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هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
قـــــرار
رقم 2018/25
ب�ش�أن �إ�صدار نظـام الرقابة على الطـرق
وحمايتهــا فــي املنطقــة االقت�صاديـة اخلا�صــة بالدقــم
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ,
و�إلى نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2013 /79
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل فـي �ش ـ�أن الرقابــة على الطــرق وحمايتهـا فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صـة بالدقـم
ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف النظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  21 :مـن رم�ضـــــــــــــــان 1439هـ
املـوافــــق  6 :مـن يونيــــــــــــــــــو 2018م
يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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نظــام الرقابــة علـى الطـرق
وحمايتهــا فــي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صـــة بالدقـــم
الف�صـــل الأول
تعاريـــف و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات و العبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم .
الرئيـــ�س :
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
الدائـرة املخت�صـة :
دائرة �إدارة املرافق العامة بالهيئة .
الطريـــق :
�شبكة الطرق الإ�سفلتية والرتابية فـي املنطقة  ،وت�شمل اجل�سور والعبارات والالفتات
وال�شواخ�ص واحلواجز والدهانات  ،وغري ذلك من �أجزاء الطريق .
املركبــــة :
و�سيلة من و�سائل النقل �أو اجلر � ،أعدت لل�سري بقوة �آلية �أو ج�سدية على الطريق  ،ومعدة
لنقل الأ�شخا�ص �أو احليوانات �أو الأ�شياء  ،وت�شمل  -ب�صفة خا�صة  -ال�سيارات وال�شاحنات
واحلافالت والقاطرات واملقطورات واجلرارات واملعدات والدراجات  ،وال ت�شمل القطارات .
املعـــــدات :
املعدات التي تتحرك على جنزير مطاطي �أو معدين .
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�إحرامـات الطريـق :
امل�ساحة التي ترتك للطريق  ،وخطوط اخلدمات .
الرتخيــــــ�ص :
موافقة الدائرة املخت�صة على القيام ب�أي عمل طبقا لأحكام هذا النظام .
املــادة ()2
ت�سري �أحكام هذا النظام على الطريق فـي املنطقة  ،وفـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـيه ،
ت�سري �أحكام القوانني واللوائح والنظم ذات ال�صلة بتنظيم وحمايــة الطريق املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
حتدد الهيئة �إحرامات الطريق وفقا للمخطط ال�شامل للهيئة .
املــادة ( ) 4
يك ــون للموظفـ ــني  ،الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطــة املخت�صــة قانون ــا باالتف ــاق
مع الرئي�س � ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا النظام .
الف�صــل الثانـــي
تنظيــم وحمايــة الطريــق
املــادة ( ) 5
يلتزم م�ستخدمو الطريق احلفاظ على �سالمته ونظافته  ،ويحظر عليهم القيام ب�أي عمل
من �ش�أنه الإ�ضرار بالطريق  ،وعلى وجه اخل�صو�ص الآتي :
 - 1حمل �أو جر �أي �شيء ي�ؤدي �إلى خد�ش �سطح الطريق .
 - 2الدخول �إلى الطريق �أو اخلروج منه �إال من خالل املداخل واملخارج املخ�ص�صة
لذلك .
�	- 3إلقاء �أو ترك �أي مواد �صلبة على الطريق .
� - 4سكب الزيوت �أو املحروقات �أو �أي مواد كيميائية على الطريق .
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املــادة ( ) 6
يح ــظر �إج ــراء �أي قطــع للطــرق الإ�سفلتيــة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك  ،ويجب
�أن يت�ضمن الرتخي�ص حتديد �شروط القطع وكيفـيته .
املــادة ( ) 7
يحظر احلفر حتت الطريق �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك .
وفـي جميع الأحوال يحظر احلفر فـي مواقع املن�ش�آت اخلر�سانية مثل اجل�سور والعبارات .
املــادة ( ) 8
يحظر �إقامة �أي �إ�شارات �أو الفتات خا�صة �أو �أقوا�س فـي م�سار الطريق �أو �ضمن �إحراماته
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك  ،وا�ستيفاء املتطلبات التي حتددها الهيئة  ،ويجب
�أن يت�ضمن الرتخي�ص حتديد املوقع الذي تقام عليه الإ�شارات �أو الالفتات �أو الأقوا�س
وحمتواها و�ضوابط وطريقة و�ضعها .
املــادة ( ) 9
يحظر �إقامة �أي �إن�شاءات دائمة �أو م�ؤقتة � ،أو القيام ب�أي زراعات �أو حفريات �أو �أعمال ردم
�أو غري ذلك من الأعمال داخل �إحرامات الطريق � ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك .
وفـي جميــع الأحــوال يحظــر القيــام ب ـ�أي مــن الأعمــال املذكــورة  ،علــى مداخ ــل العبــارات
وخمارجها  ،وعلى قنوات ت�صريف املياه .
املــادة ( ) 10
يحظر �إجراء �أي �أعمال فـي الطريق و�إحراماته  ،وب�صفة خا�صة متديدات املياه والكهرباء
و�أعمدة الإنارة والهاتف وال�صرف ال�صحي والغاز وت�صريف مياه الأمطار �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك .
املــادة ( ) 11
يحظر متديد �أي خدمات فـي اجلزيرة الو�سطية للطرق املزدوجة �أو �إقامة �أي �أعمال  ،فـيما
عدا الت�شجري وخطوط �إنارة الطرق وت�صريف مياه الأمطار و�أنابيب الري ومنافذ مترير
اخلدمات امل�ستقبلية .
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املــادة ( ) 12
يحظر على م�ستخدمي الطريق ت�سيري املركبة ذات الأوزان �أو الأبعاد التي تزيد على الأوزان
والأبعاد املحددة فـي الالئحة التنفـيذية لقانون املرور � ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص
بذلك .
املــادة ( ) 13
يلتزم قائدو ناقالت الرمل �أو الإ�سمنت وغريها من املواد الأخرى امل�شابهة بتغطية حمولة
الناقلة قبل ال�سري على الطريق .
املــادة ( ) 14
يجب �أن تتوافر فـي ناقالت البرتول واملواد الكيماوية واملياه وال�صرف ال�صحي العاملة
باملنطقة املوا�صفات املتعلقة بالأمن وال�سالمة  ،و�أن تكون مزودة بقفل حمكم  ،وذلك ملنع
تناثر حمتوياتها على الطريق .
املــادة ( ) 15
يلتــزم قائ ــد املركبــة � -إذا اقت�ضت ال�ضرورة تغيري �إط ــار املركب ــة على الطري ــق امل�سفل ــت -
�أن ي�ضع حتـت الرافعـة قاعدة منا�سبــة لتوزيــع احلم ــل والـ ــوزن  ،جتنبا حل ــدوث �أي تلـ ــف
للطريق مع �ضرورة و�ضع �إ�شارات التحذير الالزمة .
كما يلتزم با�ستخدام الأدوات امل�سموح بها لتثبيت املركبة عند تغيري الإطارات وعند وقوفها
على املنحدرات  ،و�إزالة �أي مواد �أو خملفات من الطريق قبل مغادرة املوقع .
املــادة ( ) 16
يحظ ــر علــى املعــدات ال�سي ــر علــى الطري ــق م ــا ل ــم تكــن حممل ــة عل ــى ناق ــالت خم�ص�ص ــة
لذلك �أو با�ستخــدام املواد املنا�سبة لعـدم الإ�ضــرار ب�سطــح الطريــق  ،وذلك بع ــد احل�ص ــول
على الرتخي�ص الالزم .
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املــادة ( ) 17
يحظر �إن�شاء ما ي�أتي �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك :
1 -1مداخل وخمارج حمطات الوقود .
2 -2مداخل وخمارج الك�سارات وامل�شاريع قيد التنفـيذ .
3 -3التقاطعات على الطريق .
4 -4طرق �إ�سفلتية �أو ترابية .
5 -5التحويالت بكافة �أنواعها .
املــادة ( ) 18
يلت ـ ــزم املرخـ ـ ــ�ص ل ــه للقيام بـ ـ�أي عمــل طبق ـ ــا لأحك ــام ه ــذا النظـ ــام  ،ع ــدم غل ــق الطري ـ ـ ــق
�إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الهيئة  ،وبعد ا�ستيفاء التن�سيق مع �شرطة عمان
ال�سلطانية لت�أمني �سالمة املرور فـي موقع العمل .
الف�صــل الثـــالث
�أحكـــام الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 19
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة ( )6من هذا النظام الآتي :
