مر�سوم �سلطاين
رقم 80/6
ب�إ�صدار قانون حماية الرتاث القومي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري
للدولة وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/69بان�ضمام �سلطنة عمان �إىل االتفاقية الدولية اخلا�صة
بالتدابري الواجب اتخاذها حل�ضر ومنع ا�سترياد وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية
بطرق غري م�شروعة ،
وعلى املر�سومني ال�سلطانيني رقمي  12و  76/14بتعديل ت�شكيل جمل�س الوزراء و�إن�شاء
وزارة الرتاث القومي والثقافة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  78/64ب�إ�صدار قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام القانون املرافق وي�سمى " قانون حماية الرتاث القومي " .

املــادة الثانيــــة
على وزير الرتاث القومي والثقافة تنفيذ هذا القانون مع اال�ستعانة فـي ذلك مب�شورة
جلنة وزارية ت�شكل من وزراء الداخلية وال�ش�ؤون االجتماعية والعمل و�ش�ؤون الأرا�ضي
والبلديات ووكيل ال�ش�ؤون املالية قبل اتخاذ قرارات نهائية طبقا لأحكام القانون املرافق
فـي الأمور ذات الأهمية امل�شرتكة .
املــادة الثالـثــــة
ت�شكل جلنة خا�صة للمحافظة على الرتاث القومي برئا�سة وزير الرتاث القومي والثقافة
وع�ضوية من يختارهم الوزير من بني ممثلني للأجهزة احلكومية املعنية والأفراد ذوي
اخلربة فـي �ش�ؤون املمتلكات الثقافية واملهتمني بالعالقات العامة .
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وتخت�ص اللجنة بالأمور الأ�سا�سية التالية :
�أ � -إبداء الر�أي وتقدمي التو�صيات فيما يحيله عليها وزير الرتاث القومي والثقافة
من �أمور تتعلق بحماية املمتلكات الثقافية وتنمية الوعي لدى املواطنني ب�أمور
الرتاث القومي .
ب  -عمل كل ما من �ش�أنه �أن يقوي االهتمام ال�شعبي و�إ�سهامه فـي املحافظة على
الرتاث القومي .
ج  -و�ضع النظام الداخلي الجتماعات اللجنة .
املــادة الرابعــة
على جميع الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى اتخاذ ما يلزم كل فيما يخ�صه لتنفيذ
هذا املر�سوم والقانون املرافق .
املــادة اخلام�سة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من ربيع الأول �سنة 1400هـ
املـوافـــــق  10 :من فربايـــــــــر �سنة 1980م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون حماية الرتاث القومي
املــادة ( ) 1
يق�صد بالرتاث القومي فـي تطبيق �أحكام هذا القانون الآتي :
 - 1الآثار ب�أنواعها .
 - 2املمتلكات الثقافية املنقولة مبا ت�شمله من نتاج احلفريات الأثرية والقطع التي
كانت فـي الأ�صل جزءا من �آثار �أو من مواقع �أثرية .
ج  -جتمعات املباين الأثرية .
تعريفات
املــادة ( ) 2
لأغرا�ض هذا القانون تعني العبارات التالية املعاين املو�ضحة �أمامها ما مل ين�ص على
عك�س ذلك :
�أ  -الوزارة :
وزارة الرتاث القومي والثقافة .
ب  -الوزير :
وزير الرتاث القومي والثقافة .
ج  -الأثـر :
كل مبنى �أو بناء �أو تل قدمي �أو مكان للدفن �أو كهف �أو �صخر �أو متثال �أو نق�ش �أو كتلة
حجرية واحدة مما تكون له قيمة تاريخية �أو �أثرية �أو فنية �أو علمية  .ويرجع العهد به �إىل
مدة ال تقل عن �ستني عاما �أو �صدر قرار من الوزير باعتباره �أثرا .
وتت�ضمن عبارة (الأثر) موقع الأثر و�أي جزء من م�ساحة الأر�ض يكون الزما لت�سوير
الأثر �أو حماية منظره �أو �شكله الفني �أو لوقاية الأثر وحمايته على �أي وجه كان .
