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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/131

فـي �سـاأن قطـاع امليـاه وال�سـرف ال�سحـي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 
وعلى قانون منح امتياز مرفق كهرباء �ساللة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/20 , 
وعلى قانون منح امتياز مرفق ال�سرف ال�سحي مبحافظة ظفار ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2004/16 , 
وعلى قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2004/78 , 
وعلى قانون منح امتياز مرفق ال�سرف ال�سحي مبحافظة م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2005/69 , 
وعلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58 , 

وعلى قانون التخ�سي�ص ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/51 , 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/61 باإن�ساء جهاز ال�ستثمار العماين , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/78 بتعديل م�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه 
املرتبطة به اإلى هيئة تنظيم اخلدمات العامة واإ�سناد بع�ص الخت�سا�سات اإليها , 

ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  م�سمى  بتعديل   2020/92 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 
اإلى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها 

التنظيمي , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

تتولى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه اقرتاح ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات 
واخلطط فـي �ساأن قطاع املياه وال�سرف ال�سحي , وعر�سها على جمل�ص الوزراء لالعتماد .
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املــادة الثانيــــة

تتولى هيئة تنظيم اخلدمات العامة ممار�سة الخت�سا�سات املتعلقة بتنظيم اأن�سطة قطاع 
املياه وال�سرف ال�سحي .

املــادة الثالثــــة

امليـــاه  باأن�سطـــة  القـــيام  ال�سحـــي )�ص.م.ع.م(  ال�ســـرف  العمانية خلدمــات  ال�سركة  تتولى 
وال�سرف ال�سحي فـي كافة حمافظات ال�سلطنة , عدا حمافظة ظفار , كما تتولى �سركة 

ظفار للطاقة )�ص.م.ع.م( القيام باأن�سطة املياه وال�سرف ال�سحي فـي حمافظة ظفار .

املــادة الرابعــــة

توؤول اإلى ال�سركة العمانية خلدمات ال�سرف ال�سحي )�ص.م.ع.م( كافة الأ�سول وال�سجالت 
واملوجودات واحلقوق واللتزامات اخلا�سة بالهيئة العامة للمياه .

وتوؤول اإلى �سركة ظفار للطاقة )�ص.م.ع.م( كافة الأ�سول وال�سجالت واملوجودات واحلقوق 
واللتزامات اخلا�سة باملديرية العامة للمياه فـي مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار .

كما توؤول اإلى ال�سركة العمانية خلدمات ال�سرف ال�سحي و�سركة ظفار للطاقة )�ص.م.ع.م( 
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة الأخرى كافة الأ�سول وال�سجالت واملوجودات واحلقوق 
واللتزامات ذات ال�سلة بقطاع املياه وال�سرف ال�سحي , وذلك كل فـيما يخ�سه وفقا حلكمي 

الفقرتني الأولى والثانية من هذه املادة .
ول توؤثر تلك الأيلولة على املعاملة املقررة قانونا للت�سرفات والعقود املربمة قبل تاريخ 
العمل بهذا املر�سوم والتي يكون حملها اأيا من احلقوق واللتزامات امل�سار اإليها فـي الفقرات 

ال�سابقة من حيث ال�سرائب والر�سوم .

املــادة الخام�ســة

ينقــل موظــفو الهيئــة العامـــة للميـــاه اإلـــى ال�سركة العمانيـــة خلدمـــات الـــ�سرف ال�سحـــي 
)�ص.م.ع.م( , كما ينقل موظفو املديرية العامة للمياه فـي مكتب وزير الدولة وحمافظ 

ظفار اإلى �سركة ظفار للطاقة )�ص.م .ع.م( , وفقا لأحكام قانون التخ�سي�ص امل�سار اإليه .
كما ينقل العاملون فـي �سركة �ساللة خلدمات ال�سرف ال�سحي )�ص.م.ع.م( , اإلى �سركة 
ظفار للطاقة )�ص.م .ع.م( , وذلك وفقا ملنهاج التحويل املن�سو�ص عليه فـي املادة ال�ساد�سة 

من هذا املر�سوم دون الإخالل باملزايا التي قد تكون مقررة لهم مبوجب قانون اآخر .
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املــادة ال�ساد�ســـة

تتولى وزارة املالية بالتن�سيق مع جهاز ال�ستثمار العماين اإعداد وتنفـيذ منهاج التحويل 

خالل مدة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بهذا املر�سوم .

املــادة ال�سابعـــة

يتولـــى جهــاز ال�ستثمـــار العمانــي اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذا املر�سوم , 

وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية .

املــادة الثامنـــة

ي�ستمر العمل بالقوانني , واملرا�سيم ال�سلطانية , واللوائح , والقرارات ذات ال�سلة بقطاع 

اأن ي�سدر  اإلى  , وذلك  اإ�سدار هذا املر�سوم  املياه وال�سرف ال�سحي املعمول بها فـي تاريخ 

القانون املنظم لقطاع املياه وال�سرف ال�سحي .

املــادة التا�سعـــة

تلغى الهيئة العامة للمياه من تاريخ النتهاء من تنفـيذ منهاج التحويل املن�سو�ص عليه 

فـــي املادة ال�ساد�ســـة مـــن هــذا املر�ســوم , كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم , اأو يتعار�ص 

مع اأحكامه .

املــادة العا�ســـرة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سدر فـي  : 23 من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ

املـوافــــق  :  9  من دي�سمبـــــــر �سنــة 2020م

       هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان


