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á`eÉ©dG äÉ`eóÿG º`«¶æJ á`Ä«g
 QGô```b

2023/7 º```bQ
!ÉªYC’G ôWÉfl øe ájÉbƒdG áëF’ QGó°UEÉH

»ë°üdG ±ô°üdGh "É«ŸG ´É£#H á$°üdG äGP á«°VQC’G äÉÑ«cÎdGh

ا�شتنادا اإ نظام اجلهاز اإلإداري للدولة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2020/75،

واإ املر�شوم ال�شلطاين رقم 2020/131 فـي �شاأن قطاع املياه وال�شرف ال�شحي،

ة تنظيم اخلدمات العامة، واإ موافقة جمل�ض اإدارة هي

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

Qô```#`J
%`````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمل فـي �شاأن الوقاية من خماطر اإلأعمال والرتكيبات اإلأر�شية ذات ال�شلة بقطاع املياه 

وال�شرف ال�شحي، باأحكام الالئحة املرفقة.

á```«fÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

á````ã`dÉãdGIOÉ``ŸG
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�شره.

`g1444 ¿É``````````Ñ©°T øe 16 :»`a  Qó°U
 &2023 ¢SQÉ````````````e øe  9   :'`````aGƒŸG

»`aƒ©dG ó«©°S øH ô°UÉf øH º`dÉ°S
                                                                                  رئيــــ�ض جملــــ�ض اإدارة 

ــــــــة تنظيــــــم اخلدمــــــات العامـــــــة هي

-60-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

 !ÉªYC’G ôWÉfl øe ájÉbƒdG áëF’
»ë°üdG ±ô°üdGh "É«ŸG ´É£#H á$°üdG äGP á«°VQC’G äÉÑ«cÎdGh

!hC’G (``°üØdG
á``eÉY &É``µMCGh äÉ``Øjô©J

( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات اإلآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

مامل يقت�ض �شياق الن�ض معنى اآخر

 :á```Ä«¡dG - 1
ة تنظيم اخلدمات العامة. هي

 :¬d ¢üNôŸG - 2
ال�شخ�ض اإلعتباري الذي يزاول اأحـــد اإلأن�شطـــة اخلا�شعة للتنظيم فـي قطاع املياه 

وال�شرف ال�شحي، و�شركات الت�شغيــل التـــي تتولـــى القيام باأن�شطة املياه وال�شرف 

وجب اأحكام املر�شوم ال�شلطاين رقم 2020/131 امل�شار اإليه.  ال�شحي 

 :!hÉ```#ŸG - 3
ال�شخـــ�ض اإلعتبـــاري الـــذي يعينــــه املرخـــ�ض لـــه للقيــام بعمــل يرتبــط باإلأن�شطــة 

ار�شها. التي 

( 2 ) IOÉ``ŸG
ة،  الهي التي متنحها  الت�شاري  وحاملي  لهم،  املرخ�ض  على  الالئحة  اأحكام هذه  ت�شري 

واملقاولني، واأي �شخ�ض يقوم باأعمال بالقرب من �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي.

»``fÉãdG (``°üØdG
»ë°üdG ±ô°üdGh "É«ŸG äÉµÑ°T ájÉªM

( 3 ) IOÉ``ŸG
إل يجـــوز تنفـيـــذ م�شاريـــع �شبكــات املياه وال�شرف ال�شحي اأو تركيب املعدات املرتبطة بها 

فـي اإلأودية اأو فـي اأي مواقع اأخر من �شاأنها اأن تعر�ض تلك امل�شاريع للخطر، اإإل بعد عمل 

درا�شة فنية مف�شلة لذلك املوقع وحتديد كافة املخاطر التي قد توؤثر عليها، وبعد التاأكد 

من وجود ال�شمانات الكافـية لتوفـري احلماية الالزمة مل�شاريع ال�شبكات واملعدات املرتبطة 

ة متى ما طلبت ذلك. ها للهي بها قبل ال�شروع فـي تنفـيذ تلك امل�شاريع، وتقد
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( 4 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن يكون ت�شميم وتنفـيذ م�شاريع �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي، وفقا للموا�شفات 

الفنية املعتمدة فـي هذا ال�شاأن. 