د  -املمتلكات الثقافية املنقولة :
املمتلكات املنقولة ذات القيمة فـي علم الآثار �أو التاريخ �أو الفن �أو العلوم ويرجع العهد بها
�إىل مدة ال تقل عن �ستني عاما �أو �صدر قرار من الوزير باعتبارها ملكية ثقافية منقولة
وتدخل �ضمن الفئات التالية :
 - 1املجموع ــات والنم ــاذج الن ــادرة من مملكتــي احلي ــوان والنب ــات ومن املعادن �أو علم
الت�شريح والقطع الهامة ل�صلتها بعلم احلفريات ( البالينتولوجيا ) .
 - 2املمتلكات املتعلقة بالتاريخ .
 - 3نتاج احلفائر الأثرية ( امل�صرح بها وغري امل�صرح ) واالكت�شافات الأثرية .
 - 4القطع التي كانت ت�شكل جزءا من �آثار فنية �أو تاريخية مبتورة �أو من مواقع �أثرية .
 - 5الآثار كالنقو�ش والعمالت والأختام املحفورة .
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 - 6الأ�شياء ذات القيمة االثنولوجية ( علم الأجنا�س ) .
 - 7املمتلكات ذات القيمة الفنية ومنها :
 ال�صور واللوحات والر�سوم امل�صنوعة كلها باليد �أيا كانت املواد التي ر�سمتعليها �أو ا�ستخدمت فـي ر�سمها .
 التماثيل واملنحوتات الأ�صلية �أيا كانت املواد التي ا�ستخدمت فـي �صنعها . ال�صور الأ�صلية املنقو�شة �أو املر�سومة �أو املطبوعات على احلجر . �أعمال التجميع والرتكيب الفني الأ�صيلة �أيا كانت املواد التي �صنعت منها . املخطوطـ ــات النـ ــادرة والكت ـ ــب القدمي ــة والوثائـ ــق واملطبوعـ ــات ذات القيمـ ــةاخلا�صـ ــة ( من الناحية التاريخية �أو الفنية �أو العلمية �أو الأدبية ) بخالف
املطبوعات التي يحميها املر�سوم ال�سلطاين رقم  70لعام . 1977
 قطع الأث ــاث ذات الطابـ ــع التقليدي واخلـ ــزف املطل ــي والأدوات املو�سيقي ــةواملجوهرات والأ�سلحة وغريها .
هـ  -جتمعات مبان � :أية جتمعات مبان منف�صلة �أو مت�صلة ببع�ضها البع�ض التي لها
قيمة خا�صة من وجهة نظر التاريخ �أو الفن �أو العلم وذلك بالن�سبة لت�صميمها
املعماري �أو لتجان�سها �أو ملكانها فـي املنظر الطبيعي .
و  -احلفريات الأثرية � :أي بحث ي�ستهدف اكت�شاف �أ�شياء ذات طابع �أثري �سواء
ي�شمل االكت�شاف حفر الأر�ض �أو التنقيب التنظيمي ل�سطح الأر�ض �أو فـي قاع �أو
باطن البحر �أو فـي املياه الداخلية .
اجلرد
املــادة ( ) 3
يعد جرد جممع للدولة ي�ستكمل با�ستمرار خا�ص باملمتلكات التي ت�شكل الرتاث القومي
ويعني مر�سوم �سلطاين الأ�ساليب والإجراءات التي تتبع فـي �إعداد اجلرد  .كما يتوىل
املر�سوم تعيني الهيئات املكلفة بهذه املهمة .
وقاية الآثار
املــادة ( ) 4
�أ  -يحظر على �أي �شخ�ص مالكا كان للآثار �أو غري مالك �أن يقوم بهدمها �أو نقلها
متاما �أو جزئيا �أو جتزئتها �أو ت�شويهها �أو تعديلها �أو الإ�ضرار بها �أو تغيري �شكل
الأثر ب�أي �أ�سلوب ما �أو حفر �أو تنقيب �أو حرث �أو �إحداث �أي تغيري �آخر بالأر�ض
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املحيطة �أو املجاورة للأثر امل�شار �إليه ما مل يكن هذا ال�شخ�ص حا�صال على
موافقة كتابية �صادرة من الوزارة �أو موظف مرخ�ص له فـي �إعطاء املوافقة امل�شار
�إليها .
ب  -وفـي حالة الإخالل مبا ورد فـي املادة ال�سابقة يجوز للوزارة �أن ت�صدر �أمرا ب�إ�صالح
الأثر امل�شار �إليه و�إعادته �إىل حالته ال�سابقة و�إىل املظهر الذي كان عليه وذلك
على ح�ساب املخالف الذي يعاقب �إ�ضافة على ذلك بغرامة ال تتجاوز خم�سني
رياال �أو باحلب�س ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر �أو بالعقوبتني معا .
ج  -يجوز للوزارة �أن تعهد �إىل موظفيها املكلفني بذلك القيام فـي �أي وقت كان �أو من
وقت لآخر بالتفتي�ش على الآثار مع تقدمي تقارير عنها .
ويجوز لأي موظف مكلف بذلك �أن يتوجه �إىل الأثر بق�صد التفتي�ش ويعمل كل ما يبدو له
�ضروريا لت�أدية مهمته ب�شرط �أن يخطر املالك بزيارته قبل موعدها ب�أربع وع�شرين �ساعة
على الأقل .
الآثار امل�سجلة
املــادة ( ) 5
يجوز للوزير �أن يقرر من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب املالك �أو امل�شرف امل�س�ؤول � ،أن �أي
�أثر ذي �أهمية ملحوظة من وجهة نظر التاريخ �أو الفن �أو العلم يعترب �أثرا م�سجال .
املــادة ( ) 6
ويتعني �إبالغ القرار امل�شار �إليه فـي املادة ال�سابقة �إىل املالك �أو �إىل امل�شرف امل�س�ؤول ويجب
�أن يت�ضمن الإبالغ ما ي�ؤكد �أن �أي اعرتا�ض يثار �ضد هذا القرار خالل �ستني يوما من
تاريخ الإبالغ �سيكون مو�ضع بحث الوزارة فورا .
املــادة ( ) 7
ويجري تعليق �صورة من الإبالغ امل�شار �إليه فـي املوقع الأ�سا�سي للأثر وتعلق �صورة �أخرى
فـي مكان �آخر بالقرب من املوقع  .وعقب انق�ضاء مهلة ال�ستني يوما يجوز للوزير بعد
النظر فـي االعرتا�ض �أن ي�سحب قراره �أو ي�ؤيده .
املــادة ( ) 8
على الوزارة �أن تعد قائمة ر�سمية للآثار امل�سجلة يجري ا�ستكمالها با�ستمرار وتت�ضمن
هذه القائمة و�صفا موجزا للأثر امل�سجل مبينا موقعه اجلغرافـي وحمددا لل�سطح املحمي
الذي يحيط به مع ذكر �أ�سماء وعناوين املالك �أو بح�سب احلالة امل�شرفني امل�س�ؤولني وذلك
مع ذكر التاريخ الذي مت فيه الت�سجيل .
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املــادة ( ) 9
يعاقب �أي �شخ�ص يدمر �أو يهدم �أو ينقل �أو يغري �أو ي�شوه �أو يقوم ب�أي عمل مما يت�سبب عنه
�ضياع �أي �أثر م�سجل �أو �إحلاق ال�ضرر به بغرامة ال تتجاوز مائتي ري ــال �أو باحلب ـ ــ�س ملـ ــدة
ال تتجاوز �سنة واحدة �أو بالعقوبتني معا .
املــادة ( ) 10
بدون الإخالل ب�أحكام املادة (  ) 4التي تطبق على جميع الآثار �سواء كانت م�سجلة �أو غري
م�سجلة  ،ال يجوز ال�شروع فـي �إقامة مبنى م�ستند �إىل �أثر م�سجل �أو �إقامته داخل جماله
النظري بدون �إذن كتابي �صادر من الوزارة .
املــادة ( ) 11
يتعني احل�صول على ترخي�صات م�سبقة قبل مد �أ�سالك كهربائية حتت �أو فوق �سطح
الأر�ض �أو �أ�سالك هاتفية �أو موا�سري غاز �أو نفط �سواء لتو�سعة �أو لإ�صالح �أو لرتميم
املباين القائمة من الداخل �أو اخلارج ولكل الأعمال التي تتطلب طالء بالدهان و�إعادة
ت�سطيح ( �أفقي �أو ر�أ�سي ) و�أعمال ال�سباكة �أو النجارة �أو ت�صريف املياه وذلك بالن�سبة لكل
�أثر م�سجل .
املــادة ( ) 12
يحظر القيام ب�أي نوع من الدعاية داخل �أو على الآثار امل�سجلة �أو فـي جمالها النظري
�سواء كان ذلك عن طريق �إعالنات مل�صوقة �أو �إعالنات م�ضيئة كانت �أو �صوتية �أو �أي نوع
�آخر .
املــادة ( ) 13
فـي حالة خمالفة �أي من �أحكام املواد ( � ) 10أو ( � ) 11أو ( � ) 12أعاله يجوز للوزارة �أن ت�أمر
ب�إعادة الأثر امل�شار �إليه �إىل حالته الأ�صلية على ح�ساب املخالف الذي يعاقب بالإ�ضافة على
ذلك بغرامة ال تتجاوز مائة ريال �أو باحلب�س ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر �أو بالعقوبتني معا .
املــادة ( ) 14
يتعني �إبالغ الوزارة فورا عن بيع �أي �أثر م�سجل  -ويرتتب على خمالفة هذه املادة �إبطال
�صفقة البيع امل�شار �إليها .
حفظ و�صيانة وترميم وزيارة الآثار امل�سجلة
املــادة ( ) 15
يتعني على كل مالك لأثر م�سجل �أو م�شرف عليه اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية للمحافظة
عليه ول�صيانته .
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املــادة ( ) 16
�أ  -يجوز للوزير �أن يطلب من مالك الأثر امل�سجل �أو من امل�شرف امل�س�ؤول ح�سب
الأحوال تقدمي تعهد كتابي يحتوي على قائمة الإجراءات الواجب اتخاذها
والرتتيبات الالزمة مت�شيا مع �أحكام املادة ( � ) 15أعاله .
ب  -ويت�ضمـ ــن التعهـد املذكور فـي الفقرة (  ) 1امل�سائل الآتية وكذلك امل�سائــل الأخــرى
التي يقت�ضيها احلال :
 �صيانة الأثر . واجبات الأ�شخا�ص املكلفني بالأثر واملتولني حرا�سته . الت�سهيالت املمنوحة للجمهور لزيارة الأثر وللموظفني املنتدبني من الوزارةلتفتي�ش وحلماية الآثار .
 بيع الأرا�ضي مبوقع الأثر حلكومة ال�سلطنة بثمن يتم حتديده فـي �ضوء الأ�سعاراملتعارف عليها � .أو طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة .
 هيئة تعينها الوزارة تخت�ص بف�ض �أية خالفات تتعلق مبو�ضوع التعهد .املــادة ( ) 17
�أ  -يجوز للوزارة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب املالك �أو امل�شرف امل�س�ؤول اتخاذ
الإجراءات الالزمة حلفظ الأثر امل�سجل الذي يتطلب تدعيما �أو �إ�صالحا �أو
ترميما ج�سيما ب�شرط �أن تتحمل الوزارة امل�س�ؤولية املالية بالن�سبة جلزء من
امل�صاريف .
ب  -لأغرا�ض الفقرة �أعاله يعترب التدعيم �أو الإ�صالح �أو الرتميم عمال ج�سيما �إذا
جتاوزت تكلفته � ،إما الدخل الناجت من قيمة ا�ستثمار الأثر ملدة �سنتني  ،و�إما فـي
حالة عدم وجود دخل  ،فجملة م�صاريف ال�صيانة خالل الثالث �سنوات الأخرية .
ج  -يتم حتديد قيمة امل�ساعدة املالية التي تتحملها الوزارة مع مراعاة الأهمية
القومية للأثر امل�سجل وحالته الراهنة وطبيعة العمل الواجب �إجنازه ومدى
�إ�سهام املالك وباقي الأطراف املعنية .
املــادة ( ) 18
وفـي حالة الرتا�ضي بني الوزارة واملالك �أو امل�شرف امل�س�ؤول يربم عقد بني الأطراف املعنية
يحدد فيه طبيعة العمل الذي يجب تنفيذه والطريقة التي ميكن بها �إجنازه  ،ون�صيب
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كل طرف فـي امل�صاريف و�شروط ومواعيد �سداده  .وت�شرف الوزارة على العمل ويجوز
للأق�سام الفنية للوزارة �إذا تراءى لها ذلك منا�سبا �أن تتوىل هذا العمل بنف�سها .
املــادة ( ) 19
وفـي حالة عدم قيام املالك لأثر م�سجل ب�صيانته بطريقة مر�ضية باملخالفة لأحكام املادة
( � ) 15أو رف�ضه �إجناز العمل املن�صو�ص عنه فـي البند (  ) 17يجوز للحكومة �أن ت�ستويل
على الأثر امل�سجل امل�شار �إليه دون تعوي�ض ما  .على �أنه �إذا كان التخلف عن �صيانة الأثر
امل�سجل �أو رف�ض �إجناز العمل الذي تتطلبه الوزارة يرجع �إىل عجز موارد املالك املالية ففي
هذه احلالة يتم اال�ستيالء على الأثر مع التعوي�ض طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة
العامة .
