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أوال ً  :الرقابة الصحية
 -1إستخراج ترخيص بلدي جديد

•استمارة طلب الرتخيص معبأة مع توقيع صاحب الطلب عليها وختم الشركة.
•نسخة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب.
•نسخة من عقد اإلجيار أو ملكية املوقع.
•نسخة سارية املفعول لكل من (شهادة السجل التجاري -أوراق احلاسب اآللي -شهادة السجل
الصناعي لألنشطة الصناعية  -بطاقة االنتساب لغرفة جتارة وصناعة عمان -ترخيص
اهليئة العامة للدفاع املدني واالسعاف).
•املوافقات املطلوبة من اجلهات املعنية لبعض األنشطة ً
وفقا للقائمة املرفقة.
ً
مرفقا بها املستندات
•تقديم إستمارة الطلب املعبأة واملعتمدة من قبل املخول بالتوقيع
املطلوبة وإدخال البيانات يف قاعدة الرتاخيص البلدية.
•يعطى صاحب الطلب موعد للمعاينة امليدانية للتأكد من توفر كافة اإلشرتاطات
الصحية والفنية املطلوبة.
•إصدار تقرير املعاينة امليدانية.
•دفع الرسوم املقررة.
ً
التجارية(علما
•يتم صرف رقم الرتخيص على منوذج تصميم الالفتة للخطاط لعمل الالفتة
بأن رقم اخلطاط هو نفسه رقم الالفتة والرتخيص البلدي) ،وإحضار صورة من تصميم
الالفتة ويعطى صاحب الطلب مهلة أسبوعني لتصميم اللوحة.
•إعتماد الرتخيص من قبل رئيس القسم املعين وإصداره.
من يوم إىل مخسة أيام عمل من بعد اإلنتهاء من تقديم تصميم الالفتة التجارية.
8
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 -2تجديد الترخيص البلدي

•استمارة طلب جتديد الرتخيص معبأة مع توقيع صاحب الطلب عليها و ختم الشركة.
•أصل الرتخيص املنتهي وصورة فتوغرافية لالفتة التجارية واإلعالنات اخلاصة باحملل.
•نسخة من (السجل التجاري  -أوراق احلاسب اآللي  -بطاقة االنتساب لغرفة جتارة وصناعة
عمان -،نسخة من عقد اإلجيار أو ملكية املوقع واملوافقات املطلوبة) يف حالة مت جتديدها
والبطاقة الشخصية.
•تقديم إستمارة الطلب املعبأة واملعتمدة من قبل املخول بالتوقيع وإدخال البيانات يف
قاعدة الرتاخيص البلدية.
•دفع الرسوم املقررة.
•إعتماد الرتخيص من قبل رئيس القسم املعين وإصداره.
من يوم إىل ثالثة أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -3إستخراج بطاقة صحية /تجديد البطاقة الصحية

ً
صحيا،
•استمارة طلب فحص طيب معتمدة من قبل وزارة الصحة وتثبت أن العامل الئق
أو الفحص الطيب اخلاص ببطاقة القوى العاملة شرط أن ال يكون قد مر أكثر من ثالثة
أشهر على الفحص.
•نسخة من البطاقة الشخصية /بطاقة مقيم للعامل.
•نسخة من الرتخيص البلدي للمنشأة اليت يعمل بها العامل.
•أصل البطاقة املنتهية .
•تقديم الطلب مرفق به املستندات املطلوبة.
•دفع الرسوم املقررة.
•إصدار البطاقة الصحية بعد إعتماد رئيس القسم املعين.
خالل نفس يوم تقديم استمارة الفحص الطيب املعتمدة (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).

يستثنى من إحضار نسخة الرتخيص البلدي املواطنني الذين يعملون كباعة يف أسواق
اخلضروات والفواكه أو املواقع العامة احملددة هلم من قبل البلدية املختصة.
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 -4توثيق عقد إيجار جديد

•تعبئة البيانات املطلوبة بعقد اإلجيار( تتوفر استمارات عقود اإلجيار مبكاتب سند)
وختم الشركة.
•نسخة من البطاقة الشخصية للمؤجر واملستأجر.
•نسخة من عقد اإلنتفاع.
•إثبات التملك(امللكية والرسم املساحي) والوكالة الشرعية يف حالة وجود توكيل.
ً
مرفقا به املستندات املطلوبة ومراجعة البيانات والتأكد من ان العقار
•تقديم عقد اإلجيار
يف وضع قانوني سليم.
ً
•حتديد موعد ملعاينة العقار ميدانيا للتأكد من صالحية املبنى لإلستخدام املطلوب.
•إصدار تقرير املعاينة امليدانية.
•دفع الرسوم املقررة.
•إعتماد عقد اإلجيار من قبل رئيس القسم املعين وإصداره.
•تسجيل العقد يف السجل اخلاص بذلك بالبلدية .
من يوم إىل مخسة أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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−إذا كان املوقع املربم له العقد مؤجر ً
سابقا فيجب إحضار ما يثبت إلغاء العقد السابق.
−إذا كان املستأجر مؤسسة جتارية أو صناعية فيجب ختم عقد اإلجيار خبتم املؤسسة مع
إرسال نسخة من السجل التجاري ومنوذج التوقيع.
−إذا كان العقد مربم من الباطن فيجب إرفاق رسالة عدم ممانعة من الطرف األول
وكتابة عبارة (عقد مؤجر من الباطن مبوجب العقد رقم  )...جبانب نوع النشاط مع
إرفاق نسخة من العقد األصلي.
 -5تجديد عقد إيجار

•أصل العقد املنتهي.
•نسخة من البطاقة الشخصية للمؤجر واملستأجر.
ً
مرفقا به املستندات املطلوبة ومراجعة البيانات.
•تقديم عقد اإلجيار
•دفع الرسوم املقررة.
•إعتماد عقد اإلجيار من قبل رئيس القسم املعين وإصداره.
•تسجيل العقد يف السجل اخلاص بذلك.

نفس يوم تقديم الطلب (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -6إلغاء عقد إيجار

•تعبئة البيانات املطلوبة بإستمارة إلغاء عقد اإلجيار.
•نسخة من البطاقة الشخصية للمؤجر واملستأجر.
•أصل عقد اإلجيار.
• يف حالة األنشطة التجارية/الصناعية جيب تقديم رسالة بطلب إلغاء الرتخيص البلدي مع
أصل الرتخيص موقعة من قبل املؤجر واملستأجر.

ً
مرفقا به املستندات املطلوبة.
•استقبال الطلب
•التوقيع على إلغاء العقد من قبل رئيس القسم املعين وإصداره.

نفس يوم تقديم الطلب (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -7ترخيص سيارات/شهادات فحص جديدة للسيارات العاملة في المجاالت
ذات العالقة بالرقابة الصحية

•استمارة طلب الرتخيص معبأة مع توقيع صاحب الطلب عليها.
•نسخة من ملكية السيارة.
•أوراق إثبات السيارة من الوكالة وموضح بها رقم الشاصي اجلديدة الغري مرخصة من
شرطة عمان السلطانية وموضح بها رقم الشاصي فقط.
•نسخة سارية املفعول من (السجل التجاري  -أوراق احلاسب اآللي  -بطاقة االنتساب لغرفة
جتارة وصناعة عمان) ،وذلك إذا كان الرتخيص لشركة.
•ختم الشركة على إستمارة طلب الرتخيص.
ً
مرفقا بها املستندات املطلوبة.
•تقديم إستمارة الطلب
•معاينة السيارة للتأكد من توفر اإلشرتاطات الصحية والفنية املطلوبة ً
وفقا لالئحة
االشرتاطات اخلاصة بها حسب نوع االستخدام.
•دفع الرسوم املقررة.
•إصدار موافقة للخطاط.
•تقديم صور الكتابة واإلعالنات على أبواب وجسم السيارة بعد عمل اخلطاط.
•إعتماد الرتخيص من قبل رئيس القسم املعين وإصداره.

من يوم إىل مخسة أيام عمل (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -8تجديد ترخيص سيارات/شهادات فحص للسيارات العاملة في المجاالت
ذات العالقة بالرقابة الصحية

•نفس املستندات املطلوبة إلصدار ترخيص جديد.
•صور الكتابة واإلعالنات على أبواب وجسم السيارة إن وجدت.
•ملكية السيارة .
•أصل الرتخيص املنتهي.
ً
مرفقا بها املستندات املطلوبة.
•تقديم الطلب
•دفع الرسوم املقررة.
•إعتماد الرتخيص من قبل رئيس القسم املعين وإصداره.
نفس يوم تقديم الطلب (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -9إصدار  /تجديد تصريح إعالنات

•استمارة طلب التصريح مع توقيع صاحب الطلب عليها.
•نسخة سارية املفعول من (السجل التجاري  -أوراق احلاسب اآللي  -شهادة االنتساب لغرفة
جتارة وصناعة عمان) ،وذلك إذا كان الرتخيص لشركة/مؤسسة.
•منوذج اإلعالن.
•موافقات اجلهات املختصة حسب اآلتي:
•اللوائح اإلعالنية على أسطح املباني :تستلزم موافقة صاحب العقار والشؤون الفنية.
•العروض واحلمالت الرتوجيية :موافقة وزارة التجارة والصناعة.
•املطبوعات وامللصقات :موافقة وزارة اإلعالم.
•اإلعالن على املركبات :صورة من اإلعالن على األبواب وجسم السيارة.
•اللوائح اإلرشادية على الشوارع :موافقة شرطة عمان السلطانية.
•األعالن على اجلسور العلوية وجسور عبور املشأة -موافقة وزارة النقل.
ً
مرفقا به املستندات املطلوبة.
•تقديم الطلب
•معاينة موقع تثبيت اإلعالن أو مراجعة النسخة اإلعالنية.
•دفع الرسوم املقررة.
•إعتماد التصريح من قبل رئيس القسم املعين وإصداره.

من يوم إىل مخسة أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
16
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 -10تصريح جديد/تجديد تقديم الشيشة في المقاهي

•استمارة طلب التصريح معبأة مع توقيع صاحب الطلب عليها.
•نسخة سارية املفعول من (السجل التجاري  -أوراق احلاسب اآللي  -بطاقة االنتساب لغرفة
جتارة وصناعة عمان) ،وذلك إذا كان الرتخيص لشركة/مؤسسة.
•موافقة مالك العقار من ناحية عدم ممانعته ممارسة تدخني الشيشة.
ً
مرفقا بها املستندات املطلوبة.
•تقديم إستمارة الطلب
•املعاينة امليدانية للتأكد من توفر اإلشرتاطات الصحية املطلوبة ً
وفقا لالئحة االشرتاطات
اخلاصة بتقديم الشيشة.
•إعتماد تقرير املعاينة من قبل املفتش ورئيس القسم املعين ومدير البلدية واملدير العام
للبلديات اإلقليمية وموارد املياه باحملافظة املعنية.
•دفع الرسوم املقررة.
•إعتماد التصريح من قبل رئيس القسم املعين وإصداره.
من يوم إىل عشرة أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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ثانيًا :الشؤون الفنية
 -1اباحات البناء الكبرى

ً
متضمنة كامل بيانات املالك وقطعة األرض واالستشاري املصمم
•استمارة طلب اإلباحة
بعد توقيعها من قبل املالك واالستشاري باإلضافة إىل صورة من البطاقة الشخصية للمالك
أو صورة من جواز سفرة مع ضرورة إحضار األصل للمطابقة.
•نسخة من سند امللكية والرسم املساحي مع إبراز األصل للمطابقة.
•نسخة كاملة من املخططات املعمارية واإلنشائية (اخلرائط التفصيلية للبناء مصدق
عليها من املكتب االستشاري املصمم باإلضافة إىل كتيب احلسابات اإلنشائية.
•استمارة موافقة اجلهات املعنية (الشركة العمانية لالتصاالت ،شركة النورس ،اهليئة
العامة للكهرباء واملياه) وفق اآللية املتبعة للمناطق غري املخططة.
•صورة من السجل التجاري والرتخيص البلدي للمكاتب االستشارية.
•اعتماد اخلرائط من الدفاع املدني بشرطة عمان السلطانية للمباني الصناعية ،املباني
السكنية اليت تتعدى مساحتها  350مرت مربع وكذلك للمحالت اليت تزيد مساحتها
عن60مرت مربع.
•تقديم تقرير فحص الرتبة من إحدى املعامل املتخصصة (من داخل السلطنة) للمباني
اليت يزيد ارتفاعها عن ثالثة طوابق.
•استمارة تسليم عالئم يف حالة األراضي الفضاء والغري مسورة اليت مل ميضي على استالمها
أكثر من ثالثة شهور.
•تعهد االستشاري واملقاول.
•صورة من الرتخيص البلدي وشهادة االنتساب والسجل التجاري.
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

استالم استمارة طلب إباحة البناء مرفق بها كافة املستندات املطلوبة ومراجعتها وإدخال
بياناتها باحلاسب اآللي وحتديد موعد للزيارة امليدانية للقيام باملعاينة الفنية للموقع.
إجراء املعاينة الفنية وإعداد التقرير الفين عن املوقع وإدخاله باحلاسب اآللي.
إخطار االستشاري واملالك إلحضار عدد ( )3نسخ من اخلرائط التفصيلية يف حالة عدم
وجود تعديالت عليها.
اعتماد اخلرائط التفصيلية من قبل مهندس البلدية.
دفع الرسوم املطلوبة وحيال امللف ملدير البلدية للمراجعة واالعتماد.
طباعة اإلباحة من قاعدة البيانات.
توقيع مهندس البلدية على اإلباحة واعتماد مدير البلدية عليها.

من  3إىل  5أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).

