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 مقدمـــة

(الهيئة) �� ا�جهة املسئولة عن تنظيم قطاع الكهر�اء واملياه املرتبطة  العامة ا�خدماتهيئة تنظيم 

 . ُعمان�� سلطنة و الغاز بھ 

 ملبادئ أفضل املمارسات التنظيمية و املتطلبات القانونية ال�ي �عمل ��ا الهيئةو 
ً
تقوم الهيئة  وفقا

د�سم��) والذي يحدد  31يناير إ��  1بنشر برنامج األعمال املستقبلية قبل بداية �ل سنة مالية (من 

 ا�جاالت الرئيسية للعمل �� العام القادم.

تتوفر املز�د من املعلومات عن الهيئة وهي�ل وتنظيم قطاع الكهر�اء واملياه �� السلطنة بموقع الهيئة 

 www.apsr.omاإللك��و�ي
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 املهام والواجبات القانونية للهيئة 

نصوص عل��ا �� أجزاء مختلفة من قانون املمجموعة من الواجبات واملهام القانونية بلهيئة تضطلع ا

(للكهر�اء)  و األدوات التشريعية األخرى املطبقة ع�� قطاع نقل الغاز و املياه و الصرف  القطاع

أو تلك  من قانون القطاع 22الواردة �� املادة سواء تلك وتتطلب الواجبات األساسية ( الص��.

 ) من الهيئة القيام باآل�ي:و إن تم التعب�� ع��ا �ش�ل مختلف صوص عل��ا �� التشريعات األخرى املن

 .ضمان التشغيل اآلمن والفعال واالقتصادي لعمليات و�ستثمارات املرخص لهم 

  ��ا�خدمات ا�خاضعة للتنظيمضمان توف. 

  الشر�ات ال�ي �عمل بكفاءة التأكد من اإلم�انيات الفنية واملالية للمرخص لهم، وضمان أن

.
ً
 يمك��ا تمو�ل أ�شط��ا ذاتيا

 عز�ز سالمة ا�جمهور و العامل�ن �� القطاع� 

 و ضمان عدم التمي��شفافة العادلة و النافسات امل ��جيع 

 املش��ك�ن وع�� وجھ ا�خصوص ذوي الدخل ا�حدود وكبار السن واملر�ىى، حماية مصا�ح 
ً
وفقا

 .املتعلقة ب�ل قطاع ألهداف السياسات العامة

 لواجبات رقابية هامة بما �� ذلك واج��ا �� عدم التمي�� ضد أي �خص أو تخضع كما 
ً
الهيئة أيضا

، وع�� وجھ 
ً
التفضيل غ�� امل��ر ألي �خص، وأن ي�ون تصرفها �� ا�حاالت املشا��ة متماثال

  -ا�خصوص التأكد 
ً
 ملا تراه مناسبا

ً
ات لنفس األ�شطة ا�خاضعة من أن جميع الرخص واإلعفاء -طبقا

 بنفس الش�ل، كما أن من واج��ا 
ً
التقليل من األعباء  -�لما أمك��ا ذلك  -للتنظيم يتم منحها إجماال

 التنظيمية ع�� حام�� الرخص وحام�� اإلعفاءات، وتقديم أسباب مكتو�ة ملا تتخذه من قــرارات. 

ال�ي تق��ح القيام ��ا ضمن برنامج األعمال  بما �� ذلك تلك -و�جب ع�� الهيئة أداء جميع أعمالها 

 للواجبات القانونية املذ�ورة أعاله.  م2021املستقبلية لعام 
ً
 وفقا

 املشــاورات

م ودعت جميع 2021أجرت الهيئة مشاورات حول مسودة برنامج األعمال املستقبلية لعام 

الهيئة ع�� جميع  األ�خاص الذين لهم مص�حة لتقديم مالحظا��م واع��اضا��م. وقد ردت

 من تار�خ استالمها.
ً
 املالحظات واالع��اضات الواردة استجابة لهذه املشاورات خالل ثالث�ن يوما
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 الغرض من برنامج األعمال املستقبلية 

 من األهداف وذلك ع�� النحو التا��: 
ً
 يخدم برنامج األعمال املستقبلية للهيئة عددا

 لأل�خاص الذين قد يتأثرون بال��نامج إن �شر برنامج األعمال املستقبلية  -1
ً
يقدم إخطارا

 و�منحهم الفرصة للتعليق ع�� ما يتم اق��احھ.

2-  
ّ
 لتحديد ت�اليف الهيئة (ورسوم املرخص لهم) يمث

ً
 هاما

ً
ل برنامج األعمال املستقبلية عامال

 �� عملية إعداد موازنة الهيئة.
ً
 هاما

ً
 ولذلك فإنھ �عت�� عنصرا

ولية من خالل إتاحة ؤ لألعمال املستقبلية �عزز من الشفافية وتحديد املسإن �شر برنامج  -3

الفرصة لأل�خاص الذين لهم مص�حة مثل املرخص لهم وا�ح�ومة لضمان ا��جام األعمال 

 ا�خطط لها ل�ل سنة الحقة مع أهداف ا�ح�ومة واملهام والواجبات القانونية للهيئة.