�أعمال احلفر
املــادة ( ) 20
يحظر ال�شروع فـي �أعمال حفريات �أثرية دون ت�صريح كتابي �صادر من الوزارة .
�أ  -ويحدد هذا الت�صريح ال�شروط العامة واخلا�صة التي تن�صب على منح االمتياز
وعلى حقوق وواجبات �صاحب االمتياز ومدة �سريانه .
ب  -وبدون الإخالل بالتعوي�ض وامل�صادرة  ،ف�إن �أية خمالفة حلكم الفقرة ال�سابقة
يعاقب عليه بغرامة ال تتجاوز مائة ريال �أو باحلب�س ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر �أو
بالعقوبتني معا .
املــادة ( ) 21
�أ � -إذا ترتب على القيام ب�أعمال بناء �أو حتت �أي ظروف �أخرى مت الك�شف عن �آثار �أو
�أ�شياء ذات طابع �أثري ف�إنه يتعني على كل من عرث على هذه الآثار �أو الأ�شياء
وعلى مالك الأر�ض التي اكت�شفت فيها �إبالغ �أقرب جهة �إدارية فورا بخرب هذا
االكت�شاف وتتوىل هذه اجلهة �إبالغ الأمر �إىل الوزارة .
ب  -يعترب املكت�شف ومالك الأر�ض م�س�ؤولني عن حفظ املوجودات املعثور عليها ب�صفة
م�ؤقتة حلني ت�سليمها �إىل اجلهة الإدارية املخت�صة .
ج  -بدون الإخالل ب�أي تعوي�ض م�ستحق ف�إن التخلف عن الإبالغ عن املوجودات
الأثرية التي اكت�شفت بامل�صادفة يعاقب عليه بغرامة ال تتجاوز مائة ريال �أو
باحلب�س ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر �أو بالعقوبتني معا .
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املــادة ( ) 22
�أ  -تعترب جميع الأ�شياء الأثرية املنقولة املكت�شفة خالل �أعمال حفر �أو بامل�صادفة
ملكا للدولة مهما كان الو�ضع القانوين للأر�ض التي اكت�شفت فيها .
ب  -يجوز �أن ين�ص الت�صريح اخلا�ص ب�إجراء احلفريات على �أن عددا حمدودا من
الأ�شياء التي يتم احل�صول عليها من احلفريات يرد �إىل القائم ب�أعمال احلفر
�إذا كانت مماثلة لأ�شياء �أخرى وجدت فـي نف�س احلفر وميكن اال�ستغناء عنها .
ج  -يكون رد الأ�شياء امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة �إىل من قام ب�أعمال احلفر
م�شروطا دائما بتعهده بت�سليمها طوال املدة التي حتدد له �إىل متحف �أو مراكز
علمية �أخرى مفتوحة للجمهور  ،ف�إذا امتنع عن الت�سليم �أو خالف �شرط املدة
عادت تلك الأ�شياء �إىل ملكية الدولة .
د  -تدفع الوزارة مكاف�أة معقولة �إىل �أي �شخ�ص اكت�شف بامل�صادفة �شيئا �أثريا و�أبلغ
عنه طبقا لن�ص املادة ( . ) 21
املــادة ( ) 23
�إذا اكت�شف خالل �أعمال احلفر �أو بامل�صادفة �أثر ال تزال �أ�سا�ساته ملت�صقة ب�أر�ض غري
مملوكة للدولة يجوز للدولة اكت�ساب ملكية الأثر واملوقع الذي ترتكز دعاماته عليه مقابل
تعوي�ض املالك تعوي�ضا منا�سبا يقدر على �أ�سا�س قيمة الأر�ض واملباين التي كانت قائمة
عليه قبل اكت�شاف الأثر مع ا�ستبعاد قيمة الأثر نف�سه �إما ر�ضاء و�إما طبقا لأحكام قانون
نزع امللكية للمنفعة العامة .
املــادة ( ) 24
�إذا قررت الوزارة القيام باحلفريات بنف�سها �أو �صرحت ب�إجرائها على �أر�ض لي�ست ملكا
للدولة يجوز للوزارة � -إذا مل تتو�صل �إىل اتفاق مع مالك الأر�ض �أن تقرر اال�ستيالء م�ؤقتا
على هذه الأر�ض طبقا لن�صو�ص املادة ( � ) 25أدناه .