å``dÉãdG (°ü``ØdG
 »ë°üdG ±ô°üdGh "É«ŸG äÉµÑ°T ™jQÉ°ûe ò«`ØæJ äÉeGõàdG 

( 5 ) IOÉ``ŸG
يجــب احلــ�شول علــى املوافقات والت�شاري التي تفر�شها القوانني املعمول بها قبل البدء 

فـي تنفـيذ م�شاريع �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي، واأخذ املوافقات املبدئية الالزمة إلعتماد 

امل�شار املقرتح ل�شبكات املياه وال�شرف ال�شحي، قبل طرح اأي من املناق�شات.

كما يجب بعد احل�شول على تلك املوافقات والت�شاري تقدمي ت�شاميم ور�شومات ال�شبكات 

اإ اجلهات املخت�شة، للح�شول على املوافقة النهائية.

اأعمال  اأو الت�شري لبدء  وفـي جميع اإلأحوال، يجب تقدمي طلب احل�شول على املوافقة 

احلفر للم�شار املقرتح قبل مدة كافـية. 

( 6 ) IOÉ``ŸG
وال�شرف  املياه  �شبكات  م�شاريع  من  بالقرب  باأعمال  القيام  عند  �شخ�ض  اأي  على  يجب 

اتخاذ كافة اإلحتياطات الالزمة ل�شمان عدم  اإلأر�ض  اأخر حتت  اأعمال  اأي  اأو  ال�شحي 

راقبة تلك اإلأعمال. ا فـي ذلك تكليف م�شرف  اإلإ�شرار بتلك ال�شبكات، 

وفـي حال تعر�شت �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي لل�شرر ب�شبب فعل الغري، فاإنه يتعني 

كن، وتعوي�ض املت�شرر عما حلق به  عليه اإعادة احلال اإ ما كان عليه فـي اأقرب وقت 

من خ�شارة.

( 7 ) IOÉ``ŸG
اهرة  يجـــب تو�شيـــ م�شــار �شبكـــات املياه وال�شرف ال�شحي بوا�شطة عالمات اإ�شمنتية 

مرتا،  ثالثني   )30( على  تزيد  إل  متقاربة  م�شافات  على  و�شعها  يتم  اإلأر�ض  �شط  على 

كما يجب و�شع هذه العالمات فـي النقا التي يحد عندها تغيري إلجتاه م�شار متديد 

ال�شبكات. 
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 ™``HGôdG (``°üØdG
 á``eÓ°ùdGh ø``eC’G ô``«HGóJ

( 8 ) IOÉ``ŸG
يجب قبل ال�شروع فـي تنفـيذ م�شاريع �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي حتت اإلأر�ض القريبة 

من الطرق التي ت�شري عليها املركبات اأو التي تتقاطع معها، احل�شول على موافقة م�شبقة 

 . من �شرطة عمان ال�شلطانية، واجلهات املخت�شة اإلأخر

اأو اأي عالمات  كما يجب ت�شوير مواقع العمل بطريقة مالئمة باأ�شرطة حمراء وبي�شاء 

حتذيرية منا�شبة، بحيث ت�شيء ب�شكل �شاطع فـي الليل. 

( 9 ) IOÉ``ŸG
يجب احل�شول على موافقة �شرطة عمان ال�شلطانية، واجلهات املخت�شة اإلأخر اإذا تطلب 

اإ م�شار بديل،  تنفـيـــذ م�شاريـــع �شبكـــات امليـــاه والـــ�شرف ال�شحـــي حتويل حركة املرور 

املرورية،  والعالمات  الطرق  عالمات  البديل  امل�شار  يت�شمن  اأن  يجب  احلالة،  هذه  وفـي 

وت�شمل العالمات التحذيرية واإلإ�شاءات ح�شب تعليمات �شرطة عمان ال�شلطانية، واجلهات 

. املخت�شة اإلأخر

( 10 ) IOÉ``ŸG
يجب اإعادة الطرق واإلأر�شفة واأي مرافق اأخر تتاأثر باإلأعمال امل�شاحبة لتنفـيذ م�شاريع 

�شبكات املياه وال�شرف ال�شحي اإ ما كانت عليه، وبذات اجلودة، وجعلها اآمنة، فور اإكمال 

تنفـيذ امل�شروع.