الذي تق��ح الهيئة القيام بھ �� العام القادم. وخالل السنة  يحدد �ل برنامج أعمال مستقبلية العمل

 لألحداث والظروف املتغ��ة ولذلك قد تقوم 
ً
قد تحتاج الهيئة إلعادة ترتيب أولو�ات العمل استجابة

 �� برنامج أعمال مستقبلية وقد ال �ستطيع تنفيذ أو إكمال بنود �� ال��نامج 
ً
�عمل لم يكن مدرجا

 املنشور.

 م2021 تو�ات برنامج األعمال املستقبلية لعامسياق ومح

عشر الذي تقوم الهيئة بنشره منذ  السادسهو ال��نامج  م2021 برنامج األعمال املستقبلية لعام

 إ�شا��ا.

�� باإلضافة إ�� العمل املعتاد الذي م 2021جميع بنود األعمال �� برنامج األعمال املستقبلية لعام 

 املعتاد.تقوم بھ الهيئة �� سياق عملها 

 املواضيع التالية:م 2021برنامج األعمال املستقبلية لعام يتضمن 

معاي�� املوثوقية و مثل آليات التحكم �� األسعار لقطاع التوزيع و ال��و�د و  األ�شطة القائمة -

 و تحر�ر السوق،خدمات املش��ك�ن 

توسيع النطاق التنظي�ي للهيئة ليشمل تنظيم شبكة نقل الغاز وقطاعات املياه والصرف  -

 ،الص��

 مثل الرقمنة 2040املبادرات ا�جديدة فيما يتعلق �سياسة أولو�ات رؤ�ة  -
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 م2021 أولو�ات العمل �� عام

 من مجاالت العمل 
ً
وال�ى  تتضمن ما  ذات األولو�ة الكب��ة�شمل برنامج األعمال املستقبلية عددا

  -ي��:

 -السياسة العامة:

ل�ح�ومة فيما يتعلق بجوانب السياسات؛ ويشمل ذلك تطو�ر املشورة تقديم  :1س.ع 

 سياسة وا�حة  لقطاع الطاقة.

 �ح�ومية ا�خاصة بإعادة توجيھ الدعم.ااملساعدة �� تنفيذ السياسات  :  2س.ع 

الذكية واملساعدة �� تنفيذه بالتنسيق للعدادات رصد تنفيذ املشروع الوط�ي  :3س.ع 

 مع شر�ات التوزيع.

 -قطاع املياه:

دراسة احتمالية إدخال مؤشرات األداء الرئيسية �خدمة املش��ك�ن  �� قطاع  :4س.ع 

 املياه.

التنظي�ي ا�جديد والتشريعات �� قطا��  طار اإل دعم ا�ح�ومة �� استكمال  :5س.ع 

ليشمل تقييم املمارسات ا�خاصة  بال�حة والسالمة  املياه والصرف الص��

 لدى شر�ات املياه وشر�ات الصرف الص��.

 -مراجعة آلية التحكم �� األسعار:

التحكم آليات التوزيع وال��و�د؛ وذلك لإلفادة حول رخص إجراء مراجعة كفاءة  :6س.ع 

زمع تنفيذه�� 
ُ
 م.2022ابتداًء من عام  ااألسعار ا�جديدة امل

آليات التحكم �� مراجعة ال��تيبات املعتمدة ع�� ا�خرجات وا�حوافز ��  :7 س.ع

قطا�� التوزيع؛ ودراسة تضم�ن ترتيبات جديدة مرتبطة لا�حالية  األسعار

بموثوقية ال��و�د ومؤشرات خدمة املش��ك�ن (ويشمل ذلك دقة الفوات�� 

 التقدير�ة).
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تقييم التأث�� التنظي�ي وضمان كما ستقوم الهيئة بالعمل ع�� تطو�ر أداة 

موائمة عملية مراجعة آلية التحكم �� األسعار واملق��حات مع أفضل 

 املمارسات.

استمرار مراجعة الكفاءة والتدقيق الف�ي ع�� الشركة الُعمانية لنقل الكهر�اء ؛  :8س.ع 

القادمة ع�� الشركة الُعمانية لنقل  آليات التحكم �� األسعاروذلك لتحديد 

زمع تنفيذها
ُ
 .2023�� عام  الكهر�اء امل

 -تحر�ر السوق:

إ��اء ترتيبات البيع املباشر (البيع الثنائي) ومناقشة ذلك مع أ�حاب املص�حة  :9س.ع 

 قبل رفع التوصيات لُصّناع القرار.

هيئة ملراقبة بال، واستكمال ال��تيبات  ا�خاصة السوق الفوريدعم تنفيذ  :10س.ع 

لشركة الُعمانية لشراء الطاقة واملياه �شغيل سوق الكهر�اء لوتحر�ر السوق 

 حصص السوق.ع��  قيود جديدةوفرض 

 

 

 ا�خدمات العامةهيئة تنظيم 

 2020نوفم�� 
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