
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1216(

ــــ س يـــة م بل

قـــرار

رقـــم 

يـ را يـم  ن ـة  ار  سـ باإ

ـ الطريـ   ـر  ـا واأعمـا ا  قطـ ا

ا�شتنادا اإ قانون بلدية م�شق ال�شادر باملر�شوم ال�شلطا رقم 2015/38 ، 

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة  

ـــرر  ـ  

أولـــــ ــاد ا ا

يعمــل فـي �شــاأن تنظيــم تراخيـــ�ص قطــع اجلبــال واأعمــال احلفــر حتــت الطريــق  باأحكــام 

الالئحــة املرفقـــة .

انيــــة ــاد ال ا

ص مع اأحكامها . ال الالئحة املرفقة  اأو يتعار ى كل ما ي يل

ــــة الـ ــاد ال ا

ا القرار فـي اجلريدة الر�شمية  ويعمل به من اليوم التايل لتاري ن�شره . ين�شر ه

1439هـ ـ  28  1  ر  س

2017/10 ــــ  19  وا ا

س ب حمم ال�سي  � حم ن  ا

                                                                                                      رئيــــــــ�ص بلديــــــــــة م�شقــــــــ
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يـ را يـم  ن ـة 

ـ الطريـ  ـر  ـا واأعمـا ا  قطـ ا

ــاد  1  ا

شــ قريـــن  ه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات التيــة املعنــى املو فـــي تطبيــق اأحكــام هـــ

كـل منـهـا  مـا لـم يقتـ�ص �شيـا النـ�ص معنـى اخـر 

يـــة   ل 1  ال

بلدية م�شق .

يــ   2  ال

املوافقــة الكتابيـــة ال�شــادرة مــن البلديــة للمرخــ�ص لــه للقيام باأعمال قطع اجلبال  

اأو احلفر حتت الطريق .

ــا   3  قطــ ا

ص اأو عمل حمايــات  القيــام باأعمــال التك�شيــر والقطــع باجلــبل ل�شت�شــال قطعــة اأر

ه الأعمال عن طريق مقاول معتمد  ور والنهيارات  وتنف ه من ت�شاق ال�ش

ل  وباإ�شرا ا�شت�شاري معتمد  وفق الرتخي�ص ال�شادر من البلدية . ل

ـ الطريـ   ـر  4  اأعمـا ا

اأ�شفــل ال�شــارع امل�شفلــت بعمــق مع  على ح�شــ موقـع ال�شـارع   حفر ملــد خدمــات 

ل   وطبيعة الرتبة  واخلدمة املراد مدها  ويتم التنفي عن طريق مقاول معتمد ل

شع الطريق وفق الرتخي�ص ال�شادر من البلدية .  وبالطريقة املثلى لو

ــاد  2  ا

ل يجو قطع جبل اأو القيام باأعمال حفر حتت الطريق اإل بعــد احل�شــول علــى ترخيــ�ص 

ه الالئحة .  من البلدية  وفقا لأحكام ه
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ــاد  3  ا

يقــدم طلــ احل�شــول علــى الرتخيــ�ص بقطع جبل اأو القيام باأعمــال حفر حتت الطريق 

اإ البلدية  وفقا للنمو املعتمد منها  مرفقا به امل�شتندات التية 

اأو بالن�شبة لرتخي�ص قطع جبل 

ارة الإ�شكان اإن  يكن بها �شند ملكية . 1 - �شند امللكية للقطعة  اأو املوافقة من و

2 - الر�شم امل�شاحي .

ش م�شحا للقطعة مع طريقة القطع املتنا�شبة مع نوعية تربة اجلبل . 3 - خرائ تو

4 - �شهادة التاأم احلرفية للمكت ال�شت�شاري .

وفـي حالة موافقة البلدية  يلتــزم املقــاول امل�شنــد لــه العمــل مــن مالــ القطعــة 

وافاة دوائر ال�شوون الفنية باملديريات العامة  قبــل تنفيــ اأعمــال قطع اجلبل 

للبلدية بالولية  بامل�شتندات التية 

ط املعتمد . 1 - امل

2 - عقد اإ�شرا ب املال  وال�شت�شاري .

3 - �شهادة التاأم على امل�شروع .

ه الالئحة . وج اأحكام ه 4 - دفع التاأم املقرر 

وفـي جميع الأحوال  على مقدم الطل موافاة البلدية باأي م�شتندات تطلبها .

انيــا بالن�شبة للرتخي�ص بالقيام باأعمال حفر حتت الطريق 

شحــة لنطــا الأعمــال املتعلقــة باحلفريــات  ويجــ  ــة مــن الر�شومــات املو ن�ش  - 1

شحة  اأن تكون م�شارات خطو اخلدمات القائمة  وم�شار اخل اجلديد مو

ب�شكل منا�ش على الر�شم املرفق .