•إذا كانت اخلرائط بها مالحظات فنية تتطلب التعديل أو ينقصها اعتمادات من أي جهة
يتم اآلتي:
 -1تعاد إىل املالك أو االستشاري.
 -2يتكفل االستشاري بإكمال أية مالحظات أو تعديالت أو موافقات من جهات أخرى.
 -3بعد إجراء التعديل الالزم واستيفاء اخلرائط لكافة االشرتاطات يقوم االستشاري بطباعة
( )3نسخ من اخلرائط املعدلة وإعادتها للبلدية حبيث تتم مراجعتها واعتمادها من قبل
مهندس البلدية.
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• جتدد اإلباحة ملدة سنتني يف حالة استمرارية البناء أو اإلضافة.
• حيق ملهندس البلدية طلب االستشاري املصمم للمراجعة يف حالة وجود أي مالحظات
على اخلرائط.
 -4إرفاق موافقات بعض اجلهات احلكومية اليت قد حتتاجها بعض املشاريع (وزارة اإلسكان،
الدفاع املدني ،وزارة السياحة ،وزارة البيئة والشؤون املناخية ،وزارة الرتاث والثقافة ،وزارة
األوقاف والشؤون الدينية)...اخل.
 -2إباحات البناء الصغرى

•استمارة طلب اإلباحة متضمنة كافة بيانات املالك وقطعة األرض بعد توقيعها باإلضافة
إىل نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمالك باإلضافة إىل األصل للمطابقة.
•نسخة من سند امللكية والرسم املساحي مع إبراز األصل للمطابقة.
•استمارة تسليم عالئم يف حالة األراضي الفضاء والغري مسورة اليت مل ميضي على استالمها
أكثر من ثالثة أشهر.
•استمارة موافقات اجلهة املعنية (وزارة اإلسكان ،اهليئة العامة للكهرباء واملياه ،الشركة
العمانية لالتصاالت ،شركة النورس) يف حالة املناطق القدمية وغري املخططة.
•تعهد املقاول.

 -1استالم استمارة طلب إباحة البناء مرفقة بها كافة املستندات املطلوبة ،ومراجعتها
وإدخال بياناتها باحلاسب اآللي ،وحتديد موعد الزيارة للقيام باملعاينة الفنية للموقع.
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-2
-3
-4
-5
-6
-7

إجراء املعاينة الفنية للبناء املطلوب من قبل فين املباني وإعداد التقرير الفين وإدخال
باحلاسب اآللي.
إخطار االستشاري واملالك إلحضار عدد ( )3نسخ من اخلرائط التفصيلية يف حالة عدم
وجود تعديالت (يف املباني اليت تتطلب تصميم خرائط).
مراجعة واعتماد اخلرائط التفصيلية من قبل مهندس البلدية.
دفع الرسوم املطلوبة وحيال امللف ملدير البلدية للمراجعة واالعتماد.
طباعة اإلباحة من قاعدة البيانات.
توقيع مهندس البلدية /رئيس القسم على اإلباحة واعتماد مدير البلدية عليها.

من يوم إىل  4أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
 -3استخراج إباحة كبرى لتعلية على مبنى قائم لم تصدر له إباحة بناء سابقة

ً
متضمنة كامل بيانات املالك وقطعة األرض واالستشاري املصمم
•استمارة طلب اإلباحة
بعد توقيعها من قبل املالك واالستشاري باإلضافة إىل صورة من البطاقة الشخصية للمالك
أو صورة من جواز سفرة مع ضرورة إحضار األصل للمطابقة.
•نسخة من سند امللكية والرسم املساحي مع إبراز األصل للمطابقة.
•موافقات إضافية من بعض اجلهات احلكومية طبقا لنوع البناء (وزارة اإلسكان ،اهليئة
العامة للكهرباء واملياه ،شرطة عمان السلطانية ،وزارة البيئة والشؤون املناخية ،وزارة
السياحة ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،وزارة الرتاث والثقافة...اخل).
•نسخة من اخلرائط املعمارية واإلنشائية للبناء القائم والبناء املراد إقامته مصدق عليها من
االستشاري املصمم مع كتيب احلسابات اإلنشائية.
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•تعهد من االستشاري بتحمل املبنى للتعلية املطلوبة.
•يف حالة تعلية عقار أكثر من ثالثة طوابق يتم تقديم فحص الرتبة بشرط توفري مصعد
على األقل للمبنى يف حالة عدم وجوده باملبنى ويتم تطبيق االشرتاطات الواردة بالقرار
الوزاري رقم ( )2000/48وتعديالته.
•تعهد املقاول.

-1
-2
-3
-4
-5
-6

استالم استمارة طلب مستوفاة البيانات ومرفق بها مجيع املستندات املطلوبة ،ويتم
حتديد موعد للزيارة وللمراجعة.
إجراء املعاينة الفنية للبناء املطلوب من قبل فين املباني وإعداد التقرير الفين وإدخاله
باحلاسب اآللي.
مراجعة اخلرائط من قبل مهندس البلدية وإدخال تقريره الفين ً
آليا واعتماده.
دفع الرسوم املطلوبة وحيال امللف إىل مدير البلدية للمراجعة واالعتماد.
طباعة اإلباحة من قاعدة البيانات.
توقيع مهندس البلدية واعتماد مدير البلدية على اإلباحة.

من 3إىل  5أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).

تعاد اخلرائط يف حالة وجود مالحظات عليها أو تعديالت إىل االستشاري أو املالك الستيفائها
وإحضار ( )3نسخ العتمادها.
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 -4استخراج إباحة التعلية على مبنى قائم صدرت له إباحة بناء

•إحضار اإلباحة واخلرائط املعتمدة سابقا
ً
متضمنة كامل بيانات املالك وقطعة األرض واالستشاري املصمم
•استمارة طلب اإلباحة
بعد توقيعها من قبل املالك واالستشاري باإلضافة إىل صورة من البطاقة الشخصية للمالك
أو صورة من جواز سفرة مع ضرورة إحضار األصل للمطابقة.
•نسخة من سند امللكية والرسم املساحي مع إبراز األصل للمطابقة.
•موافقات إضافية من بعض اجلهات احلكومية طبقا لنوع البناء (وزارة اإلسكان ،اهليئة
العامة للكهرباء واملياه ،شرطة عمان السلطانية ،وزارة البيئة والشؤون املناخية ،وزارة
السياحة ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،وزارة الرتاث والثقافة...اخل).
•نسخة من اخلرائط املعمارية واإلنشائية للبناء القائم والبناء املراد إقامته مصدق عليها من
االستشاري املصمم مع كتيب احلسابات اإلنشائية.
•تعهد من االستشاري بتحمل املبنى للتعلية املطلوبة.
•يف حالة تعلية عقار أكثر من ثالثة طوابق يتم تقديم فحص الرتبة بشرط توفري مصعد
على األقل للمبنى يف حالة عدم وجوده باملبنى ويتم تطبيق االشرتاطات الواردة بالقرار
الوزاري رقم ( )2000/48وتعديالته.
•تعهد املقاول.
 -1استالم استمارة طلب مستوفاه البيانات ومرفق بها مجيع املستندات املطلوبة ،ويتم
حتديد موعد للزيارة وللمراجعة.
 -2إجراء املعاينة الفنية للبناء املطلوب التعلية عليه من قبل مهندس البلدية و إعداد التقرير
الفين وإدخاله باحلاسب اآللي.
23
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-3
-4
-5
-6

مراجعة اخلرائط من قبل مهندس البلدية وإدخال تقريره الفين ً
آليا واعتمادها.
دفع الرسوم املطلوبة وحيال امللف إىل مدير البلدية للمراجعة واالعتماد.
طباعة اإلباحة من قاعدة البيانات.
توقيع مهندس البلدية واعتماد مدير البلدية على اإلباحة.

من  3إىل  5أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
 -5تصريح الشروع في البناء

•استمارة الطلب موقعة من قبل املقاول باإلضافة إىل املالك واالستشاري.
•أصل إباحة البناء مع نسخة منها.
•أصل وصورة من اخلرائط املعتمدة من البلدية.
•صورة من امللكية والرسم املساحي (الكروكي).
•صورة من الرتخيص البلدي وشهادة اإلنتساب لغرفة جتارة وصناعة عمان والسجل
التجاري للمقاول ساري املفعول.
•صورة من البطاقة الشخصية للمالك.
•صور معتمدة خلارطة الكهرباء من شركة الكهرباء املوزعة للمنطقة.
•تسديد املقاول ( )%1من قيمة األعمال كتأمني إلزالة املخلفات.
•تعهد األلوان (موقع وخمتوم من كل من املالك واملقاول واالستشاري).
•استمارة تسليم العالئم يف حالة األراضي الفضاء وغري املسورة اليت مل ميضي على استالمها
أكثر من ثالثة أشهر.
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-1
-2
-3
-4
-5
-6

استالم الطلب مرفق به كافة املستندات املطلوبة.
دفع كافة الرسوم املطلوبة الستخراج التصريح ولوحة املشروع.
زيارة املوقع.
دفع تأمني إزالة املخلفات (تعتمد على حسب مساحة البناء املطلوبة).
عمل سياج أو سور حول القطعة حسب املواصفات وكذلك لوحة املشروع حسب النموذج
املعد قبل الشروع يف التنفيذ يف حالة املشاريع اجلديدة.
إصدار تصريح الشروع يف البناء وتسليمه يف املوقع.

من يوم إىل  3أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).

•يتم تقديم تقرير متابعة التنفيذ من قبل االستشاري قبل بدء أي مرحلة من مراحل
البناء املدرجة بالتقرير وتتم املعاينة من قبل البلدية واعتماد التقرير.
•يطلب االستشاري لإلشراف على املباني اليت تزيد تكلفتها عن (10000ريال عماني -عشرة
آالف عماني).

25
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 -6شهادة إتمام البناء

•استمارة شهادة إمتام بناء معبأة وموقعة وخمتومة من املقاول حسب النموذج املعتمد.
•نسخة من تقرير التنفيذ واملتابعة ملراحل البناء املختلفة وموقعة وخمتومة من كل من
االستشاري واملقاول (إباحة بناء كربى).
•أصل إباحة البناء.
•شهادة من االستشاري املشرف (إباحة البناء الكرب وتصريح احلفر) بإمتام األعمال حسب
الشروط واملواصفات باخلرائط واإلباحة الصادرة.
•استمارة نقل مجيع خملفات البناء من املوقع إىل املردم وخو املوقع من أي مشوهات.
•استمارة طلبات توصيل اخلدمة االزمة (الكهرباء واملياه) للمبنى بعد استكمال بياناتها
(إباحة بناء كربى وصغرى) وطلب اسرتداد مبالغ التأمني إلزالة املخلفات.
•أصل اإليصال البنكي يف حالة أن الدفع كان بضمان بنكي وليس نقدا.

-1

-2

-3
-4
-5

تقديم استمارة طلب توصيل اخلدمات الالزمة للمبنى وطلب اسرتداد مبالغ التأمني إلزالة
املخلفات وطلب شهادة إمتام املبنى بعد استكمال البيانات ومرفق بها كافة املستندات
املطلوبة ويتم حتديد موعد للزيارة واملراجعة.
إجراء معاينة فنية من قبل الشئون الفنية للتأكد من انتهاء األعمال ً
طبقا للمخططات
املعتمدة وعدم وجود أي خملفات فنية وعدم وجود خملفات بناء ووجود املصاعد للمباني
املكونة من ( )4طوابق وأكثر.
يف حالة مطابقة املخططات باملبنى القائم يتم إصدار الشهادة.
أما يف حالة خمالفة املخططات وعدم االلتزام بها يتطلب من املقاول إنهاء أسباب املخالفة.
اسرتجاع مبلغ التأمني.
26
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من يوم إىل  5أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).

تصدر هذه الشهادة لكل من إباحات البناء الكربى والصغرى وتصاريح احلفر.
 -7توصيل خدمات لمبنى قائم

•استمارة طلب خدمة.
•نسخة من امللكية والرسم املساحي (الكروكي) واإلباحة ونسخة من البطاقة الشخصية
لصاحب الطلب.
•شهادة صالحية املبنى من مكتب استشاري معتمد.

 -1إستمارة طلب وادخال بيانات اخلدمة املطلوبة ،وتسجيل ملعاملة وحتديد موعد للزيارة
واملراجعة.
 -2إصدار شهادة عدم املمانعة من إدخال اخلدمة املطلوبة من قبل البلدية يف حالة عدم
وجود مالحظات فنية.

 2إىل  3أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).

27
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هذه اخلدمة غري مرتبطة بإباحات البناء وإمنا تطلب يف حالة مثال القيام بفصل الكهرباء
اخلاصة مببنى معني عن املبنى الساسي وتوصيل خدمة كهرباء مستقلة له.
 -8توصيل خدما مؤقتة – خدمات لفترة أثناء البناء

•استمارة طلب خدمة
•صورة من اإلباحة
•صورة من امللكية والرسم املساحي
•صورة من البطاقة الشخصية

 -1إدخال بيانات الطلب وحتديد موعد الزيارة وموعد املراجعة
 -2إعداد تقرير الزيارة امليدانية للموقع
 -3إصدار شهادة بعدم املمانعة من إدخال اخلدمة جزئيا من قبل البلدية
من يوم اىل  3أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).

28
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 -9طلب تصريح حفر – خاص بالشركات

•استمارة تصريح حفر موقعة وخمتومة من اجلهة املالكة للمشروع وكافة اجلهات املعنية
وخرائط توضيحية للمشروع كاملة التفاصيل
•خرائط مسار احلفريات واألعمال املدنية معتمدة من اجلهات املعنية حسب نوع املشروع
•أمر تشغيل املشروع ( )Work Orderأو رسالة من اجلهة املالكة توضح تكلفة املشروع
وتاريخ بدأ ونهاية املشروع
•نسخ من مستندات السجل التجاري والرتخيص البلدي للمقاول
•استمارة تعهد املقاول بإزالة املخلفات
•دفع تأمني إزالة املخلفات سواء كان نقدا أو ضمان بنكي بقيمة  %1من تكلفة املشروع
وحبد أقصى عشرة آالف ريال عماني

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تقديم خطاب للبلدية مرفق به كافة املستندات املطلوبة ويتم حتديد موعد للزيارة.
بعد إمتام املعاينة الفنية من قبل البلدية يتم إعداد تقرير فين ويتم إدخاله باحلاسب
اآللي ثم إحالته ملهندس البلدية ملراجعة املخططات.
يقوم املهندس بتوقيع الطلب واملخططات وإحالته إىل رئيس القسم لالعتماد.
تسديد الرسوم املطلوبة ومبلغ تأمني إزالة املخلفات.
إحالة الطلب إىل مدير البلدية لالعتماد.
حفظ نسخة من املخططات بها أصل موافقات اجلهات املختصة مبلف الطلب بالبلدية
إصدار التصريح.
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من  3إىل  5أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).

البد من عمل سياج أو محاية أو وضع إشارات ضوئية حول احلفريات ومد األنابيب.
 -10شهادة لمن يهمه األمر لمبنى قائم

•نسخة من امللكية والرسم املساحي للمبنى
•خرائط املبنى
•شهادة معتمدة من االستشاري مبكونات املبنى وحالته االنشائية

-1
-2
-3
-4

استالم الطلب مرفق باملستندات املطلوبة
معاينة املبنى وإعداد التقرير الفين
اعتماد التقرير من قبل مهندس البلدية
إصدار الشهادة

من يوم اىل  3أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).

30
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ثانيًا  :قطاع موارد المياه
حفر اآلبار الجديدة واستغالل اآلبار
 -1حفر بئر جديدة فرديـة

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر بئر فردية وتكون لإلستخدامات املنزلية اخلاصة.

•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك املوقع مع الرسم املساحي.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد.
•يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص حلفر البئر.

32
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17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
 -2حفر بئر جديدة جماعية (ورد عام)

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر بئر جملموعة من املواطنني وتكون لإلستخدامات
املنزلية اخلاصة وسقي احليوانات.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية (لوكيل الطلب).
•املخطط العام للمنطقة وتوضيح القطع السكنية املستهدفة للطلب.
•ملكيات+الرسومات املساحية للمنازل(القطع املعنية بالطلب).
•صور للمنازل القائمة املعنية بالطلب.
•خمطط للعزب القائمة مع الصور.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة على أن يكون الطلب مقدم باسم
األهالي.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
33
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•يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص حلفر البئر.
 19يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
 -3حفر بئر جديدة لمؤسسة حكومية

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر آبار للمؤسسات واهليئات احلكومية مثال (مساجد،
مدارس ،مبنى حكومي.)....
•استمارة الطلب.
•خطاب رمسي من اجلهة املالكة للموقع.
•أصل وصورة لسند متلك املوقع مع الرسم املساحي.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص حلفر البئر.
34
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 19يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
 -4حفر بئر جديدة للهيئة العامة للكهرباء والمياه

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر آبار لإلمدادات العامة واليت تقوم اهليئة العامة للكهرباء
واملياه حبفرها وإدارتها.
•خطاب رمسي من اجلهة احلكومية املعنية
•توفري خمطط عام للمنطقة املستهدفة للطلب (يف حالة أن البئر يف خمطط سكين) وكذلك
الرسم املساحي وامللكية للمنازل املستهدفة.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص حلفر البئر.
 10أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -5حفر بئر جديدة أو استغالل بئر لمصانع تنقية وتعبئة المياه

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر بئر جديدة أو استغالل بئر إلستخدامات مصانع
تنقية وتعبئة املياه.
•خطاب رمسي من وزارة التجارة والصناعة
•دراسة جدوى للمشروع.
•سند متلك للموقع باسم صاحب الطلب .
•أوراق السجل التجاري.
•تقديم الطلب عن طريق خطاب رمسي من وزارة التجارة والصناعة مرفق به املستندات
املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد.
•الرد على خطاب وزارة التجارة والصناعة بالقرار النهائي.
 35يوم عمل رمسي للرد على خطاب وزارة التجارة والصناعة (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
36
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 -6حفر بئر جديدة أو استغالل بئر لمشروع

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر بئر جديدة أو إلستغالل بئر إلستخدامات املشاريع
(الصناعية  ،التجارية  ،السياحية  ،الزراعية).
•استمارة الطلب مع خطاب رمسي بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية
•سند متلك للموقع باسم صاحب الطلب .
•املستندات الرمسية للمشروع (تستثنى املشاريع الزراعية).
•دراسة اجلدوى للمشروع (تستثنى طلبات مشاريع الطرق).
•ارفاق احداثيات املواقع املقرتحة حلفر اآلبار (ملشاريع الطرق)
•تقديم الطلب عن طريق خطاب رمسي اجلهة احلكومية املعنية/صاحب الطلب مرفق
معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد.
•يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص.
37
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 35يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
 -7حفر بئر جديدة لمساعدة فلج

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر بئر ملساعدة فلج سواء كان على نفقة األهالي أو على
نفقة الوزارة ويكون ذلك بهدف زيادة إنتاجية الفلج من املياه.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية لوكيل الفلج.
•الوكاله الشرعية أو الرسالة معتمده من الشيخ والوالي.
•استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص حلفر البئر.
 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
38
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حفر اآلبار البديلة
-8حفر آبار بديلة مماثلة داخل حدود الموقع

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر بئر بديلة داخل حدود املوقع وذلك ألسباب فنية
تكون بسببها القدمية غري قادرة على توفري اإلحتياجات املائية القائمة باملوقع.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية .
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص حلفر البئر.

 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-9حفر آبار بديلة من ثقب إلى مفتوحة داخل حدود الموقع

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر بئر بديلة داخل حدود املوقع وذلك ألسباب فنية
تكون بسببها البئر القدمية غري قادرة على توفري اإلحتياجات املائية القائمة باملوقع.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية .
•نسخة من شهادة حصر وتسجيل البئر.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص حلفر البئر.

 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-10حفر آبار بديلة من مفتوحة إلى ثقب داخل حدود الموقع

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر بئر بديلة داخل حدود املوقع وذلك ألسباب فنية
تكون بسببها البئر القدمية غري قادرة على توفري اإلحتياجات املائية القائمة باملوقع على أن
تكون من بئر مفتوحة إىل بئر على هيئة ثقب.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية .
•نسخة من شهادة حصر وتسجيل البئر.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد
•يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص حلفر البئر.
 41يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-11حفر آبار بديلة مماثلة أوغير مماثلة خارج حدود الموقع

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص حلفر بئر بديلة مماثلة من نفس نوع البئر(مفتوحة،مفتوحة)
او غري مماثلة من نوع خمتلف (مفتوحة ،ثقب) خارج حدود املوقع وذلك ألسباب فنية تكون
بسببها البئر القدمية غري قادرة على توفري اإلحتياجات املائية القائمة للموقع.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•نسخة من شهادة حصر وتسجيل البئر.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص حلفر البئر.

 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-12اإلبقاء على البئرين

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص لإلبقاء على أحد البئرين املستبدلة أو البديلة أو كليهما
وذلك يف حال عدم إيفاء أحدهما أو كليهما بكمية االحتياجات املائية القائمة باملوقع.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•نسخة من شهادة حصر وتسجيل البئر املستبدلة.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع وإلجراء
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
جتربة ضخ على املياه املستخرجة من البئرين.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد واإلبقاء على أحد البئرين
أو األثنني ً
معا.
 41يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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تعميق اآلبار
-13تعميق بئر مفتوحة يدويًا

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص لتعميق بئر مفتوحة بطريقة يدوية (الضاغط اهلوائي)
وذلك لتحسني إنتاجيتها من املياه لتغطية اإلحتياجات املائية القائمة باملوقع.

•استمارة الطلب
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية
•نسخة من شهادة حصر وتسجيل البئر
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لإلعتماد من مدير البلدية.
•دفع الرسوم املقررة.
•إصدار الرتخيص حلفر البئر.

 7أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-14تعميق بئر مفتوحة آليًا

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص لتعميق بئر مفتوحة بطريقة آلية (احلفار اآللي) وذلك
لتحسني إنتاجيتها من املياه لتغطية اإلحتياجات املائية القائمة باملوقع.
•استمارة الطلب
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية
•نسخة من شهادة حصر وتسجيل البئر
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد.
•دفع الرسوم املقررة.
•إصدار الرتخيص لتعميق البئر ً
آليا.
 41يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
45

Â^Èπ]<ÅÖ]Á⁄<Ê<ÌÈ€È◊Œ˝]<l^ËÇ◊f÷]<ÏÖ]áÊ

-15توسيع وصيانة وتنظيف بئر

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص لتوسيع قطر البئر وصيانتها وتنظيفها وذلك بغية حتسني
إنتاجيتها من املياه لتغطية اإلحتياجات املائية القائمة باملوقع.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•نسخة من شهادة حصر وتسجيل البئر.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حجم اإلحتياج املائي باملوقع واملصادر
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
املائية القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لإلعتماد من مدير البلدية.
•دفع الرسوم املقررة.
•إصدار الرتخيص.

 7أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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مضخة مياه على بئر
-16إضافة مضخة على بئر

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص إلضافة مضخة على بئر لزيادة إنتاجية البئر أو عند إضافة
شريك يف البئر.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•أصل شهادة احلصر والتسجيل.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب ملدير البلدية لإلعتماد.
•دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص.

 5أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-17استبدال مضخة بأخرى ذات سعة أكبر

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص إلستبدال مضخة من على بئر بأخرى ذات سعة أو قوة أكرب
بغرض زيادة إنتاجية البئر.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•أصل شهادة احلصر والتسجيل.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب ملدير البلدية لإلعتماد.
•دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص.
 5أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).

48

Â^Èπ]<ÅÖ]Á⁄<Ê<ÌÈ€È◊Œ˝]<l^ËÇ◊f÷]<ÏÖ]áÊ

 -18نقل وبيع المياه من بئر

يتم منح هذا النوع من الرتاخيص لنقل املياه أوبيعها من بئر حسب املدة اليت يتم حتديدها يف
الرتخيص الصادر.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•أصل وصورة شهادة احلصر والتسجيل.
•أصل استمارة اإلسكان الزرقاء (اإلسكان ،الزراعة ،البلديات).
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص املطلوب.
 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-19تمديد أنبوب من بئر

يتم منح هذا النوع من املوافقة ملد أنبوب من بئر إىل خارج املوقع اليت توجد به البئر حسب
نوع اإلستخدام الذي يصرح به يف الرتخيص.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•أصل وصورة شهادة احلصر والتسجيل.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص املطلوب.
 10أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-20تغيير استخدام أرض زراعية

يتم منح هذا النوع من املوافقة لتغيري استخدام األرض من زراعية إىل نوع آخر من اإلستخدام
ويرفق معه استمارة اإلسكان الزرقاء حيث يتم اعتماد املكان املخصص لوزارة البلديات
اإلقليمية وموارد املياه فقط  ،على أن يقوم صاحب الطلب بتكملة باقي إجراءات الطلب من
اجلهات األخرى ذات العالقة.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•أصل وصورة شهادة احلصر والتسجيل.
•أصل استمارة اإلسكان الزرقاء (اإلسكان ،الزراعة ،البلديات).
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -21تركيب وحدة تحلية مياه على بئر

يتم منح هذا النوع من املوافقة لرتكيب وحدة حتلية مياه على بئر بسبب متلح مياه البئر
وعدم إمكانية استخدامها لسقي املزروعات حبيث تقوم الوحدة بتقليل نسبة امللوحة املوجودة
يف املياه لتكون مناسبة للزراعة.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•صورة شهادة احلصر والتسجيل.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه لإلعتماد.
•دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص.
 13يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -22اعادة استخدام بئر محصورة ومسجلة

يتم منح هذا النوع من املوافقة إلعادة استخدام بئر حمصورة ومسجلة غري أنها مهجورة منذ
فرتة زمنية  ،عليه ال ميكن استخدام البئر إال بعد احلصول على املوافقة بذلك.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•أصل وصورة شهادة احلصر والتسجيل.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه لإلعتماد.
•دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص.
 34يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -23تغيير استخدام بئر

يتم منح هذا النوع من املوافقة لرتكيب وحدة حتلية مياه على بئر بسبب متلح مياه البئر
وعدم إمكانية استخدامها لسقي املزروعات حبيث تقوم الوحدة بتقليل نسبة امللوحة املوجودة
يف املياه لتكون مناسبة للزراعة.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•صورة شهادة احلصر والتسجيل.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه لإلعتماد.
•دفع الرسوم.
•إصدار الرتخيص.
 25يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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حصر وتسجيل اآلبار المتأخر
 -24حصر وتسجيل بئر متأخر

يتم منح هذا النوع من املوافقة حلصر وتسجيل بئر قائمة مل يتم حصرها وتسجيلها باملشروع
الوطين حلصر اآلبار ويرتتب على هذه املوافقة إصدار لوحة حصر بئر وشهادة حصر وتسجيل
للبئر.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حالة البئر اإلنشائية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة الرتاخيص لرفعه إىل جلنة اآلبار املهجورة واحلصر والتسجيل املتأخر.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد.
•إصدار لوحة حصر بئر وشهادة حصر وتسجيل للبئر.
 47يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -25حصر بئر متأخر

يتم منح هذا النوع من املوافقة حلصر بئر قائمة مل يتم حصرها باملشروع الوطين حلصر اآلبار
ويرتتب على هذه املوافقة إصدار لوحة حصر بئر وشهادة حصر وتسجيل للبئر.

•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حالة البئر اإلنشائية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة الرتاخيص لرفعه إىل جلنة اآلبار املهجورة واحلصر والتسجيل املتأخر.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد.
•إصدار لوحة حصر بئر وشهادة حصر وتسجيل للبئر.
 47يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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 -26تسجيل بئر متأخر

يتم منح هذا النوع من املوافقة لتسجيل بئر قائمة مت حصرها فقط ومل تصدر هلا شهادة
حصر وتسجيل بئر باملشروع الوطين حلصر اآلبار ويرتتب على هذه املوافقة إصدار شهادة
حصر وتسجيل للبئر.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•الورقة الوردية (طلب تسجيل بئر).
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من حالة البئر اإلنشائية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•إصدار شهادة حصر وتسجيل للبئر املعنية.

 10أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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شهادة حصر وتسجيل بئر
 -27إصدار شهادة حصر وتسجيل بئر ألول مرة

يتم منح هذا النوع من املوافقة إلصدار شهادة حصر وتسجيل بئر ألول للبئر اليت مل يتم
إصدار أي هلا شهادة ً
سابقا.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من البيانات الفنية للبئر واملوقع.
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة لإلعتماد يف الطلب وإصدار شهادة حصر
وتسجيل للبئر.

 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-28إصدار شهادة حصر وتسجيل  /لوحة حصر لبئر بديلة

يتم منح هذا النوع من املوافقة إلصدار شهادة حصر وتسجيل لبئر بديلة مت املوافقة على
حفرها مقابل ردم البئر القدمية ويتبع ذلك اصدار لوحة حصر للبئر البديلة.

•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•تسليم رقم حصر وتسجيل البئر املستبدلة (القدمية).
• تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من البيانات الفنية للبئر واملوقع.
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة لإلعتماد يف الطلب وإصدار شهادة حصر
وتسجيل مع لوحة حصر للبئر.

 8أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-29إصدار شهادة حصر وتسجيل لمالك جديد

يتم منح هذا النوع من املوافقة إلصدار شهادة حصر وتسجيل بئر ملالك جديد قام بشراء البئر
من مالكها السابق.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•نسخة من عقد البيع من اإلسكان.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة لإلعتماد يف الطلب وإصدار شهادة حصر
وتسجيل للبئر.

 8أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-30إصدار شهادة حصر وتسجيل بئر  /لوحة حصر بدل فاقد

يتم منح هذا النوع من املوافقة إلصدار شهادة حصر وتسجيل يف حال فقدان مالك البئر
للشهادة األصلية أو يف حال فقدان لوحة حصر البئر.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•إحضار بالغ فقدان معتمد من شرطة عمان السلطانية
•تسليم شهادة حصر وتسجيل البئر األصلية يف حال كان الطلب للوحة حصر بئر بدل
فاقد.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة لإلعتماد يف الطلب وإصدار شهادة حصر
وتسجيل للبئر أو لوحة حصر بئر.
 8أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-31تغيير بيانات شهادة حصر وتسجيل

يتم منح هذا النوع من املوافقة لتغيري بيانات شهادة حصر وتسجيل بئر واستبداهلا بأخرى
يف حال تغري نوع البئر (مفتوحة،ثقب) أو نوع اإلستخدام للبئر(منزلي ،زراعي ،جتاري
،صناعي.)....
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•أصل وصورة لسند متلك للموقع مع الرسم املساحي.
•أصل شهادة احلصر والتسجيل .
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات البئر الفنية واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع واالحتياجات القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة لإلعتماد يف الطلب لتغيري وإصدار شهادة
حصر وتسجيل للبئر.

 8أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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األفالج
-32حصر فلج

يتم منح هذا النوع من املوافقة حلصر فلج وذلك بتثبيت لوحة حصر على الفلج من خالهلا
يتم تصنيف الفلج وختزين مجيع بياناته الفنية واإلنشائية واليت تهم الوزارة واجلهات األخرى
ذات العالقة للرجوع إليها عند احلاجة بكل سهولة ويسر.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية لوكيل الفلج.
•الوكاله الشرعية أو الرسالة معتمدة من الشيخ والوالي لوكيل الفلج أو من ينوب عنه.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات الفلج الفنية واعداد رسم مساحي
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
للموقع مع الصور الفوتوغرافية واملصادر املائية القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.

 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-33تمديد فلج

يتم منح هذا النوع من املوافقة لتمديد قناة الفلج لتوصيل املياه إىل مواقع اكثر ومسافة أبعد.

•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية لوكيل الفلج.
•الوكاله الشرعية أو الرسالة معتمدة من الشيخ والوالي لوكيل الفلج أو من ينوب عنه.

•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات الفلج الفنية واعداد رسم مساحي
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
للموقع مع الصور الفوتوغرافية واملصادر املائية القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.

 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-34صيانة أو استبدال قناة جديدة للفلج

يتم منح هذا النوع من املوافقة لصيانة أو استبدال قناة الفلج وذلك يف حال ضعف كفائتها
من حيث كونها غري صاحلة لنقل املياه للمزارع بسبب تسرب املياه منها والذي يؤدي إىل نقص
كمية املياه املستفاد منها للسقي.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية لوكيل الفلج.
•الوكاله الشرعية أو الرسالة معتمدة من الشيخ والوالي لوكيل الفلج أو من ينوب عنه.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات الفلج الفنية واعداد رسم مساحي
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
للموقع مع الصور الفوتوغرافية واملصادر املائية القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.

 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-35ترميم أجزاء أخرى لقناة الفلج.

يتم منح هذا النوع من املوافقة على ترميم إجزاء أخرى تابعة لقناة الفلج وذلك بسبب ضعف
طبقتها من االحتفاظ باملياه وتسربها من القناة.

•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية لوكيل الفلج.
•الوكاله الشرعية أو الرسالة معتمدة من الشيخ والوالي لوكيل الفلج أو من ينوب عنه.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات الفلج الفنية واعداد رسم مساحي
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
للموقع مع الصور الفوتوغرافية واملصادر املائية القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-36إزالة ورفع الكبس

يتم منح هذا النوع من املوافقة إلزالة الكبس املرتاكم من أم الفلج أو قناة الفلج بسبب جريان
األودية والسيول والذي يعيق إنسيابية جريان املياه يف الفلج.

•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية لوكيل الفلج.
•الوكاله الشرعية أو الرسالة معتمدة من الشيخ والوالي لوكيل الفلج أو من ينوب عنه.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات الفلج الفنية واعداد رسم مساحي
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
للموقع مع الصور الفوتوغرافية واملصادر املائية القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.

 8أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-37تخشيع أو تعميق قناة الفلج الحالية

يتم منح هذا النوع من املوافقة لتوسيع أو إنزال قناة الفلج ملستوى أدنى من املستوى احلالي
وذلك لزيادة سرعة جريان الفلج وزيادة كمية املياه اجلارية يف القناة.

•الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية لوكيل الفلج.
•الوكاله الشرعية أو الرسالة معتمدة من الشيخ والوالي لوكيل الفلج أو من ينوب عنه.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات الفلج الفنية واعداد رسم مساحي
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
للموقع مع الصور الفوتوغرافية واملصادر املائية القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.

 8يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-38رفع فرض الفلج أو ترميمها

يتم منح هذا النوع من املوافقة لرفع او ترميم فرضة الفلج وهي فتحة على هيئة ثقب رأسي
يصل بني قناة الفلج املغطاة حتت األرض وبني سطح األرض ويتم رفع او ترميم الفرض
حلماية قناة الفلج من تساقط األتربة وسدها.
•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية لوكيل الفلج.
•الوكاله الشرعية أو الرسالة معتمدة من الشيخ والوالي لوكيل الفلج أو من ينوب عنه.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات الفلج الفنية واعداد رسم مساحي
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
للموقع مع الصور الفوتوغرافية واملصادر املائية القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.

 8أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-39تعميق أم فلج

يتم منح هذا النوع من املوافقة يف حاالت نادرة لتعميق أم الفلج وذلك بغية حتسني إنتاجيتها
من املياه لتغطية اإلحتياجات املائية القائمة باملوقع من املزارع املعتمدة على مياه الفلج.

•استمارة الطلب.
•أصل وصورة للبطاقة الشخصية لوكيل الفلج.
•الوكاله الشرعية أو الرسالة معتمدة من الشيخ والوالي لوكيل الفلج أو من ينوب عنه.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من بيانات الفلج الفنية واعداد رسم مساحي
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
للموقع مع الصور الفوتوغرافية واملصادر املائية القائمة باملوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.

 17يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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مقاولي حفر آبار المياه
-40تسجيل مقاول حفر آبار مياه جديد

يتم منح هذا النوع من املوافقة لتسجيل مقاول حفر آبار مياه بالوزارة مصرح له بالعمل على
آبار املياه على أن يتم جتديد اإلنتساب كل سنتني.
•استمارة الطلب.
•نسخة من شهادة إنتساب املنشأة بغرفة جتارة وصناعة عمان.
•نسخة من منوذج التوقيع ملالك املنشأة.
•صور ملعدة احلفر.
•نسخة سارية املفعول من ملكية معدة احلفراآللي الغري مقطورة ملقاول احلفر اآللي.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•حتديد موعد ملعاينة معدات احلفر اليدوي ويكتفى بنسخة من ملكية معدة احلفر اآللي.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•إصدار شهادة ملن يهمه األمر لصاحب الطلب إلضافة نشاط حفر آبار املياه يف سجله
التجاري على أن يتم اصدار شهادة تسجيل املقاول بعد احضاره ألوراق الكمبيوتر واليت
تثبت إضافته للنشاط املذكور وبعدها يتم إصدار شهادة تسجيل مقاول حفر آبار مياه.
 10أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-41تجديد تسجيل مقاول حفر آبار مياه

يتم منح هذا النوع من املوافقة لتجديد تسجيل مقاول حفر آبار مياه بالوزارة للتصريح له
مبواصلة العمل على آبار املياه يف مجيع حمافظات السلطنة على أن يتم جتديد اإلنتساب كل
سنتني.
•استمارة الطلب.
•نسخة من شهادة إنتساب املنشأة بغرفة جتارة وصناعة عمان.
•نسخة من السجل التجاري.
•صور ملعدة احلفر.
•نسخة سارية املفعول من ملكية معدة احلفراآللي الغري مقطورة.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•حتديد موعد ملعاينة معدات احلفر اليدوي ويكتفى بنسخة من ملكية معدة احلفر اآللي.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•إصدار شهادة تسجيل مقاولي حفر آبار املياه.
 01أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-42مزاولة النشاط في المجالين اآللي واليدوي

يتم منح هذا النوع من املوافقة ليتمكن املقاول من مزاولة نشاط حفر آبار املياه يف اجملالني
اليدوي واآللي.
•استمارة الطلب.
•صور ملعدة احلفر.
ً
ســابقا للمــقاول.
•إثبات رمسي حيدد وضعية العــمالة املمـــنوحة
•نسخة سارية املفعول من ملكية معدة احلفراآللي الغري مقطورة.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•حتديد موعد ملعاينة معدات احلفر اليدوي ويكتفى بنسخة ملكية معدة احلفر اآللي.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•إصدار شهادة تسجيل مقاولي حفر آبار املياه آلي ويدوي.

 10أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-43تغيير نوع التسجيل من مجال إلى مجال آخر

يتم منح هذا النوع من املوافقة لتغيري نوع تسجيل املقاول مثال من مقاول حفر يدوي إىل
مقاول حفر آلي أو العكس.
•استمارة الطلب.
ً
ســابقا للمــقاول.
•إثبات رمسي حيدد وضعية العــمالة املمـــنوحة
•نسخة سارية املفعول من ملكية معدة احلفراآللي الغري مقطورة إن كان التحويل للمجال
اآللي.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•حتديد موعد ملعاينة معدات احلفر اليدوي ويكتفى بنسخة ملكية معدة احلفر اآللي.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•إصدار شهادة تسجيل مقاولي حفر آبار املياه حسب اجملال املطلوب .
 10أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-44التنازل عن النشاط

يتم منح هذا النوع من املوافقة لكي يتنازل املقاول املسجل بالوزارة إىل آخر غري مسجل مع تعهد
املقاول السابق بعدم مطالبة الوزارة بإعادة تسجيله ً
الحقا بالوزارة على أن ميتلك املتنازل إليه
بالنشاط معدة حفر.
•استمارة الطلب.
•خطاب من موقع من الطرفني حول الطلب.
•نسخة من شهادة إنتساب املنشأة بغرفة جتارة وصناعة عمان.
•نسخة من منوذج التوقيع ملالك املنشأة املتنازل هلا.
•نسخة من السجل التجاري.
•صور ملعدة احلفر.
ً
ســابقا للمــقاول.
•إثبات رمسي حيدد وضعية العــمالة املمـــنوحة
•نسخة سارية املفعول من ملكية معدة احلفراآللي الغري مقطورة.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•حتديد موعد ملعاينة معدات احلفر اليدوي ويكتفى بنسخة ملكية معدة احلفر اآللي.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.
•إصدار خطاب بعدم ممانعة من نقل النشاط مع العمالة للمقاول اجلديد .
 10أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-45إضافة معدات الحفر

يتم منح هذا النوع من املوافقة إلضافة معدة حفر سواء كانت معدة حفر يدوية (الضاغط
اهلوائي) أو معدة حفر آلية..
•استمارة الطلب.
•صور ملعدة احلفر.
•نسخة سارية املفعول من ملكية معدة احلفراآللي الغري مقطورة.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•حتديد موعد ملعاينة معدات احلفر اليدوي ويكتفى بنسخة ملكية معدة احلفر اآللي.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة لإلعتماد.

 10أيام عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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طلب عمالة لمقاولي حفر آبار المياه
-46عمالة جديدة

يتم منح هذا النوع من املوافقة حلصول املقاول على عمالة حفر آبار مياه وذلك على حسب
اجملال يدوي أو آلي.
•استمارة الطلب
ً
متضمنا تاريخ مزاولة
•كشف مفصل حسب السنوات لنشاط املقاول خالل فرتة تسجيله
النشاط.
ً
ســابقا للمــقاول
•إثبات رمسي حيدد وضعية العــمالة املمـــنوحة
•توضيح عدد وبيانات معدات احلفر املسجلة للمقاول.
•نسخ من ملكيات معدات احلفر اآللي سارية املفعول.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•رفع تقرير عن وضع املقاول لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة لدائرة الرتاخيص املائية بالوزارة.
•رفع الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد وخماطبة وكيل وزارة
القوى العاملة بعدد العمال املصرح بهم.
 30يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-47عمالة بديلة

يتم منح هذا النوع من املوافقة للحصول على عمال بدل مغادرين أو هاربني أو متوفى.

