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الهيئــة العامــة للميــاه
قـــــرار
رقم 2019/6
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم خدمـة امليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/92ب�إن�شاء هيئة عامة للمياه  ،وتعيني رئي�س لها ،
و�إلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009 /58
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمياه ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم خدمة املياه ال�صاحلة لل�شرب ب�أحكام الالئحة  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من �أغ�سط�س 2019م .
�صـدر فـي  13 :من �شـــــوال 1440هـ
املـوافــــق  17 :من يونيـــــــو 2019م
د  .عبدامللك بـن عبدالـلـه بن زاهـر الهنائي
رئي ــ�س جمـل ـ ــ�س �إدارة الهيئ ـ ــة العامـة للمي ــاه
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الئحـة تنظيـم خدمـة امليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئــــة :
الهيئة العامة للمياه .
 - 2الـرئــيــ�س :
رئي�س الهيئة .
 - 3الـمديـريــة :
املديرية العامة خلدمات امل�شرتكني فـي الهيئة �أو فـي املحافظات .
 - 4الـمـ�شـتــرك :
ك ــل �شخــ�ص طبيــعي �أو اعتبــاري مالــك �أو م�ست�أجــر لعقار م�سجــل وفقــا لأحكــام
هــذه الالئحــة .
 - 5الــ�شبكــات العامــة :
�شبكات نقل وتوزيع املياه  ،وت�شمل خطوط �أنابيب املياه وحمطات ال�ضخ وخزانات
املياه واملعدات الهيدروليكية واملحاب�س واملعدات امللحقة .
 - 6ال�شـبكــة الداخليــة :
خطوط املياه  ،وو�صالتها داخل حدود عقار امل�شرتك .
 - 7الــخـدمـــة :
تو�صيل ال�شبكة الداخلية بال�شبكة العامة وفقا للموا�صفات الفنية .
 - 8مكونــات اخلدمـــة :
عــداد امليــاه و�أنــبوب التو�صيــل واملحابــ�س بــني موقــع التو�صي ــل وال�شبك ــة العامــة
�أو ال�شبكة الداخلية .
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 - 9البنية التحتية :
جميع مرافق قطاع املياه  ،وت�شمل املباين وال�شبكات العامة ومكونات اخلدمة .
 - 10م�صادر املياه :
م�ص ــادر �إنتــاج املي ــاه ال�صاحلــة لل�ش ــرب  ،وت�شمــل حمطــات التحليــة و�آبار املياه
الإنتاجية وحمطات تعبئة ناقالت املياه امللحقة بال�شبكات العامة .
 - 11العقد :
اتفاقية اخلدمة التي يتم �إبرامها بني الهيئة وامل�شرتك .
 - 12الـمـقاول :
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة مرخ�ص لها من قبل الهيئة بتنفيذ خدمات �أو �أعمال فنية
تتعلق بقطاع املياه .
 - 13املوظفون املخولون :
املوظفون املخت�صون فـي الهيئة .
 - 14املباين متعددة الوحدات :
العقار الواحد الذي يتكون من �أكرث من وحدة �سكنية كال�شقق واملحالت التجارية .
 - 15املجمعات :
جمموع ــة من العق ــارات بهــا وح ــدات �سكني ــة وجتاري ــة م�ستقل ــة �أو مبــان متعــددة
الوحدات فـي جزء جغراف ــي م�ستقــل  ،وت ــدار من قب ــل مالــك املجمع العقـ ـ ــاري
�أو جمعية املالك .
 - 16التـو�صيلة الـفرديـة :
تو�صيل اخلدمة لل�شبكة الداخلية من ال�شبكة العامة با�ستخدام عداد مياه واحد .
 - 17العداد :
جهاز قيا�س ا�ستهالك املياه .
 - 18التو�صيلة املتعددة :
تو�صيــل اخلدمــة بوا�سطــة عــدة تو�صي ــالت فرعي ــة مت�صلــة بال�شبكة الداخلية
فـي حدود عقار امل�شرتك  ،ومرتبطة بال�شبكة العامة عن طريق تو�صيلة فردية
خارج حدود عقار امل�شرتك با�ستخدام مكونات اخلدمة .
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 - 19التو�صيلة الفرعية :
تو�صيل اخلدمة لوحدات اال�ستهالك فـي حدود عقار امل�شرتك عن طريق ال�شبكة
الداخلية با�ستخدام مكونات اخلدمة املعتمدة من قبل الهيئة .
 - 20املوا�صفات الفنية :
املوا�صفات املعتمدة من قبل الهيئة للأعمال واملواد واملعدات امل�ستخدمة للتزود
باخلدمة ال�ستخدامها فـي �شبكات املياه .
 - 21القـوة الــقاهـرة :
�أي ظروف خارجة عن ال�سيطرة املعقولة  ،وال ميكن التنب�ؤ بها � ،أو تتعدى حدود
ال�سيطرة املنطقية حينما يكون التنب�ؤ بها ممكنا  ،كالأنواء املناخية والأعا�صري ،
والزالزل والربق والفي�ضانات واحلروب والأوبئة املختلفة  ،و�أي ظروف طبيعية
�أخــرى م�شابهــة  ،وح ــاالت �إع ـ ــالن الط ــوارئ الت ــي ت�صدرها اجلهــات احلكومي ــة
املخت�صة و�أعمال ال�شغب اجلماعية والإ�ضرابات و�إيقاف العمل والتباط�ؤ املتعمد
فـي القيام بالعمل .
 - 22الظروف اال�ستثنائية :
حــاالت نقــ�ص كميــة �إنتــاج امليــاه من امل�صــادر اململوكــة للهيئــة �أو املتعاقــد ب�ش�أنهــا
لأ�سباب فنية  ،والك�سور والأعطال بال�شبكات العامة .
 - 23هدر املياه :
�صــرف �أو ا�ستخــدام املياه فـي �أغــرا�ض غيــر م�ستفــاد منها �أو ب�أكثــر مــن احلاجــة
الفعلية .
 - 24التعرفة املعتمدة :
التعرفة التي يلتزم امل�شرتك ب�سدادها مقابل التزود باملياه وفق القوانني واللوائح
ال�صادرة من الهيئة .
املــادة ( ) 2
تختــ�ص الهيئ ــة بو�ض ــع املوا�صف ــات الفني ــة مل�ص ــادر املي ــاه وال�شبك ــات العام ــة والداخلي ــة
والتو�صيالت والتمديدات اخلا�صة بها .
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الف�صل الثاين
املحافظة على ال�شبكات العامة
املــادة ( ) 3
ال يجوز القيام بالأعمال الآتية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص م�سبق من املديرية :
 - 1حفر الأر�ض �أو قطعها �أو ردمها فـي املناطق التي بها �شبكات املياه .
 - 2ربط ال�شبكات �أو الف�صل عنها .
املــادة ( ) 4
تعترب الأر�ض التي متر بها تو�صيالت خطوط املياه حرما بطول م�سار اخلط وبعر�ض ()3
ثالثــة �أمتــار من كــل جانــب للأنابيــب التــي قطرهــا حت ــى (� )600ستمائ ــة ملليمتــر  ،و()5
خم�سة �أمتار من كل جانب للأنابيب التي يزيد قطرها على (� )600ستمائة ملليمرت .
املــادة ( ) 5
ال يجــوز �إقامـة �أي من�ش�آت دائمــة �أو م�ؤقتــة �أو القـيام ب�أي حفريــات �أو ردم �أو غيــر ذلك
من الأعمال داخل �إحرامات الأر�ض امل�شار �إليها فـي املــادة ( )4من هذه الالئحة �إال بعد
احل�صول على ترخي�ص من املديرية .
املــادة ( ) 6
ال يجــوز الإ�ض ــرار �أو امل�س ــا�س ب�سالمــة م�صــادر امليــاه وال�شبكــات العامــة والتو�صيــالت
و�إحراماتهــا .
الف�صل الثالث
�إجراءات تو�صيــل اخلدمـــة
املــادة ( ) 7
يتــم تو�صيــل اخلدمــة باملواقــع التـي تتواجد بها البنية التحتية  ،بوا�سطة تو�صيلة فردية
�أو تو�صيلة فرعية  ،وذلك باتباع الإجراءات املعمول بها .
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املــادة ( ) 8
تقوم الهيئة بت�سجيل تفا�صيل التو�صيالت بجميع �أنواعها  ،وتخ�صي�ص رقم ح�ساب لكل
م�شرتك وفقا للإجراءات املعمول بها .
املــادة ( ) 9
تعد مكونات اخلدمة جزءا من البنية التحتية  ،وتتــولى الهيئـ ــة �صيانتـ ــها  ،وا�ستب ـ ــدالها
على نفقتـ ــها  ،وال تتحمل الهيئة �أي م�س�ؤولية عن ال�شبكة الداخلية .
املــادة ( ) 10
يجب تقدمي طلبات تو�صيل اخلدمة واخلدمات الإ�ضافية �إلى الهيئة على النموذج املعد
لهــذا الغــر�ض  ،مبيـن ــا فيــه نــوع التو�صيلــة  ،على �أن يرفــق بالطلــب امل�ستنــدات املطلوبــة ،
والرتاخي�ص الالزمة .
املــادة ( ) 11
يلتــزم امل�شتــرك ب�ســداد ر�ســم للهيئــة مقابل تو�صيـل اخلدمـة واخلدمات الإ�ضافيـة  ،وذلك
على النحو الوارد فـي امللحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني بهذه الالئحة .
