ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
ال�سن ــة التا�سع ـ ــة والأربع ــون

ملحق العـ ـ ــدد ()1342

املـوافـ ـ ــق  21مايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2020م

اخلمي�س  27رم�ضـ ــان 1441هـ
املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة

رقم
ال�صفحة

وزارة التجارة وال�صناعة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/67صـ ـ ـ ــادر فـ ـ ـ ـ ـ ــي  2020/5/20بتحديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ر�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
طلـ ــب بيانـ ـ ـ ـ ـ ــات عبـ ـ ـ ــر النظـ ـ ـ ــام الإلكرتونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
( ا�ستثمـ ــر ب�سهولة ) .

5

�شرطة عمان ال�سلطانية
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/151ص ــادر فـ ــي � 2020/5/21ضوابـ ــط التعام ــل مـ ــع
املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث
�آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
فـريو�س كورونا (كوفـيد . )19

6

قــــــــرارات وزاريــــــــة

ملحق اجلريدة الر�سمية العدد ()1342

وزارة التجارة وال�صناعة
قــرار وزاري
رقـــم 2020/67
بتحديد ر�سم طلب بيانات عرب النظام الإلكرتوين (ا�ستثمر ب�سهولة)
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ر�سم طلب بيانات عرب النظام الإلكرتوين ( ا�ستثمر ب�سهولة ) وفقا للجدول الآتي :
الفئـــة

نوعية
عدد الطلبات البيانات

مدة ال�صالحية

٦٠٫٠٠٠
الباقة الذهبية �ستون �ألف طلب

( ) 120٫000
مائة وع�شرون �ألف ريال عماين

٤٠٫٠٠٠
الباقة الف�ضية �أربعون �ألف طلب
بيانات
٢٥٫٠٠٠
الباقة الربونزية خم�سة وع�شرون ال�سجل
التجاري
�ألف طلب
١٠٫٠٠٠
الباقة العادية ع�شرة �آالف طلب
مفردة

طلب واحد

الر�سم بالريال العماين

()2
�سنتان

مرة واحدة

( ) 80٫000
ثمانون �ألف ريال عماين
( ) 50٫000
خم�سون �ألف ريال عماين
( ) 20٫000
ع�شرون �ألف ريال عماين
()5
خم�سة رياالت عمانية

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من رم�ضــان 1441هـ
املـوافــــق  20 :من مايـــــــو 2020م
الدكتور /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ــر التجـ ــارة وال�صناع ــة
-5-
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�شرطة عمان ال�سلطانية
قــرار
رقـــم 2020/ 151
�ضوابط التعامل مع املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد )19
ا�ستنادا �إلى الأوامر ال�سامية بت�شكيل جلنة عليا تتولى بحث �آلية التعامل مع التطورات
الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد ، )19
وبناء على قرار اللجنة امل�شار �إليها فـي اجتماعها املنعقد بتاريخ  18من مايو 2020م  ،ب�ش�أن
تكليف �شرطة عمان ال�سلطانية مبراقبة التــزام الأف ــراد  ،واملن�شـ ـ�آت  ،وامل�ؤ�س�ســات العامــة ،
واخلا�ص ــة بالقرارات ال�ص ــادرة  ،وتفوي�ضه ــا مببا�شرة فر�ض الغرامـ ــات املاليـ ــة املقـ ــررة ،
واحلب�س االحتياطي جلميع املخالفـني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن التعامل مع املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث �آلية التعامل
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد  ، )19والإجراءات املنفذة لها ،
ال�صادرة فـي �إطار مكافحة انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد )19بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من رم�ضــان 1441هـ
املـوافــــق  21 :من مايـــــــو 2020م