•استمارة الطلب مع ارفاق مستندات حاالت املغادرة أو اهلروب أو الوفاة.
•كشف مفصل حسب السنوات لنشاط املقاول خالل فرتة تسجيله.
•كشف رمسي حيدد عدد العــمالة املتوفرة على رأس العمل لدى للمــقاول.
•توضيح عدد وبيانات معدات احلفر املسجلة للمقاول.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•رفع تقرير لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة لدائرة الرتاخيص املائية بالوزارة.
•رفع الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد وخماطبة وكيل
وزارة القوى العاملة.
 30يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-48تنازل عن عمالة النشاط.

يتم منح هذا النوع من املوافقة للتنازل عن عمالة النشاط إىل منشأة أخرى سواء كانت
متارس نفس النشاط أو نشاط آخر مع التعهد بعدم املطالبة بعمالة بديلة عن املتنازل عنها.
•استمارة الطلب.
•خطاب من املقاول املتنازل يتضمن مربرات الطلب مع تعهده بعدم املطالبة ً
الحقا بتعويض
عن العمال املتنازل عنهم.
•كشف مفصل حسب السنوات لنشاط املقاول خالل فرتة تسجيله.
ً
ســابقا للمــقاول.
•إثبات رمسي حيدد وضعية العــمالة املمـــنوحة
•نسخ من البطاقة املدنية للعمال املراد التنازل عنهم.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•حتديد موعد ملعاينة معدات احلفر اليدوي ويكتفى بنسخة ملكية معدة احلفر اآللي.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة لدائرة الرتاخيص املائية بالوزارة.
•رفع الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد وخماطبة وكيل وزارة
القوى العاملة.
 30يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-49نقل عمالة إلى النشاط.

يتم منح هذا النوع من املوافقة ليتمكن املقاول من نقل عمال إىل مؤسسته لزيادة عدد العمل
لديه يف جمال حفر آبار املياه.
•استمارة الطلب.
•خطاب من املقاول يتضمن مربرات الطلب مع حتديد املهنة اليت عليها العامل املراد نقله
إىل مؤسسته.
•كشف مفصل حسب السنوات لنشاط املقاول خالل فرتة تسجيله.
ً
ســابقا للمــقاول.
•إثبات رمسي حيدد وضعية العــمالة املمـــنوحة
•نسخ من البطاقة املدنية للعامل املراد نقله.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•حتديد موعد ملعاينة معدات احلفر اليدوي ويكتفى بنسخة ملكية معدة احلفر اآللي.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة لدائرة الرتاخيص املائية بالوزارة.
•رفع الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد وخماطبة وكيل وزارة
القوى العاملة.
 30يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-50تغيير مهنة العمالة

يتم منح هذا النوع من املوافقة لتغيري مهنة عمال يف نفس املنشأة حبيث يتم تبادل املهن فيما
بني العمال بذات املنشأة حتى ال يؤدي ذلك إىل نقص يستدعي الزيادة يف اإليدي العاملة.
•استمارة الطللب.
•خطاب من املقاول يتضمن مربرات الطلب.
•نسخ من البطاقة املدنية للعامل املراد تغيري مهنهم.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
•حتديد موعد ملعاينة معدات احلفر اليدوي ويكتفى بنسخة ملكية معدة احلفر اآللي.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•رفع الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة لدائرة الرتاخيص املائية بالوزارة.
•رفع الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد وخماطبة وكيل وزارة
القوى العاملة .

 30يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-51طلبات المحاجر والكسارات

يتم منح هذا النوع من املوافقة إلقامة حمجر أو كسارة يف موقع معني وفق اإلشرتاطات
واملعايري املتبعة يف ذلك حيث تكون وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه ً
طرفا يف إبداء الرأي
حول إمكانية إقامة املشروع من عدمة.
•خطاب رمسي من اهليئة العامة للتعدين بإحــداثيات موقع الطلب.
•املستندات الرمسية للمشروع.

•التقديم خبطاب حسب املذكور أعاله مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من البيانات
•حتديد موعد عن طريق البلدية يف احملافظة ملعاينة املوقع
الفنية للموقع واملصادر املائية القريبة من املوقع وإحتمالية تأثري املشروع عليها.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•الرد على اجلهات املتقدمة بالطلب بنتيجة القرار.

 32يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-52محطات الوقود

يتم منح هذا النوع من املوافقة إلقامة حمطة وقود يف موقع معني وفق اإلشرتاطات واملعايري
ً
طرفا يف إبداء الرأي حول
املتبعة يف ذلك حيث تكون وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه
إمكانية إقامة احملطة من عدمة.
•خطاب رمسي من شركات توزيع الوقود العاملة بالسلطنة او صاحب الطلب.
•املستندات الرمسية للمشروع.
•سند متلك املوقع مع الرسم املساحي بإسم صاحب الطلب.
•التقديم خبطاب حسب املذكور أعاله مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من البيانات
•حتديد موعد عن طريق البلدية يف احملافظة ملعاينة املوقع
الفنية للموقع واملصادر املائية القريبة من املوقع وإحتمالية تأثري احملطة عليها.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب ملدير عام إدارة موارد املياه.
•الرد على اجلهات املتقدمة بالطلب بنتيجة القرار.

 28يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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اآلبار التابعة للوزارة
-53اإلستغناء عن آبار الوزارة

يتم منح هذا النوع من املوافقة يف حال تقدم أي جهة بطلب لتملك أحد اآلبار التابعة للوزارة
واليت تستخدم يف املراقبة أو اإلستكشاف.
رمسي بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
•استمارة الطلب مع
ٍ
خطاب ٍ
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية إن كان املتقدم مواطن.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من البئر والوضع املائي باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة مراقبة املوارد املائية.
•رفع الطلب ملدير عام تقييم املوارد املائية.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد.
•إصدار لوحة حصر بئر وشهادة حصر وتسجيل بئر.
 30يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-54اإلستخدام المؤقت آلبار الوزارة

ً
وغالبا ما يكون يف حال قيام مشروع
يتم منح هذا النوع من املوافقة لإلستخدام املؤقت للبئر
تنموي قريب من البئر يتم االستفادة من مياه البئر ألغراض املشروع وبعد إنتهاء املشروع
تتوقف اجلهة عن استخدام البئر.
رمسي بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
•استمارة الطلب مع
ٍ
خطاب ٍ
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•املستندات الرمسية للمشروع.
•تقديم استمارة الطلب مرفق معها املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من البئر والوضع املائي باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة مراقبة املوارد املائية.
•رفع الطلب ملدير عام تقييم املوارد املائية.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد.
 35يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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السدود
-55طلب إنشاء سد

يتم دراسة مثل هذا النوع من الطلبات إلنشاء سد سواء سد ختزين او سد تغذية جوفية أو سد
محاية من خماطر الفيضانات حيث يتم دراسة املوضوع والرد على صاحب الطلب.
•خطاب بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•تقديم اخلطاب مرفق معه املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من الوضع القائم باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع والطبيعة اجلغرافية للمكان.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة السدود.
•رفع الطلب ملدير عام تقييم املوارد املائية.

 35يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-56دراسة فنية متعلقة بالسدود

يتم دراسة هذا الطلب من الناحية الفنية حول صالحية املكان من عدمه إلقامة السد سواء
سد ختزين أو سد تغذية جوفية أو سد محاية من خماطر الفيضانات حسب املعطيات الفنية
املوجودة باملوقع .
•خطاب بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•تقديم اخلطاب مرفق معه املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من الوضع القائم باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع والطبيعة اجلغرافية للمكان.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة السدود.

 15يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-57طلبات صيانة السدود

دراسة هذا الطلب من الناحية الفنية حول مدى حاجة السد للصيانة وماهية نوع الصيانة
املطلوبة للسد.
•خطاب بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•تقديم اخلطاب مرفق معه املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من الوضع القائم باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع والطبيعة اجلغرافية للمكان.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة السدود.

 26يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-58طلبات االستفادة من طمي بحيرات السدود

يتم منح هذا النوع من املوافقة لإلستفادة من الطمي املرتسب يف حبريات السدود بعد جفافها من
املياة حيث يستخدم الطمي لألغراض الزراعية.

•خطاب بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•تقديم اخلطاب مرفق معه املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من الوضع القائم باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع والطبيعة اجلغرافية للمكان.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة السدود.

 25يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-59توفير بيانات هيدرومترية

يتم منح هذا النوع من البيانات الفنية واليت ختص اجلهات ذات العالقة بالبيانات املتعلقة
باملياه.
•خطاب بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•إحداثيات املوقع.
•تقديم اخلطاب مرفق معه املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من الوضع القائم باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع والطبيعة اجلغرافية للمكان.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة مراقبة املوارد املائية.
•رفع الطلب ملدير عام تقييم املوارد املائية لإلعتماد.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد.
 22يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-60دراسات الوضع المائي وتقييم الخزانات الجوفية

يتم منح هذا النوع من البيانات الفنية واليت ختص اجلهات ذات العالقة بالبيانات املتعلقة باملياه
من ناحية األوضاع املائية وكمية املياه يف اخلزانات اجلوفية.
•خطاب بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•إحداثيات املوقع.
•تقديم اخلطاب مرفق معه املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من الوضع القائم باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع والطبيعة اجلغرافية للمكان.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة تقييم املياه السطحية واجلوفية.
•رفع الطلب ملدير عام تقييم املوارد املائية لإلعتماد واحلصول على البيانات املطلوبة على
قرص صلب (.)CD

 25يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-61تقييم مخاطر الفيضانات

يتم منح هذا النوع من البيانات يف ظل إجراء املسوحات امليدانية للمواقع املقرتحة لتحديد
خماطر الفيضانات يف تلك املواقع.
•خطاب بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•صورة جوية للموقع.
•إحداثيات املوقع.
•تقديم اخلطاب مرفق معه املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من الوضع القائم باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع والطبيعة اجلغرافية للمكان.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة تقييم املياه السطحية واجلوفية.
•رفع الطلب ملدير عام تقييم املوارد املائية لإلعتماد واحلصول على البيانات املطلوبة على
قرص صلب (.)CD

 35يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-62توفير بيانات هيدرولوجية وهيدروجيولوجية

يتم منح هذا النوع من اخلزانات اجلوفية ومكامن املياه وخماطر الفيضانات ومدى تأثر
اخلزانات اجلوفية مبياه الصرف وغريها من الدراسات اليت ختص املياه السطحية واجلوفية.
•خطاب بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•صورة جوية للموقع.
•إحداثيات املوقع.
•تقديم اخلطاب مرفق معه املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من الوضع القائم باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع والطبيعة اجلغرافية للمكان.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة تقييم املياه السطحية واجلوفية.
•رفع الطلب ملدير عام تقييم املوارد املائية لإلعتماد واحلصول على البيانات املطلوبة على
قرص صلب (.)CD
 25يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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-63طلب المسوحات الفنية

يتم منح هذا النوع من البيانات وذلك البحث عن مكامن املياه واألماكن املناسبة للحفر.

•خطاب بواسطة صاحب الطلب/اجلهة املعنية.
• أصل وصورة للبطاقة الشخصية.
•إحداثيات املوقع.
•تقديم اخلطاب مرفق معه املستندات املطلوبة.
ً
ميدانيا للتأكد من الوضع القائم باملوقع واملصادر املائية
•حتديد موعد ملعاينة املوقع
القريبة من املوقع والطبيعة اجلغرافية للمكان.
•رفع تقرير املعاينة امليدانية لرئيس القسم.
•إحالة الطلب لدائرة شؤون موارد املياه باحملافظة.
•رفع الطلب ملدير عام احملافظة.
•إحالة الطلب لدائرة تقييم املياه السطحية واجلوفية.
•رفع الطلب ملدير عام تقييم املوارد املائية.
•رفع الطلب لسعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد املياه لإلعتماد.

 38يوم عمل رمسي (بعد إستيفاء املستندات املطلوبة).
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المجال :الزراعي والحيواني والبيئي
م
1

نوع النشاط

Activity Name

زراعة احلبوب (قمح ،ذرةGrowing of Cereals (white, ،
شعري ..اخل)
)corn, barley..ect

املوافقة املطلوبة
وزارة الزراعة
والثروة السمكية

2

زراعة البذور الزيتية

Growing of Oil Seeds

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

3

إنتاج اخلضر البقولية
اجملففة

Production of dried leguminous vegetables

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

Growing of animal feed
such alfalfa.. ect

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

4

5

زراعة األعالف كالربسيم
وغريه من أعالف احليوانات
أنشطة أخرى تتعلق
Other activities related to
بزراعة احملاصيل واحلبوب growing of relevant crops
ذات الصلة غري املصنفة يف and cereals not elsewhere
classified
مكان آخر

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

6

النخيل وإنتاج التمور

Date palms and date production

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

7

زراعة الفواكة
واحلمضيات (تشمل زراعة
الزيتون)

Growing of fruits and
citrus including growing
of olives

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

8

زراعة اجلوزيات

Growing of nuts

وزارة الزراعة
والثروة السمكية
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9
10

11

زراعة احملاصيل اليت
تستخرج منها املشروبات
زراعة احملاصيل اليت
تستخرج منها التوابل
أنشطة أخرى تتعلق
بزراعة الفواكه
واجلوزيات غري املصنفة يف
مكان آخر

12

تشغيل حدائق النباتات
وحدائق احليوانات

13

تربية ماشية اللحم
والضأن واملاعز واخليول
واحلمري والبغال

Growing of beverage crops

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

Growing of spice crops

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

Other activates related to
the growing of fruits and
nuts not elsewhere classified

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

وزارة الزراعة
 Botanical and zoologicalوالثروة السمكية
وزارة البيئة
gardens
والشؤون املناخية
وزارة الزراعة
Farming of beef cattles,
والثروة السمكية
sheep, goats, horses, assess,
وزارة البيئة
mules or hinnies
والشؤون املناخية

14

تربية املاشية املدرة للنب Dairy farming production
وإنتاج احلليب اخلام
of raw milk, butter, cheese
والزبدة واجلنب ومنتجات and other milk products,
األلبان األخرى وإنتاج املنى and production of bovine
semen
البقري

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

15

تربية احليوانات لالستهالك Farming domestic animals
العائلي (الزرايب)
)(Zarebas/ enclosures

البلدية املختصة

16

Barns/ stables of breeding
race-horses and camels

وزارة الزراعة
والثروة السمكية
ووزارة البيئة
والشؤون املناخية

احلظائر اخلاصة برتبية
اهلجن واخليول للسباقات
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Other activities related to
farming of cattle, sheep,
goats, horses, asses,..ect.
n.e.c.

