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هيئـة تنظيـم اخلدمـات العامـة
قـــرار 

رقـــم ٧/2023
باإ�صدار ألئحة الوقاية من خماطر األأعمال

والرتكيبات األأر�صية ذات ال�صلة بقطاع املياه وال�صرف ال�صحي

ا�ستنادا اإىل نظام اجلهاز اإلإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/131 فـي �ساأن قطاع املياه وال�سرف ال�سحي،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى

يعمل فـي �ساأن الوقاية من خماطر اإلأعمال والرتكيبات اإلأر�سية ذات ال�سلة بقطاع املياه 

وال�سرف ال�سحي، باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادةالثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�صدر  فـي: 1٦ من �صعبــــــــــان 1444هـ

املوافـــــق:   ٩  من مــــــــــــار�س 2023م 

�صالـم بن نا�صر بن �صعيد العوفـي

                                                                                  رئيــــ�س جملــــ�س اإدارة 

هيئــــــــة تنظيــــــم اخلدمــــــات العامـــــــة
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ألئحة الوقاية من خماطر األأعمال 
والرتكيبات األأر�صية ذات ال�صلة بقطاع املياه وال�صرف ال�صحي

الف�صــل األأول
تعريفــات واأحكــام عامــة

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

مامل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

1 - الهيئـــة: 
هيئة تنظيم اخلدمات العامة.

2 - املرخ�س له: 
ال�سخ�س اإلعتباري الذي يزاول اأحـــد اإلأن�سطـــة اخلا�سعة للتنظيم فـي قطاع املياه 

وال�سرف ال�سحي، و�سركات الت�سغيــل التـــي تتولـــى القيام باأن�سطة املياه وال�سرف 

ال�سحي مبوجب اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/131 امل�سار اإليه. 

3 - املقـــاول: 
ال�سخـــ�س اإلعتبـــاري الـــذي يعينــــه املرخـــ�س لـــه للقيــام بعمــل يرتبــط باإلأن�سطــة 

التي ميار�سها.

املــادة ) 2 (
الهيئة،  التي متنحها  الت�ساريح  وحاملي  لهم،  املرخ�س  على  الالئحة  اأحكام هذه  ت�سري 

واملقاولني، واأي �سخ�س يقوم باأعمال بالقرب من �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي.

الف�صــل الثانــي
حماية �صبكات املياه وال�صرف ال�صحي

املــادة ) 3 (
إل يجـــوز تنفـيـــذ م�ساريـــع �سبكــات املياه وال�سرف ال�سحي اأو تركيب املعدات املرتبطة بها 

فـي اإلأودية اأو فـي اأي مواقع اأخرى من �ساأنها اأن تعر�س تلك امل�ساريع للخطر، اإإل بعد عمل 

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

من وجود ال�سمانات الكافـية لتوفـري احلماية الالزمة مل�ساريع ال�سبكات واملعدات املرتبطة 

بها قبل ال�سروع فـي تنفـيذ تلك امل�ساريع، وتقدميها للهيئة متى ما طلبت ذلك.
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املــادة ) 4 (
يجب اأن يكون ت�سميم وتنفـيذ م�ساريع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، وفقا للموا�سفات 

الفنية املعتمدة فـي هذا ال�ساأن. 

الفــ�صل الثالــث

 التزامات تنفـيذ م�صاريع �صبكات املياه وال�صرف ال�صحي 

املــادة ) ٥ (

يجــب احلــ�سول علــى املوافقات والت�ساريح التي تفر�سها القوانني املعمول بها قبل البدء 

فـي تنفـيذ م�ساريع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، واأخذ املوافقات املبدئية الالزمة إلعتماد 

امل�سار املقرتح ل�سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، قبل طرح اأي من املناق�سات.

كما يجب بعد احل�سول على تلك املوافقات والت�ساريح تقدمي ت�ساميم ور�سومات ال�سبكات 

اإىل اجلهات املخت�سة، للح�سول على املوافقة النهائية.

اأعمال  اأو الت�سريح لبدء  وفـي جميع اإلأحوال، يجب تقدمي طلب احل�سول على املوافقة 

احلفر للم�سار املقرتح قبل مدة كافـية. 

املــادة ) ٦ (
وال�سرف  املياه  �سبكات  م�ساريع  من  بالقرب  باأعمال  القيام  عند  �سخ�س  اأي  على  يجب 

اتخاذ كافة اإلحتياطات الالزمة ل�سمان عدم  اإلأر�س  اأخرى حتت  اأعمال  اأي  اأو  ال�سحي 

اإلإ�سرار بتلك ال�سبكات، مبا فـي ذلك تكليف م�سرف مبراقبة تلك اإلأعمال.

