
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1208(

مر�ســــو �سـلطانـــــ

رقــم 2017/39

مايــة يــم و ن ار قانــو  ســ باإ

ـــ ا ــرا ال مــة ال ا ــة ب ر ــال ا أ  مواقــ ا

�سلطـا عمـا يـ   ـ قابـو� بـ �س ن

بعد االطال عل النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 96/101 ، 

وبعد العر�ش عل جمل�ش عمان  

وبناء عل ما تقت�سي امل�سلحة العامة . 

ـــو ات  ر�سمنـــا مبـــا 

أولـــــ  ــاد ا ا

التــــراث العاملـــــي   يعمـــل فـــــي �ســـاأن تنظيـــم وحمايــــة مواقــــع االأفــــال املدرجــــة بقائمـــة 

باأحكـــام القانـــون املرفق . 

انيــــة  ــاد ال ا

ا القانون فـي اجلريدة الر�سمية .  ين�سر ه

 

ـ ــة �سنـة 1438 ـ   8  مـ  ا ر  سـ

سطـــــــ �سنـة 2017 ــــ  30 مـ اأ ـوا ا

ي قابو� ب �س

�ســـلطــا عـمـــا
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مايـــة  يـــــم و ن قانــــو 

ـــ ا ــرا ال مــة ال ا ـــة ب ر ــال ا أ مواقــ ا

أو ســـ ا ال

ـــا عـــامــــة ــ ــات واأ ري

 1 ــاد  ا

ا القانون  يكون للكلمات والعبارات االتية املعن املب قرين كل منها ،  فـي تطبيق اأحكام ه

ما  يقت�ش �سيا الن�ش خال ذلك  

الــــــــوزار  

وزارة البلديات االإقليمية وموارد امليا . 

الـوزيـــــــــر  

وزير البلديات االإقليمية وموارد امليا . 

لــــــــــــ  ال

قنــاة م�سقوقـــة فـي باطن االأر�ش اأو علــ �سطحها لتجميع امليا اجلوفـيـــة اأو ميـــا العيـــون 

اأو الينابيع الطبيعية  اأو العرتا�ش وجتميع اجلريان ال�سطحي للميا وتوزيعها من خالل 

قنوات فرعية ال�ستخدامها فـي االأغرا�ش املختلفة . 

لــــــــ : ميــا ال

امليــا التي جتــري عبــر قنــاة الفل من امليـــا اجلوفـية اأو الينابيـــع الطبيعيــة اأو مــن امليـــا 

ال�سطحيــة . 

لــــــ  يــ ال و

اإدارة الفل وتوزيع مياه وفقا لالأن�سبة املتعار عليها  و�سيانت والقيام  امل�سوول عن 

بكافة �سوون  ويتم ت�سميت من قبل اأربا الفل . 
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ـلــــــ   اأ ال

النقطة التي ينبثق منها الفل . 

لــ   رامـات اأ ال اإ

3.5 ثالثة كيلومرتات ون�س .  دائرة مركزها اأم الفل  ون�س قطرها 

لــــ   موقــ ال

ددها الوزارة .  املنطقة املحيطة بالفل التي 

لـــ  رامـــات موقـــ ال اإ

ددها الوزارة .  وقع الفل وفقا للر�سومات التي  يط  املنطقة التي 

ـــ   ا مـــ ا س  ا

م�ساحة من االأر�ش تتجمع فـيها امليا ال�سطحية الناجتة عن هطول االأمطار . 

�ســـا   �س ابـــار ا

ر�ش ا�ستك�سا وتقييم خزان امليا اجلوفـية .  االبار التي يتم حفرها ب

ــــــة   راق ابـــار ا

ر�ش اأخ قيا�سات م�ستو امليا اجلوفـية .  االبار التي يتم حفرها ب

ـــال  ساعـــ لالأ بــار ا ا

الزراعات  الفل لري  بقناة  امليا اجلوفـية  ر�ش �س  يتم حفرها ب التي  االإنتاجية  االبار 

القائمة عل ذلك الفل خالل فرتة انخفا�ش جريان الفل عن معدل االحتيا املائي . 