وزارة الزراعة
والثروة السمكية
ووزارة البيئة
والشؤون املناخية

أنشطة أخرى تتعلق برتبية
املاشية والضأن واملاعز
 17واخليول واحلمري ..اخل غري
املصنفة يف مكان آخر
18

تربية احليوانات األليفة
وإنتاج املنتجات احليوانية
الغري مصنفة يف موقع آخر

Other animal farming,
production of animal
products not elsewhere
classified

وزارة الزراعة
والثروة السمكية
ووزارة البيئة
والشؤون املناخية

19

تربية الدواجن

Raising of poultry

وزارة الزراعة
والثروة السمكية
ووزارة البيئة
والشؤون املناخية

20

تشغيل مفارخ الدواجن

Operating of egg incubators

وزارة الزراعة
والثروة السمكية
ووزارة البيئة
والشؤون املناخية

21

إنتاج البيض

Operation of eggs

وزارة الزراعة
والثروة السمكية
ووزارة البيئة
والشؤون املناخية

22

إنتاج العسل (منحل)

Honey production (bee
)hives

وزارة الزراعة
والثروة السمكية
ووزارة البيئة
والشؤون املناخية
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أنشطة أخرى تتعلق برتبية Other activities related to
وزارة الزراعة
raising
احليوانات األليفة وإنتاج of live domesticat-
والثروة السمكية
 23املنتجات احليوانية غري  ed animals and productionووزارة البيئة
of animal products not
والشؤون املناخية
املصنفة يف مكان آخر
elsewhere classified
وزارة الزراعة
صيد األمساك وغريها من
Catching fish and other
24
والثروة السمكية
احليوانات البحرية
sea creatures
25

أنشطة أخرى تتعلق بصيد
Other activities related
األمساك وأنشطة اخلدمات to fishing and incidental
املتصلة بصيد األمساك غري services activities not else-
where classified
املصنفة يف مكان آخر

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

26

االستزراع السمكي

Fish farming

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

27

تصنيع األمساك

Fish processing

وزارة البيئة الشؤون
املناخية

28

نقل األمساك

Transport of fish

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

29

تربية احليوانات والطيور

وزارة الزراعة
والثروة السمكية
ووزارة البيئة
والشؤون املناخية

30

تشغيل احملميات الطبيعية

وزارة البيئة
والشؤون املناخية

31

عيادة بيطرية

وزارة الزراعة
والثروة السمكية
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وزارة الزراعة
والثروة السمكية

 32خمتربات التحليل البيطرية
33

املختربات الزراعية

وزارة الزراعة
والثروة السمكية

34

اختبار وقياس املؤشرات
البيئية

وزارة البيئة
والشؤون املناخية

المجال :الغاز والمنتجات النفطية وصنع المواد الكيماوية والنفايات
م

نوع النشاط

Activity Name

املوافقة املطلوبة

1

استخراج النفط

Extraction of crude petroleum

وزارة النفط والغاز

2

إنتاج الغاز الطبيعي

Production natural gas

وزارة النفط والغاز

3

أنشطة استخراجية أخرى
خاصة بإنتاج الزيوت
النفطية والغاز الطبيعي

Other extraction activities related to production
of petroleum oils and
natural gas

وزارة النفط والغاز

4

حفر آبار النفط والغاز
الطبيعي

Drilling of oil and natural gas

وزارة النفط والغاز

5

مصايف النفط ومشتقاته

Oil and oil products
refineries

وزارة النفط والغاز

6

حتضري وجتهيز الوقود
النووي

7

تسييل الغاز الطبيعي
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 Preparation and processوزارة النفط والغازing of nuclear fuel

Liquefaction of natural
gas

وزارة النفط والغاز
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8

صنع مواد كيماوية غري
عضوية أخرى

9

خلط مواد كيماوية ملعاجلة
مياه الصرف

10

حمطات بيع وقود املركبات

11

تزويد السفن بالوقود

12

بيع أنواع الوقود للمركبات
األخرى

13

البيع باجلملة ألنواع الوقود
الصلبة وما يتصل بها من
منتجات

14

البيع باجلملة ألنواع الوقود
السائلة والغازية وما يتصل
بها من منتجات

15

جتارة الكيماويات الصناعية

Manufactures of other
وزارة البيئة
non-basic organic chemوالشؤون املناخية
icals

وزارة البيئة
)Sewerage (wastewater
والشؤون املناخية
treatment chemicals
وزارة التجارة
والصناعة-وزارة
 Motor vehicle fuel stationالنفط والغاز -وزارة
البيئة والشؤون
املناخية
 Supplying ships with fuelوزارة النفط والغاز
وزارة التجارة
والصناعة-وزارة
 Sale of fuels of vehiclesالنفط والغاز -وزارة
not elsewhere classified
البيئة والشؤون
املناخية
وزارة التجارة
والصناعة-وزارة
 Wholesale of solid fuelsالنفط والغاز -وزارة
and related products
البيئة والشؤون
املناخية
وزارة التجارة
 Wholesale of liquid andوالصناعة-وزارة
 gaseous fuels and relatedالنفط والغاز -وزارة
products
البيئة والشؤون
املناخية
وزارة البيئة
Wholesale of industrial
والشؤون املناخية
chemicals
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جتارة النفايات واخلردة واملواد Wholesale of waste, scrap
وزارة البيئة
16
 and other recycling maوالشؤون املناخيةاخلاصة بإعادة الدوران
terials

17
18
19

وزارة التجارة
والصناعة -املديرية
بيع الغاز
Retail of gas
العامة للتجارة
وزارة البيئة
جتميع املخلفات البالستيكية Collection of plastic, pa-
والشؤون املناخية
والورقية واملعدنية
per and metal wastes
وزارة التجارة
بيع الغازات الطبيعية
والصناعة -املديرية
Sale of natural gas
(األكسجني)
العامة للتجارة

المجال  :األعمال المهنية والورش
م
1
2
3
4

نوع النشاط

 Manufactures of Omaniوزارة البيئة والشؤون
صناعة احللوى العمانية
املناخية
halwa
 Manufactures of Omaniاهليئة العامة الصناعات
صناعة اخلناجر العمانية
احلرفية
khanja
 Retail of Omani khanajrاهليئة العامة الصناعات
بيع اخلناجر العمانية
احلرفية
والفضيات
and silverware
وزارة الرتاث والثقافة
صياغة الذهب واجملوهرات Goldsmith and jewelry

 5املناجم واحملاجر والكسارات
102

Activity Name

املوافقة املطلوبة

Mines, Quarries and
crushers

وزارة التجارة
والصناعة(املديرية
العامة للمعادن)  -وزارة
البيئة والشؤون املناخية
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Factories and industrial
workshop

وزارة البيئة والشؤون
املناخية

نوع النشاط

Activity Name

املوافقة املطلوبة

طباعة الصحف واجملالت
والدوريات واجملالت
املتخصصة
طباعة الكتب والكتب
املدرسية والكرسات
والكتيبات املوسيقية

Printing of newspaper,
magazines, periodicals and
specialized journals

وزارة اإلعالم

Printing of books, text
books, music pamphlets
and brochures

وزارة اإلعالم

Printing of maps and
atlases

وزارة اإلعالم

 6املصانع والورش الصناعية

المجال  :الطباعة والتصوير واستوديوهات ومعامل التصوير واالعالنات
والتسجيالت السمعية والبصرية
م
1

2
3

طباعة اخلرائط واألطلس

طباعة اإلعالنات وامللصقات
والتقاويم الزمنية والكروت
 4الشخصية وبطاقات األفراح
وأراق اللعب  ....اخل
طباعة األلبومات اخلاصة
بالصور والدفاتر التجارية Printing of albums, dirties,
5
وما إىل ذلك من النماذج
business forms and books
التجارية املصورة
Printing of posters, calendars, personal cards,
plating cards, greeting
cards …. etc

6

طباعة الطوابع الربيدية
واملالية وطباعة العمالت
الورقية حلساب الدولة

Printing of postage or revenues stamps or currency
on account of the state

وزارة اإلعالم

وزارة اإلعالم

وزارة اإلعالم
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7

احلفر واحلفر على األلواح
املعدنية أو البالستيكية
(الزنك غراف)

Engraving on metal of
)plastic plates(zincography

وزارة اإلعالم

8

مطابع غري متخصصة

Unspecialized printing
presses

وزارة اإلعالم

9

أنشطة أخرى للطباعة مل
تصنف يف موضع آخر

Other printing activities
not elsewhere classified

وزارة اإلعالم

10

مؤسسات وكالة الدعاية
واإلعالن

Publicity and advertising
and establishments

وزارة اإلعالم

11

حمالت اخلطاطني

Calligrapher shops

وزارة اإلعالم

Mating of neon signboards

وزارة اإلعالم
وزارة اإلعالم

13

تركيب وجتميع لوحات
النيون
أنشطة أخرى متعلقة
خبدمات االعالنات

Other activates related to
advertising services

14

أنشطة استديوهات
ومعامل التصوير

Photographic studios and
laboratory actives

وزارة اإلعالم

15

حتميض األفالم وطبع
الصور

Processing of photograph

وزارة اإلعالم

16

حتضري أفالم امليكروفيلم

Procession of microfilms

وزارة اإلعالم

17

أنشطة أخرى متعلقة
بالتصوير الفوتوغرايف

Other related actives treated to photography

وزارة اإلعالم

18

تسويق النصوص املقروءة
والسمعية

Marketing or reading and
audio texts

وزارة اإلعالم

12

104

Â^Èπ]<ÅÖ]Á⁄<Ê<ÌÈ€È◊Œ˝]<l^ËÇ◊f÷]<ÏÖ]áÊ

استنساخ التسجيالت
وأشرطة التسجيل
السمعية (الكاسيت)
استنساخ التسجيالت
وأشرطة التسجيل
البصرية (الفيديو)

Reproduction of audio
records and tapes

وزارة الرتاث
والثقافة

Reproduction of audio
visual records and tapes

وزارة الرتاث
والثقافة

Reproduction of audio- visual records by computer

وزارة الرتاث
والثقافة

استنساخ االسطوانات اللينة
22
أو الصلبة

Reproduction of floppy,
hard or compact discs

وزارة الرتاث
والثقافة

استنساخ برامج احلاسب
 23اآللي اجلاهزة (سوفت وير)

Reproduction of software

وزارة الرتاث
والثقافة

 24استنساخ األفالم السنيمائية

Reproduction of films

وزارة الرتاث
والثقافة

أنشطة اخرى الستنساخ
 25وسائط اإلعالم املسجلة غري
مصنفة يف مكان آخر

Other activities related to
reproduction of records
medial not elsewhere
classified

وزارة الرتاث
والثقافة

جتارة االسطوانات وشرائط
 26التسجيل وأفالم الفيديو
بكافة أنواعها

Retail of music scores,
tapes and video films

وزارة الرتاث
والثقافة

27

تأجري األفالم

Renting of video taps

وزارة الرتاث
والثقافة

28

إنتاج األفالم وتوزيعها

Film production and distribution

وزارة االعالم

19

20

21

استنساخ التسجيالت
السمعية والبصرية
باحلاسب اآللي
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Motion picture projection
houses

وزارة االعالم

Production of television
programs and serials

وزارة االعالم

31

إنتاج الربامج واإلذاعة
والتسجيالت الصوتية

Production of radio programs and sound recording

وزارة االعالم

32

أنشطة أخرى متعلقة
باإلذاعة والتلفزيون

Other activities relate to
radio broadcasting and
television

وزارة االعالم

33

إنتاج العروض املسرحية

Production of theatrical
presentation

وزارة السياحة

34

Signs supplies trade

وزارة االعالم

36

أنشطة وكاالت أنباء
جتارة مستلزمات عمل
الالفتات
املؤسسات الصحفية

News agency activities

وزارة االعالم

Medial organization

وزارة االعالم

37

وكالة توزيع املطبوعات

Publication distribution
agency

وزارة االعالم

38

دور النشر

Publication press

وزارة االعالم

39

مطابع

Printers

وزارة االعالم

40

وكالة إعالن

Advertisement agency

وزارة االعالم

41

مكتب خدمات صحفية

Press services office

42

اإلنتاج الفين

وزارة االعالم
وزارة الرتاث
والثقافة

29
30

35

دور عرض األفالم
السينمائية
إنتاج الربامج واملسلسالت
التلفزيونية

Technical production

المجال  :الطاقة و الكهرباء و النقل و االتصاالت و االنشطة المثيلة
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م

نوع النشاط

Activity Name

املوافقة املطلوبة

1

إقامة واصالح حمطات
الطاقة الكهربائية واحملوالت
وحمطات االتصاالت السلكية
والالسلكية والرادار

Installation and repair
of electric power and
transformer plant and
telecommunication and
radar plants