ات الخت�شا�ص على الر�شومات  والتي يج اأن تكون  ن�ش من اعتماد اجلهات   - 2

�شارية املفعول حتى النتهاء من اأعمال احلفر .
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ر�شالة تعهد من اأحد مقاويل الطر امل�شجل لد بلدية م�شق تثبت اأن اأعمال   - 3

قطع ال�شارع امل�شفلت واإعادة اإ�شالحه  �شتتم عن طريقهم فـي حالة قطع طر 

اأ�شفلتية .

ــاد  4  ا

ه  ال يوما من تاري تقد   30 تقوم البلدية بدرا�شة الطل  والبت فيه خالل  

ه املــدة بدون رد من البلدية رف�شا  م�شتوفيا كافة امل�شتندات املطلوبة  ويعت م�شي ه

وجـــ طلـــ كتابـــي يقــدم  للطلـ  ويجـو ملقـــدم الطلــ التظلــم مــن قـــرار الرفـــ�ص 

شحــا به اأ�شباب التظلم  ومرفقا به �شورة من القرار املتظلم منه  اإلـى رئيـــ�ص البلديـــة مو

خالل  60  �شت يوما من تاري اإخطار �شاح ال�شاأن بالقرار  ويج البت فـي التظلم 

ــه  ويعت م�شي تل املــدة دون البــت فيــه  ال يوما مــن تاريــ تقد خــالل  30  

ثابة رف�ص للتظلم .

ــاد  5  ا

روب ال�شم�ص و�شروقها   يحظر قطع اجلبال اأو القيام باأعمال احلفر حتت الطريق ب 

ومن يوم اجلمعة حتى منت�ش نهار يوم ال�شبت  اإل بعد احل�شول على موافقة م�شبقة 

ل من البلدية . ب

ــاد  6  ا

يلتزم كل من لديه ترخي�ص قطع جبل اأو اأعمال احلفر حتت الطريق باإيداع مبل تاأم 

لفــات  ونظافــة  ه ح�ش ال�شرو املــحددة  ونقــل امل قبــل ال�شــروع بالعمــل ل�شمان تنفيــ

ل على النحو التي  املوقع  و

1 - مبل ن�ش ريال عما عن قطع كل مرت مكع من اجلبل بحد اأدنى  1000 ( األ 

ريال عما  وبحد اأق�شى  100٫000  مائة األ ريال عما .
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ص بي�شــاء بحـــد اأدنــــى  2- مبلــ ريــالن عمانيــان عـــن حفـــر كـــل متـــر طولـــي فـــي اأر

مائة ريال عما . ال   300 (

ص بهـــا ت�شجيــر   ــة ريالت عمانيــة عــن حفـــر كـــل متــــر طولــي علـــى اأر ال 3 - مبلــ 

اأو اإنرتلو  التبلي  بحد اأدنى  500  خم�شمائة ريال عما .

ــاد  7  ا

ر عمل حفر حتت الطريق  ي�شم بقطع ال�شارع بعد موافقة البلدية ح�ش  فـي حالة تع

ال�شرو التية  

شمان بنكي  مدتــه  2  عامان بحد اأدنى  2000  األفي ريال  1 - تقد مبل 

عما ح�ش نوع القطع  وطوله .

ه   2 - يج اإعادة �شفلتة الطريق ب�شكل موقت مبا�شرة بعد مــد اخل املراد تنفي

�شون  1  اأ�شبوع واحد . على اأن يتم عمل ال�شفلتة النهائية فـي 

ــاد  8  ا

تها  ـدام اأنفا عبور اخلدمات  Duct  التي نف بتــه فـي ا�شت يلتــزم املقــاول فـي حالــة ر

البلدية اأ�شفل ال�شوارع بدفع مبل مايل على النحو التي 
 

ــرد ســار م
يـ و اجتا دو  ســار مــ سـارات  ـة م ال ات  ـر 

ــ اجتــا  ــر ل اأو اأ
أنابي  قطر ا

  

) 500 (

 خم�شمائة ريال عما
) 1000 (

 األ ريال عما
) 1500 (

 األ وخم�شمائة ريال عما
· ) 100 (

 ) 750 (

�شبعمائة وخم�شون
 ريال عمانيا

 ) 1500 (

 األ وخم�شمائة 
ريال عما

) 2000 (

 األفا ريال عما
· ) 200 (

 ) 1000 (

األ ريال عما
 ) 2000 (

األفا ريال عما
 ) 3000 (

ة ال ريال عما ال · ) 300 (

  ) 1500 (

األ وخم�شمائة
 ريال عما

) 3000 (

ة ال ال  
 ريال  عما

  ) 5000 (

خم�شة ال ريال عما
 · ) 400 (

فاأكثــــر
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ــاد  9  ا
شمـــان بنكـــــي معتمــــد اإلـــى البلديــــــة  مدتــــه  2  عامـــان بقيمــــة  يلتـــزم املقـــاول بتقديـــم 