ـــة   الال

ا القانون .  ية له الالئحة التنفـي

ــاد  2   ا

ا القانون عل االأفال العمانية التي يتم اإدراجها فـي قائمة الرتاث العاملي .  ت�سري اأحكام ه
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ــاد  3   ا

ين ي�سدر بتحديدهـــم قــــرار من اجلهـــة املخت�ســــة باالتفـــا  فـــي الــــوزارة الـــ يكــــون ملو

ا القانون  والالئحة .  مع الوزير �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام ه

انـــ ســـ ال ال

ـــ لـــ وموق مايـــة ال اإدار و

ــاد  4   ا

يتبع النظام التقليدي لتوزيع واإدارة ميا الفل وفقا لالأعرا املوروثة فـي تق�سيم امليا 

وم�سميــــات فرتاتهـــا الزمنيــــة وغريهــــا  وللــــوزارة و�ســــع التدابيـــــر الالزمـــــة للحفـــــا 

ا النظـــام .  علــ هـــ

ــاد  5   ا

يحظر حفر اأو اإن�ساء ابار ميا جديدة داخل اإحرامات اأم الفل  وي�ستثن من ذلك اإن�ساء 

ابار اال�ستك�سا وابار املراقبة واالبار امل�ساعدة للفل  وذلك بعد احل�سول عل ترخي�ش 

من الوزارة . 

ــاد  6   ا

ي للفلـ   ـ ال يجــــوز اإجــــراء اأي تعديـــل علـــ ابـــار امليـــا القائمــة فــــي امل�ستجمــع املائــي امل

اإال بعد احل�سول عل ترخي�ش من الوزارة . 

ــاد  7   ا

ال يجــوز نقــل اأو بيع امليا من اأي بئــر يقــع فـي اإحرامات اأم الفلـــ  وي�ستثنـــ مــن ذلك 

ا القانون  وفقا لل�ســروط وال�سوابـــط  االإمــدادات العامــة لل�سر القائمــة وقـ �ســدور ه

ددها الالئحة .  التي 
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ــاد  8   ا

ال يجــــوز اإجــــراء اأي تعديل علــــ الفلــــ اأو القيــــام بــــاأي عمل ل�سيانتــــ اإال بعــــد احل�ســـول 

عل ترخي�ش من الوزارة . 

ــاد  9   ا

يري فـيزيائي  اأو كيميائي   يحظر القيام باأي عمل يودي اإىل تلوث ميا الفل باإحداث ت

اأو ع�سوي فـي خ�سائ�سها  بحي يجعلها �سارة بال�سحة العامة  اأو يجعلها غري �ساحلة 

لال�ستخدام . 

ــاد  10  ا

ا القانون  يجوز للوزارة تنظيم ا�ستخدامات ميا  9 من ه مع عدم االإخالل بحكم املــادة 

دد الالئحة .  ي  الفل بالتن�سيق مع وكيل الفل عل النحو ال

ــاد  11  ا

ططات اإ�سكانيـــة فـي امل�ستجمـــع  ال يجــــوز اإقامـــة اأي م�سروعات اأو اإن�ســـاءات اأو اعتمــــاد 

اإال بعد احل�سول عل الرتاخي�ش الالزمة من جهات  اإحرامات  اأو  الفل  اأو موقع  املائي 

االخت�سا�ش  بعد التن�سيق مع الوزارة . 

ــاد  12 ا

ال يجوز اإقامة خزانات الحتجاز ميا ال�سر ال�سحي فـي امل�ستجمع املائي اأو موقع الفل 

اأو اإحرامات اإال بعد احل�سول عل موافقة من الوزارة . 