الفريق /ح�ســـن بـن مح�ســن ال�شريقــي
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
-6-
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�ضوابط التعامل مع املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد )19
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه ال�ضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية املعاين املو�ضحة قرين
كل منها :
 - 1اللجنــــــــــــــــــــة  :اللجن ــة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات
الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد . )19
 - 2التجمعـــــــــــــــات  :جتمع �أكرث من �أ�سرة � ،أو �أي جتمع يتكون من ( )5خم�سة
�أ�شخا�ص ف�أكرث فـي حيز واحد � ،أو محدد  ،دون �أن تربطهم
عالقة �سكنية .
 - 3اجلهات املخت�صة  :وزارة ال�صحة  ،وزارة التجارة وال�صناعة  ،وزارة البلديات
الإقليمية وموارد املياه  ،وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ،
وزارة ال�سياحــة  ،الهيئة العام ــة حلمايـة امل�ستهلك  ،بلدية
م�سقط  ،بلدية ظفار  ،بلدية �صحار  ،و�أي جهة �أخرى ذات
اخت�صا�ص .
املــادة ( ) 2
تتولى �شرطة عمان ال�سلطانية  ،واجلهات املخت�صة مراقبة مدى التزام الأفراد  ،واملن�ش�آت
العامة  ،واخلا�صة بالقرارات ال�صادرة عن اللجنة .
املــادة ( ) 3
تتول ــى �شرط ــة عمـ ــان ال�سلطانيـ ــة �ضبط الأفع ــال التي تق ــع باملخالفـ ــة للق ــرارات ال�ص ــادرة
عن اللجنة من كل من :
أ�  -الأفراد .
ب  -الأفراد فـي املن�ش�آت العامة واخلا�صة .
ج  -املن�ش�آت اخلا�صة .
-7-
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ولها فـي �سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابري الآتية :
�أ  -ا�ستيقاف امل�شتبه بهم فـي مخالفة قرارات اللجنة .
ب � -ضبط املخالفـني  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنهم .
ج  -دخول املن�ش�آت العامة  ،واخلا�صة للتثبت من االلتزام بقرارات اللجنة  ،ولها فـي
�سبيل ذلك اال�ستعانة باجلهات املخت�صة .
د  -حترير مح�ضر باملخالفة املرتكبة وفق النموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 4
ل�شرطة عمان ال�سلطانية اال�ستعانة باجلهات املخت�صة فـي تطبيق �أحكام هذه ال�ضوابط .
املــادة ( ) 5
تفر�ض على كل من يخالف القرارات ال�صادرة عن اللجنة غرام ــة �إدارية وفقا ملا هــو محـدد
فـي امللحق املرفق بهذه ال�ضوابط  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 6
تتولــى �شرط ــة عم ــان ال�سلطانيــة حت�صي ــل قيمــة الغرام ــات  ،وحتوي ــل ح�صيلته ــا �إلى ح�س ــاب
ال�صندوق املخ�ص�ص ملواجهة جائحة كورونا .
املــادة ( ) 7
ل�شرطة عمان ال�سلطانية توقيف ال�شخ�ص املخالف ملدة ( )48ثمان و�أربعني �ساعة  ،ويجوز
متديدها ملدة مماثلة من االدعاء العام .
املــادة ( ) 8
ال يح ــول توقيف املخالـ ــف دون فر�ض الغرامة املحددة فـي امللحق املرفق بهذه ال�ضوابط ،
وفـي جميع الأحوال يجوز �إقامة الدعوى العمومية ب�ش�أن املخالف .
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ملحق
�ضوابط التعامل مع املخالفني لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19
م

املخالفــــــة

مقدار الغرامة
بالريال العماين

 1االمتناع عن �إجراء الفح�ص اخلا�ص مبر�ض كورونا

200

 2عدم االلتزام بتعليمات احلجر املنزيل �أو امل�ؤ�س�سي

200

عدم التقيد ب�إغالق املواقع ال�سياحية  ،واملحالت التجارية  ،والأندية ،
وال�صاالت الريا�ضية  ،والنوادي ال�صحية  ،ومحالت احلالقة  ،والتجميل
3
الرجالية  ،والن�سائية التي قررت اللجة �إغالقها  ،و�أي �أن�شطة �أخرى
تقرر اللجنة �إغالقها

3000

الدع ـ ــوة �إلى جتمع ــات الأف ــراد  ،مبا فـ ــي ذلك التجم ــع فـي الأعي ــاد ،
 4والأفراح  ،والعزاء  ،والتجمعات فـي دور العبادة  ،وغريها من التجمعات
فـي الأماكن العامة

1500

امل�شاركـ ــة ف ــي جتمع ــات الأف ـ ــراد  ،مبا ف ــي ذلك التجمــع فــي الأعيـ ــاد ،
 5والأفراح  ،والعزاء  ،والتجمعات فـي دور العبادة  ،وغريها من التجمعات
فـي الأماكن العامة

100

عــدم ارتــداء الكمام ــات فـي الأماك ــن العام ــة (جميـع مواقــع الأن�شطــة
 6التجارية  ،وال�صناعية امل�سموح بها  ،و�أماكن العمل فـي القطاعني  :العام ،
واخلا�ص  ،وو�سائل النقل العامة  ،والأماكن العامة الأخرى )

20

1500
عدم التقيد بالتدابري  ،واال�شرتاطات التي تقررها اللجنة  ،واجلهات
7
مع الإغالق ملدة �شهر
املخت�صة للمحالت  ،والأن�شطة امل�ستثناة من الغلق
 8االمتناع عن ارتداء �سوار التعقب � ،أو نزعه � ،أو �إتالفه

300

� 9أي مخالفات �أخرى لقرارات اللجنة

100
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