطق اسداد تعرلة  -د
الريفيىىة أو أي منهمىىا بحسىىب األحىىوال، وذلىىك مقابىىل مىىا يىىتم تىىدبيره مىى  سىىعة إنتاجيىىة مىى  

ء ، ومقابىىل مىىا تقىىوم الشىىركة العمانيىىة  لشىىىراللميىىاهالهيئىىة العامىىة ليىىة نيابىىة عىى  ميىىاه التح
  لية.م  ناتج مياه التح هيئةالطاقة والمياه، وفركة كهرباء المناطق الريفية ببيعه لهذه ال

لشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وفركة كهرباء المناطق الريفية لتقرير االتعاون مع  -هى
ان يجب تدبير الحصول على السعة الجديدة لمياه التحلية سواء م  قبل الشركة ما إذا ك

الهيئىىة العامىىة مىى  قبىىل  مىى  هىىذا القىىانون، أم مسىىتقلة (79المىىادة )األولىىى طبقىىًا ألحكىىام 
، أو ما إذا كان يجب تدبير الحصول على سعة جديىدة لميىاه التحليىة لىي المنىاطق للمياه

مىى  قبىىل الشىىركة الثانيىىة سىىواء أكىىان  هىىذا القىىانون  مىى  (84)المىىادة الريفيىىة طبقىىًا ألحكىىام 
 . للمياهالهيئة العامة مقترنًا بالسعة اإلنتاجية للكهرباء م  قبلها، أم مستقلة بمعرلة 
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 لتزام بالواجبات المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون. الا -و
 والاة المرخص لهم بتشغيل فبكة نقل بما يأتي:م -ز

المعلومات الكالية لتمكي  كل منهم بتشىغيل فىبكته مى  الولىاء بمىا يجىب عليىه طبقىًا  -1
 م  هذا القانون.  (82المادة )

يىة لمياه التحلية م  منش ت إنتاج للمياهالهيئة العامة المعلومات الكالية بشأن حاجة  -2
لعقىىىد مىىىع  تكىىىون مربوطىىىة بشىىىبكة أي مىىىرخص لىىىه بتشىىىغيل فىىىبكة نقىىىل وتكىىىون محىىىالً 

  العمانية لشراء الطاقة والمياه.الشركة 
ئة بما تطلبه م  معلومات تمكنها م  مبافرة مهامها وأداء واجباتها ولقًا لهذا موالاة الهي -ح

 القانون.
 لتزام بها، والبقاء طرلًا ليها.النضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة واالا -ط
ن إ -الكهربىىىاء ورلىىىع توصىىىياتها لقيىىىام باألبحىىىار والتطىىىوير ليمىىىا يتعلىىىق بقطىىىاع إمىىىداد ا -ي

 مجلس الوزراء.للي هذا الشأن  -وجدت
ت لمجلىىس الىىوزراء لىىي فىىأن الىىربط الىىدولي والتعىىاون مىىع الهيئىىة والكيانىىات رلىىع التوصىىيا - 

 ال لف طبقًا ألحكام هذا القانون.
 
 ئىةالهي رئىيس مى  قىرار  اصىةال طبيعىةال ذات المياه تحلية منش ت تحديد بمعايير يصدر (مكررا 135) المادة

 .للمياه العامة
 ،لقائمةاإصدار قرار بتحديد منش ت تحلية المياه  للمياهرئيس الهيئة العامة  على (1 مكررا 135) المادة

 ون القان هذا م ( مكررا 135) المادة ليوالتي تنطبق عليها المعايير المشار إليها 
  .ةكتاب القرار بهذا وإخطارها

وعلى منش ت التحلية غير المرتبطة بمنش ت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها لي  
بانطبىىاق معىىايير  للميىىاهالموقىىع نفسىىه والتىىي يىىتم إخطارهىىا بقىىرار رئىىيس الهيئىىة العامىىة 

 اصة عليها توليق أوضاعها ولقا ألحكىام هىذا الطبيعة التحديد منش ت التحلية ذات 
 .رخطارها بالقراالقانون خالل سنة م  تاريخ إ

 
 كالىىىىة  اصىىىىةال طبيعىىىىةال ذات التحليىىىىة منشىىىى ت مىىىى  المنتجىىىىة الميىىىىاه فىىىىأن لىىىىي تسىىىىري  (2 مكررا 135) المادة

  .القانون  هذا لي عليها المنصو  المرتبطة بالمياه الصلة ذات األحكام
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  .(59/2009)ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم السلطاني رقم  (136) المادة
 

 منها  لي المحدد ال لف الكيان إلى المنتقلي  المو في  م  كل تو يف حقوق  تتحول (137) المادة
 م  ال لف الكيان يصدره بما المو فون  هؤالء ويلتزم التحويل تاريخ م  اعتباراً  التحويل
 .و يفية لوائح

 
عدم اإلخالل بالحقوق والمزايا التي تقررها اللوائح المتعلقة بشؤون المو في  التي  مع (138) المادة

( 66المادة )تصدرها فركة الكهرباء القابضة أو أي م  الشركات المنصو  عليها لي 
هذا القانون ال يجوز أن تقل الحقوق والمزايا الو يفية للمو في  المنتقلي  إلى أي م   م 