اهليئة العامة
للكهرباء واملياه
هيئة تنظيماالتصاالت

2

بيع وصيانة االجهزة
الراديوية والطرفية

Sale and maintenance
of radio and terminal
equipment

هيئة تنظيم
االتصاالت

3

أنواع البيع بالتجزئة االخرى
يف اهلواتف واهلواتف النقالة
ولوازمها

Retail of telephones,
mobile telephones and
their accessories

هيئة تنظيم
االتصاالت

4

بيع وتوزيع بطاقات اهلاتف
النقال

Retail and distribution
of prepaid telephone
cards

هيئة تنظيم
االتصاالت

5

حمطات غسيل وتشحيم
املركبات

Repair vehicle service
stations

البلدية املختصة

6

بيع قطع الغيار املستعملة
للمركبات(سكراب سيارات)

Sale of second hand
parts of motor vehicles
)(scrap cars

البلدية املختصة

Trade in airports and
aircraft equipment

وزارة النقل
واالتصاالت

Retail of second-hand
parts

البلدية املختصة-
وزارة البيئة والشئون
املناخية

بيع الطائرات وأدوات ومعدات
7
املطارات والطائرات
8

بيع قطع الغيار املستعملة
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البيع بالتجزئة عن طريق
مؤسسات الطلبات الربيدية
 9أو اإلعالنات يف التلفزيون أو
اإلنرتنت
نقل الركاب بواسطة
Transport passenger via
10
خطوط السكك احلديدية
railways
نقل البضائع بوساطة
Transport goods via
11
خطوط السكك احلديدية
railways
أنشطة اخرى تتعلق بالنقل Other activities related
12
عرب خطوط السكك احلديدية to transport via railway
Retail via mail order
houses or television
advertisement or the
internet

وزارة النقل
واالتصاالت
وزارة النقل
واالتصاالت
وزارة النقل
واالتصاالت
وزارة النقل
واالتصاالت

13

النقل الربي للركاب احملددة
باملواعيد (النقل العام)

Other scheduled passenger land transport
)(public transport

شرطة عمان
السلطانية

14

نقل طالب املدارس

Transport of school
students

شرطة عمان
السلطانية

15

أنشطة اخرى تتعلق بالنقل
الربي للركاب احملدد
باملواعيد

Other activities related
to scheduled land transport of passengers

شرطة عمان
السلطانية

16

سيارات االجرة

Taxi operation

17

تأجري سيارات خاصة مع
السائق

Rental of private cars
with operation

18

اإلسعاف التجاري

Commercial ambulance

19

نقل احلجاج واملعتمرين

Pegirn and umra transport

108

شرطة عمان
السلطانية
شرطة عمان
السلطانية
شرطة عمان
السلطانية
وزارة االوقاف
والشئون الدينية
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20

أنواع أخرى من النقل
الربي للركاب غري احملددة
باملواعيد

Other non-scheduled
passenger land transport

21

تأجري الشاحنات مع السائق

Renting of trucks with
driver or operators

 22سحب ونقل السيارات العاطلة

Drawing or transporting broken down cars

شرطة عمان
السلطانية
شرطة عمان
السلطانية
شرطة عمان
السلطانية

Transport and sale of
drinking water

البلدية املختصة

النقل املائي البحري والساحلي
24
بني الدول للركاب

Passenger sea and
coastal water transport
overseas

وزارة النقل
واالتصاالت

النقل املائي البحري والساحلي
25
بني الدول للبضائع

Freight sea and coastal
water transport overseas

وزارة النقل
واالتصاالت

النقل املائي البحري والساحلي Other activities related
to sea and coastal water
26
بني الدول للبرتول والغاز
transport overseas

وزارة النقل
واالتصاالت

23

نقل وبيع مياه الشرب

27

نقل الغازات والسوائل عرب
خطوط االنابيب (ال يشمل
شبكة املياه)

Transport of gases and
liquids via pipelines
(excluding water supply
)system

وزارة النفط والغاز

28

أنشطة أخرى تتعلق بالنقل
املائي البحري والساحلي بني
الدول

Other activities related
to sea and coastal water
transport overseas

وزارة النقل
واالتصاالت

 29النقل املائي الداخلي للركاب

Inland water transport
of passenger

وزارة النقل
واالتصاالت
109
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30

النقل املائي الداخلي للبضائع

Inland water transport
of freight

31

انواع أخرى من النقل املائي
الداخلي

Other kinds of inland
water transport

النقل اجلوي للركاب احملدد
32
مبواعيد

Scheduled air transport
of passengers

33

النقل اجلوي للبضائع احملدد
مبواعيد

Scheduled air transport
of freight

34

أنشطة أخرى تتعلق بالنقل
اجلوي احملددة باملواعيد

Other related activities
scheduled air transport

35

Non-scheduled air
النقل اجلوي للركاب
transport of passengers
والبضائع غري احملدد باملواعيد
or freight

36

مواقف السيارات

Operation of parking
lots

37

قطر السفن

Ship tow

38

أنشطة الربيد احلكومية

Government post activities

39

الربيد العاجل الدولي

Express international
mail

40

أنشطة بريد عن طريق
رسول(األنشطه الربيدية غري
احلكومية)

Courier activities other
than national post activities

110

وزارة النقل
واالتصاالت-وزارة
السياحه
وزارة النقل
واالتصاالت
وزارة النقل
واالتصاالت-وزارة
السياحة
وزارة النقل
واالتصاالت
وزارة النقل
واالتصاالت
وزارة النقل
واالتصاالت-وزارة
السياحة
وزارة النقل
واالتصاالت
وزارة النقل
واالتصاالت
وزارة النقل
واالتصاالت
وزارة النقل
واالتصاالت
وزارة النقل
واالتصاالت

Â^Èπ]<ÅÖ]Á⁄<Ê<ÌÈ€È◊Œ˝]<l^ËÇ◊f÷]<ÏÖ]áÊ

41

شركات االتصاالت اهلاتفية
والربقيه التلكس

Telephone,telegraph
and telex communication companies

هيئه تنطيم
االتصاالت

42

النقل اإلذاعي والتلفزيوني

Broadcasting and
television transmission
services

وزارة االعالم

43

صيانة الشبكات

Maintenance of the
network

هيئة تنظيم
االتصاالت

44

مقاهي االنرتنت(خدمات
النفاذ لالنرتنت العامة)

Internet cafes (access to
)internet services

هيئة تنظيم
االتصاالت

خدمات اهلاتف العمومي
(الكابينات)
خدمات االشرتاك يف القنوات
الفضائية
انشطة اخرى خاصة
باالتصاالت السلكية
والالسلكية

Public telephone ser)vices (cabin
Subscribing in satellite
channels

هيئة تنطيم
االتصاالت
هيئة تنظيم
االتصاالت

Other activities related
to telecommunications

هيئة تنظيم
االتصاالت

Renting of cars without
driver

شرطة عمان
السلطانية

49

تأجري اجهزه االتصاالت

Renting of communication equipment

هيئة تنظيم
االتصاالت

50

تأجري قوارب النزهه

Renting of out boats

وزارة السياحه

45
46
47

مكاتب تأجري السيارات بدون
48
سائق

51

تأجري الدراجات بكافة أنواعها Renting of (bicycles,mo-
)torcycles,jetsky,etc

شرطة عمان
السلطانية
111
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52

اخلربة االستشارية يف جمال
املعدات

Hardware consultancy

وزارة التجارة
والصناعة -املديرية
العامة للتجارة

53

أنشطة اخرى تتعلق بعرض
وتقديم االستشارات اخلاصة
بالربجميات اجلاهزة

Provision of other
consultancy related to
ready-made (non-custopmized)software

وزارة التجارة
والصناعة -املديرية
العامة للتجارة

المجال :الفنادق والمطاعم والسفر والسياحة والمتاحف واألنشطة
المثيلة
م

نوع النشاط

Activity Name

املوافقة املطلوبة

1

الفنادق واملنتجعات

Hotels, motels and
shelters

وزارة السياحة

2

الشقق املفروشة (الفندقية)

hotel apartments

وزارة السياحة

3

بيوت الشباب والطلبة
والطالبات والضيافة

Youth hotels, school
dormitories , guest
houses

وزارة السياحة

4

الشاليهات واالسرتاحات
واملخيمات

Beach cabins, rest
houses and camps

وزارة السياحة

5

وحدات أقسام الوقت

Time sharing units

6

البارات

Bars

112

وزارة السياحة
وزارة السياحة
شرطة عمان السلطانية
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7

أنشطة أخرى خاصة
بالفنادق وأماكن اإلقامة
واملنتجعات

Other activities related
to hotels, short-term
lodging and resorts

وزارة السياحة

8

املطاعم

Restaurants

البلدية املختصة

9

حمالت الوجبات السريعة

Fast food or takeaway
restaurants

البلدية املختصة

10

شركات جتهيز الطعام
(متوين وإعاشة)

Catering activities

البلدية املختصة

11

املقاهي

)Cafes (Coffee shops

البلدية املختصة

12

مطابخ إعداد الوالئم
للحفالت

Kitchens that prepare
banquet for ceremonies

البلدية املختصة

13

املعاصر وحمالت البوضة
(األيس كريم )  /تتضمن
على مطاعم ومقاصف
املنشآت العامة

Ice cream and frsh
juice shops (including
restaurants and canteens of public estab)lishment

البلدية املختصة

14

حمالت شوي األمساك
واملأكوالت البحرية

Grilled fish and seafood shops

البلدية املختصة

15

حمالت شوي اللحوم
(املشاكيك)

Grilled meat shops
)(mashakik

البلدية املختصة

16

أنشطة أخرى خاصة
باملطاعم واملقاهي

Other activities related
to restaurants and
cafes

البلدية املختصة

17

مطاعم سياحية عاملية

International tourism
Restaurants

وزارة السياحة
وزارة التجارة والصناعة
113
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مكاتب وكاالت السفر
والسياحة
تنظيم الرحالت السياحية

Travel and Tourism
Offices

وزارة السياحة

Arranging tours

وزارة السياحة

20

أنشطة أخرى خاصة
حبركة السفر

Other activities related
to travel

وزارة السياحة

21

تسويق السياحة الداخلية

Marketing of internal
tourism

وزارة السياحة

Operation of museums

وزارة الرتاث والثقافة

23

تشغيل املواقع واملباني
التارخيية واحملافظة عليها

Operation of historical
sites

وزارة السياحة
وزارة الرتاث والثقافة

24

إدارة املرافق السياحية

Management of tourism facilities

وزارة السياحة
وزارة التجارة والصناعة

25

مكتب إرشاد سياحي

Tourism information
Office

وزارة السياحة
وزارة التجارة والصناعة

18
19

 22تشغيل املتاحف بكافة أنواعها

المجال :المصارف (البنوك) والتمويل والتأمين ومكاتب االستشارات
االقتصادية واألنشطة المثيلة
م

نوع النشاط

Activity Name

املوافقة املطلوبة

1

املصارف املركزية

Central Banks

البنك املركزي

2

البنوك التجارية

Commercial banks

البنك املركزي

3

البنوك املتخصصة

Specialized banks

البنك املركزي
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4

أنواع أخرى من الوساطة
النقدية األخرى

Other kinds of other
monetary intermediation

البنك املركزي

5

تأجري مالي

Financial leasing

البنك املركزي

6

صناديق التنمية

Development Funds

البنك املركزي

7

أنشطة التمويل بالتقسيط

installments funding
activities

البنك املركزي

Other activities related to other credit
granting

البنك املركزي

9

أنشطة استثمار األموال
واألوراق املالية (أسهم
وسندات)

Investment in securities (shares, bonds,
)etc

اهليئة العامة لسوق املال

10

الشركات املالية القابضة

Financial holding
companies

اهليئة العامة لسوق املال

11

أنشطة الوساطة املالية
األخرى غري املصنفة يف مكان
أخر

Other activities of
other financial intermediation is not
elsewhere classified

اهليئة العامة لسوق املال

12

التأمني على احلياة

life insurance

اهليئة العامة لسوق املال

13

التأمني عدا التأمني على
احلياة

Non-life insurance

اهليئة العامة لسوق املال

14

أنواع أخرى من التأمني

15

تشغيل األسواق املالية

أنشطة أخرى خاصة بأشكال
 8القروض املمنوحة األخرى

 Other kinds of insurاهليئة العامة لسوق املالance

Operation of financial markets

اهليئة العامة لسوق املال
115
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16

نشاط السمسرة يف األوراق
املالية لآلخرين

Security dealing
activities

اهليئة العامة لسوق املال

17

شراء األسهم لصاحل شركة

Acquisition of shares
for account of company

اهليئة العامة لسوق املال

18

أنشطة تقديم االستشارات
واألحباث املالية

 Provision of financialوزارة التجارة والصناعة-
 advice and researchاملديرية العامة للتجارة

19

أنشطة إصدار احلواالت
والشيكات املالية

Issuing of money
orders and travelers

البنك املركزي

20

استبدال العمالت (حمالت
الصرافة)

Exchange offices

البنك املركزي

21

الوساطة بالبيع والشراء
لصاحل حمفظة الوسيط

Purchase &sell Brokerage for stockbroker portfolio

اهليئة العامة لسوق املال

Securities Brokerage

اهليئة العامة لسوق املال

money Exchange

البنك املركزي
البنك املركزي

23

الوساطة املالية يف بيع
وتسويق األوراق املالية
أعمال الصرافة

24

بيع وشراء العمالت

Sale and Purchase of
currencies

25

التعامل يف املعادن النفيسة

Precious Metals
Trading

البنك املركزي

26

إصدار بطاقات االئتمان

Issuing of credit
cards

البنك املركزي

27

األنشطة األخرى املساعدة
للوساطة املالية

Other activities
auxiliary to financial
intermediation

اهليئة العامة لسوق املال

22
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28

األنشطة األخرى املساعدة
للتأمني وتوفري االعتمادات
للمعاشات التقاعدية

Activities auxiliary to
insurance and pension funding

29

وسطاء ومساسرة التأمني

 Insurance intermedi-اهليئة العامة لسوق املال

30

وكيل تأمني بالعمولة

31

مكاتب املراجعة وتدقيق
احلسابات

32

مكاتب االستشارات املالية

اهليئة العامة لسوق املال

aries and brokers

Insurance commission agent

اهليئة العامة لسوق املال

وزارة التجارة والصناعة -
Audit Offices
املديرية العامة للتجارة
 Financial consultancyوزارة التجارة والصناعة
املديرية العامة للتجارةservices