1 -1تقدمي اخلرائط التف�صيلية ب�صيغة ورقية  ،و�إلكرتونية  ،مو�ضحا عليها تفا�صيل
الأعمال املراد تنفـيذها  ،والأبعاد الهند�سية لقطع الطريق .
�2 -2أن يتعذر احلفر حتت ج�سم الطريق  ،و�أال توجد فتحات (تكتات) لأنابيب اخلدمات
بالقرب من املوقع .
�3 -3أن تكون عملية القطع بخطوط م�ستقيمة  ،وعلى كامل �سماكة الطبقات الإ�سفلتية
با�ستخدام �أدوات فنية وتقنيات حديثة خم�ص�صة للغر�ض ذاته  ،وب�شكل عمودي ،
وبعر�ض ( )2مرتين كحد �أدنى  ،وبعمـق �إجمالــي ال يقــل عــن ( )1.5متــر ون�صــف
من �سطح الإ�سفلت .
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�4 -4إزالة جميع خملفات القطع ونقلها �إلى الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
5 -5تغطية الأنبوب الذي يتم و�ضعه تغطية تامة طبقا للموا�صفات الفنية املعتمدة
على �أن ترتفع مبقدار ( )10ع�شرة �سنتمرتات على الأقل من �سطح الأنبوب .
�6 -6أال تقل طبقات الر�صف للجزء املقطوع من الطريق عن طبقات الر�صف املوجودة
بالطريق القائم وباملوا�صفات واملقايي�س املعتمدة .
7 -7تقدمي �ضمان م�صرفـي مببلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين للطرق املفردة ،
ومبلغ ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين للطرق املزدوجة � ،ساري املفعول ملـدة ()6
�ستة �أ�شهر بعد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال  ،ويجب جتديده فـي حالة ت�أخر تنفـيذ
الأعمال عن املوعد املحدد .
املــادة ( ) 20
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة ( )7من هذا النظام  ،الآتي :
1 -1تقدمي اخلرائط التف�صيلية ب�صيغة ورقية و�إلكرتونية  ،مو�ضحا عليها تفا�صيل
الأعمال املراد تنفـيذها وعمق واجتاه الأنبوب مع �إحداثيات امل�سار .
2 -2يجب �أن يكون احلد الأدنى للعمق هو ( )1٫5مرت ون�صف بني �سطح الإ�سفلت ،
وال�سطح الأعلى للأنبوب .
3 -3تقدمي �ضمان م�صرفـي مببلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين �ساري املفعول ملـدة
(� )6ستــة �أ�شهــر بعـد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال  ،ويجب جتديده فـي حالة ت�أخر
تنفـيذ الأعمال عن املوعد املحدد .
املــادة ( ) 21
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املادتني ( )10 ، 9من هذا النظام  ،الآتي :
1 -1تقدمي اخلرائط التف�صيلية ب�صيغة ورقية و�إلكرتونية  ،مو�ضحا عليها تفا�صيل
الأعمال املراد تنفـيذها .
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2 -2تقدمي �ضمان م�صرفـي مببلغ (� )2000ألفـي ريال عماين �ساري املفعول ملـدة ()6
�ستة �أ�شهر بعد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال  ،ويجوز جتديده فـي حالة ت�أخر تنفـيذ
الأعمال عن املوعد املحدد .
3 -3ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 22
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة ( )12من هذا النظام  ،الآتي :
1 -1تقدمي خمطط تو�ضيحي للمركبة مبينا فـيه توزيع املحاور  ،وعددها .
2 -2تقدمي خمطط يبني خط �سري املركبة .
3 -3احل�صول على موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 23
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة ( )17من هذا النظام  ،الآتي :
1 -1تقدمي اخلرائط التف�صيلية ب�صيغة ورقية و�إلكرتونية  ،مو�ضحا عليها تفا�صيل
املداخل واملخارج والتقاطعات والتحويالت وم�سار الطريق الفرعي  ،ومن�ش�آت
ت�صريف املياه � ،إن وجدت  ،و�أي من�ش�آت �أخرى قريبة من موقع العمل .
2 -2تقدمي �ضمان م�صرفـي مببلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين للطرق الإ�سفلتية ،
�س ــاري املفع ــول ملـ ــدة (� )6ستة �أ�شهر بع ــد انته ــاء فت ــرة تنفـي ــذ الأعمــال  ،ويج ـ ــب
جتديــده فـي حالة ت�أخر تنفـيذ الأعمال عن املوعد املحدد .