وفـي حال تعر�ست �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي لل�سرر ب�سبب فعل الغري، فاإنه يتعني 

عليه اإعادة احلال اإىل ما كان عليه فـي اأقرب وقت ممكن، وتعوي�س املت�سرر عما حلق به 

من خ�سارة.

املــادة ) ٧ (
يجـــب تو�سيـــح م�ســار �سبكـــات املياه وال�سرف ال�سحي بوا�سطة عالمات اإ�سمنتية ظاهرة 

مرتا،  ثالثني   )30( على  تزيد  إل  متقاربة  م�سافات  على  و�سعها  يتم  اإلأر�س  �سطح  على 

كما يجب و�سع هذه العالمات فـي النقاط التي يحدث عندها تغيري إلجتاه م�سار متديد 

ال�سبكات. 
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الف�صــل الرابــع 

تدابيــر األأمــن وال�صالمــة 

املــادة ) ٨ (
يجب قبل ال�سروع فـي تنفـيذ م�ساريع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي حتت اإلأر�س القريبة 

من الطرق التي ت�سري عليها املركبات اأو التي تتقاطع معها، احل�سول على موافقة م�سبقة 

من �سرطة عمان ال�سلطانية، واجلهات املخت�سة اإلأخرى. 

اأو اأي عالمات  كما يجب ت�سوير مواقع العمل بطريقة مالئمة باأ�سرطة حمراء وبي�ساء 

حتذيرية منا�سبة، بحيث ت�سيء ب�سكل �ساطع فـي الليل. 

املــادة ) ٩ (
يجب احل�سول على موافقة �سرطة عمان ال�سلطانية، واجلهات املخت�سة اإلأخرى اإذا تطلب 

تنفـيـــذ م�ساريـــع �سبكـــات امليـــاه والـــ�سرف ال�سحـــي حتويل حركة املرور اإىل م�سار بديل، 

املرورية،  والعالمات  الطرق  عالمات  البديل  امل�سار  يت�سمن  اأن  يجب  احلالة،  هذه  وفـي 

وت�سمل العالمات التحذيرية واإلإ�ساءات ح�سب تعليمات �سرطة عمان ال�سلطانية، واجلهات 

املخت�سة اإلأخرى.

املــادة ) 10 (
يجب اإعادة الطرق واإلأر�سفة واأي مرافق اأخرى تتاأثر باإلأعمال امل�ساحبة لتنفـيذ م�ساريع 

�سبكات املياه وال�سرف ال�سحي اإىل ما كانت عليه، وبذات اجلودة، وجعلها اآمنة، فور اإكمال 

تنفـيذ امل�سروع.

اإلأر�س،  بت�سويتها مب�ستوى  عليه،  كانت  الذي  الو�سع  اإىل  العمل  اإعادة مواقع  كما يجب 

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

املــادة ) 11 (
إل يجوز ا�ستخدام معدات احلفر اإلآلية عند تنفـيذ م�ساريع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي 

اأخرى حتت اإلأر�س، ويكون احلفر فـي هذه احلالة ب�سكل يدوي  اأي خدمات  بالقرب من 

باإل�ستعانة مبعدات غري اآلية. 
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املــادة ) 12 (
يجب على احلا�سلني على املوافقة باحلفر لتنفـيذ م�ساريع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، 

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�سرار  لتفادي 

املياه  ب�سبكات  خا�سة  مرافق  اأي  تلف  جتنب  بغر�س  اإلحتياطات  كافة  واتخاذ  الالزمة، 

وال�سرف ال�سحي اأو اأي خدمات خا�سة باملرافق اإلأخرى.

املــادة ) 13 (
يجب اإخطار الهيئة كتابيا وفورا باأي اأ�سرار تتعر�س لها �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، 

اأو بخطوط اخلدمات اإلأخرى.

املــادة ) 14 (
املياه  �سبكات  مل�ساريع  باحلفر  مت�سلة  اأعمال  اأي  من  القريبني  اإلأ�سخا�س  اإخطار  يجب 

وال�سرف ال�سحي بتلك اإلأعمال بوا�سطة الن�سر اأو الزيارات اأو اأي و�سيلة اأخرى يتحقق بها 

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

الف�صــل اخلامــ�س

ال�صجــالت وامل�صتنــدات 

املــادة ) 1٥ (

�سبكات  ب�سجالت جلميع م�ساريع  الت�ساريح اإلحتفاظ  لهم وحاملي  املرخ�س  يجب على 

املياه وال�سرف ال�سحي واملعدات املرتبطة بها، ح�سبما مت تنفـيذها فـي الواقع، وتقدميها 

للهيئة متى طلبت ذلك.