مجال اخر :
م

نوع النشاط

Activity Name

املوافقة املطلوبة

Other activities related
أنشطة أخرى خاصة
to
accounting.
Book
وزارة التجارة و الصناعة
باألنشطة احلسابية و مسك
keeping and auditing
 املديرية العامة للتجارة 33الدفاتر و املراجعة و اخلربة
activities ,tax consulاالستشارية الضرائبية
tancy

حبوث السوق و استطالعات
34
الراي العام

Market research and
public poling

وزارة التجارة و الصناعة
 -املديرية العامة للتجارة
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أنشطة استشارات خدمات
 35االعمال و اخلدمات االدارية
36

استشارات اقتصادية

37

استشارات تسويقية

38

حتصيل الفواتري

Business and management consultancy
activities (including
economic and man)agement studies

وزارة التجارة و الصناعة
 -املديرية العامة للتجارة

وزارة التجارة و الصناعة
 - Economic consultancyاملديرية العامة للتجارة
 Marketing consultanوزارة التجارة و الصناعة املديرية العامة للتجارةcy
اهليئة العامة للكهرباء و
Debt collection
املياه

المجال  :المكاتب االستشارية المختلفة و مشاريع أخرى مختلفة
م

نوع النشاط

1

الصيدليات

2

استشارات تربوية

3

استشارات إعالمية

4

استشارات موارد بشرية

5

جتارة سكراب مواد البناء
( يشمل جتارة احلديد
اخلردة )

118

Activity Name

املوافقة املطلوبة

وزارة الصحة
Pharmacies
وزارة التجارة و الصناعة
 - Educational consultingاملديرية العامة للتجارة
) Media consultancyوزارة التجارة و الصناعة
 املديرية العامة للتجارة Human Resource Conوزارة التجارة و الصناعة املديرية العامة للتجارةsulting
Retail of construction
materials scrap (including Retail of iron
)scrap

البلدية املختصة  -وزارة
البيئة و الشئون املناخية
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6

مكاتب االستشارات
اهلندسية و املعمارية

Architectural and engineering consultancy
offices

وزارة التجارة و الصناعة
 -املديرية العامة للتجارة

7

geological survey ,
وزارة التجارة و الصناعة
أنشطة املسح االستكشايف و
exploration prospecting
 املديرية العامة للتجارةاجليولوجي و التنقيب

8

Architecture and Civil
engineering Offices

9

10
11

activities

مكاتب اهلندسة املعمارية
و املدنية
املكاتب اهلندسية و
Engineering and techالتقنية املتعلقة باألنشطة
nical related to speالتخصصية جلميع فروع
cialized engineering
branches offices
اهلندسة
اخلدمات املساحية و
And quantity surveying
الكمية
services
استشارات بيئية

وزارة التجارة و الصناعة
 املديرية العامة للتجارةوزارة التجارة و الصناعة
 املديرية العامة للتجارةوزارة التجارة و الصناعة
 -املديرية العامة للتجارة

 Environmental consulوزارة التجارة و الصناعة املديرية العامة للتجارةtancy

 Agricultural engineerوزارة التجارة و الصناعة 12استشارات هندسية زراعية
 املديرية العامة للتجارةing consultancy
13

14

أنشطة أخرى خاصة
باألنشطة املعمارية و
اهلندسية وما يتصل بها
من استشارات تقنية

Other activities related
to architectural and
engineering related
consultancy

Examination and testخمترب الفحوص و االختبار ing laboratory (confor-
(مطابقة املواصفات )
mity with specifica)tion

وزارة التجارة و الصناعة
 -املديرية العامة للتجارة

وزارة الصحة
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15

 Performance testing forوزارة التجارة و الصناعة
اختبار األداء لآلالت تامة
 املديرية العامةfinished equipment
الصنع
للمواصفات و املقاييس

16

وزارة التجارة و الصناعة
Other activities related
 املديرية العامةto testing and analysis
للمواصفات و املقاييس

أنشطة اخرى تتعلق
باالختبار و التحليل

 17مكاتب العمالة (االستقدام) Labor provision offices

وزارة القوى العاملة

18

مكاتب التوظيف

Employment Offices

وزارة القوى العاملة

19

أنشطة أخرى خاصة
بتعيني العمال و تدبري
املوظفني

Other activities related
to labour recruitment
and provision of personnel f

وزارة القوى العاملة

security and guard
companies

شرطة عمان السلطانية

مؤسسات و شركات األمن
20
و احلراسة
21

Other activities related
أنشطة أخرى خاصة
 to the investigation andشرطة عمان السلطانية
بانشطة التحقيق و االمن

22

تنظيم و ادارة املعارض

 Organization and man-وزارة التجارة و الصناعة

23

تنظيم املؤمترات و
الندوات

 Organizing conferencesوزارة التجارة و الصناعة

security activities

agement of exhibitions
and seminars

24

تنظيم وإدارة املهرجانات  Organization and man-وزارة التجارة و الصناعة

25

Kid gardens

وزارة الرتبية و التعليم

Basic education
)(phase1

وزارة الرتبية و التعليم

agement of festivals

رياض األطفال

التعليم األساسي (املرحلة
26
االوىل )
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Basic education
)(Phase2

وزارة الرتبية و التعليم

28

التعليم اإلبتدائي العام

General primary education

وزارة الرتبية و التعليم

29

التعليم اإلعدادي العام

General preparatory
education

وزارة الرتبية و التعليم

30

التعليم الثانوي

General secondary
school

وزارة الرتبية و التعليم

التعليم األساسي (املرحلة
27
الثانية )

31

التعليم الفين و املهين دون  Technical and vocationوزارة الرتبية و التعليم -
education higher eduوزارة القوى العاملة
مستوى التعليم العالي
cation level

أنشطة أخرى تتعلق
بالتعليم الثانوي الفين
واملهين
املعاهد العليا و الكليات
املتوسطة
الكليات اجلامعية

Higher institutes and
intermediate colleges

وزارة التعليم العالي

Colleges University

وزارة التعليم العالي

35

اجلامعات

Universities

وزارة التعليم العالي

36

خدمات التعليم العالي

Higher Education services

وزارة التعليم العالي

37

أنواع أخرى من التعليم
العالي

Other kinds of higher
education

وزارة التعليم العالي

32
33
34

 Other activities relatedوزارة الرتبية و التعليم -
to secondary technical
وزارة القوى العاملة

and vocation education
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38

تعليم ذوي االحتياجات
اخلاصة

Education of persons
with special needs

وزارة الرتبية والتعليم
 وزارة التنميةاالجتماعية

39

معاهد تعليم اللغات
واحلاسب االلي

Language and computer
institutes

وزارة القوى العاملة

40

مراكز التدريب املهين

Vocational training
centers

وزارة القوى العاملة

مدارس حتفيظ القرآن

Holy Quran memorizing
schools

وزارة االوقاف
والشؤون الدينية

42

تعليم قيادة السيارات

Driving schools

43

خدمات التدريب

Training services

44

تنمية املهارات الذهنية

Development of mental
skills

وزارة القوى العاملة

45

معاهد التدريب االداري
(تنمية املوارد البشرية )

Administration training
institutes (human re)sources development

وزارة القوى العاملة

46

معاهد التعليم املوسيقي
والرقص

Music and dancing
learning institutes

وزارة القوى العاملة -
وزارة الرتاث والثقافة

47

معاهد تعليم الفروسية

Equestrian learning
institutes

وزارة الشؤون
الرياضية

48

أنواع التعليم االخرى

Other education

وزارة الرتبية و التعليم

49

املستشفيات

hospitals

وزارة الصحة

50

املراكز الوقائية

Protective centers

وزارة الصحة

41
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Other health institution
with facilities

املؤسسات الصحية االخرى
51
املزودة باملرافق
 52العيادات الطبية املتخصصة
Specialized clinics
العيادات الطبية غري
Non-Specialized clinics
53
املتخصصة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
وزارة الصحة

54

عيادات طب األسنان

Dental practice of dentistry

وزارة الصحة

55

أنشطة املمارسات الطبية
وطب االسنان االخرى

Other activities of dentistry

وزارة الصحة

56

مراكز تأهيل متخصصة

Specialized rehabilitation centers

وزارة الصحة

 57مراكز األشعة املتخصصة

Specialized radiology
centers

وزارة الصحة

58

مكاتب التنسيق الطيب

Medical coordination
offices

وزارة الصحة

59

خمتربات طبية

Medical laboratories

وزارة الصحة

60

مراكز التحليل الطبية

Medical analysis centers

وزارة الصحة

61

أنشطة أخرى متصلة
بصحة اإلنسان

Other activities related
to human health

وزارة الصحة

62

أنشطة أخرى خاصة
بالعمل اإلجتماعي مع
اإلقامة

Other activities related
to resident social activities

وزارة التنمية
االجتماعية

63

دور احلضانة

Nurseries

وزارة التنمية
االجتماعية
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64

اجلمعيات اخلريية

Charity society

ال تسجل كعمل
جتاري

65

أنشطة أخرى خاصة
بالعمل اإلجتماعي بدون
إقامة

Other activities related
to non-resident social
activities

وزارة التنمية
االجتماعية

66

خدمات مجع القمامة
وتنظيف الشوارع

67

التخلص من مياه اجملاري

68

معاجلة مياه الصرف
الصحي

69

70

71

البلدية املختصة -
Collection or garbage
 ,trash, rubbish, an wasteوزارة البيئة والشؤون
and road cleaning
املناخية
البلدية املختصة -
وزارة البيئة والشؤون
Disposal of sewage
املناخية
Sewage and refuse
disposal ,sanitation and
similar activities

البلدية املختصة -
وزارة البيئة والشؤون
املناخية

البلدية املختصة -
التخلص من املخلفات
 Disposal of industrialوزارة البيئة والشؤون
الصناعية
waste
املناخية
البلدية املختصة -
تنظيف السواحل من آثار
 Coastal clean-up of oilوزارة البيئة والشؤون
الزيوت والبقع النفطية
and oil spillage effects
املناخية
البلدية املختصة -
أنشطة أخرى تتعلق
Other activities related
بالصحة العامة واألنشطة  to sanitation and similarوزارة البيئة والشؤون
activities
املناخية
املشابهة

72

تنظيم احلفالت

Organizing all type of
parties

وزارة السياحة

73

استقدام الفرق الفنية

Hire of artistic bands

وزارة السياحة
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Other activities related
to theater ,drama and
music

وزارة اإلعالم

75

املالهي وألعاب التسلية

Amusement parks and
arcades

وزارة السياحة

76

أنشطة أخرى تتعلق
بالرتفيه

Other activities related
to recreation activities

وزارة السياحة

77

املكتبات واحملفوظات

Library and archives

78

األندية الرياضية

Sport club

79

أندية الفروسية واهلجن
والصيد والرماية
واإلسطبالت

Equestrian clubs, camel
race, hunting/shooting
clubs and stables

80

األندية الصحية (مراكز
اللياقة البدنية يشمل
مراكز كمال األجسام)

Health clubs

81

تنظيم الفعاليات الرياضية Organizing sports event

82

األنشطة الرياضية األخرى Other sporting activities

أنشطة أخرى تتعلق بفنون
74
الدراما واملوسيقى

83
84
85

أنشطة التمثيل

(fitness and gymnastic
)centers

Casting activities

أنشطة املنتزهات الرتفيهية Activities and recreation
والشواطئ
parks and beaches

أنشطه ترفيهيه أخرى

Other recreational activities

وزارة اإلعالم
وزارة الشؤون
الرياضية
وزارة الشؤون
الرياضية
البلدية املختصة
يتطلب وجود عقد
اجيار
وزارة الشؤون
الرياضية
وزارة الشؤون
الرياضية
وزارة اإلعالم
وزارة السياحة
وزارة السياحة
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86

غسيل املالبس

87

جتارة النظارات

Washing of clothes
Wholesale of glasses
)(spectacles

وزارة البيئة والشؤون
املناخية
وزارة الصحة

88

جتارة املشروبات الروحية

Retail of alcoholic drinks

شرطة عمان
السلطانية

89

بيع األعشاب الطبية
الطبيعية

Sale of natural herbs

وزارة الصحة

90

بيع أدوات ومواد حربية

Retail of military equipment

شرطة عمان
السلطانية  -وزارة
الدفاع

91

جتارة األلعاب النارية

Sale of fireworks

شرطة عمان
السلطانية

92

تأجري أدوات اللهو واملعدات
الرياضية

– Renting of pleasure
craft and sport equipment’s

وزارة السياحة

93

تأجري أدوات الغوص

Renting of diving equipment’s

وزارة السياحة

94

بيع وشراء السيارات
املستعملة

البلدية املختصة

95

بيع املركبات ذات
احملركات املستعملة

Sale of second hand
motor vehicles

شرطة عمان
السلطانية  -بلدية
املنطقة

96

إصالح ومسكرة ودهان
املركبات

Repair, polishing and
painting of motors vehicles

البلدية املختصة
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97

إصالح ميكانيك السيارات
املستعملة

Motor vehicle mechanical repair

البلدية املختصة

98

بيع وشراء السيارات
املستعملة

Purchase and sale of
used vehicle

شرطة عمان
السلطانية

99

نسخ املفاتيح

Keys duplication

شرطة عمان
السلطانية

100

101

Anything related to
كل ما ميس قطاع األمن
security sector ,weapons,
واألسلحة واملتفجرات
explosives and military
واملعدات العسكرية
equipment

خمازن األدوية

Drug stores

شرطة عمان
السلطانية  -وزارة
الدفاع
وزارة الصحة
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ﺧــﺪﻣـــﺎت ﺑـﻠــﺪﻳـــﺔ وﻣـﺎﺋــﻴــﺔ راﺋــﺪة