اإلأر�ض،  �شتو  بت�شويتها  عليه،  كانت  الذي  الو�شع  اإ  العمل  اإعادة مواقع  كما يجب 

ويجب اإزالة املخلفات اأيا كان نوعها من مواقع العمل، والتخل�ض منها بطريقة اآمنة. 

( 11 ) IOÉ``ŸG
إل يجوز ا�شتخدام معدات احلفر اإلآلية عند تنفـيذ م�شاريع �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي 

اأخر حتت اإلأر�ض، ويكون احلفر فـي هذه احلالة ب�شكل يدوي  اأي خدمات  بالقرب من 

عدات غري اآلية.  باإل�شتعانة 
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( 12 ) IOÉ``ŸG
يجب على احلا�شلني على املوافقة باحلفر لتنفـيذ م�شاريع �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي، 

مراقبة وحتديد املواقع التي توجد فـيها اأي خدمات بالقرب اأو تتقاطع مع اأماكن احلفر 

العناية  بذل  باأعمالهم  القيام  عند  عليهم  يجب  كما  اخلدمات،  بتلك  اإلإ�شرار  لتفادي 

املياه  ب�شبكات  خا�شة  مرافق  اأي  تلف  جتنب  بغر�ض  اإلحتياطات  كافة  واتخاذ  الالزمة، 

. وال�شرف ال�شحي اأو اأي خدمات خا�شة باملرافق اإلأخر

( 13 ) IOÉ``ŸG
ة كتابيا وفورا باأي اأ�شرار تتعر�ض لها �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي،  يجب اإخطار الهي

. اأو بخطو اخلدمات اإلأخر

( 14 ) IOÉ``ŸG
املياه  �شبكات  مل�شاريع  باحلفر  مت�شلة  اأعمال  اأي  من  القريبني  اإلأ�شخا�ض  اإخطار  يجب 

وال�شرف ال�شحي بتلك اإلأعمال بوا�شطة الن�شر اأو الزيارات اأو اأي و�شيلة اأخر يتحقق بها 

علمهم، وذلك قبل ال�شروع فـي احلفر بوقت كاف.

¢ù``eÉÿG (``°üØdG
 äGó``æà°ùŸGh äÓ``é°ùdG

( 15 ) IOÉ``ŸG
�شبكات  ب�شجالت جلميع م�شاريع  اإلحتفا  الت�شاري  لهم وحاملي  املرخ�ض  يجب على 

ها  املياه وال�شرف ال�شحي واملعدات املرتبطة بها، ح�شبما مت تنفـيذها فـي الواقع، وتقد

ة متى طلبت ذلك. للهي

كما يجب اإلحتفا ب�شجالت مف�شلة وكاملـة جلميــع اإلعتمادات واملوافقات والت�شاري 

ال�شحي  وال�شرف  املياه  �شبكات  بتنفـيـذ م�شاريع  يتعلــق  فـيمــا  تــم احل�شــول عليهــا  التـــي 

ة عند الطلب.  ها للهي وتقد

( 16 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ض لهم وحاملي الت�شاري اإعداد خريطة اأو �شل�شلة خرائط تو�ش مواقع 

تلكونها اأو ي�شغلونها، وعمقها حتت  جميع �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي واملعدات التي 

اإلأر�ض، واإلحتفا بها، ويجوز اإعداد اخلرائط املذكورة واإلحتفا بها بو�شائل اإلكرتونية، 

�شريطة اإمكانية طباعة ن�ش ورقية من هذه اخلرائط اأو جزء منها.
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( 17 ) IOÉ``ŸG
يجـــب علـــى املرخـــ�ض لهـــم وحامـــلي الت�شاريـــ توفـــري ن�شـــ مــن اأي خريطة م�شار اإليها 

فـي املادة )16( من هذه الالئحة عند طلبها من اأي من

1 - اجلهات احلكومية املخت�شة، وفـي هذه احلالة يتعني توفـري ن�شخة من اخلريطة 

املطلوبة اأو جزء منها، وذلك خالل )3( ثالثة اأيام عمل من تاري الطلب.