وتقوم الهيئة فـي احلاالت التي تزيد فيها م�ساحة الأر�ض �أو البناء على (2000م� ) 2ألفي
مرت مربع  ،بطلب عرو�ض �أ�سعــار من ( )3ثــالث �شركــات معتمدة لديهــا الختيــار �أف�ضــل
العرو�ض فنـيا وماليــا لقيمــة تو�صيــل اخلدمــة  ،وعلى امل�شرتك فـي هذه احلالة االلتزام
ب�ســداد قيمــة التو�صيـ ــل وفقــا لهـ ــذه العـ ــرو�ض  ،ف ـ�إذا كانــت قيمــة العـ ــر�ض الـ ــذي وق ــع
عليـه االختيار �أقل من الر�سم املحدد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة التزم ب�سداد
الر�سم الوارد فـي هذا امللحق .
املــادة ( ) 12
تقوم الهيئة بتحديد �آلية �سداد الر�سوم من امل�شرتكني  ،ويجوز تق�سيط �سداد تلك الر�سوم
بالن�سبة لل�شريحة ال�سكنية مع اال�ستثناء من ال�شروط املقررة فـي الالئحة املالية ال�صادرة
بالقرار الإداري رقم (. )2017/1
املــادة ( ) 13
يجوز للهيئة رف�ض طلب تو�صيل اخلدمة فـي حال عدم وجود البنية التحتية �أو كمية املياه
الالزمة �أو فـي حالة عدم التقيد ب�أحكام املواد ( )3و( )5و( )11من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 14
يتم تركيب تو�صيلة فردية للعقارات ال�سكنية �أو التجارية املنفردة  ،ويتم ح�سابها مبوجب
التعرفة املعتمدة .
املــادة ( ) 15
يتم تركيب تو�صيلة متعددة للعقارات متعددة الوحدات ال�سكنية والتجارية  ،ويتم ح�سابها
بالتعرفة املعتمدة .
املــادة ( ) 16
حتدد الهيئة قطر العداد وفقا للموا�صفات الفنية لكل تو�صيلة .
املــادة ( ) 17
يكون عداد املياه بعد تركيبه ملكا للهيئة  ،ولها احلق دون غريها فـي �إجراء فح�ص دقة
القراءة  ،ومعايرته  ،وا�ستبداله � ،أو �صيانته وفقا ملا تراه منا�سبا على نفقتها .
املــادة ( ) 18
يجــب و�ضــع خــزان مي ــاه للعق ــار الواحــد  ،وبكــل وحــدة باملباين متعددة الوحدات املكونة
من (� )6ست وحدات ف�أقل  ،يفـي باحتياجاتها الالزمة من املياه .
املــادة ( ) 19
يجب ت�صميم خزان مياه جتميعي باملباين متعددة الوحدات املكونة من (� )6ست وحدات
ف�أكرث بحجم يفـي باحتياجاتها الالزمة من املياه .
املــادة ( ) 20
يجب �أن يكون موقع التو�صيلة الفردية خارج حدود العقار  ،وب�أقرب م�سافة بني ال�شبكة
الداخلية  ،وال�شبكة العامة  ،كلما كان ذلك ممكنا .
املــادة ( ) 21
يجوز للهيئة رف�ض طلب تو�صيل املياه �إلى �أي عقار �إذا ر�أت �أن ال�شبكات الداخلية تخالف
املوا�صفات الفنية �أو فـي حال عدم االلتزام ب�أحكام املادة ( )19من هذه الالئحة  ،كما �أن
لها احلق فـي قطع خدمة املياه عن �أي عقار �إذا �أ�صبحت ال�شبكات الداخلية قدمية � ،أو غري
�صاحلة  ،على نحو ي�ضر بال�سالمة العامة  ،وذلك بعد �إخطار مالك العقار  ،و�إعطائه مهلة
كافية .
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الف�صــل الرابــع
فـواتيــر اخلدمــــة
املــادة ( ) 22
تقوم الهيئة �أو املقاول بقراءة عدادات املياه للم�شرتكني  ،و�إ�صدار فواتري ا�ستهالك املياه
وفـ ــق التعرفــة املحــددة  ،ويتــم احل�صــول علــى الفواتيــر مــن املناف ــذ املخ�ص�ص ــة لذلـ ــك ،
�أو �إلكرتونيــا .
املــادة ( ) 23
تقوم الهيئة �أو املقاول بفوترة التو�صيلة املتعددة  ،وتتم ح�سب اال�ستهالك فـي التو�صيلة
الفرعية وفرق اال�ستهالك فـي التو�صيلة الفردية .
املــادة ( ) 24
يجب على امل�شرتك �سداد قيمة فاتورة ا�ستهالك املياه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�إ�صدار الفاتورة  ،و�إذا ت�أخر فـي �سدادها ملدة تزيد على ( )45خم�سة و�أربعني يوما يوجه
�إليه �إنذار بقطع اخلدمة بعد ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إنذار القطع  ،وال تعاد اخلدمة