املــادة ( ) 25
حتدد الوزارة مدة اال�ستيالء امل�ؤقت  ،وعند اال�ستيالء يعد و�صف حلالة املوقع يقره
الطرفان  .يدفع تعوي�ض نظري اال�ستيالء امل�ؤقت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة
العامة  .وبعد انتهاء مدة اال�ستيالء  -با�ستثناء احلاالت التي ت�ؤدي احلفريات �إىل اكت�شاف
�أثر ثابت  -يعاد املوقع �إىل حالته الأ�صلية مبعرفة احلكومة وعلى ح�سابها .
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املــادة ( ) 26
فـي جميع احلاالت التي يجري فيها احلفر بناء على ت�صريح �صادر من الوزارة يتعني
�إجراء احلفر حتت �إ�شراف امل�صلحة احلكومية املخت�صة .
حماية وحفظ املمتلكات الثقافية املنقولة
املــادة ( ) 27
�أ  -يحظر على املالك �أو �أي �شخ�ص �آخر �إحلاق �إتالف �أو ت�شويه �أو �ضرر �أو طالء
بالدهان للممتلكات الثقافية املنقولة .
ب  -ال تطبق الفقرة ( �أ ) �أعاله على ترميم املمتلكات الثقافية املنقولة �إذا كان �صدر
ت�صريح بذلك من الوزارة .
املــادة ( ) 28
يحظر حظرا تاما ت�صدير �أية ممتلكات ثقافية منقولة بدون ت�صريح كتابي �صادر من
الوزارة و�إذا منح الت�صريح فيكون ب�شكل �إذن ت�صدير يرد به و�صف تف�صيلي للممتلكات
امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 29
�أية خمالفة لن�صو�ص املادة ( � ) 27أو املادة (  ) 28يعاقب عليها بغرامة ال تتجاوز مائة ريال
�أو باحلب�س ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر �أو بالعقوبتني معا .
املــادة ( ) 30
ال يخ�ضع ت�صدير �أ�شياء فنية حديثة ي�صنعها عمال وطنيون لأي قيود �أو ت�صريح وتقوم
الوزارة بو�ضع ختم على الأ�شياء امل�شار �إليها بناء على طلب �صاحب ال�ش�أن فـي �سبيل ت�سهيل
�إثبات حقيقة ال�شيء واحتمال ت�صديره .
ت�سجيل املمتلكات الثقافية املنقولة
املــادة ( ) 31
يعود للوزارة اتخاذ القرار فـي �ش�أن كل ملك ثقافـي منقول له �أهمية كبرية من الناحية
التاريخية �أو الفنية �أو العلمية وي�شكل �ضياعه خ�سارة كبرية للرتاث القومي ب�أنه ملك
ثقافـي منقول م�سجل  .وتتوىل الوزارة �إبالغ قرارها ل�صاحب امللك الثقافـي امل�شار �إليه �أو
امل�شرف امل�س�ؤول عنه ح�سب الأحوال .
ويجوز للمالك �أو امل�شرف امل�س�ؤول �أن يتقدم باعرتا�ض على القرار املذكور خالل �ستني
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يوما ت�سري من تاريخ الإبالغ امل�شار �إليه �إىل الوزير الذي له بعد انتهاء �آخر موعد ال�ستني
يوما �أن يقرر ح�سبما يراه �سحب القرار �أو ت�أييده .
املــادة ( ) 32
تتوىل الوزارة �إعداد قائمة ت�ستكمل با�ستمرار حتتوي على و�صف تف�صيلي لكل وحدة
م�سجلة من املمتلكات الثقافية بتحديد موقعها بدقة وبذكر ا�سم وعنوان املالك �أو امل�شرف
امل�س�ؤول .
املــادة ( ) 33
�أ  -يحظر ت�صدير الوحدات امل�سجلة للممتلكات الثقافية املنقولة .
ب  -ومع ذلك يجوز للوزارة  -وبطريــق اال�ستثن ــاء  -الت�صري ــح بت�صديـ ــر م�ؤق ـ ــت
للممتلكات الثقافية امل�سجلة ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر على �سبيل الإعارة لدول
�أو مل�ؤ�س�سات ثقافية �أو ملتاحف �أجنبية بق�صد عر�ضها للجمهور �أو لغر�ض تعليمي
�أو لغر�ض يتعلق بالبحث العلمي وذلك �إذا ح�صلت الوزارة على �ضمان كاف لردها
ولت�أمينها �ضد كل خماطر ال�ضرر وال�سرقة .