ــاد  13  ا

ال يجـــوز اإجـــراء اأي تعديــــل  اأو القيـــام بـــاأي عمل عل املبانـــي الرتاثـــية واالثـــار املوجـــودة 

فـي موقـــع الفل اإال بعــد احل�ســول عل الرتاخيــــ�ش الالزمــــة من جهـــات االخت�ســـا�ش  

بعد التن�سيق مع الوزارة . 
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ــاد  14  ا

ييــر نــــو ا�ستعمـــاالت االأرا�سي الزراعيــة املوجـــودة فـي موقـــع الفلـــ اأو اإقامــــة  ال يجـــوز ت

اأي من�ســـات عليـــ اإال بعــــد احل�ســــول عل الرتاخيـــ�ش الالزمــــة من جهــــات االخت�ســــا�ش 

بعد التن�سيق مع الوزارة . 

ــاد  15  ا

تتوىل الوزارة تنفـي اخلطة االإدارية للتنمية امل�ستدامة ملوقع الفل  بالتن�سيق مع اجلهات 

ذات العالقة . 

الــــ ســـ ال ال

وبـــات ال

ــاد  16  ا

مـــع عـــــــدم االإخــــالل بـــاأي عقوبــــة اأ�ســــد فـي قانــــون اجلزاء العمانــــي اأو اأي قانــــون اخـــر  

ا القانون بالعقوبات املن�سو�ش عليها فـي .  يعاقب كل من يخال اأحكام ه

ــاد  17  ا

ا القانــــون   9 مـــن هـــ 8 و  7 و  6 و  5 و  يعاقــب كــــل مــــن يخالــــ اأحكــــام املـــواد 

3 ثــــــالث �سنــــوات   10 ع�ســـرة اأيــــــام  وال تزيــــــد علــــــ  بال�سجــــن مـــــــدة ال تقـــل عــــن 

1000 األ ريال عما   200 مائتي ريال عما  وال تزيد عل  رامـــة ال تقل عن  وب

اأو باإحد هات العقوبت  مع اإلزام باإزالة اأ�سبا املخالفة . 

ــاد  18  ا

ا القانون  يجـــوز للوزيـــر فـــر�ش  مع عـــدم االإخـــالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي ه

الفـــات الأحكــام  غرامــــات اإداريـــة فـيمـــا ي�ســـدر من لوائــ وقــرارات عمـــا يرتكــب من 

1000 األــ ريـــال عمانــــي   رامــــة عل  ا القانـون والالئحـة  علـ اأال يزيـد مقـدار ال هـ
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رامة فـي حالة تكرار املخالفة  ويعت تكرارا فـي تطبيق اأحكام ه املــادة  وتت�ساع ال

رامة  وفـي حــال املخالفـــة  2 �سنتــ من تاريــ فـــر�ش ال اثلة خـــالل  الفة  ارتكــا 

50 خم�ســ ريـــاال عمانيــا عن كـــل يــوم  امل�ستمرة يجوز فر�ش غرامة اإدارية بحد اأق�س 

2000 األفـي ريال عما .  ت�ستمر فـي املخالفة  عل اأال يزيد جمموعها عل 

ية عل نفقة املخال .  وفـي جميع االأحوال يتع اإزالة املخالفات  ولو بالقوة اجل

ســ الرابــــ ال

اميـــة ـــا  اأ

ــاد  19  ا

القرارات  القانون  كما ي�سدر  ا  العمل به تاري  الوزير الالئحة خالل �سنة من  ي�سدر 

الالزمة لتنفـي اأحكامــ  واإىل اأن ت�ســدر  ي�ستمر العمل باللوائ والقـرارات املعمول بهـا  

ا القانون .  فـيما ال يتعار�ش مع اأحكام ه

ــاد  20   ا

ا القانون من اليوم التا لتاري ن�سر فـي اجلريدة الر�سمية .  يعمل به
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