3 -3تقدمي �ضمان م�صرفـي مببلغ (� )1000ألف ريال عماين للطرق الرتابية � ،ساري
املفعول ملـدة (� )6ستة �أ�شهر بعد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال  ،ويجب جتديده فـي
حالة ت�أخر تنفـيذ الأعمال عن املوعد املحدد .
4 -4تنفـيذ الأعمال طبقا للوائح واملوا�صفات املعتمدة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 24
يلتــزم املرخــ�ص لـه بتحمــل م�س�ؤوليــة كافــة الأ�ضرار التــي حتــدث للطريـ ــق  ،ومرافق ــه ،
وم�ستخدميه .
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املــادة ( ) 25
يقدم طلب الرتخي�ص من ذوي ال�ش�أن �إلى الدائرة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
مرفقـ ــا ب ــه امل�ست ــندات املح ــددة ف ــي النم ــوذج  ،ومــا يفـيــد �ســداد الر�س ــوم املبينــة فـي امللحــق
رقم ( )2املرفق بهذا النظام  ،وتقدمي ال�ضمان امل�صرفـي املحدد طبقا لأحكام هذا النظام .
وفـي جميع الأحوال يكون للهيئة طلب �أي م�ستند �أو بيان تراه الزما للبت فـي الطلب .
املــادة ( ) 26
تتولى الدائرة املخت�صة درا�سة الطلب والبت فـيه خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ
تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات املطلوبة  ،وفـي حال رف�ض الطلب  ،يجب �أن يكون قرار
الرف�ض م�سببا .
املــادة ( ) 27
يخطر مقدم الطلب بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه على العنوان املدون فـي الطلب  ،ويجوز
له التظلم منه مبوجب طلب يقدم �إلى الرئي�س خالل (� )60ستني يومــا من تاريخ �إخطاره
بقرار الرف�ض  ،على �أن يو�ضح فـي الطلب �أ�سباب التظلم  ،ويرفق به امل�ستندات امل�ؤيدة
لذلك .
املــادة ( ) 28
تتم درا�سة التظلم والبت فـيه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر �صاحب
ال�شـ ـ�أن بنتيج ــة تظلمــه  ،ويعــد انق�ضــاء امل ــدة امل�شــار �إليهــا دون البــت فـيــه قرارا بالرف�ض ،
وفـي جميع الأحوال يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 29
يجب على �صاحب الرتخي�ص االلتزام بحدود الرتخي�ص ال�صادر له  ،و االنتهاء من الأعمال
املرخ�ص بها فـي امليعاد املحدد له  ،وااللتزام بتجديد الرتخي�ص خالل ( )30ثالثني يوما
قبل تاريخ انتهائه .
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الف�صــل الرابـــع
اجلــــزاءات
املــادة ( ) 30
يلتزم كل من يخالف �أحكام هذا النظام ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل املـدة التي حتددها
الدائرة املخت�صة ب�شرط �أال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما  ،وفـي حالة عدم االلتزام بذلك
يجوز للدائرة املخت�صة �إزالة �أ�سباب املخالفة  ،مع �إعادة احلال �إلى ما كان عليه قبل القيام
بالأعمال خ�صما من مبلغ ال�ضمان املودع لديها  ،وفـي حال عدم كفايته يتم التنفـيذ على
نفقة املخالف  ،وفـي حالة خ�صم مبلغ ال�ضمان املودع لدى الدائرة املخت�صة لإزالة �أ�سباب
املخالفة  ،يتعني عليها �إعادة احت�ساب قيمة ال�ضمان امل�صرفـي �إذا كانت الأعمال امل�صرح بها
غري منتهية  ،مع �إلزام املخالف بتقدمي ال�ضمان امل�صرفـي املعدل .
املــادة ( ) 31
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على املخالفات
املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذا النظام بالغرامات الإدارية املن�صو�ص عليها فـيه .
وفـي حالة ا�ستمرار املخالفة يجوز للهيئة فر�ض غرامة �إدارية على املخالف مبا ال يجاوز
( )100مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،وبحد �أق�صى (� )1000ألف ريال
عماين .
املــادة ( ) 32
تخت�ص الدائرة املخت�صة بتوقيع الغرامات الإدارية وفقا لأحكام هذا النظام .
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امللحــق رقــم ( ) 1
قائمـة املخالفـات والغرامــات الإداريــة
م