املــادة ( ) 34
�أ  -يعترب �صاحب املمتلكات الثقافية املنقولة امل�سجلة �أو امل�شرف عليها م�س�ؤوال عن
ت�أمني �سالمتها و�صيانتها فـي حالة جيدة .
ب  -وفـي حالة اختفاء املمتلكات امل�شار �إليها يتعني على املالك �أو امل�شرف امل�س�ؤول
�إبالغ ذلك فورا للوزارة وعليها �أن تقوم باتخاذ جميع الإجراءات ال�ضرورية ملنع
الت�صدير والبيع غري امل�شروع للممتلكات امل�سجلة وا�سرتدادها .
املــادة ( ) 35
تعترب املمتلكات الثقافية املنقولة امل�سجلة اململوكة للدولة غري قابلة للتداول وحق ملكيتها
ال ي�سقط بالتقادم �أو بغريه � .أما اململوك منها للأفراد فيجوز بيعه ولكن يتعني على
مالكها  ،لتفادي �إعالن بطالن البيع � ،أن يقوم ب�إبالغ الوزارة بنية البيع وب�أ�سماء وبعناوين
امل�شرتين املحتملني قبل البيع ب�شهرين على الأقل  .ويجوز للوزارة ا�ستعمال حقها فـي
ال�شفعة خالل تلك املدة .
املــادة ( ) 36
�أية خمالفة لن�صو�ص املادة ( � ) 33أو املادة (  ) 34فقرة ( ب ) يعاقب عليها بغرامة ال تتجاوز
مائتي ريال �أو باحلب�س ملدة ال تتجاوز �سنة �أو بالعقوبتني معا .
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وزيادة على ذلك ت�صادر املمتلكات الثقافية املنقولة امل�سجلة امل�شار �إليها مل�صلحة الدولة
بدون دفع �أي تعوي�ض .
�شراء وبيع امللكية الثقافية املنقولة
املــادة ( ) 37
�أ  -ال يجوز لأي �شخ�ص بدون ت�صريح من الوزارة �أن يزاول مهنة �شراء وبيع املمتلكات
الثقافية املنقولة � .أو �إذا كان يتعامل فـي ت�سليف النقود �أن يقبل هذه املمتلكات
ب�صفة �ضمان �أو رهن .
ب  -وي�صدر هذا الت�صريح ابتداء ملدة �سنة واحدة وبعد ذلك ميكن جتديده �سنويا
نظري دفع ر�سم حتدد قيمته دوريا ويطلق على كل �شخ�ص حا�صل على هذا الإذن
ا�سم " متعامل مرخ�ص له فـي املمتلكات الثقافية املنقولة" ويجوز للوزارة فـي �أي
وقت �إلغاء �أو رف�ض الت�صريح امل�شار �إليه لأي �شخ�ص ارتكب خمالفة لن�صو�ص
هذا القانون .
املــادة ( ) 38
�أ  -على كل مرخ�ص له فـي املمتلكات الثقافية املنقولة �أن يحتفظ ب�سجل يعده ح�سب
القواعد التي ي�صدرها الوزير طبقا لهذا القانون يحوي بيانا باملمتلكات الثقافية
املذكورة وا�سم البائع �أو امل�شرتي ح�سب الأحوال وم�صدرها و�أ�صلها و�أن يجعل
هذا ال�سجل فـي متناول املفت�شني املخت�صني فـي �ساعات معقولة مبقر عمله .
املــادة ( ) 39
يجب �أن تعر�ض بو�ضوح فـي متاجر ومكاتب املتعاملني املرخ�ص لهم مل�صقات �أو �إعالنات
باللغتني العربية والإجنليزية  ،حتوي ن�صو�ص هذا القانون اخلا�صة بت�صدير امللكية
الثقافية املنقولة .
املــادة ( ) 40
يعاقب على خمالفة �أحكام املواد ( � ) 37أو ( � ) 38أو ( � ) 39أعاله بغرامة ال تتجاوز ع�شرين
رياال �أو باحلب�س ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر �أو بالعقوبتني معا .