كما يجب اإلحتفاظ ب�سجالت مف�سلة وكاملـة جلميــع اإلعتمادات واملوافقات والت�ساريح 

ال�سحي  وال�سرف  املياه  �سبكات  بتنفـيـذ م�ساريع  يتعلــق  فـيمــا  تــم احل�ســول عليهــا  التـــي 

وتقدميها للهيئة عند الطلب. 

املــادة ) 1٦ (
يجب على املرخ�س لهم وحاملي الت�ساريح اإعداد خريطة اأو �سل�سلة خرائط تو�سح مواقع 

جميع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي واملعدات التي ميتلكونها اأو ي�سغلونها، وعمقها حتت 

اإلأر�س، واإلحتفاظ بها، ويجوز اإعداد اخلرائط املذكورة واإلحتفاظ بها بو�سائل اإلكرتونية، 

�سريطة اإمكانية طباعة ن�سخ ورقية من هذه اخلرائط اأو جزء منها.
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املــادة ) 1٧ (

يجـــب علـــى املرخـــ�س لهـــم وحامـــلي الت�ساريـــح توفـــري ن�ســـخ مــن اأي خريطة م�سار اإليها 

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

1 - اجلهات احلكومية املخت�سة، وفـي هذه احلالة يتعني توفـري ن�سخة من اخلريطة 

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

٢ - اإلأ�سخـــا�س الطبيعيـــني واإلعتباريـــني، بعـــد تقديــم طلـــب منهــم مبيــنا اأ�سبابه، 

واأخذ املوافقة الكتابية امل�سبقة من الهيئة عليه.

املــادة ) 1٨ (

يجب على املرخ�س لهم وحاملي الت�ساريح اأن تكون م�سارات �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي 

 ،)GPS( ومواقـــع املعـــدات جلميـــع امل�ساريـــع متاحـــة بوا�سطـــة نظـــام حتديـد املواقع العاملي

اأو باأي طريقة اأخرى معتمدة لتحديد املواقع ب�سكل دقيق، ويتم اأخذ عمق ال�سبكات بو�سائل 

ب�سرية، مع اإلإ�سارة اإىل م�ستوى اإلأر�س. 

املــادة ) 1٩ (

يجب على املرخ�س لهم وحاملي الت�ساريح التاأكد من اأن م�سارات �سبكات املياه وال�سرف 

ال�سحي وعمقها واملعايري القيا�سية الفنية للرتكيبات واملعدات، حمفوظة بوا�سطة نظام 

املعلومات اجلغرافـية )GIS(، مبا فـي ذلك البيانات اإلآتية:

1 - نوع ا�ستخدام �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي اإلأر�سية اأو وظيفتها، وحتديد مواقع 

التو�سيل اأو اإلرتباط لكل �سبكة. 

2 - خريطـــة امل�ســـار وموقـــع �سبكـــات امليــاه وال�ســـرف ال�سحي اإلأر�سية وعمقها، بناء 

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

املواقع بدقة، وي�سمل ذلك املواقع التي حتدث فـيها اأي تغيريات فـي عمق اأو اجتاه 

ال�سبكات. 

ال�سحي  وال�سرف  املياه  �سبكات  من  لكل  التعريف  ورقم  عمق  موقع  اإحداثيات   -  3

اإلأر�سية، وي�سمل ذلك البيانات الفنية لل�سبكة. 
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بالن�سبة لقنوات  التعريف لكل قناة،  القناة ورقم  اإحداثيات موقع وطول وعمق   -  ٤

عبور الطرق. 

5 - موا�سفــات �سبكـــات امليــاه وال�ســرف ال�سحــي، ومعدل التدفق الت�سميمي الفعلي، 

والن�سبة املئوية لل�سعة القيا�سية اإلإ�سافـية. 

6 - اخل�سائ�س الفنية ل�سبكات املياه وال�سرف ال�سحي. 

الف�صــل ال�صــاد�س

اجلــزاءات األإداريــة 

املــادة ) 20 (

يجـــوز للهيئـــة فـي حالـــة ثبـــوت خمالــــفة اأحكـــام هــــذه الالئحــــة اأن توقـــع علــــى املخالـــف 

اأيا من اجلزاءات اإلآتية:

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

ع�سريـــن األـــف ريـــال عمانــــي، وت�ساعــف الغرامة فـي حال التكرار، ويعترب تكرارا 

فـي تطبيق اأحكام هذه الفقرة ارتكاب خمالفة مماثلة خالل )2( ال�سنتني التاليتني 

إلرتكـــاب املخالفـــة اإلأوىل، كما يجوز فـي املخالفات امل�ستمرة فر�س غرامة اإدارية 

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

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

2 - وقف الرتخي�س اأو الت�سريح ملدة إل تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر.

3 - اإلغاء الرتخي�س اأو الت�سريح.