نـــوع املخالفـــة

الغرامـــة
)بالريال العماين(

1

احلفر �أو القطع فـي الطريق دون ترخي�ص

3000

2

تركيب (�إ�شارات  ،الفتات � ،أقوا�س)
فـي م�سار الطريق �أو �ضمن �إحراماته دون ترخي�ص

1000

3

الزراعة واحلفريات والردم
وغريها داخل �إحرامات الطريق دون ترخي�ص

1000

�إقامة متديدات املياه والكهرباء
و�أعمدة الإنارة والهاتف وال�صرف ال�صحي والغاز
4
وت�صريف مياه الأمطار فـي الطريق �أو �إحراماته دون ترخي�ص

3000

5

ت�سيري املعدات واملركبات ذات الأوزان
�أو الأبعاد اال�ستثنائية على الطريق دون ترخي�ص

200

6

�إن�شاء تقاطعات �أو طرق �إ�سفلتية فرعية
�أو مداخل م�ؤقتة على الطرق دون ترخي�ص

10000

7

�إن�شاء تقاطعات �أو طرق ترابية فرعية
�أو مداخل م�ؤقتة على الطرق دون ترخي�ص

3000
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تابع  :امللحق رقم ( )1قائمة املخالفات والغرامات الإدارية
م

نـــوع املخالفـــة

الغرامـــة
)بالريال العماين(

8

عدم جتديد الرتخي�ص �أو جتاوز مدته

200

9

عدم االلتزام باال�شرتاطات العامة �أو اخلا�صة لكل ترخي�ص

1000

10

غلق الطرق دون ت�صريح

1000

11

عدم قطع طبقات الإ�سفلت والأ�سا�س ح�سب املوا�صفات

500

12

عدم ردم احلفر و�إعادة احلال
�إلى ما كان عليه بعد االنتهاء من العمل فـي املوقع

1000

13

�إتالف اللوائح واحلواجز ومن�ش�آت الت�صريف
(املعابر  -اجل�سور �إلخ) � ،أو �أي ممتلكات تخ�ص الهيئة

1000

14

خلط الإ�سمنت على الطرق الإ�سفلتية

1000

عدم و�ضع لوحات �إر�شادية �أو �إ�شارة حتذيرية
15
عند منطقة العمل والتي ت�سبب خطرا على م�ستخدمي الطريق
16

عدم �صيانة التحويالت واللوحات الإر�شادية
�أو التحذيرية عند منطقة العمل

1000
500
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امللحــق رقــم ( ) 2
ر�ســـوم الرتاخيــــ�ص 
م

نــوع الرتخيـــ�ص

ر�سوم التجديد
ر�سوم الإ�صدار
)بالريال العماين( (بالريال العماين)

1

قطع الطريق الإ�سفلتي

50

50

2

احلفر حتت الطريق

50

50

(� )250إلى م�ساحة
تركيب (�إ�شارات  ،الفتات � ،أقوا�س) ( )30مرتا مربعا ،
3
فـي م�سار الطريق �أو �ضمن �إحراماته وما يزيد على ذلك
كل مرت ريال واحد
4

الزراعة واحلفريات والردم
وغريها داخل �إحرامات الطريق

30

250

30

متديدات خدمات (الكهرباء  ،املياه ،
 5الغاز  ،الهاتف  ،ال�صرف ال�صحي ،
�أعمدة الإنارة) �أ�سفل الطريق

20

20

ت�سيري املعدات واملركبات ذات الأوزان
6
�أو الأبعاد اال�ستثنائية على الطريق

30

30

�  ٧إن�شاء التقاطعات واملداخل واملخارج

50

50

50

50

8

�إن�شاء الطريق