املــادة ( ) 41
ال تدخل املواد (  ) 37و (  ) 38و (  ) 39و ( � ) 40أعاله فـي دور التطبيق الفوري ويرتك
للوزارة حتديد تاريخ �سريانها .
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حماية جتمعات املباين واملواقع
املــادة ( ) 42
�أ  -للوزيــر �أن يعلن عن �أية جتمعات مبان ذات قيمة كربى من الناحي ــة التاريخي ــة
�أو الفنية �أو العلمية �أنها جتمعات مبان م�سجلة .
ب  -ويتعي ــن �إع ــالن قرار الوزير امل�شار �إليه �أعاله ف ــورا مبك ــان ظاه ــر بالق ــرب من
جتمعات املباين امل�شار �إليها و�أي اعرتا�ض يقدم �ضد القرار امل�شار �إليه خالل مدة
�ستني يوما ينظره الوزير .
ج  -عقب انتهاء فرتة ال�ستني يوما يجوز للوزير بعد درا�سة االعرتا�ض امل�شار �إليه �أن
ي�سحب قراره �أو ي�ؤيده .
املــادة ( ) 43
على الوزارة �أن تعد وحتفظ لديها قائمة ر�سمية لتجمعات املباين امل�سجلة حتتوي على
و�صف موجز لتجمعات املباين امل�سجلة وموقعها اجلغرافـي وحتديد للمنطقة املحمية
التي حتيط بها مع بيان �أ�سماء وعناوين املالك �أو امل�شرفني امل�س�ؤولني وذلك مع ذكر تاريخ
الت�سجيل .
املــادة ( ) 44
بدون الإخالل باحلماية التي تتمتع بها جتمعات املباين امل�سجلة مبقت�ضى الن�صو�ص
الت�شريعية وبالأخ�ص القوانني واللوائح اخلا�صة بالبلديات وبتنمية املدن تخ�ضع هذه
املجمعات امل�سجلة لأحكام املواد (  ) 45و (  ) 46و ( � ) 47أدناه .
املــادة ( ) 45
يحظر حظرا باتا على �أي �شخ�ص حتى ولو كان املالك القيام بتعديل فـي جتمعات املباين
امل�سجلة �أو داخل جمالها الب�صري بدون �إذن كتابي خا�ص �صادر من الوزارة وي�شمل
هذا احلظر ب�صفة خا�صة �أعمال البناء وقلع الأ�شجار ومد �أ�سالك كهربائية �أو كابالت
هاتفية �سواء فوق �أو حتت الأر�ض وموا�سري الغاز �أو النفط و�إ�ضافات خارجية و�إ�صالحات
وترميمات للمباين القائمة وكل طالء بالدهان اخلارجي و�أعمال النجارة وت�صريف املياه .
املــادة ( ) 46
يبقى املالك م�س�ؤولني عن �صيانة املباين التي تكون التجمعات امل�سجلة �أو املوقع امل�سجل
ولكن �إذا اعتربت احلكومة �أن ترميما �أو حت�سينا ج�سيما لتجمعات املباين امل�سجلة �ضروريا ،
ف�إنه يتعني عليها �أن تدفع جزءا من امل�صاريف وينبغي عليها �أن ت�صل �إىل اتفاق مع املالك
ب�ش�أن مبا�شرة وتنفيذ العمل .
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املــادة ( ) 47
حتظر �أية دعاية �سواء كان ذلك فـي �شكل الفتات �أو �إعالنات �أو ب�أي �شكل �آخر يكون له ت�أثري
�سواء �ضوئيا �أو �صوتيا داخل منطقة جتمعات املباين امل�سجلة وداخل جمالها الب�صري
با�ستثناء العالمات داخل املحالت واملرخ�ص فيها من الوزارة ب�شروط حتددها .
املــادة ( ) 48
بالإ�ضافة �إىل ما يلتزم به كل �شخ�ص يخالف �أحكام املواد ( � ) 45أو (  ) 47من �إعادة ترميم
املظهر الأ�صلي للمنطقة على ح�سابه اخلا�ص ف�إنه يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائة ريال �أو
باحلب�س ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر �أو بالعقوبتني معا .
املــادة ( ) 49
تخت�ص املحاكم اجلزائية فـي ال�سلطنة بالف�صل فـي املخالفات املن�صو�ص عليها فـي هذا
القانون .
املــادة ( ) 50
يلغى ما يتعار�ض مع هذا القانون �أو يخالف �أحكامه فيما �صدر من ت�شريعات �سابقة على
العمل به .
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