هيئة تنظيم الخدمات العامة
إعــــــــــــــالن

تود هيئة تنظيم الخدمات العامة (الهيئة) وفقا للصالحيات الممنوحة لها بموجب أحكام قانون تنظيم وتخصيص
قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 2004/78قانون القطاع) ،أن تقترح منح
شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م (المرخص لها) رخصة توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة ،للسماح
لها بممارسة نشاط توليد الكهرباء من منشآتها اإلنتاجية الواقعة في محافظة الظاهرة (والية عبري) بسعة إنتاجية
تبلغ  500ميجاواط ) (500MWوالتي سيتم شراؤها من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م.
تسري الرخصة المقترح منحها لشركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م من تاريخ منحها وتبقى سارية
لمدة خمسة وعشرون ( )25عاما من ذلك التاريخ ،ما لم يتم إلغاؤها وفقا ألحكام ذات الرخصة ،أو أحكام قانون
القطاع.
ويمكن االطالع على مسودة الرخصة في مقر الهيئة على العنوان المذكور أدناه.
وعلى أي شخص لديه أي اعتراض على منح الرخصة المقترحة أن يتقدم بتفاصيل اعتراضه خالل  28يوما
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وفقا ألحكام المادة ( )102الفقرة (ج) من قانون القطاع ،ولن ينظر في أي اعتراض
يـقدم بعد هذه المدة المحددة في هذا اإلعالن.
تقدم اإلعتراضات إلى العنوان التالي:
هيئة تنظيم الخدمات العامة
مركز أومنفست لألعمال ،الطابق األول  ،مرتفعات المطار
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Authority for Public Services Regulation

NOTICE
The Authority for Public Services Regulation (The Authority) in exercise of the powers
conferred upon it by Article (2) of the Law for the Regulation and Privatisation of the
Electricity and Related Water Sector promulgated by Royal Decree (No. 78/2004) (the
Sector Law), proposes to grant Shams Ad-Dhahira Generating Company (SAOC)
(Proposed Licensee) a Generation Licence (Renewable Energy) to authorize the
company to undertake the regulated activity of the Generation of electricity from its
Production Facilities located in Wilayat Ibri, Ad Dhahirah Governorate, with a maximum
Production Capacity of (500MW) and to be procured by Oman Power and Water
Procurement Company (SAOC) (OPWP).
The proposed Licence shall be effective from the grant date and continue for a period of
twenty-five (25) years, unless revoked in accordance with the provisions of the Licence
or the Sector Law. The draft Licence is available for review at the offices of the Authority
at the address mentioned below.
Any person who has any objection to the proposed grant of the Licence shall submit
details of their objection to the Authority within 28 days from the date of publication of this
Notice pursuant to the provisions of Article (102) of the Sector Law.
Any objection submitted after the period stipulated in this Notice will not be considered.
Objections shall be submitted to the following address:

The Authority for Public Services Regulation
Ominvest Business Center | Muscat Hills | Airport Heights | Block No 9993 | Building No. 95 | First Floor.
Sultanate of Oman, Muscat, Al Khuwair | P.O. Box 954, Postal Code 133
email: enquiries@apsr.om
Tel:+9824609700
Fax: +968 24609701