�إال بعد �سداد املت�أخرات � ،أو االتفاق على تق�سيط املبالغ امل�ستحقة لأق�ساط �شهرية  ،مع دفع
ر�سوم قطع  ،و�إعادة التو�صيل املحددة فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 25
يجوز للهيئة �أو املقاول �إ�صدار فواتري تقديرية فـي حال عدم ال�سماح للموظفني املخولني
ب�أخذ قراءة العداد �أو عطل العداد �أو غلق العقار �أو وجود �أي مانع �آخر يحول دون �أخذ
القراءة .
الف�صـل اخلامــ�س
ت�سويــة �شكــاوى امل�شرتكيــن
املــادة ( ) 26
فـي حال ارتفاع فاتورة ا�ستهالك املياه  ،يجوز للم�شرتك تقدمي �شكوى للهيئة على النموذج
املعد لذلك مع �سداد الر�سم املحدد فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك خالل
مدة ال تزيد على ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إ�صدار الفاتورة  ،وال تنظر الهيئة لل�شكاوى
التي ترد بعد تلك املدة .
وفـي جميع الأحوال يكون هذا الر�سم غري قابل للرد .
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املــادة ( ) 27
تقوم الهيئة بالبت فـي ال�شكوى  ،ف�إذا تبني �أن ارتفاع الفاتورة نتيجة عطل العداد  ،تقوم
الهيئة ب�إعادة احت�ساب التكلفة مبتو�سط اال�ستهالك ال�شهري املقدر للم�شرتك  ،و�إذا تبني
�أن االرتفاع نتيجة وجود ت�سرب داخل العقار  ،ففـي هذه احلالة يجب على امل�شرتك �إ�صالح
العطل  ،وتكون الفاتورة واجبة ال�سداد .
الف�صــل ال�ســاد�س
التزامــات امل�شتــرك
املــادة ( ) 28
يجب على امل�شرتك ال�سماح للموظفني املخولني بفح�ص ال�شبكة الداخلية  ،وذلك للك�شف
عن الت�سرب  ،وحتديد موقعه � ،أو تعديل � ،أو �إزالة �أي �إ�ضافات مت و�ضعها باملخالفة لأحكام
هذه الالئحة  ،ويحرر املوظف املخول حم�ضرا باملخالفة فـي حال وجودها .
املــادة ( ) 29
يجب على امل�شرتك �إ�صالح الت�سرب �أو عمل ال�صيانة الالزمة بعد موقع التو�صيل الفردي
بال�شبكات الداخلية على نفقته اخلا�صة  ،وذلك خالل املدة املحددة لذلك ابتداء من تاريخ
اكت�شاف اخللل .
املــادة ( ) 30
يجب على امل�شرتك  ،فـي حال �سرقة العداد  ،تقدمي بالغ �إلى املديرية املخت�صة  ،و�إثبات
حادثــة ال�سرقــة مب�ستنــد ر�سمي �صادر من قبل اجلهة املعنية  ،وتعترب اخلدمة مقطوعة
من تاريخ الإبالغ عن ال�سرقة .
املــادة ( ) 31
يجب على امل�شتــرك ال�سمــاح للموظفــني املخوليــن ب�أخــذ قــراءة العــداد و�أعمــال ال�صيانــة
والفح�ص واال�ستبدال وغريها من الأعمال التي تدخل فـي اخت�صا�ص الهيئة  ،ويحرر
املوظف املخول حم�ضرا باملخالفة فـي حال ثبوتها .
املــادة ( ) 32
يجب على امل�شرتك �إبالغ الهيئة عن توقف العداد �أو تعطله فور اكت�شافه .
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املــادة ( ) 33
يجب على امل�شرتك املحافظة على نظافة موقع التو�صيلة وعدم ا�ستحداث ما يعوق عمليات
ال�صيانة و�أخذ قراءة العداد مثل تركيب ال�صناديق �أو الأعمال الإن�شائية والزراعية .
املــادة ( ) 34
يلتزم امل�شرتك فـي حالة ت�سببه فـي تلف العداد عن عمد �أو نتيجة �إهمال ب�سداد تكاليف
ا�ستبدال العداد �أو �إ�صالحه .
املــادة ( ) 35
يحظر على امل�شرتك القيام ب�أي من الأعمال الآتية :
 - 1بيع املياه من ال�شبكة الداخلية .
 - 2ا�ستخدام املياه لغري الغر�ض املحدد بالعقد .
 - 3تو�صيل املياه لأي عقار �أو وحدات �أخرى غري املحددة بالعقد .
� - 4إج ـ ــراء �أي �إ�ضاف ـ ــات �أو تعدي ــالت �أو �صيان ــة ملكون ــات اخلدم ـ ــة دون احل�صـ ــول
على موافــقة كتابية من الهيئة .
� - 5إزالة عداد املياه �أو العبث به �أو بختمه .
� - 6إعادة اخلدمة بعد قطعها من قبل الهيئة � ،أو املقاول .
 - 7تركيب م�ضخة �سحب املياه قبل � ،أو بعد العداد .
 - 8التعمد فـي هدر املياه .
الف�صـل ال�سابـع