األـــ ريــال عما فـي حالة عمــل حفــر لولبــي حتــت �شـارع رئي�شـــي  ــ  ال  ) 30٫000 (

ي حارتــ  وي�شا مبل  وقدره  7٫500  �شبعــة ال وخم�شمائــة ريـــال عمانــي  مــزدو 

شافية . لكل حارة اإ

ــاد  10  ا

شــع فـــي حالـــة حـــدو انهيـــار  يلتــزم ال�شت�شــاري بتقديــم طلــ اإ البلديـــة ملعاجلـــة الو

ل الرتخي�ص فـي مدة اأق�شاها  10  ع�شرة  اأو انزل ي�شر باملبا املحيطة بامل�شروع 

اأيــام من تاريــ حـدو النهيـــار  اأو النزل  ويلتزم املقاول باملعاجلة فـي مدة ل تتجاو 

كور . ) 1  �شهرا واحدا من تاري موافقة البلدية على الطل امل

ــاد  11  ا

ت�شة فـي البلدية اإلزام املقاول بتكملة مبل التاأم املودع ب�شب عمليات  على اجلهة امل

ه باخل�شم . ل خالل  7  �شبعة اأيام من تاري تبلي اخل�شم  و

ــاد  12  ا

لفات باملردم عند طل ا�شرتجاع  ل�ص من امل يج اإح�شار اإي�شالت املردم التي تثبت الت

ام الأعمال من البلدية  ور�شالــة مــن قبــل اجلهـــة امل�شرفـــة  مبل التاأم  مع �شهادة اإ

مة . ها ح�ش الإجراءات الال على امل�شروع  مفادها اأنها اأ�شرفت على الأعمال  ومت تنفي

ــاد  13  ا

 يتحمل كل من ال�شت�شاري  واملقاول بح�ش الأحوال امل�شوولية اجلزائية عن اأي حاد 

التي قد حتد  شرار  الأ الت�شامنية عن  املدنية  ة  وامل�شوولية  املنف يقع ب�شب الأعمال 

ناء القيام بامل�شروع . لالأفراد واملمتلكات العامة واخلا�شة فـي اأ

ــاد  14  ا

يتحمل ال�شت�شاري م�شوولية الأخطاء فـي الت�شاميم اخلا�شة بقطع اجلبل .
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ــاد  15  ا

ص  واإعادة احلال اإ ما كان عليه خالل املدة  لفات اأو الأنقا الة امل يلتزم كل مقاول باإ

املحددة من البلدية  على األ تتجاو  1  �شهرا واحدا  وفـي حالة اإخالل املقاول تقوم 

ا  شد املقاول  وات ا الإجراءات القانونية  ار م�شبق بات ت�شة بالبلدية  وبدون اإن ا÷هة امل

اإ ما كان عليه على نفقة املقاول   لفات  واإعادة احلال  الة امل مة لإ الإجــراءات الال

شافة اإ خ�شم التكلفة من قيمة التاأم مبا�شرة  على النحو التي  بالإ

اأربعــة    24 عــن   تقــل  �شحنــة  كـل  ريــال عمانـي عـن  مائــة  ال   300 1 - مبلــ  

ص . لفات اأو الأنقا وع�شرين طنا من امل

2 - مبل  600  �شتمائة ريال عما عــن كــل �شحنــة حمولتهــا  24  اأربعــة وع�شرون 

ص . لفات اأو الأنقا طنا من امل

ــاد  16  ا

ه الالئحــة  الــ اأحكــام هــ مع عدم الإخالل بالعقوبة املقررة قانونا  يعاقــ كــل من ي

باجلزاءات الإدارية التية  

رامة اإدارية  مقدارها  2٫500  األفان وخم�شمائة ريــال عمانــي فـي حالــة القيام   - 1

بقطع اجلبل اأو اأعمال احلفر حتت الطريق دون ترخي�ص .

الفــة  رامــة اإداريــة  مقــدارها  500  خم�شمائــة ريــال عمانــي  فـــي حالــة   - 2

الة اأ�شباب  ال مهلة  مقدارها  10  ع�شرة اأيام لإ ن امل اأي اأحكام اأخر  و

كورة يعت الرتخي�ص  الفة خالل املدة امل الفة  وفـي حالة عدم ت�شحي امل امل

ى . مل
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