 - اإلأ�شخـــا�ض الطبيعيـــني واإلعتباريـــني، بعـــد تقديــم طلـــب منهــم مبيــنا اأ�شبابه، 

ة عليه. واأخذ املوافقة الكتابية امل�شبقة من الهي

( 18 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ض لهم وحاملي الت�شاري اأن تكون م�شارات �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي 

 ،)GPS( ومواقـــع املعـــدات جلميـــع امل�شاريـــع متاحـــة بوا�شطـــة نظـــام حتديـد املواقع العاملي

اأو باأي طريقة اأخر معتمدة لتحديد املواقع ب�شكل دقيق، ويتم اأخذ عمق ال�شبكات بو�شائل 

ب�شرية، مع اإلإ�شارة اإ م�شتو اإلأر�ض. 

( 19 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ض لهم وحاملي الت�شاري التاأكد من اأن م�شارات �شبكات املياه وال�شرف 

ة بوا�شطة نظام  ال�شحي وعمقها واملعايري القيا�شية الفنية للرتكيبات واملعدات، حمفو

ا فـي ذلك البيانات اإلآتية  ،)GIS( املعلومات اجلغرافـية

يفتها، وحتديد مواقع  1 - نوع ا�شتخدام �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي اإلأر�شية اأو و

التو�شيل اأو اإلرتبا لكل �شبكة. 

2 - خريطـــة امل�شـــار وموقـــع �شبكـــات امليــاه وال�شـــرف ال�شحي اإلأر�شية وعمقها، بناء 

على اإحداثيات نظام حتديد املواقع العاملي )GPS(، اأو اأي نظام اآخر معتمد لتحديد 

املواقع بدقة، وي�شمل ذلك املواقع التي حتد فـيها اأي تغيريات فـي عمق اأو اجتاه 

ال�شبكات. 

ال�شحي  وال�شرف  املياه  �شبكات  من  لكل  التعريف  ورقم  عمق  موقع  اإحداثيات   -  3

اإلأر�شية، وي�شمل ذلك البيانات الفنية لل�شبكة. 
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بالن�شبة لقنوات التعريف لكل قناة،  القناة ورقم  اإحداثيات موقع وطول وعمق   -  ٤

عبور الطرق. 

5 - موا�شفــات �شبكـــات امليــاه وال�شــرف ال�شحــي، ومعدل التدفق الت�شميمي الفعلي، 

وية لل�شعة القيا�شية اإلإ�شافـية.  والن�شبة امل

6 - اخل�شائ�ض الفنية ل�شبكات املياه وال�شرف ال�شحي. 

¢SOÉ``°ùdG (``°üØdG
 á``jQGOE’G äGAGõ``÷G

( 20 ) IOÉ``ŸG
ـــة فـي حالـــة ثبـــوت خمالــــفة اأحكـــام هــــذه الالئحــــة اأن توقـــع علــــى املخالـــف  يجـــوز للهي

اأيا من اجلزاءات اإلآتية

1 - فر�ض غرامة اإدارية إل تقل عن )1000( األف ريال عماين، وإل تزيد على )20000( 

ع�شريـــن األـــف ريـــال عمانــــي، وت�شاعــف الغرامة فـي حال التكرار، ويعترب تكرارا 

اثلة خالل )2( ال�شنتني التاليتني  فـي تطبيق اأحكام هذه الفقرة ارتكاب خمالفة 

، كما يجوز فـي املخالفات امل�شتمرة فر�ض غرامة اإدارية  إلرتكـــاب املخالفـــة اإلأو

إل يزيد مقدارها على )100( مائة ريال عماين عن كل يوم ت�شتمر فـيه املخالفة، 

على اأإل يزيد جمموعها على )20000( ع�شرين األف ريال عماين.

2 - وقف الرتخي�ض اأو الت�شري ملدة إل تتجاوز )3( ثالثة اأ�شهر.

. 3 - اإلغاء الرتخي�ض اأو الت�شري
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