�ضوابـط قطـع اخلدمـة و�إعادتهـا
املــادة ( ) 36
يجوز للهيئة قطع اخلدمة عن امل�شرتك فـي احلاالت الآتية :
 - 1قيام الهيئة ب�أعمال حت�سني �أو ت�أهيل �أو �صيانة �أي من مكونات اخلدمة �أو البنية
التحتية .
 - 2فـي �أثناء القوة القاهرة �أو الظروف اال�ستثنائية .
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� - 3إذا تع ــذر الو�ص ــول �إلى الع ــداد لغ ــر�ض قراءت ــه لأي �سب ــب يرج ــع �إلى امل�شت ــرك
بعد �إنذاره بذلك .
 - 4ت�أخــر امل�شتــرك عــن �ســداد قيمــة ا�ستهالك املياه بعد تاريخ اال�ستحقاق املبني
بالفاتورة .
 - 5ارتكــاب امل�شرتك �أي فعــل مــن الأفعــال املن�صــو�ص عليهــا فـي امل ــادة ( )35من هذه
الالئحة .
 - 6قيام امل�شرتك بتو�صيالت غري قانونية .
 - 7تغيري موقع التو�صيلة الفردية �إلى موقع �آخر دون �إبالغ الهيئة .
� - 8إذا ا�ستحدث امل�شرتك ما ي�ؤدي �إلى �إعاقة قيام املوظفني املخولني ب�أداء مهامهم .
 - 9عدم �صالحية �شبكة العقار التي ت�ؤدي �إلى �إهدار املياه بعد �إنذار امل�شرتك ب�ضرورة
�إ�صالح �شبكة العقار .
 - 10فـي حال عدم التزام امل�شرتك ب�إ�صالح الت�سرب �أو عمل ال�صيانة الالزمة بال�شبكة
الداخلية خالل املدة املحددة .
 - 11طلب امل�شرتك قطع اخلدمة ب�صورة دائمة �أو م�ؤقتة � ،شريطة الآتي :
�أ � -سداد ر�سم القطع املحدد فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
ب � -سداد جميع امل�ستحقات املالية املقيدة بح�ساب اخلدمة .
ج  -تعبئة منوذج �إخالء الطرف املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 37
تقوم الهيئة بوا�سطة و�سائل الإعالم واالت�صال ب�إبالغ امل�شرتكني عن قطع اخلدمة  ،وذلك
خالل املواعيد الآتية :
 - 1قبل ( )48ثمان و�أربعني �ساعة على الأقل من وقت القطع عند قيام الهيئة بتح�سني
�أو �صيانة �أي من مكونات اخلدمة �أو البنية التحتية .
 - 2خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من وقت القطع ب�سبب القوة القاهرة �أو الظروف
اال�ستثنائية .
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املــادة ( ) 38
تعاد اخلدمة املقطوعة بناء على قرار ي�صدر من الهيئة بعد قيام امل�شرتك ب�إزالة �أ�سباب
قطعها �إذا كان القطع ب�سببه  ،ودفع ر�سوم القطع والإعادة املحددة فـي امللحق رقم ()2
املرفــق به ــذه الالئح ــة  ،وجميع امل�ستحق ــات املالي ــة والغرامــات املقيــدة بح�ساب اخلدمــة ،
�أو التكاليف املالية املرتتبة على �إ�صالح الأعطال والأ�ضرار والإ�ضافات التي متت باملخالفة
لأحكام هذه الالئحة .
الف�صل الثامن
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 39
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام املواد ( )3و( )5و( )6من هذه الالئحة غرامة �إدارية ،
مقدارها ( )200مائتا ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة خالل ()2
�سنتني  ،مع دفع قيمة املياه املفقودة  ،وحتميل املخالف تكاليف �إ�صالح الأ�ضرار التي ت�سبب
بها وامل�صروفات الإدارية الأخرى .
املــادة ( ) 40
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام املادة ( )35من هذه الالئحة  ،غرامة �إدارية مقدارها ()200
مائتــا ريــال عمانـي لال�ستخــدام ال�سكـ ـنـي  ،و( )500خم�سمائـة ريـال عمانـي لال�ستخدامـات
الأخــرى  ،مــع دفــع قيمــة تقديري ــة للميــاه امل�ستهلك ــة خــالل فت ــرة املخالف ــة  ،بالإ�ضافــة
�إلى ر�سوم القطع والإعادة .
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امللحـــق رقـــم ( ) 1
ر�ســوم تو�صـيــل اخلدمــة
�شريحــة
امل�ساحة (الأر�ض/البناء) ر�سـم التو�صيـل
(متـر مربـع)
طالــب اخلدمــة
(ريـال عمانـي)
م�ساحة الأر�ض ≥ 2000