 للمياه العامة الهيئة ليياهم وحقوقهم الو يفية التي كانوا يتقاضونها تلك الشركات ع  مزا
 لي ذلك رواتبهم وبدالتهم وذلك لي اليوم السابق لتاريخ التحويل. بما

 
جتماعية المشار إليه تستمر معاملة المو في  الم  أحكام قانون التأمينات ا ءاستثنا (139) المادة

معافات ومكال ت ما بعد ال دمة لمو في الحكومة  ي  بالمادة السابقة بأحكام قانون المذكور 
 ويكون  ألحكامهالعمانيي  المشار إليه وتسدد افتراكاتهم وتسوت حقوقهم التقاعدية ولقًا 

 المعافات صندوق  إلى إليه المنتقلي  المو في  فتراكاتا بسداد ملزماً  ال لف الكيان
 .ال لف الكيان وحصة المنتقل المو ف حصة على تشتمل التي والمكال ت

 
لمدة  للمياه العامة الهيئة م الشركات بعدم االستغناء ع  المو في  المحولي  إليها  تلتزم (140) المادة

مو في  بنظم الشركة وقانون لتزام الاخمس سنوات م  تاريخ ت صيص الشركة فريطة 
وعلى أن تتم مراعاة أحكام قانون معافات ومكال ت ما بعد ال دمة لمو في  ،العمل

 العمانيي  لي حالة االستغناء ع  خدماتهم.الحكومة 
 

 المو ف يستمر أن السابقة( 140) و( 139) و( 138) المواد أحكام م  ل لادة يشترط (141) المادة
 .خدمته انتهاء تاريخ حتى خلف كيان أي لي العمل لي المنتقل
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لي تاريخ التحويل بتعويض كل مو ف منتقل ع  إجازته المستحقة  اإلسكان وزارة تقوم (142) المادة
كذلك صرط جميع ما ات المعمول بها لي سلطنة عمان، و وذلك ولقًا ألحكام التشريع

  يستحقه هؤالء المو فون م  رواتب وبدالت حتى تاريخ التحويل.
 

ًا م  تاريخ عتبار ا لي فأن المو في  المنتقلي  قانون العمل المشار إليه وذلك  يسري  (143) المادة
 ليما، التحويل، وتطبق أحكامه ليما يتعلق بشؤونهم بما لي ذلك المنازعات المتعلقة بالعمل

 .اإلداري  القضاء محكمة بها لت تص التقاعدية بحقوقهم المتعلقة المنازعات عدا
 

 .(47/2013) رقم السلطاني المرسوم بموجب المادة هذه ألغيت (144) المادة
 

 سويةبت يلتزم كما المنتقلي ، المو في  فتراكاتا بتلقي والمكال ت المعافات صندوق  يلتزم (145) المادة
  دمةال بعد ما ومكال ت معافات قانون  ألحكام طبقاً  خدمتهم انتهاء عند التقاعدية حقوقهم
 .القانون  هذا أحكىام بمراعاة وذلك العمانيي  الحكومة لمو في

 
 بموجب التو ف لي حقه إليه المنتقل المو ف على يعرض أن ال لف الكيان على يجب (146) المادة

 بي  تفاقالا ويجوز. المنتقلي  غير المو في  فأن لي لديه المتبعة التو يف فروط
 الحالة هذه ولي. الشروط هذه فأنه لي تسري  أن على ال لف والكيان المنتقل المو ف
 .آثار م  ذلك على يترتب بما االتفاق هذا أحكام تطبق

 
 أو اإلعفاء، أو الرخصة لشروط م الفة وقوع احتمال أو وقوع لها تبي  متى الهيئة على (147) المادة

 اإلعفاءات أو الرخص حاملي م  أي م  القانون، لهذا ولقاً  المقررة بالواجبات االلتزام عدم
 .الشأن هذا لي تحريات م  يلزم ما إجراء
 لي سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:  وللهيئة

 تحىىىددها التىىي والمعلومىىات المسىىتندات للهيئىىة يقىىدم بىىأن صىىلة ذات فىى ص أي إخطىىار -أ
 لىي وذلىك الشى ص ذلىك سىيطرة تحىت أو حيىازة لي تكون  التي اإلخطار هذا لي الهيئة
 .معقول بشكل باإلخطار المحدد وباألسلوه والمكان الزمان
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استصىىىدار أمىىىر مىىى  المحكمىىىة العمانيىىىة الم تصىىىة بىىىإلزام أي فىىى ص يمتنىىىع عىىى  تقىىىديم  -ه
)أ(، وعلىىى المحكمىىة الفصىىل لىىي طلىىب الهيئىىة المسىىتندات والمعلومىىات ولقىىًا لحكىىم الفقىىرة 

 ستصدار األمر على وجه االستعجال. اب
 

هم قرارًا بمنح مو في الهيئة الذي  ترفح الماليةعلى طلب وزير  ءبنايصدر وزير العدل  (148) المادة
 .صفة الضبطية القضائية لي تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له

 
 تفاقيات مشروع صاللة يتبع ما يأتي:التزامات الحكومة بموجب اعند تحويل حقوق و  (149) المادة

تحال حقوق الحكومة لي أية أصول مملوكىة لهىا باسىتثناء حىق ملكيىة أراضىي المشىروع  -أ
 إلى فركة كهرباء المناطق الريفية.