�سكنـ ــي

حكوم ــي

م�ساحة الأر�ض < 2000
م�ساحة البناء ≥ 500
م�ساحة البناء ()1000-501
م�ساحة البناء ()2000-1001
م�ساحة البناء <2000

جتاري�/صناعي�/سياحي

م�ساحة البناء ≥ 500
م�ساحة البناء ()1000-501
م�ساحة البناء ()2000-1001
م�ساحة البناء < 2000

ر�سـوم
�إ�ضافيـة

700
 700ريال �أو قيمة
التو�صيل الفعلية
(�أيهما �أعلى)
1٫400
2٫100
2٫800
( 100ر.ع) لكل
2٫800
ريال �أو قيمة ع ــداد �إ�ضاف ــي
التو�صيل الفعلية فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل
(�أيهما �أعلى)٭٭ �أر�ض جلمي ــع
ال�شرائ ــح ٭
2٫100
3٫150
4٫200
4٫200
ريال �أو قيمة
التو�صيل الفعلية
(�أيهما �أعلى)٭٭

٭ ر�سوم �إ�ضافية لكل عداد �إ�ضافـي �ضمن عقار امل�شرتك  ،ولنف�س مالك العقار .
٭٭الأخذ بقيمة امل�ساهمة الأعلى دائما بعد مقارنتها بتكاليف التو�صيل الفعلية �ضمن نطاق امل�ساحات
الأعلى من 2000م2
≤ ت�ساوي �أو اقل .
> �أكرب من .
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امللحــق رقـــم ( ) 2
ر�ســوم اخلدمــات الإ�ضافيــة
اخلدمــة الإ�ضافيـة

فح�ص عداد املياه

قطــر العـــداد

الر�ســــم

بالبو�صــة

بالريــال العمانــي

من � 1إلى 1
2

10

 1فما فوق

30

قطع اخلدمة

--

30

�إعادة اخلدمة

--

30

من � 1إلى 1
2

50

نقل و�إعادة تركيب التو�صيلة

 1فما فوق

ح�سب التكلفة