ك لتىىزام بمسىىئوليتها وذلىىالعلىىى الشىىركة العمانيىىة لشىىراء الطاقىىة والميىىاه ممارسىىة حقوقهىىا وا -ه
لتزاماتهىىا التىىي اتحىىال حقىىوق الحكومىىة و المعنيىىة، و  صىىاللةتفاقيىىات مشىىروع اولقىًا ألحكىىام 

تفاقيىىىات مشىىىروع صىىىاللة المعنيىىىة أو عنىىىد إنهائهىىىا مبكىىىرًا ولقىىىًا اتعىىىود لهىىىا عنىىىد انقضىىىاء 
تفاقيىات إلىى فىركة الكهربىاء القابضىة، وتكىون هىذه الشىركة مسىؤولة عى  الألحكام هىذه ا

 غيل وصيانة كامل الشبكة أو الجزء المعني منها. تش
يجىىب علىىى فىىركة الكهربىىاء القابضىىة إمىىا تعيىىي  فىىركة مىى  الشىىركات المنصىىو  عليهىىا  - 

لتزامىىىات الملقىىىاة المىىى  هىىىذا القىىىانون أو تأسىىىيس فىىىركة جديىىىدة للقيىىىام با (66المىىىادة )لىىىي 
 عليها طبقًا لحكم هذه المادة.

 
المياه لتزامات أو حقوق تكون لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة و امع عدم اإلخالل بأية  (150) المادة

يخ تفاقيات مشروع صاللة المعنية، ال يكون لشركة مشروع صاللة اعتبارًا م  تار ابموجب 
 إلخاللالتحويل الحق لي الرجوع على غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لي حالة ا

فاقيات مشروع صاللة. كما ال يجوز ألي ف ص غير تالتزامات تلك الشركة بموجب اب
لها  الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن يدعي على فركة مشروع صاللة لي حالة إخال

 يجوز أداء أية تعويضات ع  التكاليف تفاقيات، والاللتزاماتها بموجب تلك اابأي م  
ت لتزامات طبقًا التفاقياالباوالمصرولات وال سائر واألضرار الناجمة ع  عدم الولاء 

 ت اذا مشروع صاللة المعنية لغير الشركة العمانية  لشراء الطاقة والمياه التي يجب عليها
 لهيئة.لتزاماتها والحصول على حقوقها وذلك بعد التشاور مع اااإلجراءات الضرورية لتنفيذ 
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 للتنظيم ال اضعة األنشطة م  أكثر أو نشاطاً  تبافر أن صاللة مشروع لشركة يجوز (151) المادة

  صاللة متيازا منطقة لي وذلك إعفاء، أو رخصة على الحصول دون  القانون  هذا بموجب
 هاءانت تاريخ وحتى التحويل تاريخ م  المدة خالل المعنية صاللة مشروع التفاقيات ولقاً 
 .تفاقياتالا هذه تقرره لما ولقاً  المعنية صاللة مشروع تفاقياتا

 
يجوز ألي ف ص تكون له أية مصلحة اقتصادية لي فركة مشروع صاللة دون  ال (152) المادة

الحصول على موالقة مسبقة مكتوبة م  الهيئة، أن تكون له مصلحة اقتصادية لي أي 
 متياز صاللة. اف ص يبافر أي م  األنشطة ال اضعة للتنظيم خار  منطقة 

 
 لتزامالا أو حتكارا صاللة متيازا مدة أثناء والمياه الطاقة لشراء العمانية للشركة يكون  ال (153) المادة

 .اإلنتاجية صاللة بمنش ت مرتبطاً  يكون  مما وناتج إنتاجية سعة على التعاقد بشأن
ًا م  ذلك يكون للشركة فراء الفائض م  السعة اإلنتاجية أو الناتج أو كليهما مع ءاستثنا و

العمانيىة لشىراء الطاقىة وفىركة برم بي  الشىركة يم  فركة مشروع صاللة وذلك ولقًا التفاق 
 مشروع صاللة، متىى كىان ذلىك الشىراء متوالقىًا مىع واجىب الشىراء االقتصىادي المترتىب علىى

 المياه.الشركة العمانية لشراء الطاقة و 
 

 لتلك تكون  بأن منح، مشروع لشركة الهيئة تصدرها توليد رخصة أية تسمح أن يجب (154) المادة
 لي بمصالحها تحتفه الشركة دامت ما والنقل الربط تسهيالت م  مصالح الشركة

 .لها ولقاً و   منح مشروع تفاقياتا لي عليه المنصو  بالقدر والنقل الربط تسهيالت
 

 موالقة بدون  لتزاماتهاا أو أصولها على منح مشروع فركة ترتبها ضمانات بأية يعتد ال (155) المادة
 .التحويل تاريخ م  عتباراً ا  وذلك الهيئة م  مسبقة كتابية


